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HYRJE 

 

0.1.Përligjia e punimit: 

  

Zgjedhja e kësaj teme u përgjigjet nevojave të shoqërisë aktuale shqiptare për të 

përmirësuar kushtet e të nxënit të gjuhëve të huaja në një kohë sa më të shkurtër, me 

kosto sa më të ulët si dhe për një përvetësim sa më  të natyrshëm të gjuhës. Për më tepër, 

kërkesat në rritje të shoqërisë në kontekstin e globalizimit të jetës, e bëjnë të mësuarit e 

gjuhëve një veprimtari  të domosdoshme për bashkëjetesën mes kulturave dhe etnive të 

ndryshme. Nga ana tjetër, jeta jonë çdo ditë e më shumë po përshkohet nga teknologjia 

në çdo sektor të saj, ndaj në këtë situatë edhe fusha e mësimdhënies (veçanërisht ajo e 

gjuhëve të huaja) nuk mund të mbetet jashtë këtij ndikimi, rrjedhimisht, depërtimi i 

Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në arsim kërkon një përditësim të 

kontekstit dhe këndvështrimit pedagogjik të mësimdhënies, përkatësisht, të mjedisit klasë, 

të roleve të reja të mësuesve dhe nxënësve.  

Në një prizëm më konkret, në shoqërinë shqiptare zbatimi i TIK-ut në kontekstin e 

mësimdhënies së gjuhëve, përveç pasurimit të procesit mësimor me përvoja të suksesshme 

bashkëkohore të vendeve të zhvilluara, përbën edhe një sfidë integrimi për vendin tonë, 

për këtë arsye konkretizimi i efektshëm i teknologjisë në klasë e përtej saj merr një 

rëndësi të dyfishtë. Ndër mësuesit tanë është konstatuar një mungesë formimi në drejtim 

të zotërimit të kompetencës teknologjike, ndaj ndihet nevoja e një studimi me karakter të 

tillë. 

Nga ana tjetër, kërkesa zyrtare për mbrojtjen e gjuhës angleze në nivele të përparuara 

përmes provimeve ndërkombëtare (TOEFL,TOEIC, etj.) në përfundim të kualifikimeve 

Master e Doktoraturë i ka vendosur nxënësit, studentët, mësuesit e pedagogët e gjuhëve 

përpara një përgjegjësie të madhe, shumë prej tyre, madje, në pozicion të vështirë. 

Rezultatet shpesh jo të këndshme në këto provime, veçanërisht lidhur me mangësi të 

theksuara në kompetencën dëgjimore dhe atë leximore nxjerrin në pah nevojën e 

reformimit thelbësor të kontekstit tradicional mësimdhënës të gjuhës së huaj në klasë – 

mësimdhënia e gjuhëve duhet të orientohet drejt zhvillimit të shpejtë e cilësor të 

kompetencave gjuhësore e kulturore të nxënësve e studentëve.  

Nga një këndvështrim më i ngushtë, interesi im i posaçëm për mësimdhënien e gjuhëve të 

huaja, konkretisht, për kompetencat marrëse dhe atë ndërkulturore si dhe për 

eksplorimin e mundësive të reja më të suksesshme për zotërimin e tyre përmes zbatimit të 

teknologjisë së informacionit lidhet, para së gjithash,  me kontekstin historik familjar në 

të cilin jam edukuar. E rritur në një familje të mirarsimuar, me lidhje të forta me dijen e 

kulturën dhe me një kontribut shoqëror në fushën e arsimit ndër breza, nuk mund ta fsheh 

përvojën time të pasur shpirtërore familjare lidhur me mësimdhënien e gjuhës së huaj. 

Pasioni im për mësimdhënien dhe gjuhët, besimi, kurajoja dhe përkushtimi për të marrë 

përgjegjësi si dhe vullneti për t’i ndryshuar realitetet shpesh të mangëta të mësimdhënies 

në vendin tim, janë arsye të forta që më kanë motivuar në realizimin e këtij studimi.  
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Nga një këndvështrim profesional, institucioni ku unë punoj përbën kontekstin e 

drejtpërdrejtë të këtij kërkimi, ndaj mendoj se nevojitet të thuhen dy fjalë lidhur me atë 

çka ai përfaqëson dhe ambicjet e mia profesionale, si një argument i mëtejshëm që 

përligj këtë temë.  

Universiteti “Fan S. Noli”, një strukturë universitare publike në rajonin e Korçës, në 

fillesat e veta i njohur si Instituti Bujqësor, i themeluar në 1971 dhe i shndërruar në vitet 

’90 në një qendër universitare ku arsimohen të rinj jo vetëm nga rajoni juglindor i 

Shqipërisë por nga i gjithë vendi, ofron një larmi programesh studimore në nivele të 

ndryshme. Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë është një prej njësive më të suksesshme, 

me një staf të mirëkualifikuar dhe arritje  të ndjeshme në drejtim të pasurimit e 

konsolidimit të programeve të studimit si dhe, më së fundi, si një qendër trajnimi e 

kualifikimi për mësuesit e profileve të ndryshme. I orientuar qartë drejt përmbushjes së 

standardeve evropiane përmes zbatimit të Procesit të Bolonjës, në këtë fakultet punohet 

për të ecur me ritmet e kohës si në drejtim të përditësimit të përmbajtjeve, të metodave të 

aplikuara, si dhe përmirësimit të kushteve për mësimdhënie e kërkim shkencor. Investimet 

e dukshme të bëra kohët e fundit në infrastrukturën teknologjike-mësimore të këtij 

fakulteti krijojnë një mjedis të përshtatshëm për kërkim shkencor dhe kanë shërbyer si 

nxitës për një angazhim të tillë. 

Si pedagoge në katedrën e Gjuhëve të Huaja të këtij fakulteti prej gjashtë vitesh dhe me 

një përvojë fillimisht si mësuese e gjuhës angleze e më tej si inspektore e gjuhëve të huaja 

në DAR Korçë, kam krijuar një njohje të gjerë të situatës mësimore të mësimdhënies e të 

nxënit të gjuhëve në nivele të ndryshme. Gjatë kësaj përvoje, kam konstatuar mangësi të 

theksuara të nxënësve tanë në nivele të ndryshme shkollimi – deri tek studentët tanë të 

gjuhëve të huaja – në drejtim të zotërimit të kompetencave gjuhësore dhe asaj 

ndërkulturore reflektuar në një performancë përgjithësisht të ulët.  

Si lektore e moduleve të Komunikimit dhe Historisë e Qytetërimit Amerikan, kam arritur 

të evidentoj pengesat dhe vështirësitë e hasura prej studentëve të gjuhës angleze që në 

hapat e tyre të parë të studimit dhe mendoj se natyra e lëndëve më ka krijuar hapësirën e 

nevojshme të cilën e kam shfrytëzuar për të eksploruar më tej me studentët gjetjen e 

rrugëve më efikase në përmirësimin e kompetencave gjuhësore pa i ndarë këto nga 

dimensioni ndërkulturor.  

Këndvështrimi im studimor  reflekton bindshëm perceptimin tim për procesin e 

pandalshëm e të vrullshëm të ndryshimit shoqëror të rrethanave, marrëdhënieve e 

natyrës së komunikimit njerëzor në mbarë globin, produkt ky i lëvizjes shumëplanëshe të 

veprimtarisë sonë sa në hapësira fizike, të ndërmjetësuara apo në ato virtuale, me 

ndërveprime të shumëfishta me individë apo grupe shoqërore me identitete të ndryshme 

shoqërore – kulturore – gjuhësore, etj. Në perceptimin tim nxënësit tanë sot për gjithë 

këto arsye janë ngushtësisht dhe pashmangshmërisht  të lidhur me realitetet e reja të 

krijuara nga teknologjia përmes të cilave ata punojnë, jetojnë e komunikojnë. Ky fakt 

është mjaft domethënës për përcaktimin e përparësive nga ana e mësimdhënësve për ta 

mirorientuar saktë procesin e mësimdhënies së gjuhëve të huaja në shekullin XXI  drejt 

një mësimdhënieje të mirëfilltë kompetencash autonome e me në qendër nxënësin.  
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Të nxënët e gjuhëve të huaja, për më tepër, është një sipërmarrje me karakter 

ndërkulturor. Në vështrimin tim mjedisi mësimdhënës, klasa si nocion (qoftë kjo reale 

apo virtuale), është vendi ku takohen të paktën dy kultura: ajo e nxënësit dhe e gjuhës 

objekt (për të mos thënë kultura të shumëfishta, në rastin kur nxënësit u përkasin etnive të 

ndryshme).  Shpesh ua them edhe studentëve të mi tek i shoh të reagojnë duke përdorur 

fjalë si “strange” (e çuditshme) apo “not normal” (jonormale) ndaj ngjarjeve të 

caktuara, personazheve, këndvështrimeve e argumentave që shtillen rreth tematikave që 

diskutojmë në auditor: “Në udhëtimin tonë të përbashkët përgjatë modulit X do ta 

braktisim të njohurën në kërkim të së panjohurës, për të depërtuar në një botë të re, plot 

me të vërteta relative, ku asgjë nuk është normale dhe ku gjithçka është e çuditshme në të 

gjitha kuptimet - gjuhësore – strukturore  - shoqërore - kulturore.  Kjo mendoj se i jep 

ngjyra unike mësimdhënies së gjuhës së huaj, duke na ngjallur kuriozitetin për ta njohur 

më në thellësi si dhe për të kuptuar se bota ku jetojmë nuk ka një epiqendër të vetme dhe 

ku, rrjedhimisht, gjithë format e së vërtetës dhe përvojës njerëzore nuk janë veçse 

relative.” Jo më kot kërkimet gjuhësore gjithnjë e më shumë po i mëshojnë integrimit të 

dimensionit ndërkulturor në MNGJH si një prej qëllimeve qendrore të arsimimit në 

gjuhën e huaj. 

Por, megjithë njohjen e rëndësisë së kompetencës ndërkulturore, ende ka një hendek 

midis teorisë dhe praktikës konkrete në klasa: mësuesit e gjuhëve të huaja hezitojnë,  

anashkalojnë ose nuk gjejnë hapësirë të mjaftueshme për të integruar e zhvilluar 

kompetencën ndërkulturore në mësimdhënie. Në këtë kuadër, zbatimi i mjeteve të 

internetit në kurrikulën e MNGJH-së vjen si një alternativë me pritshmëri të larta nga 

gjithë ata specialistë që kanë një njohje të mirë rreth tij dhe interes në të në drejtim të 

përmirësimit të shprehive dëgjimore, leximore e ndërkulturore të nxënësve në gjuhën e 

huaj. 

Për të aktualizuar këtë projekt kërkimor, nga gama e gjerë e mjeteve të internetit u 

zgjodh website-i, i cili gjatë studimit të gjendjes në arsimin shqiptar ka rezultuar mjeti më 

popullor në radhët e nxënësve e mësimdhënësve. Gjithsesi, njohja e kapacitetit të 

website-it  përbën një realitet të ri, ende të paeksploruar plotësisht në botën e qytetëruar, 

aq më tepër në shoqërinë e brishtë shqiptare. Këtë mund ta pohojmë për arsye se 

teknologjia e internetit, edhe në rastet kur përdoret, është zbatuar kryesisht pa iu 

referuar koncepteve të adresimit ndaj audiencave autentike gjatë komunikimit, nocionit të 

të nxënit ndërkulturor, etj., të cilat do të përbënin parime të qenësishme për orientimin e 

veprimtarive të të nxënit përmes internetit. Pikërisht, këtë tipar unik të internetit, të cilin 

nuk e hasim tek mjetet të traditës, do të përpiqemi ta shqyrtojmë në thellësi, ta njohim e 

ta përvetësojmë për ta shfrytëzuar më tej në dobi të qëllimit tonë madhor të të nxënit të 

gjuhës së huaj në kuptimin e vërtetë të fjalës, në një kuptim shumëdimensional, jo thjesht 

gjuhësor, por edhe njohës, psikik, shoqëror e kulturor, i cili përfshin, pra, gjithë qenien 

tonë dhe qasjen ndaj botës që na rrethon. 

 

Përdorimi i website-it si mjet komunikimi (jo thjesht informimi) shpalos një mori 

mundësish për mësimdhënien e gjuhës së huaj, por edhe sfida. Këto sfida kërkojnë një 

perceptim më të saktë e të argumentuar të rolit të teknologjisë në këtë proces, pra, duhet 

vlerësuar vendi i vërtetë që duhet të zërë ky mjet në një kontekst më të gjerë në mjediset e 
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strukturuara arsimore. Gjatë hulumtimit website-i shihet jo si një qëllim në dhe për 

vetvete, por si mjet pedagogjik vlera e të cilit përcaktohet nga përdorimi i tij në shërbim 

të objektivave pedagogjike konkrete në kurrikul. Si i  tillë, ne besojmë se gama e gjerë e 

mjeteve TIK, konkretizuar në këtë studim përmes website-it, nuk duhet të ndahet nga 

pjesa tjetër e “klasës”. Me fjalë të tjera, ne mbështesim pikëpamjen se mjetet e internetit 

përbëjnë vetëm një pjesë të një qasjeje më të gjerë kohezive dhe shumëplanëshe ndaj 

mësimdhënies dhe të nxënit të gjuhëve të huaja.  

Argumentat që parashtruam e bëjnë këtë punim shkencor jo vetëm bashkëkohor nga 

pikëpamja e ridimensionimit dhe pasurimit të kuadrit mësimor të gjuhëve të huaja, por 

edhe të qenësishëm e të domosdoshëm për të ardhmen e shoqërisë shqiptare, si dhe, në 

një rrafsh më të ngushtë, të vlefshëm për karrierën time profesionale. 

 

0.2.Objekti i kërkimit dhe hipotezat e studimit: 

 

Ky studim empirik aspiron të mundësojë lidhjet mes arritjeve teorike në rrethet kërkimore 

pedagogjike dhe realitetet e praktikës mësimdhënëse të gjuhëve të huaja në epokën e 

internetit, duke i kontribuar debatit bashkëkohor rreth mësimdhënies së kompetencave në 

gjuhën e huaj dhe mundësisë së integrimit të mjeteve TIK në këtë proces. Në një kuptim të 

drejtpërdrejtë hulumtimi synon  të shqyrtojë rolin dhe të matë efektshmërinë e mjetit të 

website-it – ikonë e TIK-ut - në zhvillimin e kompetencave marrëse (dëgjimit e leximit) si 

dhe të dimensionit ndërkulturor të studentëve përmes një nisme konkrete të mësimdhënies 

së këtyre aftësive përmes website-it, si mjet pedagogjik ky i integruar në kurrikul dhe i 

zbatuar në klasë dhe përtej saj në hapësirën virtuale, në trajtën e mësimdhënies në 

distancë në krahasim me mësimdhënien tradicionale në klasë.   

Në këtë kontekst theksojmë dhe sqarojmë se integrimi i website-it në programin mësimor 

të gjuhës së huaj duhet perceptuar si një parakusht i domosdoshëm për t’i dhënë kuptim 

përdorimit të tij në mësimdhënie, ndërkohë që, përdorimi i tij periferik e i shkëputur nga 

praktika pedagogjike e mësimdhënies së gjuhës së huaj, do të ishte jo vetëm i pakuptimtë, 

por edhe i dëmshëm për procesin e të nxënit.  

Për më tepër, kjo punë kërkimore nuk synon hartimin e një manuali teknik për të 

instruktuar, të themi, si të lidhemi me internetin, apo si të hartojmë një faqe në rrjet, por 

shpjegimin  përmes një përvoje konkrete pedagogjike, në përputhje me standardet e të 

shtrirë në kohë, si dhe pse mjeti i website-it duhet integruar në kurrikul dhe cili është 

kontributi real i tij lidhur me promovimin e shprehive dëgjimore, leximore e 

ndërkulturore në raport me format tradicionale të mësimdhënies. Qëllimi, në të vërtetë, i 

këtij studimi është, pra, tërësisht me karakter shkencor pedagogjik e metodik dhe aspak 

teknik, në shërbim të përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies së gjuhëve të huaja në 

klasa e auditore. 

Përmes një projekti konkret mësimor të shtrirë në një periudhë 6-mujore në kursin e 

Komunikimit dhe Historisë e Qytetërimit Amerikan zhvilluar me studentë të gjuhës 

angleze në nivel universitar dhe shqyrtimit  të një sërë treguesve e aspekteve të feedback-
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ut të siguruar prej studentëve, janë shtruar për vërtetim tri hipoteza të formuluara në 

trajtën e thënieve të mëposhtme: 

H1:  Në krahasim me mjetet e traditës në klasë, mësimdhënia përmes website-it, mjet ky i 

integruar në kurrikul, përshpejton zhvillimin e kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj, 

në një mjedis autonom e ndërveprues me në qendër nxënësin. 

H2:  Në raport me mësimdhënien tradicionale në klasë, mësimdhënia përmes website-it – 

mjet ky i integruar në kurrikul, përshpejton e pasuron kompetencën leximore në gjuhën e 

huaj. 

H3:  Website-i, i integruar në kurrikulën e gjuhës së huaj, nxit zhvillimin e kompetencës 

ndërkulturore të nxënësve, duke i kontribuar formimit të gjithanshëm të personalitetit të 

tyre si qenie shoqërore nëpërmjet krijimit të një konteksti ku gjuha dhe kultura shkrihen 

në një njësi të pandarë.  

Për çdonjërën prej hipotezave të parashtruara më sipër janë realizuar studime të 

posaçme e në koherencë të plotë me standardet pedagogjike për vlerësimin e një sërë 

treguesve të matshëm, rezultatet e të cilëve do të konfirmojnë vërtetësinë e hipotezave, 

ose, në të kundërt, pavërtetësinë e tyre. 

Linjat kryesore në të cilat shtjellohet kërkimi për vërtetimin e hipotezës së parë marrin në 

shqyrtim dy kontekste të veçanta me karakter krahasues: nga njëra anë shihet ecuria e 

dëgjimit në gjuhën angleze ne dy orë paralele zhvilluar në klasë (auditor) për të njëjtat 

objektiva të paracaktuara – në njërën orë kemi integruar website-in, në tjetrën mjetet e 

traditës; në një kontekst të dytë kemi krahasuar realisht shkallën e realizimit të një 

programi të plotë dëgjimi në mjedisin virtual të website-it me programin dëgjimor në 

klasën tradicionale përgjatë një periudhe dymujore. 

Për vërtetimin e hipotezës së dytë, e cila i adresohet zhvillimit të kompetencës leximore 

përmes website-it përqasur me klasën tradicionale, kërkimi do të orientohet bazuar në 

aspekte krahasuese të mësimdhënies në distancë të leximit me mësimdhënien e tij në 

klasën tradicionale. 

Treguesit që do të maten në këtë drejtim janë: raporti i cilësisë së arritjeve me notë të 

studentëve  gjatë projektit leximor në mjedisin virtual krahasuar me atë në klasë (matur 

këto në disa këndvështrime), prirja e ecurisë së studentëve orë pas ore në secilin mjedis 

(nëse ka vërtet një prirje), shqyrtimi i produkteve në etapën e reflektimit (feedback-u i 

përftuar) si dhe një vlerësim i dy faktorëve subjektivë me vlerë të madhe pedagogjike – 

motivimi dhe kënaqësia e përjetuar nga të dy grupet e punës përkatësisht në mjedisin 

online krahasuar me klasën tradicionale. 

Lidhur me kapacitetin e website-it dhe mjedisit online për nxitjen e kompetencës 

ndërkulturore në gjuhën e huaj (hipoteza e tretë), kërkimi është mbështetur në standardet 

e përcaktuara nga dy dokumentat themeltarë – Kuadri i Përbashkët Evropian i 

Referencave ndaj Gjuhëve (KPER) dhe Portofoli Evropian i Gjuhëve (PEGJ). Për këtë 

është studiuar ecuria e dimensionit ndërkulturor gjatë krejt përvojës mësimore në 

website, janë marrë në shqyrtim qëndrimet e studentëve lidhur me zhvillimin e 

elementëve të ndryshëm të dimensionit ndërkulturor si dhe është vlerësuar prania dhe 
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zhvillimi i kompetencës në fjalë posaçërisht gjatë programit të dëgjimit, duke u ndalur në 

aspekte të veçorive të ligjërimit të personazheve në tekstet autentike si dhe studentëve 

pjesëmarrës gjatë diskutimeve në forumin e grupit.  

Së fundi, është e nevojshme të theksohet se, për vetë natyrën shumëplanëshe të këtij 

studimi dhe për specifikat e trajtimit të secilës prej kompetencave objekt, shtjellimi i 

hallkave të punës për vërtetimin e secilës hipotezë (metodologjia, mjetet, analiza e të 

dhënave, etj.) do të shqyrtohen në mënyrë të pavarur në funksion të kompetencës 

përkatëse. 

  

0.3.Metodologjia kërkimore dhe struktura e punimit  

 

Për realizimin e këtij studimi janë përdorur një larmi metodash cilësore e sasiore natyra 

dhe shtrirja e të cilave janë kushtëzuar edhe nga profili kompleks dhe ndërdisiplinar i 

vetë studimit. Për një argumentim më të mirë konkret të metodave të përdorura, nevojitet 

paraprakisht të shpjegohet se me “studim ndërdisiplinar” kuptojmë atë që punimi i kryer, 

edhe pse i orientuar në thelb në fushën e didaktikës (i konceptuar si një kontribut për 

përmirësimin e kompetencave në MNGJH), përbën një “arenë” ku gërshetohen 

natyrshëm dhe domosdoshmërisht një sërë rrafshesh dhe fushash studimore, çdonjëra 

prej të cilave mund të konceptohej në vetvete si pikënisje për studime të tjera në sfera të 

ndryshme të dijes. 

Konkretisht, ndërtimi i një mjeti novator si website-i ka kërkuar njohuri nga fusha e 

Teknologjisë së Infomacionit e Komunikimit si dhe ajo e Grafikës së Rrjetit apo, siç njihet 

ndryshe nga specialistët, “Web Design-i”.  

Nga ana e vet, krijimi i materialeve të mirëfillta kurrikulare në drejtim të studimit të tri 

kompetencave ka kërkuar njohuri rigoroze me karakter  pedagogjik - didaktik në 

MNGJH, zotërim në thellësi të kompetencave gjuhësore e ndërkulturore në gjuhën e huaj 

objekt, njohje të posaçme të çështjeve të Qytetërimit Amerikan dhe Komunikimit,
1
 por 

edhe zotërimin e një njohurie të shëndoshë në nivel akademik të aspekteve leksiko-

gramatikore në gjuhën angleze, madje, duke shkuar edhe më larg në probleme nga fusha 

e pragmatikës dhe stilit të ligjërimit në mjediset e të nxënit. 

Së fundi, përfundimet e arritura nga përpunimi i të dhënave nuk janë një rezultat i 

thjeshtë i hamendësimeve të mia apo të studentëve, por i analizave të posaçme 

matematikore nga fusha e statistikës, gjë që kërkon njohjen dhe zbatimin edhe të një sërë 

programeve statistikore në përputhje me kontekstin e kërkimit. 

Në kushtet e një punimi të tillë kompleks dhe me vullnetin për të realizuar një studim të 

kompletuar, real dhe objektiv, metodat kërkimore shkojnë përtej asaj çka është njohur 

deri më sot si tradicionale në didaktikë.  

                                                           
1
 Këto dy module shërbyen si “lëndë e parë” për të siguruar fokusin e studimit. 
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I mbështetur rreptësisht në baza shkencore, studimi fokusohet në metoda krahasuese të 

treguesve të ndryshëm (subjektivë e objektivë) në etapa të ndryshme të punës në mjediset 

përkatëse. Në të shfrytëzohet një gamë e gjerë mjetesh, që nga mjedisi i ri virtual i pajisur 

me hallkat dhe elementët përkatës pedagogjikë-gjuhësorë-teknikë, mjedisi tradicional i 

klasës me mjetet e veta e deri tek pyetësorët (me studentë, nxënës e mësimdhënës në 

nivele të ndryshme), intervistat, shënimet e mbledhura prej grupeve të punës dhe 

mësuesit, literatura e gjerë bashkëkohore teknologjike – pedagogjike si udhërrëfyese për 

konceptimin e mjedisit mësimdhënës, krijimi i materialeve kurrikulare me objekt dëgjimin 

e leximin si dhe vlerësimi i arritjeve të subjekteve gjatë zbatimit të programit. Zbatimi, 

më tej, i metodave statistikore për përpunimin e të dhënave synon t’u japë përfundimeve 

një shkallë të lartë besueshmërie. 

Për vetë faktin se metodologjia e zbatuar ka specifikat e veta në secilin prej tre objekteve 

të punës (pra, ka dallime në përdorimin e mjeteve e metodave për studimin e 

kompetencave të caktuara), kjo çështje do të trajtohet më në hollësi në kapitujt mbi 

kompetencat përkatëse. 

Lidhur me strukturën që ndjek punimi, kapitulli i parë i studimit ka karakter njohës e 

analitik dhe vlen për të siguruar një terren mbështetës teorik, i cili i paraprin në mënyrë 

të domosdoshme realizimit të studimit.  Kapitulli nis me një historik të shkurtër mbi 

fillesat e TIK-ut dhe më tej me epokën e masivizimit të internetit. Më tej shqyrtohen 

teoritë më në zë të të nxënit në funksion të vendit që ato u caktojnë teknologjive të 

internetit, duke krijuar një bazë të nevojshme shkencore-metodologjike për të konceptuar 

natyrën e zbatimit të mjeteve teknologjike në procesin e mësimdhënies së kompetencave 

në gjuhën e huaj. Analiza e teorive më të suksesshme krijon kushte të posaçme për 

konceptimin e tablosë së mësimdhënies bashkëkohore të gjuhëve të huaja, kërkesave 

parësore për mjedisin e ri të të nxënit si dhe parimeve që duhet t’i prijnë përfshirjes së 

mjeteve të internetit në MNGJH. Problemi thelbësor i rolit dhe potencialit të TIK-ut në 

mësimdhënien e kompetencave në gjuhën e huaj do të shqyrtohet më tej përmes 

parashtrimit të pikëpamjeve më në zë të literaturës së kohës për sa u takon përparësive e 

të metave të mjeteve teknologjike si dhe qëndrimeve institucionale lidhur me përvoja të 

ndryshme të zbatimit të TIK-ut në vende të zhvilluara. Në vijim, tabloja njohëse 

pasurohet me një përshkrim të një konteksti më të ndërlikuar e më të debatuar të 

integrimit të mjeteve të internetit, i aktualizuar në mjediset virtuale (mësimdhënia në 

distancë) duke u ndalur në përparësitë dhe sfidat me të cilat përballen aktorët gjatë 

procesit të MNGJH-së në këto hapësira. Kapitulli përfundon me konkretizimin tipareve të 

njërit prej mjeteve më të njohur e gjerësisht të përdorur të internetit, website-it, rolet dhe 

potencialet e shumëfishta të të cilit në funksion të nxitjes së kompetencave  gjuhësore 

marrëse dhe asaj ndërkulturore do të bëhen objekt i këtij studimi.  

Në kapitullin e dytë përshkruhet dhe analizohet përvoja arsimore shqiptare në MNGJH 

dhe TIK-u si një kusht i domosdoshëm për të njohur dhe analizuar kontekstin mbi të cilin 

do të vendoset studimi. Në një rrafsh më të gjerë shoqëror – arsimor do të hidhet dritë 

mbi tiparet e kontekstit shqiptar të MNGJH-së dhe raportet e tij institucionale me epokën 

e internetit. Për të shqyrtuar këtë marrëdhënie komplekse është realizuar një studim i 

mirëfilltë për identifikimin e gjendjes dhe të nevojave, i orientuar në tri linja: në analizën 

e strategjive të strukturave drejtuese politikëbërëse shqiptare (qendrore e vendore) në 
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drejtim të reformimit të MNGJH-së në përputhje me kërkesat dhe standardet evropiane, 

përmes anketimit  të posaçëm në nivel rajonal me mësimdhënës (mësues e pedagogë të 

gjuhës së huaj) si dhe një vëzhgimi me të njëjtin fokus me nxënës gjimnazistë nga qarku i 

Korçës –të dy anketimet kanë për objekt shqyrtimin e profilit të aktorëve kryesorë të 

mësimdhënies  përballë sfidave të përdorimit  të TIK-ut në MNGJH. Të dhënat e 

përftuara përqasen me gjetjet e vëzhgimeve të ngjashme në vende të zhvilluara, duke e 

ngritur argumentin në një kuadër më të plotë evropian.  Pas një konturimi të plotë të 

përvojës shqiptare arsimore në përballje me realitetin e ri të epokës së internetit, ndalemi 

tek njohja me përvojën konkrete të nismës për të ndërtuar një mjet e mjedis të ri 

mësimdhënës – përmes hapjes së një faqeje në rrjet – në të cilën, pas krijimit të 

minikurrikulave përkatëse, do të mundësohet mësimdhënia e kompetencave  të marra në 

shqyrtim përgjatë këtij studimi. 

Kapitujt në vijim të studimit shpalosin e trajtojnë në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri 

gjithë hallkat e punës kërkimore në funksion të vërtetimit të hipotezave të ngritura e të 

parashtruara tek çështja “Objekti i punimit”. Pra, secili kapitull është strukturuar në 

përputhje me kompetencën përkatëse që merret në shqyrtim. 

Kështu, kapitulli III i kushtohet kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj dhe ecurisë së 

saj krahasimisht gjatë mësimdhënies me website dhe asaj tradicionale në klasë. Pasi 

përcillen disa njohuri bazë të literaturës rreth kompleksitetit, rëndësisë dhe parimeve 

bashkëkohore që  kushtëzojnë dëgjimin e suksesshëm, fokusi bie mbi sfidat që i paraprinë 

aktualizimit të projektit “English for the Net Generation”(“Anglishtja për Brezin e 

Internetit”). Kapitulli ndahet në dy pjesë: në pjesën e parë të tij shtjellohet argumenti i 

ecurisë së kompetencës dëgjimore kur website-i integrohet në klasë gjatë një ore mësimi 

krahasuar kjo me një orë të ngjashme dëgjimi por tipike tradicionale. Për të bërë të 

mundur këtë parashtrohet qasja metodologjike e ndjekur, instrumentat, pjesëmarrësit dhe 

procedura, përshkruhet struktura e orës me website dhe e orës tradicionale, që nga 

paraqitja e objektivave deri tek etapat strategjike të orës së mësimit duke parashtruar 

edhe të dhënat e grumbulluara dhe, më tej, analizohet shkalla e realizimit të secilit 

objektiv në mënyrë përqasëse për secilin grup pune bazuar mbi të dhënat e mbledhura 

dhe arrihet në përfundime mbi shkallën e efektshmërisë së website-it krahasuar me mjetet 

tradicionale në klasë. Në pjesën e dytë të të njëjtit kapitull objekt vëzhgimi e analize bëhet 

realizimi i projektit kurrikular dëgjimor në mjedisin virtual krahasuar me atë në klasën 

tradicionale. Pas parashtrimit të pyetjeve kërkimore që e kanalizojnë analizën në disa 

linja, shpjegohet metodologjia e punës, pjesëmarrësit, instrumentat, përshkruhet 

procedura e ndjekur dhe natyra e realizimit të projektit, më tej pasqyrohen dhe 

analizohen të dhënat e grumbulluara paralelisht në mjediset përkatëse sipas pyetjeve të 

shtruara duke arritur në përfundime konkrete lidhur me vërtetësinë e hipotezës së parë.  

Në kapitullin IV objekt studimi bëhet ecuria e kompetencës leximore në gjuhën e huaj e 

konkretizuar në hipotezën H2 të shprehur tek objekti i studimit. Ndryshe nga kapitulli mbi 

dëgjimin (ku efektshmëria e website-it vlerësohet në dy drejtime – edhe kur mjeti përdoret 

në klasë, edhe kur studentët i nënshtrohen mësimdhënies online, duke i ballafaquar të 

dyja këto kontekste me mësimdhënien në klasën tradicionale), analiza për ecurinë e 

kompetencës leximore do të mbështetet vetëm në aspektet krahasuese të mësimdhënies 

virtuale të leximit (në website-in e klasës) përballë asaj tradicionale në auditor. Kapitulli 
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nis me disa njohuri bazë nga literatura mbi nocionin dhe modelet më të suksesshme 

strategjike të leximit në gjuhën e huaj, më tej parashtrohet hipoteza dhe pyetjet e 

nënpyetjet kërkimore, metodologjia, instrumentat dhe përshkrimi i programit të leximit në 

dy mjediset e punës. Në vazhdim, nisur nga të dhënat e grumbulluara, realizohet analiza 

e plotë e fakteve në përputhje me pyetjet e ngritura. Për një besueshmëri reale e 

vlefshmëri të përfundimeve, shifrat e përftuara gjatë krahasimeve mes dy formateve të 

mësimdhënies u janë nënshtruar analizave statistikore të specializuara për tregues të 

ndryshëm. Gjetjet  na çojnë në nxjerrjen e një sërë përfundimesh të renditura në fund të 

punimit. 

Kapitulli V ndalet në studimin e ecurisë së kompetencës ndërkulturore, një dimension ky 

që  shoqëron në thelb gjithë procesin e mësimdhënies dhe nxënies së gjuhëve të huaja, 

por që është lënë në hije të studimeve të deritanishme me orientim didaktik. Pas 

prezantimit të një kuadri teorik të dimensionit ndërkulturor në MNGJH, lidhjeve 

simbiotike të gjuhës me kulturën e shtjellimit të komponentëve të kompetencës 

ndërkulturore, parashtrohet hipoteza, shtrohen pyetjet kërkimore, cilësohet metoda e 

studimit, instrumentat, pjesëmarrësit, bëhet përshkrimi i punës dhe analizohen të dhënat 

në disa drejtime: së pari, duke shqyrtuar nga pikëpamja ndërkulturore materialet dhe 

produktet e studentëve gjatë programit të dëgjimit, duke analizuar qëndrimet e 

studentëve, historikun e përvojës ndërkulturore të studentëve të grupit eksperimental 

përgjatë gjithë projektit online si dhe vlerësimin e saj në dy etapa  përmes metodës së 

vetëvlerësimit.. 

Më së fundi, shtillen përfundimet e studimit në trajtën e një diskutimi me karakter 

shkencor-argumentativ rreth domethënies së  rezultateve të dala, të cilat na çojnë tek 

hipotezat e shtruara që në krye të punimit. Duke shpjeguar, më tej, vlerën që ka ky punim 

për MNGJH-në dhe aktorët e këtij procesi, propozohen në përfundim të punës disa 

sugjerime (që rrjedhin prej këtij studimi) për MNGJH-në në përgjithësi dhe mësuesit e 

gjuhëve të huaja në veçanti, si dhe ngrihen çështje të reja për kërkime të mëtejshme në të 

ardhmen. 

 

Korpusi  

Në këtë punim kemi shfrytëzuar një korpus të gjerë në përputhje me karakterin e 

shtresëzuar të studimit për të përmbushur nevojat për realizimin e tij. Burimet e 

informacionit (të domosdoshme këto për të njohur qasjet, teoritë dhe këndvështrimet “më 

të predikuara” rreth mësimdhënies së gjuhëve të huaja në ditët tona) shtrihen në një 

diapazon të gjerë nga literatura e përditësuar pedagogjike botimeve të shkruara deri tek 

publikimet virtuale në adresa institucionale. Në morinë e literaturës pedagogjike të 

shfletuar vend të veçantë kanë zënë Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për 

Gjuhët (KPER) dhe Portofoli Evropian i Gjuhëve (PEGJ), si dokumenta themeltarë për të 

mundësuar një proces mësimdhënieje në standardet e parashikuara nga Këshilli i 

Evropës
2
 duke na shpalosur një sërë konceptesh të reja të qenësishme për kontekstin 

                                                           
2
 KPER-i ofron një bazë të përbashkët për hartimin e programeve të gjuhëve moderne. Ai përshkruan në 

mënyrë të plotë e konkrete njohuritë e shkathtësitë e nxënësve për një sjellje të efektshme gjuhësore. Ai, 



xvii 
 

mësimor të gjuhëve si nivelet e aftësive, mësimdhënia me bazë kompetencat, 

shumëkulturalizmi apo trajtat e ndryshme të vlerësimit e vetëvlerësimit. Literatura e 

shkruar së cilës i jemi qasur përfshin edhe një sërë metodash bashkëkohore të 

suksesshme të Longman-it për të garantuar bazën didaktike e përmbajtësore në përputhje 

me nivelin e synuar gjatë mësimdhënies së kompetencave në auditor. 

Burimet autoritare online  kanë luajtur rol të shumëfishtë duke siguruar jo vetëm një 

kuadër të nevojshëm teorik për hulumtim rreth çështjes së ngritur në punim, por, mbi të 

gjitha, si një burim i vlefshëm materialesh autentike e mësimore – fjalorë të tipave të 

ndryshëm, revista e gazeta, si dhe një sërë programesh radiofonike, shfrytëzuar për 

ndërtimin e programit mësimor të dëgjimit e leximit që do të zhvilloheshin në mjediset 

virtuale. Për më tepër, ato kanë shërbyer si një bazë e vlefshme dhe e domosdoshme për 

orientime teknike nga të cilat jemi nisur për çeljen e website-it dhe, së fundi, si një mjet 

aplikativ për të mundësuar një sërë përllogaritjesh më bazë statistikore. 

Një tjetër rrugë për vjeljen e të dhënave konkrete sasiore e cilësore kanë qenë pyetësorët 

dhe intervistat e realizuara me “popullatën” në studim, pra, me nxënës maturantë e 

studentë të gjuhës së huaj, mësues e pedagogë të gjuhëve të huaja në rajonin e Korçës në 

disa etapa. Më tej, produkti gjuhësor i studentëve gjatë veprimtarive mësimore – 

shënimet e mbajtura prej tyre, detyrat, komentet në fletë pune e në forumin e grupit 

online, si dhe performanca e tyre në testime në etapa të ndryshme të punës kanë 

plotësuar kuadrin e korpusit përmes shqyrtimit të të cilit është bërë i mundur ky studim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
gjithashtu, përcakton nivelet e aftësisë që lejojnë të matet përparimi i nxënësit në çdo etapë të mësimit apo 

gjatë jetës në përputhje me një sërë kriteresh objektive. PEGJ-i, nga ana tjetër, përbën një dokument bazë 

të njohjes dhe vlerësimit të arritjeve të nxënësve në gjuhën e huaj. 
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KAPITULLI I  

 

 

MËSIMDHËNIA E GJUHËVE TË HUAJA DHE MJETET E INTERNETIT NË 

KËNDVËSHTRIMIN E LITERATURËS BASHKËKOHORE 

  

1.1. Kuadër historik mbi fillesat e TIK-ut dhe internetit si ikonë e tij 

 

Në përvojën tonë të përditshme dhe veprimtarinë profesionale vend gjithnjë e më të madh 

po zënë shprehje si: “...jetojmë në moshën e internetit...”, “...sfidat e shoqërisë së 

informacionit...”, “Mirësevini në Epokën Dixhitale!”, aq sa për veshin jo vetëm të një 

shkollari, por edhe të një individi të thjeshtë ato nuk përbëjnë më një metaforë por një 

realitet të prekshëm në mbarë globin, i cili duket se po transformon marrëdhëniet 

njerëzore në mënyrë të thellë e të pakthyeshme. E megjithatë, shumëkush, i ngërthyer në 

intensitetin e përditshmërisë së jetës, ndalet për një çast dhe bën një pyetje të thjeshtë por 

të qenësishme për të analizuar më mirë kontekstet nga të cilat rrethohet.  Çfarë është 

Epoka e Internetit?   

 

E njohur shpesh edhe me terma të tjerë si Epoka Dixhitale apo Epoka e Informacionit, ajo 

i referohet epokës aktuale të karakterizuar nga aftësia e individëve për të shkëmbyer 

lirshëm informacionin dhe për të marrë lehtësisht njohuri që do të ishin të pamundura të 

rrokeshin më parë. Epoka e Internetit lidhet me konceptin e revolucionit dixhital – 

rrjedhojë e kalimit nga ekonomia tradicionale në proceset e industrializimit e më tej drejt 

një ekonomie të bazuar në përpunimin e informacionit, d.m.th., në një shoqëri 

informacioni.  

 

Epoka në fjalë fillon me krijimin e kompjuterit personal në vitet ‟70, arrin një pikë kritike 

me internetin në fillim të viteve ‟90 dhe, së fundi, aktualizohet me adoptimin e kësaj 

teknologjie nga publiku i gjerë në dy dekadat pas 1990-ës. 

 

Teknologjia e internetit zor se ka lënë pa përfshirë ndonjë sektor të jetës. Edhe në fushën 

e mësimdhënies e të nxënit gjithmonë e më shumë trumpetohet kërkesa për zbatimin e 

saj, veçanërisht në fushën e gjuhëve të huaja, ku krahas interesit të përgjithshëm për të 

renë janë ngjallur jo pak debate e polemika lidhur me format konkrete dhe kontekstet e 

veçanta të përfshirjes së saj në procesin mësimor.  

 

Tekonologjia dhe arsimimi në gjuhën e huaj nuk janë të panjohura për njëra-tjetrën. 

Kujtojmë këtu laboratorët e gjuhës të instaluar në vitet ‟60-‟70.  Të konceptuar në bazë të 

modelit  bihejviorist të mësimdhënies njohje - përgjigje - feedback, përdorimi i tyre erdhi 

duke u zvogëluar në një etapë të dytë me mbërritjen e kompjuterave, të cilët, fillimisht 

shiheshin si mjete të mësuari që viheshin në kontroll nga nxënësit. Kjo u jepte nxënësve 

mundësi të bënin diçka me atë çfarë dinin, edhe pse programet e zbatimit kishin kryesisht 

karakter autodidakt. Kthesa dramatike në mënyrën se si teknologjia projektohet të nxitë të 

mësuarit e gjuhës vjen me etapën e të nxënit të gjuhës përmes kompjuterit, duke 

rivendosur theksin mbi ndërveprimin njerëzor në bashkësitë e ligjërimit autentik. Në këtë 
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periudhë kërkimet përqëndrohen tek anë që nxjerrin në pah potencialin e vërtetë të 

teknologjisë në mësimdhënien e gjuhëve të huaja, pa hedhur poshtë mjetet teknologjike të 

promovuara gjatë etapave të mëparshme.
1
  

 

Shoqëria e mijëvjeçarit të ri ka hyrë në mënyrë të pakthyeshme në rrugën e revolucionit 

të komunikimit njerëzor, zhvillim i cili e ka zanafillën tek masivizimi i teknologjive të 

internetit. Në këtë kontekst, edhe profesioni i MGJH-së vazhdon të zgjerohet e të pësojë 

ndryshime dinamike, duke vënë gjithnjë e më shumë theksin mbi zhvillimin e shprehive 

për komunikimin e orientuar drejt një qëllimi, kompetencën për të menduar në mënyrë 

kritike dhe të mësuarit autonom gjatë gjithë jetës. 

 

1.2.Teoritë e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe vendi që  ato u caktojnë teknologjive 

të internetit 

Diskutimet mbi teknologjitë e internetit nuk do të ishin të plota pa një vështrim të 

përgjithshëm mbi teoritë e të nxënit të gjuhës së huaj, kjo për arsye se teori të ndryshme i 

japin jo të njëjtën rëndësi rolit të mësimdhënies praktike dhe, nënkuptohet, internetit në 

klasë e përtej saj.  Qëllimi i pasqyrës së mëposhtme, pra, nuk është thjesht të sqarojmë në 

detaje teoritë bashkëkohore të të nxënit të gjuhës së huaj, por të tregojmë se roli i 

mësimdhënies praktike, rrjedhimisht, edhe i përdorimit të TIK-ut në të, merr vlerë jo të 

njëjtë në teori të ndryshme. Për më tepër, mësimdhënësve të gjuhës u nevojitet një bagazh 

teorik paraprak për të përcaktuar se kur një mjet mund t‟i vijë realisht në ndihmë 

zhvillimit gjuhësor të nxënësit. 

  

Në literaturën bashkëkohore mbi të nxënët e gjuhës së huaj shtjellohen dy kahe të 

ndryshme modelesh jo krejt pa lidhje me njëri-tjetrin. Njëri është modeli psikolinguistik 

dhe tjetri modeli sociolinguistik. Literatura dhe praktikat e sotme pedagogjike në gjuhët e 

huaja dhe mësimdhënien në përgjithësi priren t‟i mëshojnë këtij të fundit. Më poshtë po 

analizojmë më në detaj çfarë përfaqësojnë e si përkthehen në MNGJH këto qasje, për të 

njohur më mirë hapësirat dhe vendin që mund e duhet të zërë TIK-u në procesin 

mësimor. 

 

Këndvështrimi psikolinguistik i ka bazat tek teoria ineiste
2
 e Chomsky-t mbi natyrën e 

gjuhës, e cila ka revolucionarizuar fushën e gjuhësisë me postulatin e famshëm fëmijët 

lindin me predispozitën për të mësuar gjuhë, duke qenë të pajisur me një mekanizëm të 

posaçëm mendor për përvetësimin e gjuhës. Duke u ekspozuar ndaj një input-i
3
 të pasur 

                                                        
1 Për një paraqitje të detajuar të evolucionit gjatë dekadave të MNGJK-së shih Remi A. van Compernolle 

dhe Lawrence Williams, “(Re)situating the Role(s) of New Technologies in World-Language Teaching and 

Learning”, në Second Language Teaching and Learning in the Net Generation, përg. Raquel Oxford dhe 

Jeffrey Oxford, Honolulu, National Foreign Language Resource Center, 2009, f. 11. (Shënim: Të gjitha 

përkthimet nga anglishtja janë të miat) 
2 Noam Chomsky, Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, New York: Praeger, 1986. (Mes 
morisë së botimeve mbi teorinë e predispozitës së lindur të gjuhës, vepra e sipërcituar mbetet hyrja më e 

mirë me karakter shpjegues.) 
3
 Ky term i huazuar nga gjuha angleze përdoret për të përshkruar tërësinë e informacionit gjuhësor hyrës në 

dallim nga ai dalës (output-i) gjatë procesit të përpunimit të tij në komunikim e sipër për ndërtimin e 

kuptimit. 
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gjuhësor të karakterizuar nga përdorimi si duhet i fjalive të mirëformuara prej folësve 

amtarë, fëmija zhvillon gjithë strukturat e tjera specifike gjuhësore. Performanca 

gjuhësore, sipas Chomsky-t, është një veprimtari e drejtuar nga rregulla që gjenerohen 

nga kompetenca gjuhësore ose struktura e brendshme gramatikore e folësit. 

 

Idetë çomskiane u përqafuan nga  Stephen Krashen dhe u përshtatën prej tij për të 

shpjeguar procesin e të nxënit të gjuhës së huaj në formën e një modeli të ri të njohur si 

Modeli Natyror i të Nxënit
4
. Ky model, i mbështetur në disa hipoteza, hedh dritë mbi 

rolin e input-it të kuptueshëm si kusht i domosdoshëm për të nxënët e gjuhës. Sipas tij, 

input-i duhet të jetë sfidues për nxënësin (pra, më i ndërlikuar sesa përfaqësimi mendor  

aktual i tij për gjuhën objekt), por të mos i tejkalojë mundësitë njohëse të tij. 

 

Mbështetur tek koncepti i Chomsky-t mbi kompetencën e performancën, Krashen-i 

dallon qartë dy procese të ndryshme, atë të përvetësimit i cilësuar si proces i 

pandërgjegjshëm dhe të nxënët, proces që aktualizohet në përpjekjet e ndërgjegjshme e të 

qëllimshme për të nxënë format gjuhësore, duke vënë theksin mbi pamundësinë e kalimit 

nga të nxënët tek përvetësimi. Më tej modeli plotësohet me arsyetimin se ankthet e të 

nxënit mund të çojnë në bllokimin e përvetësimit të gjuhës në çfarëdo rrethane, duke 

ngritur një filtër afektiv që pamundëson përdorimin e input-it të kuptueshëm.  

 

Çfarë sjell zbatimi praktik i kësaj teorie në mjedisin e gjuhës së huaj? Sipas modelit 

psikolinguistik qëllimi i vërtetë i përvetësimit promovohet më së miri nga një mjedis 

komunikativ i pasur në input të kuptueshëm. Prania e këtij input-i, vënia e theksit tek 

komunikimi dhe atmosfera e ngrohtë në klasë ulin filtrin afektiv dhe nxitin nxënien e 

gjuhës së huaj. Megjithatë, edhe pse një qasje komunikative ndaj të nxënit të gjuhës dhe 

me një ndikim të gjerë në fushën e mësimdhënies, studiuesit mendojnë se kjo teori 

vendos një ngarkesë të madhe mbi mësuesin, pra, mbetemi në kushtet e një 

mësimdhënieje me në qendër mësuesin. Për më tepër, prania e input-it të kuptueshëm në 

vetvete nuk e garanton dobinë e tij në nxënien e gjuhës së huaj. Vetëm kur nxënësi arrin 

ta dallojë njësinë e input-it e ta ruajë atë në kujtesën afatshkurtër, ai brendësohet e kështu 

mund të shfrytëzohet për të ristrukturuar ndërgjuhën.
5
 Kjo do të thotë që nxënësi duhet të 

zhvillojë ndërgjegjësimin metagjuhësor për të mundësuar ndryshimin. 

 

Kërkimet dhe zbatimet e sotme e kanë zhvendosur fokusin teorik duke sfiduar modelin 

natyror të Krashen-it në mbështetje të modelit sociolinguistik ndërveprues, i cili thekson, 

në radhë  të parë, aspektin shoqëror të gjuhës dhe zbulimin e pengesave gjuhësore në 

procesin e komunikimit, duke e orientuar mësimdhënien e gjuhëve të huaja drejt një 

mësimdhënie kompetencash. Siç kuptohet edhe prej vetë termit emërtues, parimi 

themelor i qasjes interaksioniste është se gjuha e huaj mësohet më mirë përmes 

ndërveprimit shoqëror.
6
 Duhet vënë në dukje, megjithatë, se ndërveprimi për nxjerrjen e 

                                                        
4 Modeli në fjalë analizohet nga Stephen Krashen në The Input Hypothesis: Issues and Implications, 

Longman, 1985.        
5Elaine Tarone e përkufizon ndërgjuhën si një lloj të veçantë sistemi gjuhësor i përdorur nga nxënësit e një 

gjuhe të huaj gjatë procesit të nxënies së saj. Shih E.Tarone “Interlanguage”, në Concise Encyclopaedia of 

Sociolinguistics, përg. R.Mesthrie, Oxford: Elsevier Science, 2001, f. 475-481.  
6 Monica Stella Cardenas Claros, “Psycho-linguistic and socio-cultural approaches to language 

learning: A never-ending debate” 
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kuptimit, i cili luan rol të madh në përqëndrimin e vëmendjes së nxënësve në veprimtari, 

nuk “shkakton” menjëherë të nxënët e gjuhës - kjo vjen gradualisht, me kohë dhe si 

rezultat i një numri të madh ndërveprimesh. 

 

Ndryshe nga Modeli Natyror i Krashen-it, këndvështrimi interaksionist mbështetet në 

mësimdhënien me karakter eksplicit, pra, jo të izoluar brenda veprimtarisë njohëse të 

individit. Kjo risi shënon një ndryshim të dukshëm në qëndrimin ndaj TIK-ut në 

përgjithësi e internetit në veçanti, si një mjet i pazëvendësueshëm për të nxitur e zhvilluar 

mësimdhënien e kësaj forme. Studimet tregojnë se individët kanë prirje të ndërveprojnë 

me kompjuterin në një mënyrë thelbësisht shoqërore, njëlloj si me ndërveprimet e tyre në 

jetën reale. Prirja njerëzore për ta parë teknologjinë në mënyrë antropomorfike si një lloj 

ndihmuesi personal me të cilin bashkëpunohet për arritjen e një qëllimi, e rrit potencialin 

e internetit për të mbështetur procesin e të nxënit të gjuhës së huaj.
7
  

 

Pikëpamja interaksioniste gjen shprehje në një sërë modelesh të ndryshme bazë për 

shtjellimin e të cilave ka shërbyer teoria sociokulturore e Lev Vygotsky-t.
8
 Sipas modelit 

të Vygotsky-t zhvillimi njohës, pra, edhe të nxënët e gjuhës së huaj, e kanë zanafillën në 

ndërveprimin shoqëror. Tri postulatet bazë të kësaj teorie – (1) veprimtaria shoqërore si 

burim i zhvillimit e mendimit njerëzor; (2) veprimtaria e ndërmjetësuar nga shenjat; (3) 

Zona e Zhvillimit të Afërt, përmes kontekstualizimit të tyre në MNGJH - hedhin bazat 

për të thelluar perceptimin tonë rreth përfshirjes së teknologjive të internetit në 

mësimdhënien e gjuhëve të huaja.  

 

Për Vygotsky-n veprimtaria njohëse ka karakter unikal njerëzor, pohim ky që mbështetet 

në faktin se ajo vjen si rrjedhojë e të nxënit shoqëror, e brendësimit të shenjave 

shoqërore, të kulturës dhe lidhjeve po shoqërore. Në thelb, pra, njohja duhet parë si 

produkt shoqëror realizuar përmes ndërveprimit.  

 

Për mësuesit e gjuhës së huaj kjo do të thotë se krijimi i mundësive për ndërveprim mes 

nxënësve është faktori më i rëndësishëm në nxitjen e zhvillimit të të menduarit të një 

rendi më të lartë. Ky këndvështrim teorik mund të konkretizohet në programin mësimor 

të gjuhës së huaj përmes zbatimit të formave të mësimdhënies së diferencuar, punës me 

projekte, të nxënit në bashkëveprim, etj., ku TIK-u luan një rol jo të vogël. 

 

Në analizën tonë vlen të ndalemi tek një pikë e fortë me ndikim përcaktues mbi procesin 

e të nxënit të gjuhëve, siç është postulati i Zonës së Zhvillimit të Afërt. Kjo përkufizohet 

si distanca midis nivelit të zhvillimit aktual përshkruar nga pavarësia në zgjidhjen e 

detyrës dhe nivelit të zhvillimit potencial përshkruar nga zgjidhja e detyrës me ndihmën e 

më të rriturve apo moshatarëve më të zotë.
9
 Me këtë kuptojmë që fëmija ka aftësi të 

kopjojë një sërë veprimesh që i tejkalojnë kapacitetet e tij, por vetëm brenda disa kufijve. 

                                                                                                                                                                     
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-46412008000100008&script=sci_arttext  
7 Robert J.Blake, Brave New Digital Classroom – Technology and Foreign Language Learning, f.18-21.   
8 Për informacion më të zgjeruar rreth modelit në fjalë shih Lev Vygotsky, Thought and Language, 

Cambridge, MA: MIT Press., 1962. 
9
Lev Vygotsky, Mind in Society: The development of higher psychological processes, Cambridge, Harvard 

University Press, 1978, f.86.  
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Duke kopjuar, nxënësi aftësohet të nxërë më mirë kur drejtohet nga të rriturit sesa kur 

lihet vetë. Në kontekstin e mësimdhënies kjo lidhet me Zonën e të Nxënit të Afërt (ZNA), 

e cila përshkruhet si niveli i performancës për të cilën një nxënës është i aftë kur ka 

mbështetje nga ndërveprimi me një folës më të përparuar në gjuhë. Ky koncept lidhet 

ngushtë me të ashtuquajturën skelë
10

 të Bruner-it, pasi ZNA-ja është praktikisht koha kur 

mësuesi duhet të veprojë si drejtues për të mbështetur e inkurajuar nxënësin. ZNA-ja, pra, 

përqëndrohet në përdorimin aktiv nga nxënësi të mjeteve të reja për të kuptuar e kryer 

veprimtarinë. Nxënësi, si i tillë, nuk shihet thjesht si marrës pasiv i udhëzimeve të 

mësuesit, përkundrazi, të dy palët ndërveprojnë ndërsjelltazi duke ndarë njohuri e 

përgjegjësi për detyrat. ZNA-ja, pra, përfaqëson një ndryshim fokusi nga mësimdhënia 

me qendër mësuesin drejt asaj me në qendër nxënësin. Mendojmë se bashkëpunimi mes 

nxënësve në të mësuarit e gjuhës shërben si një mekanizëm i fuqishëm për zhvendosjen 

përpara të ZNA-së, pasi mundëson shkëmbyeshmërinë e roleve dhe akses të 

vazhdueshëm drejt formave strategjike të kontrollit në përputhje me kërkesat e detyrës. 

Këtu shihen të mundshme të krijohen hapësira për përfshirjen e teknologjive të internetit. 

 

Teoria e Vygotsky-t është përqafuar nga mbështetës të shumtë të qasjes sociolinguistike, 

siç njihet James Lantolf
11

, i cili, duke e zgjeruar këtë teori në nxënien e gjuhës së huaj, 

pohon se nxënësit e gjuhës së huaj përparojnë drejt niveleve më të larta të njohurisë 

gjuhësore kur bashkëpunojnë dhe ndërveprojnë me folës të gjuhës së huaj që e zotërojnë 

atë në një shkallë më të lartë. 

 

Teoria sociokulturore e të nxënit të gjuhës së huaj ka shërbyer si bazë për zhvillimin e 

mjaft modeleve pedagogjike, ndër të cilat, rëndësi për argumentin tonë paraqet teoria e 

konstruktivizmit shoqëror (gjerësisht e mbështetur nga studiuesit). Konstruktivizmi 

shoqëror
12

 në literaturën shkencore pedagogjike përkufizohet si një qasje bashkëkohore, 

një nga kahet më të komentuara e të gjithëpranuara të teorisë konstruktiviste
13

 që e sheh 

nxënësin si subjekt të të nxënit. Sipas këtij modeli të nxënët  rrjedh nga një aspekt 

shoqëror, ku nxënësi ndërvepron e dialogon me problemin, kontekstin dhe pjesëmarrësit 

për të zbuluar kuptimin dhe vlerat. Procesi dhe dijet në përdorim kanë më shumë rëndësi 

për mbështetësit e kësaj qasjeje sesa produkti apo grumbullimi i koncepteve e fakteve të 

ngurta. Shoqërorja shërben si bazë për përpunimin dhe organizimin e mëtejshëm njohës 

të informacionit brenda individit.   

                                                        
10Ky term është përdorur nga Jerome Bruner, përfaqësues i së njëjtës shkollë me Vygotsky-n për t‟iu 

referuar ndihmës që mësuesi u ofron nxënësve gjatë ndërtimit të njohurive dhe zgjidhjes së detyrave që 

këta të fundit e kanë të pamundur për t‟i realizuar vetë, duke i udhëhequr drejt autonomisë së të nxënit 

derisa skela gradualisht zhduket. David Wood, Jerome S. Bruner dhe Gail Ross, “The Role of Tutoring in 

Problem-solving”. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.976.tb00381.x/pdf     
11Shih James P. Lantolf, “Introducing Sociocultural Theory”, në Sociocultural Theory and Second 

Language Learning,  përg. James P. Lantolf, Oxford, Oxford University Press, 2000, f. 1-26.  
12Allah Nawaz, “Social-Constructivism: Futuristic Sphere for eLearning in HEIs”, 

https://globaljournals.org/GJMBR_Volume12/3-Social-Constructivism-Futuristic-Sphere.pdf 
13“Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të nxënit. I konceptuar nga Piaget (1953), si „një rrugë e 
përfshirjes së të gjitha arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët‟, ai 

zhvillon pohimin se „informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi ynë psikologjik në një 

formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë.‟” (Shih 

B.Musai, Mësimdhënia dhe të nxënit e shkencave natyrore - Manual për trajnimin e mësuesve, Prishtinë, 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 2013, f. 13-17.) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.976.tb00381.x/pdf
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Sipas këtij këndvështrimi informacioni fillimisht ndërtohet gjatë ndërveprimit shoqëror e 

më pas vjen e përpunohet së brendshmi nga individi (domethënë, shoqërorja na 

kushtëzon për mënyrën si do ta përpunojmë informacionin së brendshmi). Këtu ka vend 

për të bërë një paralelizëm me klasën si mjedis i të nxënit të gjuhës, pasi  gjuha e re sjell 

me vete fragmente të kulturës që nuk mund të ndahen nga informacioni. Mësuesi, si 

drejtues e lehtësues i procesit, vendos me nxënësit një lidhje reciproke të pandërprerë, ku 

gjithsecili merr pjesë duke i shtuar komunikimit vlera dhe kuptime, vlerëson 

informacionin dhe e organizon atë mendërisht. Qartazi, kemi të bëjmë me një kontekst 

tipik të mësimdhënies me në qendër nxënësin, ku fokusi bie mbi natyrën komunikative 

dhe dialogun shoqëror për ndërtimin e njohurive. 

 

Për një zbatim praktik sa më të kuptimshëm e frytdhënës të teorisë së konstruktivizmit 

shoqëror në klasë, nevojiten disa elementë kyç
14

 që mund të orientonin më së miri 

hartimin e planeve mësimore: 

 

 Krijimi i një mjedisi mësimdhënës me në qendër nxënësin (MQN) përbën edhe 

parimin bazë të qasjes konstruktiviste. Nxënësi duhet të zbulojë e të krijojë kuptimin 

nga informacioni. Për këtë mësuesi duhet të ketë parasysh kuadrin shoqëror ku 

ndërvepron problemi, paraqitjen e problemit, i cili duhet t‟i përfshijë nxënësit, 

hapësirën për të kuptuarit dhe zgjidhjen e problemit (nxënësi të aftësohet të 

ndërveprojë në mënyrë kritike e të ndikojë mbi problemin). Duke synuar, kështu, të 

kthejmë klasën në një bashkësi ndërveprimi dhe të nxëni me karakter shoqëror, ne, në 

të vërtetë, përmes këtij argumenti kemi arritur të perceptojmë një realitet kyç e të 

domosdoshëm për mjedisin e të nxënit, i cili u adresohet roleve të reja të nxënësve si 

njohës autonomë dhe të mësuesve si drejtues e lehtësues. 

 

 Të nxënët autentik lidhet me faktin se problemi e situata nuk duhen parë jashtë 

kontekstit, pasi ky siguron të dhëna të domosdoshme që nxënësi duhet t‟i vlerësojë 

gjatë analizës së tij. Nxënësit gjatë të nxënit nuk po mësojnë thjesht gjuhën, ata po 

përvetësojnë një sistem të ri të menduari - nuk nxënë thjesht modele leksiko-

gramatikore, por, para së gjithash, njohuri mbi kulturën. Për këtë nevojitet një 

ekspozim sa më i madh ndaj konteksteve autentike komunikative që materialet me 

natyrë thjesht didaktike nuk mund ta ofrojnë. Mësimdhënia autentike nuk mund të 

jetë e suksesshme pa u kushtur rëndësinë e duhur  bashkëbisedimit, të menduarit të 

një rendi më të lartë, lidhjeve me problemet e jetës reale dhe thellësisë së të kuptuarit. 

Të gjitha këto mbështetin fuqimisht ndërtimin e njohurive të nxënësve. Për fat, mjetet 

e internetit e kanë shumëfishuar në mënyrë të paimagjinueshme shkallën dhe cilësinë 

e ekspozimit ndaj konteksteve autentike të gjuhës, ndaj, pse të mos i  konsiderojmë 

ato si zgjidhje për konkretizimin e parimit në fjalë? 

 

 Të nxënët në bashkëpunim fokusohet në nxitjen e nxënësve drejt bashkësive të 

njohurisë për arsye se  nxënësit e gjuhës së huaj kanë nevojë për ndërveprim aktiv e 

kuptimplotë, si në jetën e përditshme, për të mësuar më mirë gjuhën. Këtu nxënësit 

                                                        
14 Për një trajtim më të thelluar analitik të parimeve të konstruktivizmit shoqëror në mjedisin e të nxënit të 

gjuhës së huaj shih Powell K. dhe Kalina, C., “Cognitive and Social Constructivism: Developing Tools for 

an Effective Classroom”, Education, 130/2, f.241-250. 
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pjesëmarrës në ndërveprim bashkëndërtojnë kuptimin bazuar në atë që dinë 

paraprakisht, duke ndarë përvoja e ndihmuar njëri-tjetrin në ndërtimin e kuptimit.  

 

 Vetëbesimi – mjedisi i “klasës” konstruktiviste shoqërore duhet të projektojë 

vetëbesimin tek nxënësit (elementi shoqëror rrit motivimin dhe besimin në vetvete). 

Në këtë kuadër, analiza që sapo realizuam na ndihmon të ngremë një argument dhe të 

rivlerësojmë rolin e teknologjive të internetit në MGJH. Përdorimi i tyre mund ta bëjë 

lehtësisht të zbatueshëm të nxënët bashkëpunues në klasë e më gjerë, sidomos për aspekte 

ku hyn elementi kulturor (karakteristike për mjedisin e gjuhës së huaj).  Kur nxënësi arrin 

të lidhet shpirtërisht me informacionin, kuptimi i krijuar prej tij është më i fortë dhe 

lidhjet me njohuritë ekzistuese e kujtesën më të shëndosha, ashtu siç ndodh zakonisht në 

situata të botës reale me pjesëmarrës realë. Rrjedhimisht, prania e internetit dhe mjeteve 

të tjera të TIK-ut në mësimdhënien e gjuhës mund t‟i kontribojnë kapërcimit me sukses të 

pengesave gjatë të nxënit. 

 

 

1.3.Mësimdhënia bashkëkohore e gjuhëve të huaja dhe kërkesat për mjedisin e të 

nxënit  

 

Nisur nga teoritë e analizuara më sipër mund të nxirren konkluzione e të mundësohen 

lidhje për pedagogjinë e mësimdhënies nga ana e mësuesve, të cilët do të ngrenë mbi këtë 

bazë pritshmëritë e punës së tyre mbi çka mund të marrin e si ta përshtatin në klasë e 

përtej saj. 

 

Sigurisht, kushdo që përpiqet të mësojë një gjuhë të huaj, është i destinuar të kalojë nëpër 

disa faza të zhvillimit gjuhësor të cilave nuk mund t‟u shmanget dot, kushtëzim ky i 

pranuar edhe nga teoritë që sapo shtjelluam.
15

 Me të drejtë, atëherë, lind pyetja: a mund të 

luajë mësuesi ndonjë rol për ta orientuar e përshpejtuar këtë proces, apo ndërhyrja e tij do 

të ishte pa vlerë në cilindo rast? Sigurisht, mësuesit nuk mund të ndryshojnë kursin e 

zhvillimit gjuhësor të nxënësve që mësojnë gjuhën e huaj, por ne besojmë se ata kanë 

pushtet të ndikojnë në një masë të konsiderueshme në ritmin e tij, rrjedhimisht edhe në 

shkallën e të nxënit. Kështu, mësuesi mund të ndihmojë në përshpejtimin e procesit të 

nxënies, por për ta bërë të mundur këtë ai duhet të ndërtojë një perceptim të plotë 

individual mbi klasën si një mjedis i pasur të nxëni dhe i pakufizuar në kohë e hapësirë, 

të cilin më pas duhet ta aktualizojë gjatë punës me nxënësit. Një mjedis i tillë 

karakterizohet nga disa tipare
16

, ndër të cilat rëndësi të madhe ka, para së gjithash, rritja e 

mundësive të nxënësve për të shkruar e lexuar si dhe për të marrë pjesë në diskutime 

                                                        
15Për një klasifikim të këtyre fazave shoqëruar me të dhëna të hollësishme shih adresën e mëposhtme: 

http://www.katyisd.org/esl/documents/bilingual/bilingual-twowayimmersion-secondlangacquisition-en.pdf 
16 Për përcaktimin e këtyre tipareve kemi shfrytëzuar Powell K. dhe Kalina, C., “Cognitive and Social 

Constructivism: Developing Tools for an Effective Classroom”, Education, 130/2, f.241-250, si dhe D. 

Jonassen, “Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student-centered Learning 

Environments”, në Theoritical Foundations of Lerning Environments, përg. D.Jonassen dhe S.Land, 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, f.89-121. 

http://www.katyisd.org/esl/documents/bilingual/bilingual-twowayimmersion-secondlangacquisition-en.pdf
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tekstesh gojore e të shkruara në gjuhën e huaj, si një praktikë e vlefshme për zhvillimin e 

të nxënit. Zgjerimi i mundësive për të parashtruar, krijuar, hedhur ide si dhe për të 

analizuar tekste të tipologjive të ndryshme nxit zhvillimin e të kuptuarit të nocionit të 

përmbajtjes, përveç familjarizimit me një gamë të gjerë tekstesh. Praktikat e mësuesve 

gjatë leximit analitik përmes modelimit, orientimeve strategjike të qarta në kontekst si 

dhe kohës së mjaftueshme në dispozicion të nxënësve për të përpunuar e krijuar 

informacionin, sigurisht, i vijnë në ndihmë rritjes cilësore të kompetencave të pritshme 

për përvetësimin e gjuhës së huaj si dhe zhvillimit të të menduarit kritik e përgjegjësisë 

për nevojat e tyre individuale.  

 

Krahas këtij tipari, nevojitet të theksohet vëmendja ndaj modeleve strukturore të gjuhës 

së huaj. Për të qenë folës të kompletuar të një gjuhe të huaj, komunikimi në kontekste 

jozyrtare jashtë mureve të klasës është i pamjaftueshëm, pasi nuk i lejon nxënësit të 

ngrihen përtej një niveli të brishtë njohurish. Është pikërisht përfshirja e vazhduar dhe e 

orientuar në veprimtaritë gjuhësore komunikative në klasë apo ekspozimi  sa më i gjerë 

ndaj strukturave gjuhësore që duhet të krijojnë (por që paraqesin vështirësi për nxënësin), 

ato që i bëjnë nxënësit përdorues kompetentë të gjuhës, pasi strukturat gramatikore të 

gjuhës shfaqen gjatë thënieve komunikuese të tyre sipas një rendi universal sistematik 

relativisht të ngulur. 

 

Ndërtimi i veprimtarive mësimore me fokus përdorimin produktiv, të vazhduar e të shtrirë 

në kohë të gjuhës përbën një element strategjik pa të cilin tiparet e tjera do të 

zhvlerësoheshin. Përfshirja e nxënësit gjatë mësimdhënies përbën çelësin e suksesit 

akademik të të nxënit të gjuhës së huaj, e kundërta, pra, të mësuarit pasiv, e pengon atë. 

Ndërveprimi lehtëson e përshpejton të nxënët e gjuhës, pasi, të përfshirë në diskutim, në 

përpjekje për të nxjerrë kuptimin, nxënësit bëjnë modifikime për të qenë “më të 

arritshëm”, pra, më të kuptueshëm nga bashkëfolësit, ata kërkojnë feedback korrigjues që 

të aftësohen të përmirësojnë përformancën e tyre gjuhësore. Në marrëdhënie aktive me 

tjetrin pasurohet kontributi gjuhësor i përftuar në mjedis, rritet vëmendja ndaj strukturave 

të hasura, vërtetohen dyshimet e hipotezat e ngritura përmes input-it të marrë dhe, 

rrjedhimisht, nxënësit arrijnë të brendësojnë njohuritë aktuale për gjuhën e të përparojnë 

drejt lirshmërisë së ligjërimit dhe zhvillimit të stileve individuale të të shprehurit. 

 

Përdorimi i gjuhës në ndërveprim çon në një tipar mjaft thelbësor për nxitjen (ose 

frenimin) e të nxënit të gjuhës së huaj në klasë e më gjerë, i cili ka të bëjë me qëndrimin 

ndaj gabimeve. Në këtë kontekst na duhet të pohojmë se, është e vërtetë që gabimet e 

mundshme të nxënësve nuk duhen parë me sy ndëshkues, dekurajues, por, nga ana t jetër, 

mosvënia re apo anashkalimi sistematik i tyre do të ishin me pasoja serioze për të nxënët. 

Gabimet duhen evidentuar dhe korrigjuar për të rritur e saktësuar përceptimin mbi 

mënyrën si funksionon gjuha, por pa prerë rrjedhën e bisedës, përmes mënyrave krijuese, 

pa u etiketuar si të tillë, duke nxitur, kështu, reflektimin mbi konvencionet dhe 

përdorimet e gjuhës. Në këtë pikë vlen të sjellim në vëmendje një sërë strategjish
17

 të 

feedback-ut korrigjues, që nga korrigjimi i drejtpërdrejtë, kërkesa për qartësim, përsëritjet 

                                                        
17Reza G. Samar dhe Parvane Shayestefar, “Corrective Feedback in EFL Classrooms: Learner Negotiation 

Strategies and Uptake”, 2009.  http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/1323201021205.pdf 
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e frazës, pyetjet evokuese apo çelësi metagjuhësor. Njohja dhe shfrytëzimi i këtyre 

teknikave qëndron në faktin se ato cilësohen si nxitëse e jo frenuese në projektimin e 

qëndrimeve të nxënësve ndaj gabimeve të veta e të shokëve.  

 

Planifikimi i përpiktë i programit lëndor dhe veprimtarive ditore nga ana e mësuesit 

duhet të bëhet duke ruajtur dhe promovuar parimet e kuadrit të ri të nocionit të klasës 

bashkëkohore si një mjedis i pasur të nxëni (i cili mund t‟i tejkalojë kufijtë kohorë e 

hapësinorë). Nisur nga objektivat, rolet e gjithsecilit dhe veçanërisht mjetet e 

disponueshme për të mbështetur të nxënët (konkretisht, TIK-u), plani mësimor duhet të 

jetë në gjendje jo vetëm të parashtrojë e analizojë punën në detaje, por edhe t‟u paraprijë 

situatave të vështira. Aktualizimi  dhe shkrirja e gjithë përshkruesve të sipërpërmendur në 

klasë është në vetvete një proces i ndërlikuar, siç është edhe vënia në përdorim e 

mekanizmave bashkëkohorë për realizimin e tyre (kemi parasysh vështirësitë që lidhen 

me  përdorimin e kabineteve të TIK-ut apo me aksesin e internetit). Për këtë arsye 

nevojitet koha e mjaftueshme për çdo veprimtari, veçanërisht për projektet mësimore, të 

cilat fillimisht mund të konceptohen thjesht e më pas të marrin dimensione më të gjera. 

Puna në kompjuter e në internet duhet të programohet me kohë për t‟i krijuar vetes 

mundësi por edhe një farë kompetence në përdorimin e këtyre platformave nga të dy 

kahet (si nga mësuesi, ashtu edhe nga nxënësi). Mësimdhënia në grupe kërkon 

mirëkoordinim nga ana e mësuesit; zgjedhja e partnerëve në realizimin e projekteve e 

detyrave krijuese shihet si një angazhim kompleks i cili bëhet i suksesshëm vetëm kur 

merret parasysh menaxhimi i dallimeve mes tyre (në nivel gjuhe, kulture, qëllimesh e 

interesash); nxitja e ndërveprimit mes nxënësve kërkon projektimin e një mjedisi 

mikpritës; monitorimi i punës përbën një tjetër çështje për planifikim, pasi mësuesi duhet 

të mendojë për afatet e veprimtarive dhe të japë udhëzime të vazhdueshme rreth tyre, pa 

lënë pas dore edhe procesin e vlerësimit ku të shpjegojë mënyrën e vlerësimit të nxënësve 

në fund të detyrës. 

  

Së fundmi, puna e nxënësve merr një vlerë të re kur ajo ndahet si përvojë e përbashkët me 

familjen, me mësues të tjerë e deri me komunitetin përmes krijimeve e publikimeve 

online, ku edhe vetë mësuesi organizator mund të japë mbresat dhe përshtypjet e veta për 

t‟i vënë vulën e suksesit. Pra, planifikimi i punës nuk përfundon me shkrimin e planit 

tradicional ditor; këto aspekte të tjera, në dukje dytësore, kërkojnë vëmendje të posaçme 

për të hedhur themelet e një mjedisi të shëndetshëm që projekton suksesin në nxënien e 

gjuhës së huaj.  

 

 

1.4. Parimet për përfshirjen e teknologjive të internetit në MGJH 

Pas konkluzioneve të nxjerra nga shqyrtimi i teorive të të nxënit dhe kritereve të 

mësimdhënies në një mjedis të pasur të nxëni, mendojmë se do të ishte e nevojshme të 

sintetizonim e të reflektonim mbi parimet që duhet të orientojnë veprimtaritë sistematike 

mësimore me internet gjatë MNGJH-së.  

 

Siç e kemi theksuar gjatë analizës, interneti po ndryshon gjithnjë e më shumë mënyrën si 

ne komunikojmë e i adresohemi njëri-tjetrit. Bota e internetit është kaq e gjerë e 

komplekse, saqë përfshirja e suksesshme e tij në klasë e përtej saj mund të përbëjë në 
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vetvete një sfidë, e cila duket edhe më e vështirë për arsye të ndryshimeve të pandalshme 

që ai pëson dita-ditës. Për gjithë këto arsye, të mësuarit si ta përdorim internetin për 

MNGJH-në shpesh krahasohet me “përpjekjet për të pirë një pikë uji nga tubi i 

zjarrfikëses”
18

. Megjithatë, ne besojmë se mbajtja në mendje e disa parimeve bazë e 

thjeshtëzon dhe e qartëson procesin. Këto parime kanë të bëjnë më shumë me aspektet 

pedagogjike sesa ato teknologjike, ndaj ato mbeten udhëzues të dobishëm në çdo kohë 

(me gjithë ndryshimin e vazhdueshëm që pëson teknologjia). Këto parime kryesisht 

lidhen me synimet e të nxënit dhe trajtat e mësimdhënies dhe planifikimit të saj. Në fund 

të fundit, e rëndësishme është të ecet në drejtimin e duhur pavarësisht ritmit të lëvizjes. 

Për këtë arsye, para se të mendojmë të organizojmë krejt kursin e lëndës, apo edhe të 

planifikojmë një orë mësimi, duhet të përcaktojmë drejtimin, që, në rastin tonë, lidhet me 

përcaktimin e synimeve të përgjithshme, të cilat normalisht ndryshojnë nga klasa në 

klasë, por edhe midis nxënësish të ndryshëm. Më poshtë do të diskutojmë përmbledhtazi 

qëllimet konkrete që duhet të shoqërojnë përdorimin e internetit e të plotësojnë qëllime të 

tjera gjuhësore ose edukative. 

 

Të mësuarit autonom përbën një strategji që e sheh nxënësin si individ i cili merr 

përgjegjësitë mbi procesin e të nxënit. Kjo ndihmon nxënësit të zhvillojnë 

vetëndërgjegjen, botëkuptimin, shkathtësinë dhe lirinë në diskutim, veçori këto që do t‟i 

udhëheqin ata drejt një të nxëni të pavarur.
19

 

Për arsye se teknologjia ndryshon me ritme kaq të pandalshme, të nxënët nuk është më 

qëllim i një çasti të dhënë, por një proces i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Për këtë 

nxënësve nuk u kërkohet thjesht „të nxënë‟, por edhe „të mësojnë të nxënë‟, pra, të 

zhvillojnë strategjitë e të mësuarit autonom të nevojshme për t‟iu përshtatur risive 

teknologjike dhe situatave të reja. Kjo shprehi do të ndihmojë studentët të arrijnë 

rezultate vlera e të cilave  i tejkalon kufijtë kohorë të një kursi të veçantë. 

 

Të mësuarit në bashkëpunim
20

: Të nxënët në bashkëpunim shihet në literaturën dhe 

praktikat bashkëkohore pedagogjike si një strategji e domosdoshme për suksesin e 

MGJH-së. Në klasë ai karakterizohet nga puna në grupe të vogla prej tre-katër vetësh, 

përqëndrimi në detyrat që duhen kryer, bashkëpunimi dhe komunikimi sistematik brenda 

grupit, marrja e përgjegjësive individuale për të mësuar si dhe drejtimi i përbashkët i të 

nxënit si rezultat i kompaktësisë së grupit. Të nxënët bashkëpunues përmirëson të 

kuptuarit e përmbajtjes, përforcon shprehitë shoqërore aq të rëndësishme në nxënien e 

gjuhës së huaj, nxit aftësitë vendimmarrëse të nxënësit, krijon një mjedis aktiv të nxëni, 

rrit vetëbesimin dhe përgjegjësinë tek nxënësi, përqëndrohet në suksesin e gjithsecilit 

duke vlerësuar stile të ndryshme të të nxënit. Për gjithë këto arsye ai nuk shihet më 

thjesht si një mjet, por, para së gjithash, si qëllim që garanton suksesin e të nxënit të 

gjuhës. Në epokën e internetit aftësia për të bashkëpunuar me partnerë të tjerë brenda 

klasës, shkollës apo jashtë saj në forume globale është e qenësishme për suksesin, ndaj 

                                                        
18Mark Warschauer dhe P. Fawn Whittaker, “The Internet for English Teaching: Guidelines for Teachers”, 
TESL Reporter, 30/1 (1997), f. 27-33. 
19David Little, “Learner Autonomy and Second Language Learning”.     

http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/1409 
20 Më gjerësisht kjo çështje trajtohet tek Bardhyl Musai, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, ALBGRAF, 

2003, f. 167 – 196. 



11 
 

nxënësit nuk mund ta përdorin drejt internetin, nëse nuk kanë fituar ende shprehitë 

komunikuese e të punës në grup. 

 

Të nxënët ndërkulturor: Formimi ndërkulturor në epokën që jetojmë ka marrë një 

domethënie të veçantë. Suksesi në shoqërinë e sotme globale – në botën akademike, të 

biznesit, etj. – varet në një masë të madhe nga aftësia për të komunikuar efektivisht me 

njerëz nga kultura të ndryshme dhe nga interpretimi i informacionit prej kontekstesh të 

ndryshme kulturore. Procesi i të nxënit të gjuhës së huaj, kështu, nënkupton njëkohësisht 

edhe përvetësim të kulturës së vendit ku flitet gjuha, ndaj mendojmë se ky synim duhet 

integruar me vetëdije të plotë në mjedisin mësimdhënës përmes teknologjisë, duke 

kultivuar tek nxënësit tanë në të njëjtën kohë shprehitë e edukimit global. 

 

Të nxënët kritik: Shkalla e gjerë e informacionit të disponueshëm mbi internetin do të 

thotë që të nxënët kritik dhe ai i bazuar në kompetenca kanë fituar një rëndësi edhe më të 

madhe. Më shumë se kurrë, aftësia e të lexuarit tani nënkupton leximin midis rreshtave, e 

kështu me radhë me shprehitë e tjera. Në zbatimin e mjeteve të internetit në klasë ne si 

mësues duhet t‟i ndihmojmë nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike, në një kuptim të 

ngushtë, duke analizuar këndvështrimin dhe pikësynimet e site-eve individuale, etj., dhe, 

në një kuptim më të gjerë, duke konsideruar ndikimin e pakthyeshëm që TIK-u po 

ushtron në riformësimin e konteksteve të reja shoqërore, politike e ekonomike. 

 

Të nxënët aktiv dhe krijues: Ky parim vjen si një plotës i nevojshëm i të nxënit kritik. 

Aftësitë e synuara nuk fitohen në mënyrë të rastësishme, por në një mjedis të nxëni 

ndërveprues, ku nxënësi shqyrton informacionin, integron njohuritë e marra dhe zhvillon 

alternativa krijuese përmes veprimit dhe bashkëveprimit në procesin e të nxënit. Me 

gjithë përhapjen e pandalshme të TIK-ut, nëse mësuesit zgjedhin të reduktojnë punën me 

nxënësit thjesht në kërkesa për marrje  informacioni online, duke lënë pas dore krijimin e 

njohurisë përmes ndërveprimit, ata cënojnë procesin e të nxënit tek nxënësi dhe 

zhvlerësojnë përdorimin e teknologjisë. Me siguri, zotërimi i kësaj kompetence nga ana e 

nxënësve do të rritë mundësitë e tyre për të projektuar të ardhmen multimediale. 

 

Synimet e sipërpërmendura cilësohen si elementë të rëndësishëm për t‟u vlerësuar në 

çfarëdo mjedisi të nxëni në shoqërinë e sotme.  Ato marrin më shumë domethënie kur në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj integrohet edhe interneti. Në përputhje me këto qëllime, 

përfshirja e mjeteve  të internetit në MNGJH duhet të paraprihet edhe nga një sërë 

parimesh që kanë të bëjnë me vetë procesin mësimor në thelb të të cilave qëndron 

integrimi. Nuk mund të flasim për përfshirje të TIK-ut në MNGJH, aq më tepër për 

mësimdhënie të suksesshme, pa integrim të tij në këtë proces. Integrimi pedagogjik i 

teknologjisë në kurrikulën e gjuhës së huaj është një kusht i domosdoshëm për t‟i dhënë 

kuptim përdorimit të saj në procesin e mësimdhënies. 

 

Mësimdhënia përmes kompjuterit ka kaluar nëpër disa faza. E para, ajo bihejvioriste, me 

fillesat në vitet ‟70, theksonte programet praktike stërvitore për nxënien e shprehive të 

veçanta, e dyta, etapa komunikative me fillesat në vitet ‟80 u fokusua në veprimtari me 

karakter komunikues mbështetur në përdorimin e kompjuterit, por që mbeteshin të një 

modeli ad hoc  me ndikim vetëm në elemente marxhinale, pra, dytësore dhe joqendrore të 
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të nxënit të gjuhës së huaj. Kjo çoi në një etapë të tretë, atë të mësimdhënies integruese 

me fillimet e veta në vitet ‟90, ku kompjuteri filloi të përdoret natyrshëm dhe rregullisht 

bashkë me mjetet e tjera dhe median duke i shërbyer krijimit të një mjedisi me akses të 

pasur ndaj informacionit për përdorimin konstruktiv të gjuhës. Në të vërtetë, kërkimet në 

klasa të ndryshme kanë siguruar fakte se futja e kompjuterave ka ndikim më të madh kur 

ata shndërrohen në përbërës integralë të mënyrës së re të të nxënit në vend të përdorimit 

periferik e sipërfaqësor të tyre. Me fjalë të tjera, përdorimi i teknologjisë si një dukuri e 

izoluar, si një veprimtari e ndarë dhe e pavarur nga praktika pedagogjike e mësimdhënies 

së gjuhës së huaj, do të ishte jo vetëm i pakuptimtë, por edhe me pasoja tepër serioze për 

të. Ajo duhet parë e gërshetuar së brendshmi me detyrat mësimore si nxitëse, formësuese 

dhe frymëzuese e qëndrimeve tona ndaj gjuhëve brenda kuadrit pedagogjik.  

 

Në literaturën bashkëkohore flitet gjithnjë e më shumë për një lidhje simbiotike midis 

mësimdhënies, të nxënit dhe të vepruarit në kontekste sociokulturore, duke e vlerësuar të 

nxënët jo si një proces individual psikologjik, por si një dukuri shoqërore.
21

 Kështu, për 

mësuesit dhe nxënësit e gjuhës, detyra dhe veprimtaritë lidhen me ridimensionimin e 

konceptit të klasës si një mjedis fizik a virtual, që nxit bashkëndërtimin e njohurive, të 

kuptuarit dhe praktikat me teknologjinë si një mjet i integruar për arritjen e këtyre 

objektivave pedagogjikë. Më konkretisht, një detyrë me në qendër teknologjinë nuk ka 

nevojë të jetë përherë pika kulmore e një ore mësimi, teknologjia mund të përdoret gjatë 

çfarëdo lloj veprimtarie, edhe nëse kjo nuk është domosdoshmërisht e projektuar për ta 

përdorur atë.  

 

Mësimdhënia e bazuar në projekte
22

(MBP): Mësimdhënia e integruar kërkon mënyra të 

reja të organizimit të klasës. Me gjasë, më e rëndësishmja nga këto është strategjia e 

punës mbështetur në projekte. Kur nxënësit punojnë bashkë për projekte me një 

përmbajtje të caktuar, ata fitojnë përvojë në zhvillimin e qëllimeve të veta të të mësuarit e 

në përdorimin e internetit si burim për t‟i përmbushur këto qëllime. Ata mund edhe të 

zgjidhin probleme e të ndërmarrin detyra të ngjashme me çka do t‟u duhet të bëjnë më 

vonë jashtë mureve të klasës. Puna me projekte siguron që veprimtaritë me internet të 

shkojnë më tutje sesa një lundrim i thjeshtë në faqet e rrjetit. Konkretisht, realizimi i saj 

fillon me detyrat më të thjeshta për t‟u zgjeruar e thelluar gradualisht nëpërmjet 

veprimtarive më komplekse, siç janë prezantimet me gojë, por edhe publikimet online. 

Puna me projekte
23

 vlerësohet si një mënyrë e përsosur për të realizuar gjithë qëllimet e 

lartpërmendura. Ajo është cilësuar si një model i veprimtarisë në klasë që zhvendoset nga 

praktikat e veprimtarive të shkurtra e të izoluara të mësimdhënies me në qendër mësuesin 

drejt veprimtarive mësimore afatgjata, ndërdisiplinore (modulare) me qendër nxënësin 

dhe të integruara me problematikat e botës reale. Puna me projekte mund të nxitet më tej 

përmes përdorimit të internetit duke u dhënë nxënësve mundësinë për të përdorur një 

larmi mjetesh online dhe akses ndaj materialeve autentike. Lidhja me internetin ndihmon 

                                                        
21Shih Remi A. van Compernolle dhe Lawrence Williams, “(Re)situating the Role(s) of New Technologies 
in World-Language Teaching and Learning”, në Second Language Teaching and Learning in the Net 

Generation, përg. Raquel Oxford dhe Jeffrey Oxford, 2009, f. 16-17. 
22Ide praktike të vlefshme mbi mësimsdhënien e bazuar në projekte jepen në botimin e Qendrës së 

Trajnimit dhe Kualifikimit për Arsimin, Të mësuarit e bazuar në projekte, Tiranë, QTKA, 2006. 
23Shih më sipër këshillat për planifikimin e programit lëndor dhe veprimtarive ditore, f. 9.  
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nxënësit e gjuhës së huaj të njohin, p.sh., variantet e ndryshme të anglishtes ashtu siç ato 

përdoren në vende të ndryshme të botës. Prej kësaj nxënësi, përmes një angazhimi aktiv 

në internet, fiton mundësinë e përdorimit të një anglishteje reale, autentike dhe të 

kapshme për veshin. Së fundi, puna me projekte ka përparësinë e shtrirjes së kuadrit 

kohor të të mësuarit të gjuhës përtej një ore mësimi. Ky fakt u lejon nxënësve të 

përfshihen në procesin e të mësuarit, duke planifikuar, rishikuar e reflektuar si mbi 

procesin e të nxënit, ashtu edhe mbi produktin. 

 

Mësimdhënia e diferencuar (MD) përbën një nga strategjitë pedagogjike bazë që 

përshpejton integrimin e TIK-ut në mësimdhënie me vlera të paçmuara veçanërisht për 

mjedisin e të nxënit të gjuhës së huaj. Mësimdhënia e diferencuar ka në themel parimin se 

nxënësit janë të ndryshëm  dhe për pasojë kanë nevoja të ndryshme. MD në gjuhën e huaj 

ka të bëjë me atë lloj mësimdhënieje ku mësuesi planifikon variante të ndryshme për ato 

që nxënësit kanë nevojë të mësojnë, mënyrat se si do t‟i mësojnë dhe si do t‟i shprehin 

ato që kanë mësuar me qëllim që të plotësohen nevojat e secilit prej tyre. Pra, thelbi i 

MD-së është përshtatja e përmbajtjeve, proceseve, metodave e materialeve, me ritmet e 

nxënies së nxënësve të ndryshëm, për të arritur të njëjtat synime e objektiva.
24

 Sipas të 

ashtuquajturave postulate të Burns-it, nevoja e MD-së buron nga diversiteti i nxënësve: 

nuk gjen dot dy nxënës identikë që të përparojnë me të njëjtën shpejtësi, të gatshëm të 

nxënë në të njëjtën kohë, që përdorin të njëjtat teknika për të studiuar gjuhën, me të 

njëjtin profil interesash apo të motivuar njëlloj e për të njëjtat qëllime.
25

  

 

Në kushtet e sotme, MD-ja është bërë e domosdoshme për arsye të heterogjenitetit të 

klasave, të cilat, tipikisht, përbëhen nga nxënës që vijnë prej mjediseve të ndryshme 

shoqërore-kulturore, pse jo, edhe me prejardhje të ndryshme etnike, me nivel njohës e 

gjuhësor të ndryshëm, me prirje e interesa të ndryshme. Falë MD-së nxënësit fitojnë 

mundësi të barabarta për pjesëmarrje në procesin e të nxënit duke krijuar, kuptuar e 

interpretuar në mënyrë aktive njohuritë, duke eksploruar, eksperimentuar e zbuluar me 

orientimin e mësuesit universin gjuhësor e kulturor në gjuhën e huaj. Në këto kushte 

mendohet se interneti bën të mundur krijimin e një  hapësire të pafund ku gjithë nxënësit 

mund të përfshihen në mënyrë të barabartë në veprimtaritë për nxënien e gjuhës. E 

shkrirë në mënyrë sistemike me mësimdhenien me në qendër nxënësin dhe 

mësimdhënien e bazuar në projekte, MD-ja besohet të sigurojë garanci për mbarëvajtje 

dhe ecuri me tregues pozitivë të procesit mësimor në një mjedis të nxëni të gjuhës së huaj 

përmes teknologjive të internetit. 

 

Mësimdhënia me në qendër nxënësin (MQN): Puna me projekte dhe mësimdhënia e 

diferencuar shkojnë paralel me një qasje tjetër, siç është MQN-ja, e cila përshkohet nga 

parimi se nxënësi nxë më mirë duke vepruar vetë përmes bashkëpunimit në grup në 

veprimtaritë e hulumtimit e gjatë teknikave të zhvillimit të të menduarit kritik e krijues; 

çka nënkupton që programi i kursit në përgjithësi dhe projektet e nxënësve në veçanti do 

të formësohen sipas nevojave e interesave të vetë atyre. Kjo aftësi për të përshtatur 

                                                        
24 Koncepti i mësimdhënies së diferencuar si dhe çështjet praktike që lidhen me zbatimin e saj trajtohen në 

Petrit Muka, Dhori Karaj dhe Liri Cela, Hyrje në Mësimdhënien e diferencuar, Tiranë, QTKA, 2006, f. 26-

47. 
25 Po aty, f. 9. 
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programin u përshtatet kërkesave të shoqërisë së re të informacionit, ku njerëzit duhet të 

jenë në gjendje më tepër të gjejnë e krijojnë tipa të ndryshëm njohurish sipas nevojës sesa 

thjesht të zbatojnë ato që mësojnë në shkollë. MQN nuk do të thotë që mësuesi mungon, 

që është pasiv apo i parëndësishëm në klasë, por që roli i tij zhvendoset drejt dhënies së 

orientimeve e ndihmës së nevojshme për organizimin e projekteve dhe përdorimin e 

gjuhës së përshtatshme gjatë veprimtarive. Sa më shumë punohet me TIK-un në 

mësimdhënie, aq më larg qendrës besohet se zhvendoset mësuesi dhe aq më në qendër të 

vëprimtarive vjen nxënësi. TIK-u në klasat tradicionale dhe ato virtuale po jep mundësi të 

reja për MQN-në, autonominë e të nxënit e të mësuarit në zbulim.
26

 Bashkëpunimi në 

grupe të vogla do të ishte efikas në promovimin e këtyre parimeve. Një sërë studimesh 

kërkimore
27

 kanë treguar se kur mësuesit janë në gjendje ta realizojnë këtë zhvendosje, 

MNGJH-ja e ndërmjetësuar prej mjeteve të internetit sjell pa diskutim rezultate pozitive. 

  

Të nxënët e dyfishtë
28

: Ky kuadër nënkupton që nxënësit duhet të “zhyten” njëkohësisht 

në nxënien e shprehive gjuhësore dhe atyre teknologjike për të arritur objektivin e tyre 

final të të nxënit të gjuhës së huaj. Në këtë sipërmarrje të vështirë mësuesi siguron 

strukturën e nevojshme të punës dhe mbështetje gjatë rrugës. Qasjet pedagogjike 

tradicionale e shohin teknologjinë si mjet për mësimdhënien e gjuhëve të huaja, por  në 

prizmin tonë një perspektivë e tillë mbetet mjaft e kufizuar në një botë ku teknologjia ka 

ndryshuar thellësisht mënyrën si mund të mësohet e të përdoret gjuha në jetën e 

përditshme. Për të mësuar aftësi e shprehi të efektshme komunikative, studentët duhet t‟i 

mësojnë paralelisht të dyja, edhe gjuhën e huaj, edhe mjetet e TIK-ut. Ky parim reflekton 

ngushtësisht atë çfarë kërkohet gjatë punës në klasat ku përdoret interneti, pra, rëndësinë 

e zhvillimit të kompetencave të pritshme të nxënësit përmes teknologjisë dhe 

komunikimit në mjedisin e gjuhës. 

 

Të nxënët e mbështetur në përmbajtje: Interneti u siguron përdoruesve-nxënës gjetjen e 

informacionit të duhur dhe mundësinë e komunikimit me një audiencë reale, çka e bën 

atë një mjet ideal për t‟u shfrytëzuar në realizimin e projekteve me qëllim kuptimplotë. 

Në të tilla projekte nxënësit mund të punojnë në grupe në distanca të largëta për të 

trajtuar çështje të ndryshme me karakter gjithpërfshirës (siç janë çështjet e mjedisit), 

mund të eksplorojnë terrenin e përbashkët të një konflikti me përmasa ndërkombëtare, të 

hartojnë një deklaratë politike për një marrëveshje globale, të reflektojnë mbi ngjarje 

historike, marrëdhëniet ndërkulturore, artin, sportet, mediat, etj. Zgjedhjet, pra, janë të 

panumërta për nxënësit. Për më tepër, gjatë punës me  një temë që lidhet ngushtësisht me 

botën reale, nxënësit kanë mundësinë jo vetëm të  lundrojnë në rrjet, por edhe të krijojnë 

“dallgë” në të, pra, të kenë ndikim si pjesëmarrës aktivë në trajtimin e problematikës që 

merret nën shqyrtim prej projektit.  

                                                        
26 Sipas Prof.Dr.Mimoza Gjokutaj “mësimi zbulues përbën thelbin e të mësuarit të sotëm, bazuar në 

parimin didaktik: të mësuarit e nxënësit në shkollë duhet të imitojë të menduarin e shkencëtarit apo 

hulumtuesit të ardhshëm. Tashmë pranohet fakti se në qoftë se nxënësit arrijnë t‟i nxjerrin vetë përfundimet 

prej të dhënave të siguruara më parë nga mësuesi apo nga vetë ata duke shfrytëzuar burime të ndryshme, 
suksesi është i padiskutueshëm.” Shih Mimoza Gjokutaj et al., Mësimdhënia me në qendër nxënësin, 

Tiranë, QTKA, 2005, f. 32. 
27

Mark Warschauer, Heidi Shetzer dhe Christine Meloni, Internet for English Teaching, Alexandria-

Virginia, TESOL, 2000, f. 88.  
28 Po aty, f. 87. 
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Përdorimi i gjuhës: Konteksti i ri mësimdhënës në nismat e vazhdueshme për të nxitur 

komunikimin bashkëpunues mes studentëve synon në thelb promovimin e aftësive 

gjuhësore – të folurit, të shkruarit, të lexuarit, të dëgjuarit dhe të kompetencës 

ndërkulturore. Shumë studime e shohin këtë një realitet plotësisht të mundshëm përmes 

vënies në zbatim të një dimensioni të ri mjetesh, siç është bota e internetit.
29

 

 

Njohja e nxënësve
30

: Që TIK-u të përdoret mbi një bazë sistematike në orët e mësimit, ka 

rëndësi për mësuesin të njihet me shkallën e kompetencës teknologjike të nxënësve. Për 

këtë mund të ndërmerret një vlerësim i nevojave të nxënësve duke i identifikuar ato që në 

fillim të vitit. Vetëkuptohet që mësuesi nuk mund të presë prej nxënësve të nxënë gjuhën, 

teknologjinë dhe përmbajtjen të gjitha në të njëjtën kohë. Të nxënët është një proces i 

gjatë e dinamik, ndaj zhvillimi i shprehive do të ndjekë një ritëm gradual. 

 

Zgjedhja e materialeve
31

: Zhvillimin më cilësor të kompetencave gjuhësore e kulturore e 

lehtëson vënia në dispozicion të nxënësve e materialeve autentike e krijimit të burimeve 

origjinale. Burimet e internetit mendojmë se përbëjnë një vlerë të pallogaritshme, por 

duhet të jemi të vetëdijshëm të krijojmë detyra e të zgjedhim materiale në përputhje me 

nivelin e të nxënit, interesat e moshës dhe shkathtësitë kompjuterike të nxënësve.  

 

Sfidat e përdorimit të TIK-ut
32

: Vështirësitë teknike në përdorimin e TIK-ut mund të 

kthehen në pengesa potenciale si për mësuesin, edhe për nxënësin. Për më tepër, 

menaxhimi i klasës gjatë punës kërkimore nëpër faqet e internetit mund të paraqesë 

vështirësi, menaxhimi i kuadrit mësimor në mjediset online gjatë mësimdhënies në 

distancë është edhe më i ndërlikuar. Çështja e kontrollit të klasës, në këtë kontekst, është 

një element i rëndësishëm që duhet marrë parasysh prej mësuesit që në fazën e 

planifikimit. Në mjedisin tradicional mësuesi e ka më të lehtë të menaxhojë atë që ndodh 

në klasë përmes një kontrolli të rreptë që ia mundëson pozicioni i tij qendror. Për pasojë, 

nxënësit e ambjentuar vetëm me qasjen tradicionale mund të ndihen të humbur në një 

mjedis mësimdhënës me bazë TIK-un, i cili kërkon prej tyre një shkallë të lartë 

autonomie, në rast se ky nuk ndërtohet në mënyrë të mirëmenduar. Që ky problem të 

shmanget, pra, prej mësuesit kërkohet një planifikim sa më i thelluar që të nxitë e të 

përfshijë gjithkënd. Më tej, për t‟u shërbyer me cilësi nxënësve dhe për të mbrojtur 

kuadrin e ri të mësimdhënies, mësuesi merr përgjegjësitë e “një monitoruesi të cilësisë” 

që orienton nxënësit për të shmangur website-et joautoritarë e të pabesueshëm, duke 

kultivuar tek secili prej tyre qëndrimin kritik ndaj informacionit të ri.  

 

1.5. Pikëpamjet e literaturës bashkëkohore dhe qëndrimet institucionale 

 

Dy janë çështjet që kërkojnë analizë të mirëfilltë në rrethet e specialistëve dhe 

metodistëve të gjuhës në lidhje me objektin në fjalë:  

                                                        
29 Tony Erben, Ruth Ban dhe Martha Castañeda, Teaching English Language Learners through 

Technology, New York: Routledge, 2009, f. 81. 
30 Po aty, f. 79.  
31 Po aty, f. 80. 
32 Po aty, f. 81-83. 
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A ofron teknologjia përparësi në kuadrin teorik të mësimdhënies dhe të nxënit të gjuhës 

së huaj në raport me mësimdhënien e drejtpërdrejtë? Nëse po, cilat janë ato?  

 

Cilat janë mjetet dhe mekanizmat e teknologjisë në Epokën e Internetit dhe si mund të  

integrohen ato në kurrikulën lëndore të gjuhëve të huaja?
33

 

 

Në lidhje me çështjen e parë, në një kërkim të tyre, Byron Reeves dhe Clifford Nass kanë 

përkrahur mendimin se “ndërveprimet e njerëzve me kompjuterat, televizionin, internetin 

e mediat e tjera kanë në thelb karakter natyror e shoqëror njëlloj si ndërveprimet e jetës së 

përditshme.”
34

 Duke evidentuar rolin e kompjuterave si aktorë shoqërorë (të paktën nga 

këndvështrimi i nxënësve),  përforcohet koncepti se ata mund të kontribojnë ndjeshëm në 

përvetësimin e një gjuhe të huaj, pasi nxënësit ndiejnë se ndërveprimi i tyre me këtë mjet 

u shëmbëllen marrëdhënieve mes njerëzve. 

 

Kërkimet e kryera deri më sot në lidhje me fushën në shqyrtim hedhin dritë mbi tri 

drejtime studimore, të cilat do të shërbejnë si boshte referimi të kësaj analize e që mund 

të promovohen më tej nga zbatimi i Teknologjisë së Informacionit si mjet i fuqishëm 

komunikimi në procesin e të mësuarit të gjuhës së huaj:  

 

Drejtimi i parë lidhet me komunikimin ndërkulturor. “Në themel të qasjeve 

sociokulturore e sociokonjitive ndaj kërkimeve të bëra për të mësuarit e gjuhës përmes 

kompjuterit qëndron potenciali i TIK-ut për të funksionuar si një mjet lehtësues i 

ndërveprimit dhe komunikimit mes njerëzve”.
35

  

 

Masivizimi i internetit në vitet 1990 bëri të mundur  lidhjen e njerëzve me informacionin 

dhe, rrjedhimisht, theksimin e marrëdhënieve mes njerëzve. Interneti e ka zgjeruar 

potencialin për pjesëmarrje ndërvepruese përmes formave të ndryshme të rrjeteve sociale, 

bashkautorësisë, publikimeve, etj. Por, sado zbavitëse të jenë këto programe dhe sado i 

madh të jetë kapaciteti i tyre për ndërmjetësimin e komunikimit ndërkulturor, hulumtimi 

në universin e pafund online mund të paraqesë vështirësi të mëdha si për mësuesit e 

gjuhës, ashtu edhe për nxënësit. Këta, jo vetëm duhet ta njohin këtë teknologji, por edhe 

të perceptojnë në thellësi kontekstin e ndërlikuar sociokulturor ku ai zhvillohet.  

 

Steve Thorne ka përkrahur mendimin se me gjithë funksionin e njëjtë të teknologjive të 

internetit në vende të ndryshme, hasen ndryshime në “kulturat e përdorimit” të tyre,
36

 një 

                                                        
33 Lidhur me këtë pyetje, nevojitet të theksohet se kjo punë kërkimore nuk ka karakter teknik e udhëzues 

për të orientuar një lidhje në internet, hapjen e një adrese email-i apo mënyrën e komunikimit në forum, etj. 

Shqyrtimi i literaturës në këtë pikë i shërben krijimit të një baze më të gjerë njohëse që do të mbështesë 

nismën tonë studimore. 
34 Byron Reeves dhe Clifford Nass, The media equation: How people treat computers, television, and new 

medialike real people and places, Stanford, C.A: CSLI Publications and Cambridge University Press, 1996, 

f. 5. 
35 Richard Kern dhe Mark Warschauer, “Introduction: Theory and practice of network-based language 

teaching”, në Network-based language teaching: Concepts and practice, përg. Richard Kern dhe Mark 

Warschauer, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, f. 1-19.  
36 Steve Thorne, “Artifacts and cultures-of-use in intercultural communication”, Language Learning and 

Technology, 7/2, f. 38-67. http://llt.msu.edu/vol7num2/thorne/default.html 
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term ky që i referohet mënyrës se si perceptohet e përdoret teknologjia në kontekste të 

ndryshme shoqërore. Këto dukuri lindin nga këndvështrimet jo të njëjta të vlerësimit të 

studimit të gjuhës së huaj në kultura të ndryshme, nga larmia e përvojave pararendëse të 

komunikimit elektronik dhe vënë në vështirësi komunikimin ndërkulturor që 

ndërmjetësohet nga interneti. 

 

Një tjetër drejtim i cili mund të shpalosë “pushtetin” i TIK-ut lidhet me aspekte 

pragmatike e sociolinguistike të ligjërimit. Me këtë duam të themi se teknologjia 

kontribon në mirëkuptimin ndërkulturor dhe ky është një realitet i gjithëpranuar. Përtej 

këtij fakti, mjaft studiues e kanë cilësuar komunikimin nëpërmjet teknologjisë edhe si 

nxitës dhe zhvillues të tipareve sociolinguistike e sociopragmatike të ligjërimit. Më 

konkretisht, përdorimi lirisht i “informacionit të vërtetë” prej nxënësve në krahasim me 

atë që u ofron teksti i gjuhës së huaj i ndërgjegjëson ata për ekzistencën e varieteteve 

gjuhësore jozyrtare dhe regjistrave të ndryshëm tradicionalisht të munguar në tekstet 

mësimore. Numri, pra, i mundësive të ligjërimit përmes teknologjisë së internetit në 

dispoziocion të nxënësve rritet ndjeshëm. Për më tepër, ajo u mundëson atyre përfshirjen 

në komunikim të rregullt e të zgjatur me folësit vendas  të gjuhës. Gjatë këtij tipi 

komunikimi nxënësit zhvillojnë njëkohësisht edhe kompetencën sociopragmatike, 

shembull i së cilës  janë përdorimet e sakta zyrtare dhe jozyrtare të adresimit ndaj tjetrit 

në gjuhë të huaj. Shkëmbimet nxënës – folës vendas krijojnë një kontekst në të cilin 

pasojat shoqërore të përdorimeve të pasakta i bëjnë nxënësit të perceptojnë kuptimet 

sociale të këtyre formave të adresimit.  

 

Një tjetër fushë mbi të cilën vënë theksin studimet e deritanishme është komunikimi 

online kundrejt saktësisë gjuhësore si dhe raportet e tyre me TIK-un. 

 

Teknologjia në fjalë mund të luajë rol të madh edhe në nxitjen e saktësisë gjuhësore, e 

cila shpesh shihet nga nxënësit si qëllimi kryesor i edukimit në gjuhë të huaj. Nga një 

këndvështrim sociokulturor, ky dimension ka fituar një kuptim të ri – ai kryesisht i 

referohet angazhimit  të nxënësve të gjuhës së huaj në shkëmbime në grup përmes 

mjeteve të internetit, gjatë të cilave ata bëjnë vërejtjet e duhura rreth formave a 

përdorimeve gjuhësore të njëri-tjetrit, ndihmojnë shoku-shokun të vëzhgojë, analizojë e 

vlerësojë gjuhën e vet, etj., çka mund të përmirësojë ndjeshëm saktësinë gjuhësore 

formale të nxënësit. Kërkimet e fundit kanë inkurajuar përdorimin e një lloj analize të 

njohur si Analiza e Korpusit të Nxënësit, e cila kontribon në rritjen e përqëndrimit të 

nxënësve e studentëve ndaj gabimeve dhe ndaj zhvillimit të aftësive gjuhësore të tyre. Në 

një studim të Paige Daniel Ware dhe Robert O‟Dowd,
37

 është shqyrtuar  ndikimi i 

feedback-ut të marrë prej shokëve në zhvillimin e gjuhës midis maturantëve amarikanë që 

mësonin spanjisht dhe atyre spanjollë që mësonin anglisht. Nga studimi rezultoi se 

studentët e vlerësuan pozitivisht feedback-un me karakter korrigjues. 

 

Pse edukatorët e studentët e gjuhës së huaj duhet t‟i kushtojnë vëmendje internetit në 

procesin e mësimdhënies e të nxënit të gjuhës, kur dihet se ky proces është thelbësisht 

shoqëror, për të mos thënë i drejtpërdrejtë? 

                                                        
37 Paige Daniel Ware dhe Robert O‟Dowd, “Peer feedback on language form in telecollaboration”, 

Language Learning and Technology, 12/1, f. 43-63. http://llt.msu.edu/vol12num1/wareodowd/default.html 
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Procesi i të mësuarit të një gjuhe të ndryshme nga ajo amtare është një veprimtari që 

paraqet ngarkesë e që kërkon kohë. Kështu pohon edhe Instituti Amerikan i Shërbimeve 

të Jashtme, i cili, pas një përvoje të gjatë në fushat e trajnimit, konstaton se nevojiten diku 

midis 700-1320 orë të plota mësimi për të përvetësuar një gjuhë të huaj në nivele të 

larta.
38

 Kjo do të thotë që katër vjet studim gjuhe në universitet nuk mjaftojnë për të 

arritur mjeshtëri funksionale. Madje, edhe për ata studentë të cilët e kanë filluar studimin 

e gjuhës së huaj që në etapa më të hershme dhe e vazhdojnë në universitet, situata sërish 

nuk është entuziaste, pasi, së pari, në një masë të konsiderueshme puna me gjuhën në 

shkollë të lartë nuk sjell ndonjë risi përveçse rimerr njohuritë e gjimnazit. Së dyti, që të 

arrihet nivel i lartë i rrjedhshmërisë në gjuhë të huaj nevojiten nga katër deri në gjashtë 

vjet në varësi të gjerësisë dhe natyrës së materialit gjuhësor të marrë. Studiues të teorive 

të përvetësimit të gjuhës së huaj si dhe mësues ankohen se mësimdhënia e gjuhës së huaj 

është shpesh e pasuksesshme për arsye të informacionit të varfër e të pamjaftueshëm. 

Atëherë, si mund ta përshpejtojmë e ta bëjmë më të efektshëm këtë proces? Zgjidhja e 

vetme më e sigurt është përmes rritjes së  kontakteve me gjuhën objekt. Po si mund të 

realizohet ky kusht? 

 

Të vendosesh në vendin ku flitet gjuha, të zhytesh mendërisht, shpirtërisht e fizikisht në 

atë realitet shoqëror e kulturor është varianti më i preferuar, por veçse më i kushtueshëm. 

Kjo është arsyeja pse vetëm 3% e studentëve në botë sipas statistikave shkojnë jashtë 

qoftë për studime akademike, qoftë për programe stazhi.
39

 Nevojitet një zgjidhje 

racionale për shumicën e studentëve, të cilët nuk e kanë këtë mundësi. Në këtë kontekst, 

teknologjia, nëse përdoret me mençuri, mund të luajë rol madhor në nxitjen e kontakteve 

nxënës – gjuhë e huaj dhe të zëvendësojë në një masë të kënaqshme pamundësinë për të 

studiuar jashtë. Nëse teknologjia e përmbush apo jo këtë mision,  varet nga mënyra e 

përfshirjes së saj në kurrikul.  

 

TIK-u në kontekstin arsimor shihet si një tërësi mjetesh e platformash elektronike që 

mbështetin veprimtaritë për nxënien e gjuhës, nga ushtrimet më mekanike deri tek 

veprimtaritë e plota komunikative. Mënyrat si përdoren këto mjete metodologjikisht 

neutrale duhet të orientohen nga një model teorik i veçantë si dhe nga zbatuesit e modelit 

(mësuesit). Në epokën e informacionit mbështetje të fuqishme ka gjetur modeli 

interaksionist i mësimdhënies e të nxënit të gjuhës së huaj,
40

 i cili mbështetet në parimin 

se gjuha e huaj mësohet më mirë përmes ndërveprimit shoqëror duke vënë theksin mbi 

komunikimet e gabuara shkaktuar gjatë përpjekjeve të nxënësve për t‟u marrë vesh me 

bashkëfolësin në mjedisin social të të nxënit. Pica, Kanagy dhe Falodun shprehin të 

njëjtin qëndrim kur pohojnë  se “të mësuarit e gjuhës ndihmohet nga ndërveprimi 

                                                        
38Të dhëna më të plota prej Institutit Amerikan të Shërbimeve me Jashtë citohen në Robert J.Blake, Brave 

New Digital Classroom – Technology and Foreign Language Learning, Washington D.C., George Town 
University Press, 2008, f. 1-2.  
39 Po aty, f. 2. 
40 Shih M.H.Long, “Input, interaction and second language acquisition”, në Native language and foreign 

language acquisition, përg. H. Winitz, New York: Annals of the New York Academy of Science, 1981, f. 

259-278. 
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shoqëror i nxënësve dhe bashkëfolësve  të tyre, sidomos në përpjekjet gjatë komunikimit 

për të arritur tek kuptimi i ndërsjellë  i mesazheve të njëri-tjetrit.”
41

 

 

Teknologjia është një koncept i gjerë, ajo përfshin një tërësi mjetesh  johomogjene, që do 

të thotë se mjete të ndryshme kanë përparësi dhe funksione të ndryshme. Mjeti ideal e më 

i popullarizuar brenda një kohe rekord është interneti – ikona e Teknologjisë se 

Informacionit,  i cili u mundëson nxënësve akses ndaj materialeve autentike në gjuhën e 

huaj dhe shumë lehtësi të tjera. Nxënësit mund “të udhëtojnë” virtualisht në vendin ku 

flitet gjuha vetëm me një klikim të miut. Për më tepër, rrjeti i internetit i siguron gjithkujt 

një kanal për të shprehur zërin, për të promovuar imazhin për veten dhe legjitimuar 

qëllimet e veta.  

 

Përparësitë e komunikimit online për qëllime gjuhe janë dokumentuar edhe në literaturën 

kërkimore. Sipas studiuesit Robert J. Blake “... vlera e internetit qëndron në faktin se 

duke marrë formën e një mjeti komunikimi të bazuar në tekstin e shkruar, ai e bën 

nxënësin më të vëmendshëm ndaj formave gjuhësore... shërben edhe si një nxitës për 

shtimin e produkteve të shkruara në gjuhën e huaj... interneti konsiderohet si një forum 

mjaft i sigurt dhe i arsyeshëm diskutimi në gjuhën e huaj veçanërisht për gratë dhe 

minoritetet...  si një mjedis më i qetë për të ushtruar gjuhën e huaj... si një kanal me 

përdorim të gjerë që ofron mundësi për krijimin e rrjeteve globale të të mësuarit. 

Ndërkaq, është vënë re se shkëmbimet në rrjet ndihmojnë nxënësit në orët e gjuhës së 

huaj të përfshihen më shpesh në procesin komunikativ, të përjetojnë më shumë kënaqësi 

dhe besim në vetvete sesa është karakteristike për studentë të ngjashëm në orët 

tradicionale.”
42

 

 

Për më tepër, lexojmë tek i njëjti burim se 84% e adoleshentëve të sotëm, të cilët do të 

jenë studentët e nesërm, e përdorin internetin, para së gjithash, si mjet për të komunikuar 

përmes mesazheve të çastit dhe atyre në trajtë teksti të shkruar.
43

 Pra, kjo tregon se 

komunikimi përmes kompjuterit është jo vetëm një veprimtari e njohur për këtë 

grupmoshë, por edhe ndër më të preferuarat.  

 

Nga një këndvështrim praktik, Departamenti Amerikan për Arsimin dallon disa përparësi 

të karakterit arsimor që rrjedhin prej zgjerimit të mundësive për shfrytëzimin e 

teknologjisë së internetit në mësimin e gjuhëve të huaja. Sipas të dhënave të këtij 

institucioni autoritar raportohet një shtim marramendës (me 25% nga 1990-2004) i 

numrit të regjistrimeve në shkollat publike, shifra që presin edhe një rritje  shtesë prej 

15% brenda pak vitesh.
44

 Fluksi i madh i nxënësve e vështirëson funksionimin normal të 

institucionit shkollë (mësimdhënia në klasë) dhe pritet t‟i çelë rrugë në të ardhmen 

mësimdhënies në distancë, e cila, edhe pse nuk pritet të zhvlerësojë përvojën e klasës, do 

                                                        
41 T. Pica, R. Kanagy dhe J. Falodun, “Choosing and using communication tasks for second language 

instruction, në Tasks and language learning: Integrating theory and practice, përg. G. Crookes dhe S. M. 
Gass, Clevedon: Multilingual Matters, 1993, f. 11. Për shpjegim më të detajuar shih çështjen paraardhëse 

mbi teoritë e të nxënit. 
42 Robert J. Blake, Brave New Digital Classroom, f. 4. 
43 Po aty, f. 5. 
44 Të dhënat e mësipërme citohen në Robert J. Blake, Brave New Digital Classroom, f. 5-8. 
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të përbëjë një zgjidhje për shumicën e nxënësve të gjuhëve të huaja që nuk do të kenë 

mundësi për të zhvilluar mësimin në klasë.   

 

Nga ana tjetër, në nivelet më të larta të shkollimit, sipas të njëjtit burim, veçanërisht 

pedagogët e letërsisë shfaqin një shqetësim lidhur me programet gjuhësore të cilat nuk 

janë mjaftueshmërisht të pasura për t‟i përgatitur studentët të lexojnë e analizojnë vepra 

në origjinal, ndërkohë që leximi i veprës së përkthyer nuk ka asnjë vlerë për zhvillimin e 

shprehive gjuhësore në gjuhën e huaj. Këtë mangësi pritet ta plotësojë teknologjia. 

 

Në mjaft raste, sidomos për gjuhët e huaja më pak të njohura, ekziston  një problem tjetër 

kurrikular – nevoja për materiale pedagogjike cilësore për të gjitha nivelet, gjë që nuk 

arrihet si rezultat i kufijve të ulët të fitimit nga shtëpitë botuese për shkak të tirazhit të 

vogël, ndaj mungon motivimi për të prodhuar materiale të shtypura. Por kjo është një 

situatë që mund të gjejë zgjidhje përmes shfrytëzimit të teknologjive të reja, të cilat u 

ofrojnë mësimdhënësve të gjuhëve mundësitë për të krijuar materialet e tyre në gjuhën 

objekt në përputhje me nevojat e veçanta të studentëve.  

 

Së fundmi, të dhënat dëshmojnë se shumica  e institucioneve arsimore të niveleve të larta 

karakterizohen nga një prirje mbizotëruese e rrjedhjes së studentëve drejt kurseve të 

gjuhës e kulturës në raport me ato të letërsisë.
45

 Por këto departamente mund të rifitojnë 

interesin e studentëve duke shfrytëzuar kapacitetet teknologjike në kurset e kulturës në 

gjuhën e huaj, duke i plotësuar e pasuruar këto me njohuri arti dhe letërsie që vijnë në 

formën e materialeve në rrjet. 

 

 

1.6. Qëndrimet e mësuesve ndaj teknologjive të internetit sipas literaturës 

 

Askush nuk e di në të vërtetë në ç‟masë e përdorin njerëzit sot internetin,
46

 kjo pasi 

shifrat e publikuara në media janë produkt i vëzhgimeve të lokalizuara në kohë e hapësirë 

dhe shpesh, edhe thjesht hamendësime. Kjo e vështirëson saktësinë e perceptimit tonë në 

lidhje me shkallën dhe mënyrën e përdorimit të internetit prej mësuesve të gjuhës së huaj 

në botë. Në këtë kontekst, përmes këtij kapitulli do të përpiqemi ta racionalizojmë 

problemin e t‟i japim përgjigje çështjes së perceptimeve e pritshmërive të mësuesve të 

gjuhës së huaj ndaj TIK-ut dhe internetit përmes një hulumtimi e  reflektimi mbi atë që 

citojnë studimet bashkëkohore më të besueshme.  

 

Sipas komenteve
47

 të mësuesve në konferenca, gazeta e postime online kushtuar 

mësimdhënies së gjuhës angleze (dhe MGJH-së në përgjithësi) – duket se mjetet e 

internetit përdoren prej tyre për gjithçka, duke filluar nga zhvillimi e përditësimi i 

aftësive gjuhësore, gjetja e materialeve, zgjerimi i njohurive rreth aplikacioneve 

kompjuterike, mbajtja e lidhjeve me miq e kolegë, mësimdhënia e veprimtaritë me 

                                                        
45 Po aty, f. 7. 
46 David Crystal, “Interpreting Inter Language”.  http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Internet8.pdf 
47 www.theteacherscorner.net/ 

http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Internet8.pdf


21 
 

projekte, etj., deri tek argëtimi. Kjo është pohuar me kohë edhe nga Agora Language 

Marketplace
48

 në studimet e saj ku ka rezultuar se përdorimi i internetit prej mësuesve po 

shtohet paralelisht me rritjen e përgjithshme e të vrullshme të shkallës së përdoruesve të 

tij në shoqëri. 

 

Nga ana tjetër, ndihet angazhim serioz nga strukturat shtetërore përgjegjëse përmes 

investimeve afatgjata nëpër shkolla në drejtim të pajisjes me kabinete kompjuterike e 

shtrirjes së linjës së internetit në çdo cep të globit, si dhe përfshirjes gjithnjë e më të 

madhe të mësuesve, prindërve e komunitetit në hartimin e planeve e strategjive arsimore 

për zbatimin e mësimdhënies me TIK në të gjitha nivelet e shkollimit. Ky realitet i ri 

shtron kërkesa të reja sfiduese përpara mësuesve të gjuhës së huaj, të cilëve u duhet të 

mendojnë tashmë për një përfshirje sa më krijuese e integruese të mjeteve të internetit në 

programin mësimor, duke rikonceptuar mjedisin  e të nxënit, qëllimet, mjetet dhe rolet 

përgjegjëse.  

 

Ndërkaq, këto kërkesa duken të paarritshme për një pjesë mësuesish në mungesë të 

kërkimeve të mirëfillta mbi rrjedhojat pedagogjike të teknologjisë në MNGJH dhe kur 

ende një pjesë e potencialit të TIK-ut mbetet e panjohur mirë dhe e pashfrytëzuar deri në 

fund.
49

 

 

Kështu, mjaft studime vënë theksin mbi frymën mosbesuese të një mase mësuesish në 

botë ndaj rolit të teknologjisë në fjalë dhe mungesës së vullnetit për t‟i depërtuar thellë 

këtij nocioni në MGJH. Sipas literaturës,
50

 mjaft njerëz kanë frikë nga teknologjia e re, 

kjo kryesisht sepse e njohin pak ose aspak, aq sa me praninë në rritje të internetit është 

dëgjuar të përdoret termi teknofob për t‟iu referuar atyre që janë mosbesues ndaj 

zhvillimeve të reja.  Për këtë grup jo të pakët mësuesish, ndër ta edhe mjaft mësues të 

suksesshëm,  roli dhe vendi i teknologjisë shpesh keqkonceptohet  duke u parë si një 

metodologji e paintegruar në procesin e mësimdhënies së gjuhës së huaj dhe, si e tillë, 

kundërshtohet menjëherë. Të tjerë shfaqin besimin e gabuar se teknologjia e sotme është 

gjithçka që na duhet të dimë, pra, teknologjia e ditëve tona është e mjaftueshme për sfidat 

e së nesërmes. Fakti që teknologjia ndryshon dita-ditës, përbën një barrierë të frikshme 

për mjaft mësues, të cilët i druhen faktit se nuk do t‟ia dalin të kapin ritmin e 

ndryshimeve të befta e të shpejta. Ndërkaq, një masë e konsiderueshme, vuajnë nga frika 

se teknologjia e së nesërmes mund të zëvendësojë punën e mësuesit. Këto “makthe” 

bëhen barriera të mirëfillta për aplikimin e teknologjisë në procesin mësimor të gjuhës së 

huaj.  

 

Përballë tyre, në skajin tjetër qëndrojnë admiruesit e teknologjisë, të cilët, edhe pse 

fillimisht jo të shumtë në numër, po ndërgjegjësohen e ftillohen duke u pajisur me 

njohuritë e nevojshme për t‟u përshtatur në realitetin e ri, duke treguar parapëlqime të 

                                                        
48Që prej vitit 1994 kjo oroganizatë është marrë me vëzhgimin profesionistëve të gjuhës – mësues e 
përkthyes - në qasjen e tyre për zbatimin e internetit në mësimdhënie. (Shih Carolyn G. Fidelman, “The 

Third Annual Internet Use Survey of Language Professionals”, në Agora Newsletter, janar 1997.) 
49Bëhet fjalë për komponentët video dhe audio, të cilët njihen pak dhe shfrytëzohen jo në thellësi. 
50Për një trajtim mjaft të vlefshëm të problematikës në fjalë shih Robert J.Blake, Brave New Digital 

Classroom – Technology and Foreign Language Learning,  f. 8-14.  
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ndjeshme veçanërisht kundrejt aplikacioneve përmes email-it dhe web-it – si mjete mjaft 

popullore. 

 

Të interesuar për të njohur e analizuar qëndrimet aktuale të mësuesve të gjuhës së huaj 

ndaj TIK-ut në shoqërinë e informacionit, vlen t‟u referohemi përfundimeve të një sërë 

vëzhgimeve serioze e gjithpërfshirëse në vendet e Evropës realizuar në kuadër të projektit 

ODLAC
51

 me objekt zhvillimin e kompetencave gjuhësore në kontekstin e ri 

sociokulturor, projekt i cili ka vepruar për një periudhë disa-vjeçare në vende të 

ndryshme të Evropës Perëndimore e Lindore dhe ka arritur në disa përfundime me vlerë, 

të cilat po i sintetizojmë në vijim të punimit.    

 

Në fokus të sondazheve të projektit ODLAC në disa vende të Evropës ka qenë  analiza e 

nevojave
52

 të institucioneve arsimore të nivelit të dytë e të tretë dhe stafit që punon në to. 

Gjatë një vëzhgimi konkret u kërkua posaçërisht të evidentohej shkalla e mësuesve të 

gjuhës së huaj që i jepte përparësi TIK-ut në MNGJH në raport me mjetet tradicionale. 

Rezultatet treguan se nga 11 institucione arsimore lituaneze që iu nënshtruan vëzhgimit 

100% u shprehën të interesuara për integrimin e TIK-ut në programin e gjuhës së huaj; 

nga 35 institucione sllovake, 71% pohuan se definitivisht e shihnin me përparësi 

përfshirjen e TIK-ut, ndërsa 29% ndjenin se ndoshta do të kishin interes në të. Për më 

tepër, 89% e institucioneve lituaneze të përfshira në studim dhe 77% e atyre sllovake 

pranonin se TIK-u do të rriste cilësinë e arsimimit në institucion.  Të dhënat e të njëjtit  

sondazh rezultojnë premtuese edhe nga ana e mësimdhënësve në këto institucione. 

Kështu, nga 26 tutorë të pyetur nga ODLAC-u  në Lituani, 39 tutorë në Sllovaki e 17 

tutorë në Spanjë, përkatësisht 84%, 82% dhe 73% shprehin interes ndaj zbatimit të TIK-

ut në MGJH.  

 

Një nga drejtimet e vëzhgimeve të ODLAC-ut ka qenë përcaktimi i shkallës së pengesave 

të hasura nga mësuesit për zbatimin e teknologjisë në MGJH. Për këtë janë anketuar një 

sërë institucionesh arsimore në shtete të ndryshme evropiane. Rezultatet e anketimit kanë 

treguar se 48% e mësuesve të pyetur në 29 shkolla e kolegje në Belgjikë, 48% e 

mësuesve në 21 institucione arsimore të Finlandës dhe 38% e mësuesve në 27 degë të 

institutit Goete përballen me pengesa të konsiderushme në mundësimin e TIK-ut në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj. 

 

Objekt studimi në sondazhet e ODLAC-ut u bënë edhe qëndrimet e mësuesve mbi 

metodat e mësimdhënies, komunikimin elektronik me nxënësit, rolin e tyre dhe shkallën e 

vetëbesimit në përdorimin e TIK-ut. Vëzhgimi tregoi se të gjithë këta përshkrues 

ushtrojnë ndikim mbi mënyrën e përdorimit të teknologjisë prej mësuesve gjatë MGJH-

së. Kështu, një pjesë e mësuesve nuk do të ndiheshin komodë nëse do t‟u duhej t‟u 

kërkonin nxënësve detyra me ndërmjetësimin e internetit për arsye të kompetencës së 

                                                        
51 I bashkëthemeluar prej Komisionit Evropian për Arsimin, Trajnimin dhe Rininë, Projekti për Zhvillimin 

e Hapur të Kompetencave Gjuhësore (angl: ODLAC) është koordinuar nga Universiteti i Linz-it, Austri nga 
2005-2008 duke  gjetur zbatim në shkollat e mesme, universitetet dhe institutet arsimore për moshat e 

rritura në Belgjikë, Gjermani, Lituani, Sllovaki e Spanjë. Për detaje të mëtejshme, referoju website-it të 

këtij projekti: http://www.elearningguides.net   
52 Shih Swapna Kumar dhe Maija Tammelin, Integrating ICT into Language Learning and Teaching: 

Guide for Institutions, Johannes Kepler Universität Linz, 2008, f.25.  

http://www.elearningguides.net/
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pamjaftueshme gjuhësore të të lexuarit, apo për çështje të besueshmërisë së website-it. Të 

tjerë, edhe pse të bindur për rolin e padiskutueshëm të teknologjisë në drejtim të nxitjes e 

zhvillimit të aftësive me shkrim në gjuhën e huaj,  do të ngrinin dyshime lidhur me 

kapacitetin  e TIK-ut për të promovuar zhvillimin e shprehive të të folurit të nxënësve në 

gjuhën e huaj. Për më tepër, një pjesë e mësuesve të anketuar do të parapëlqenin të mos i 

ekspozonin nxënësit fillestarë ndaj përdorimeve të pasakta e të papranueshme online për 

shkak të pamundësisë së tyre për të mbikqyrur diskutimet e nxënësve në forume të 

ndryshme. Krahas këtyre problemeve të konstatuara, shpesh edhe mungesa e 

ndërveprimit të drejtpërdrejtë me nxënësit përbën një sfidë për mësuesit e gjuhës, të cilët 

janë mësuar me dinamikën e ndërveprimit në klasën tradicionale. 

 

Shqetësimet e ngritura gjatë vëzhgimeve shtrojnë para institucioneve arsimore kërkesën 

për t‟u ardhur në ndihmë mësuesve në përballimin e ndryshimeve që sjell aplikimi i TIK-

ut në praktikën profesionale. Për këtë duhet pasur parasysh se bindjet dhe qëndrimet e 

mësuesve marrin formë nga përvojat e tyre si nxënës, nga konteksti shoqëror-politik ku 

ata janë rritur dhe më vonë nga kolegët dhe kultura e institucionit ku punojnë. Pra, për 

lehtësimin e reformës në mësimdhënie, si konteksti individual ashtu edhe ai organizativ 

kanë vlera të pazëvendësueshme. Ndaj, rritja e vëmendjes ndaj zhvillimit profesional të 

mësuesit dhe mbështetja në çdo hap ndaj ndryshimeve të mësimdhënies do t‟i kontribonin 

mjaft cilësisë më të mirë në MGJH. 

 

Me interes të veçantë për diskutimin tonë do të ishte çështja e natyrës së trajnimit të 

mësuesve lidhur me përdorimin efikas të TIK-ut në mësimdhënie. Për t‟iu përshtatur 

ndryshimit atyre u nevojitet të ridimensionojnë filozofitë e mësimdhënies. Siç ka 

rezultuar edhe nga sondazhet e ODLAC-ut, mësuesit priren ta përdorin teknologjinë 

vetëm nëse arrijnë të prekin përparësi konkrete të saj në punën me nxënësit. Ndaj, që 

nismat për trajnime të rezultojnë të suksesshme, ato duhet të kenë në thelb karakter 

pedagogjik, që do të thotë se ato nuk mund ta shmangin apo të mos marrin në konsideratë 

lidhjen midis teknologjisë dhe kurrikulës së lëndës, përkundrazi, duhet të bazohen tek kjo 

lidhje. Kështu, për shembull, nëse një mësues nuk ka pasur përvojë pune me faqe web-i 

në të shkuarën dhe ka vendosur të krijojë për herë të parë një të tillë për kursin e vet, 

ndjekja e modeleve se si janë përdorur këto mjete nga mësues të tjerë gjatë punës me 

nxënësit do të ishte mjaft e dobishme për të dhe procesin. Mësuesit përfitojnë mjaft jo 

vetëm nga shembujt vizivë por edhe duke dëgjuar nëpër biseda të ndryshme rreth 

përvojave të kolegëve të tyre. 

 

Në 1999 në Departamentin e Gjuhëve dhe Komunikimit në Shkollën Ekonomike të 

Helsinkit, Finlandë, në fund të një programi vullnetar trajnimi me karakter tekniko-

pedagogjik me objekt zhvillimin e mjediseve të të nxënit përmes TIK-ut u konstatuan 

ndryshime rrënjësore në mësimdhënie për shumicën e mësuesve.
53

 Në këtë rast trajnimi u 

cilësua i suksesshëm për disa arsye, ndër të cilat do të veçonim: ndërgjegjësimin e plotë 

të stafit pedagogjik në lidhje me zgjedhjen strategjike dhe investimin financiar të 

ndërmarrë nga  departamenti, trysninë kolegjiale, sensin e përkatësisë ndaj një komuniteti 

                                                        
53 Ndikim nuk pati vetëm për një numër të vogël mësuesish, statistikisht të papërfillshëm. 
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të ngushtë nxënësish, kohëzgjatjen e mjaftueshme të programit të trajnimit si dhe lidhjen 

e drejtpërdrejtë të tij me veprimtarinë konkrete të çdo pjesëmarrësi.
54

 

 

Nga sondazhet e ODLAC-ut në institucionet arsimore finlandeze, belge e degët e 

institutit Goete, mësuesit rezultojnë aktualisht të jenë përfshirë si në trajnime teknike, 

ashtu edhe pedagogjike për përdorimin e teknologjive të internetit. Kështu, nga 29 

institucione të vëzhguara në Belgjikë, 80% e mësuesve në to rezultojnë të kenë marrë 

trajnim teknik; po kështu, nga 21 institucione të anketuara në Finlandë, 95% e mësuesve 

janë trajnuar teknikisht dhe në 27 degë të institutit Goete kanë marrë mbështetje teknike 

65% e mësuesve.  

 

Ndërkaq, trajnimin pedagogjik pohojnë ta kenë përfituar 60% e mësuesve të anketuar në 

institucionet belge, 85% në ato finlandeze dhe 88% në degë të institutit Goete. Pjesë e 

rëndësishme e trajnimeve pedagogjike janë edhe ekspozimet ndaj praktikave aktuale më 

të mira të ndjekura në institucione të tjera. Këto i vijnë në ndihmë mësuesit të reflektojë 

më qartë mbi llojin e mjetit që duhet të përdorë, cili do të jepte më shumë rezultat në 

kontekste mësimore të caktuara, për nxënës të ndryshëm si dhe për programe lëndore jo 

të të njëtit nivel. Liria e zgjedhjes së mjetit teknologjik, pra, rrit motivimin e mësuesve 

dhe u siguron atyre baza të mëtejshme për të aktualizuar zhvillimin e materialeve online 

të kursit.
55

 Nga gjithë çka thamë, mund të arrijmë në përfundimin se mbështetja 

institucionale, teknike e pedagogjike lehtëson dhe qartëson natyrën e praktikave të reja që 

duhet të përshtatë mësuesi në MGJH. 

 

Përdorimi i TIK-ut në MNGJH parakupton një zhvendosje paradigmatike të gjithë 

kontekstit pedagogjik, që do të thotë se ky ndryshim nuk prek vetëm mësuesit, por edhe 

nxënësit, të cilët, të ambjentuar me mësimdhënien tradicionale të drejtpërdrejtë në klasë, 

e konsiderojnë të vështirë përdorimin e teknologjisë në fjalë gjatë procesit mësimor. Edhe 

pse një numër gjithnjë e më i madh nxënësish kanë akses në internet dhe e përdorin atë 

për ndërveprim personal, mjaft prej tyre hezitojnë ta vënë atë në shërbim të zgjerimit të 

njohurive në gjuhën e huaj (p.sh.: të fillojnë një kurs online në gjuhën e huaj), për arsye të 

pamundësisë për të konceptuar mungesën fizike të mësuesit gjatë mësimit dhe pasigurisë 

në përdorimin e mjeteve. Shumë të tjerë ndihen të izoluar nga mjedisi social i të nxënit 

(nxënësit më aktivë në klasën tradicionale), ndërsa për nxënësit e heshtur, prania e TIK-ut 

duket se lehtëson procesin e të nxënit. Atëherë, për t‟iu ardhur në ndihmë nxënësve të 

përballen me sfidat e përdorimit të teknologjisë, institucionet përgjegjëse së bashku me  

mësuesit duhet të ofrojnë mbështetje të vazhdueshme për  nxënësit, që nga udhëzuesit për 

njohjen e mjediseve të të nxënit me TIK, deri tek ndërgjegjësimi për aktet e 

ndëshkueshme të kopjimit dhe plagjiaturës si dhe mbështetja e pamunguar ndaj mësuesve 

në përpjekjet e tyre  për të hartuar metoda mësimdhënieje në përputhje me stilet e 

ndryshme të të nxënit.
56

  

 

                                                        
54

Swapna Kumar dhe Maija Tammelin, Integrating ICT into Language Learning and Teaching: Guide for 

Institutions, f.27. 
55 Po aty, f.28-29. 
56

 Po aty, f.30-31. 
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Drejtimet e analizës sonë na çojnë në një sërë përfundimesh. Së pari,  mësuesit do të 

zgjedhin të përdorin TIK-un dhe, për rrjedhojë, internetin në MNGJH vetëm nëse këto 

mjete arrijnë të perceptohen prej tyre si nxitës, pasurues e përshpejtues të mësimdhënies 

dhe të nxënit.  

 

Së dyti, rikonceptimi i filozofive të MGJH-së duhet të prekë në mënyrë të pakthyeshme si 

mësuesit, edhe nxënësit, si aktorë qendrorë të mjedisit të ri të të nxënit, duke u veshur 

atyre role dhe përgjegjësi të reja.  

 

Së treti, nga analiza e sondazheve në kuadër të projekteve të Komisionit Evropian me 

objekt arsimin rezulton se shumica e mësuesve të gjuhës së huaj në vende të ndryshme të  

Evropës shohin më të favorshme  mësimdhënien me TIK në raport me format 

tradicionale, ndërkohë që janë të vetëdijshëm për pengesat e shumëllojshme në zbatimin 

e TIK-ut në MGJH.  

 

Së katërti, për kapërcimin e tyre dhe për integrimin e TIK-ut nevojitet mbështetje 

institucionale, teknike e pedagogjike, e cila sa vjen e intensifikohet në Evropë.  

 

Së fundi, vlen të theksojmë se, megjithë shembujt pozitivë në rritje të përdorimit të 

teknologjive të internetit në MGJH në Evropë, ende këto zbatime janë josistematike e të 

izoluara, ndaj çështja e integrimit të TIK-ut në kurrikulën e  MNGJH-së mbetet në fillesat 

e veta. 

 

  

1.7. Përparësitë dhe dobësitë e TIK-ut në mësimdhënie  

Duke marrë parasysh potencialin e internetit në përpunimin e informacionit dhe 

komunikimin, lidhjet globale të çastit që ai mundëson e që po kushtëzojnë thellësisht 

MNGJH-në, e shohim me vend të sintetizojmë dimensionet që krijon integrimi i kësaj 

teknologjie në mësimdhënien në klasë e më gjerë, duke iu qasur problemit në thellësi dhe 

duke vlerësuar si përparësitë ashtu edhe të metat.
57

  

 

1. Ndër përparësitë themelore është fakti se mjedisi i të mësuarit përmes rrjetit 

kompjuterik u siguron mësuesve dhe nxënësve burime të vlefshme materialesh 

autentike, të cilat ata mund t‟i eksplorojnë dhe integrojnë gjatë punës. Nxënësit 

shfrytëzojnë një mori burimesh referenciale që mbështetin e lehtësojnë procesin e të 

nxënit. Për më tepër,  shërbimi i internetit mundëson heqjen e pengesës kryesore për 

të punuar me materiale autentike, që është çmimi. Mjafton të përmendim mundësitë 

për të shfletuar thuajse falas gazeta dhe revista elektronike origjinale, shënime e 

përmbledhje leksionesh apo analiza veprash për t‟u përgatitur paraprakisht për orën 

pasardhëse të mësimit. 

                                                        
57 Avantazhet dhe disavantazhet e teknologjisë së internetit në MNGJH janë trajtuar nga një numër i madh 

studiuesish. Mes morisë së punimeve mbi këtë temë, interes të veçantë  paraqesin trajtesat e  M. 

Warschauer (shih Mark Warschauer, “Computer-mediated collaborative learning: Theory and practice”, 

Modern Language Journal, Cambridge, vëll. 81/3, 1997, f. 470-481; shih, po ashtu,  M. Warschauer dhe D. 

Healy, “Computers and language learning: an overview”, Language Teaching, 31, 1998, f. 57-71.) 
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2. Së dyti, rrjeti kompjuterik shërben si një mjet i dobishëm komunikimi. Zhvillimet në 

këtë drejtim kanë hapur rrugë të reja lidhjesh midis nxënësve nëpër botë. Në këtë 

kontekst duam të shtojmë se interneti ka shtuar mundësitë për ndërveprim midis 

nxënësve pa ndërprerje, pa trysni kohore apo tension shoqëror, madje edhe mes të 

ashtuquajturve nxënës të heshtur a pasivë në orën e mësimit. Mjedisi online nxit edhe 

komunikimin mësues – nxënës (p.sh.: veprimtaritë me email) duke bërë të mundshëm 

dhënien e feedback-ut për probleme që lindin në çast.  

 

3.  TIK-u u siguron nxënësve mjete dhe teknika për zhvillimin e shprehive të 

komunikimit, duke u dhënë mundësi të ekspozohen ndaj një morie programesh në një 

mjedis real komunikimi me aktorë realë, të cilët shkëmbejnë ide dhe pasurojnë 

përvojat. 

 

4. Mjedisi i rrjetit bën, gjithashtu, të mundur një formë të re të të nxënit – të mësuarit në 

distancë. Në të vërtetë, ai ka hapur dyert e të mësuarit për nxënësit e mbarë globit 

duke i aftësuar ata të komunikojnë, diskutojnë, analizojnë dhe zgjidhin  probleme 

online, të mendojnë në mënyrë kritike e të marrin njohuri në kushtet e shtëpisë pa 

qenë të pranishëm në klasë. Vlerë të paçmuar ka të mësuarit në distancë e gjuhëve të 

huaja, pasi jo kushdo e ka mundësinë e studimit jashtë shteti në vendin ku flitet gjuha, 

ku mund të formohet nga ana gjuhësore dhe kulturore.  

 

5. Një nga kontributet e teknologjive online lidhet me dimensionin kulturor të tyre, 

kapacitetin për të sjellë afër individit informacion të drejtpërdrejtë dhe të nënkuptuar 

rreth kulturave e gjuhëve, duke krijuar një perceptim më të plotë e të qartë mbi tiparet 

e tyre si dhe ndërgjegjësim shoqëror për konceptet e diversitetit kulturor në botë dhe 

vlerat që burojnë prej tij.  

 

6. Interneti ka një fuqi të jashtëzakonshme motivuese për arritjen e objektivave 

mësimorë. Është provuar se kërkimet e orientuara në të rritin kënaqësinë e nxënësve, i 

bëjnë ata më veprues e më produktivë. Nisur nga situatat rutinë të mësimdhënies 

tradicionale ku shumë shpesh mësimdhënia e humbet qëllimshmërinë duke u 

dekontekstualizuar, mund të pohohet me bindje të plotë se interneti mund të injektojë 

një element vitaliteti në mësimdhënie duke motivuar nxënësit në përpjekjet e tyre për 

të komunikuar përmes një mediumi fleksibël, në ndryshim të vazhdueshëm dhe të 

lidhur ngushtë me nevojat e jetës së përditshme. 

 

7. Përvetësimi i kompetencave teknologjike për përdorimin e internetit u jep pushtet 

mësuesve dhe nxënësve, duke u kultivuar atyre shprehitë e të mësuarit autonom gjatë 

gjithë jetës përmes të cilave ata perceptojnë nevojat, përcaktojnë kuadrin kohor për 

realizimin e tyre dhe bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në ndërtimin e njohurive. 

Sidoqoftë, suksesi i internetit në mjedisin e të nxënit varet nga mënyra se si përdoret ai (i 

integruar në klasën fizike ose gjatë mësimdhënies online). Në fund të fundit, nuk është 

teknologjia por natyra e mësimdhënies përmes saj, ajo që e bën ndryshimin. Për analogji, 

nxënësit nuk mund të mësojnë thjesht duke qenë të pranishëm në klasë, por duke u 

investuar aktivisht e mendërisht në procesin mësimor. 
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Analiza jonë do të ishte e njëanshme nëse mohojmë apo lëmë mënjanë një sërë pengesash 

dhe të metash që dalin gjatë përdorimit të TIK-ut në procesin në fjalë. Këto probleme 

kanë të bëjnë si me pengesat financiare, ashtu edhe me çështje të përmbajtjes, aspekte 

teknike dhe këndvështrimet pedagogjike. 

 

1. Sfida kryesore është ajo e mundësisë së përdorimit të internetit apo, siç njihet 

teknikisht, aksesi ndaj rrjetit. Studentët duhet të kenë, para së gjithash, mundësi ta 

përdorin lirisht atë, në të kundërt shfaqen probleme. Një situatë e ngjashme po 

përpiqet të kapërcehet edhe në Shqipëri. Shpesh  pengesat janë të një karakteri 

financiar dhe kanë të bëjnë me ngritjen e rrjetit në shkollë, i cili mund të ketë kosto të 

lartë, si dhe investimet për trajnime, pasi përdorimi i internetit në gjuhën e huaj 

kërkon një lloj kompetence mbi teknologjinë dhe shprehitë kompjuterike si nga 

nxënësit, edhe mësuesit. Këta të fundit, madje, shpesh e kundërshtojnë zbatimin e 

teknologjisë në klasë për arsye se e njohin pak ose aspak.  

 

2. Kërkimi i materialeve online mund edhe të kthehet në një veprimtari zhgënjyese për 

shkak të kohës së gjatë të kërkimit dhe mundimit shpeshherë të kotë. Arsyet që çojnë 

në situata të tilla janë të ndryshme: shumë e kanë të vështirë ta lexojnë informacionin 

mbi ekranin e kompjuterit; gjithashtu, në çast mund “të bombardohesh” me një lumë 

informacioni me pak ose aspak kontroll mbi cilësinë dhe saktësinë e përmbajtjes, gjë 

që e bën të domosdoshme nevojën për ekspertizë teknike si nga mësuesi, ashtu edhe 

nga nxënësi. Për më tepër, “lundrimi” në rrjet njeh kufizime dhe nxënësit mund “të 

humbin” në të. 

 

3. Komunikimi në internet vështirësohet për shkak të ngadalësimit të rrjetit në periudhën 

e pikut të përdorimit. Probleme të tilla teknike të shpejtësisë dhe besueshmërisë së 

programeve  mund të çojnë në dështimin e orëve të mësimit. 

 

4. Një tjetër sfidë në zbatimin e TIK-ut në MGJH janë edhe ndryshimet në 

këndvështrimin pedagogjik. Mjedisi i teknologjizuar i mësimdhënies së gjuhës së 

huaj krijon dimensione të reja të mësimdhënies dhe të nxënit, të ndryshme nga 

hapësirat e klasës tradicionale. Në të vërtetë, natyra e hapësirës në mjedisin klasë ka 

pësuar një zhvendosje paradigmatike nga klasat me dërrasë të zezë në laboratorët 

kompjuterikë të sofistikuar, etj. Rrjedhimisht, kjo nuk ka qenë pa pasoja për rolet e 

mësuesit dhe nxënësit. Në mjedisin e ri mësuesi nuk është më një mjeshtër i 

njohurive, por drejtues dhe lehtësues i proceseve të të nxënit. Nxënësit, nga ana e 

tyre, marrin përgjegjësi për të nxënët e gjuhës, bëhen më veprues dhe fitojnë 

autonominë e të nxënit. Ndryshimet në pedagogjinë e punës, në rolet e reja të 

mësuesve dhe nxënësve kanë sjellë jo pak konfuzion në kontekstet e mësimit të 

gjuhës së huaj përmes teknologjisë. Kështu, për shembull, studimet tregojnë se në 

shumicën e klasave tradicionale nxënësit janë mësuar me stilin tradicional, i dominuar 

ky nga mësimdhënia me në qendër mësuesin dhe tekstin.
58

 Prandaj, zbatimi i 

metodologjive të reja të mësimdhënies që vendosin në qendër nxënësin, kërkon 

rivlerësim të rolit të të dy aktorëve në mjedisin e ri. 

                                                        
58 D. Conrad, “The student view on effective practices in the college elementary and intermediate foreign 

language classroom”, Foreign language annals, New York, vëll. 32/4, 1999, f. 494-512. 
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1.8. Mjetet e internetit dhe mësimdhënia në distancë –përparësitë dhe sfidat e të 

nxënit në mjediset virtuale 

 

Përpara se të depërtojmë në thellësi të argumentit shkencor për vërtetimin e hipotezave, 

shohim të nevojshme të ndalemi në fund të këtij kapitulli njohës e analitik për të 

konkretizuar disa koncepte bazë që lidhen me kuptimin e një forme të re mësimdhënieje, 

siç është ajo virtuale, ose e quajtur shpesh mësimdhënia në distancë, një realitet i ri - 

rrjedhojë e pashmangshme e zbatimeve teknologjike edhe në fushën e mësimdhënies (të 

gjuhëve të huaja në veçanti), i cili së fundi është bërë objekt i shpeshtë diskutimesh e 

debati lidhur me aspektet e efektshmërisë që ai mund t‟i ofrojë procesit në raport me 

format e traditës.  

 

Deri vonë, edukimi në distancë është bashkëlidhur me kurset apo programet e 

korrespondencës (tipar ky edhe në shoqërinë shqiptare). Të tilla kurse u janë ofruar 

rregullisht studentëve që nuk kanë qenë në gjendje të ndjekin aktivisht mësimin për 

shkaqe të ndryshme. Mjaftonte që nxënësit të kryenin detyrat e t‟ua dërgonin ato 

autoriteteve përgjegjëse, pa lëvizur nga shtëpia. Edhe pse kurset e korrespondencës janë 

edhe sot në shërbim të qytetarëve, tregu i edukimit në distancë është orientuar me hapa të 

shpejtë e të sigurt drejt formave të mësimdhënies online. Parimi është i njëjtë: nxënësi 

apo studenti nga shtëpia, zyra, apo në udhëtim e sipër realizon detyrat, por duke u 

përfshirë në një proces të vazhdueshëm komunikimi përmes internetit. Teorikisht besohet 

se pushteti i kompjuterit dhe interneti u japin mundësi programeve në distancë të rritin 

fleksibilitetin, ndërveprueshmërinë dhe ritmet e punës, por se sa e vërtetë është kjo në 

praktikë, mbetet për t‟u vërtetuar.
59

 

 

Në literaturën pedagogjike
60

 të nxënët në distancë cilësohet si një formë instruksioni që 

mundësohet  përmes internetit, pra, në rrugë virtuale, e cila përfshin tipa të ndryshëm 

mjedisesh të nxëni si telekonferencat, kurset hibride (të përziera), të cilat kombinojnë 

mësimdhënien në klasë përgjatë një pjese të kohës me punën e pavarur të nxënësve online 

dhe, së treti, mësimdhënia virtuale, ku mësuesi dhe nxënësit ndërveprojnë krejtësisht 

online. Edukimi në distancë aktualizohet në ndërveprime në kohë reale dhe/ose joreale. 

Në mjediset virtuale zhvillohen dy procese paralele: nga njëra anë, studentët nxënë në 

mënyrë aktive dhe reflektive dhe, nga ana tjetër, nxënësit/studentët dhe 

mësuesit/pedagogët përfshihen së bashku në procesin e të nxënit përmes përdorimit të 

integruar të teknologjisë (pas një familjarizimi paraprak me të).  

 

Kjo formë mësimdhënieje besohet të japë rezultate kur mundësohet nga mësimdhënës me 

përvojë në lëndët që realizojnë, të mirëkualifikuar dhe të motivuar, të cilët dinë të çmojnë 

e të ruajnë  lidhjet mes edukimit online dhe vlerave të mësimdhënies tradicionale.
61

 

 

Programet e mësimdhënies në distancë mund të ndjekin dy qasje të ndryshme – njëra 

është qasja sinkrone, që parakupton zhvillimin e procesit mësimor në kohë reale, tjetra, 

forma asinkrone, nënkupton që kursi drejtohet nga mësimdhënësi por në kohë joreale, kjo 
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 M.Warschauer, H. Shtezer dhe C. Meloni, Internet for English Teaching, f. 75-84. 
60

 Robert J. Blake, Brave New Digital Classroom, f. 102-129. 
61 Po aty, f. 104. 
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do të thotë se mësuesi dhe nxënësit mund të përfshihen në veprimtari të programit ku dhe 

kur e gjykojnë ata të arsyeshme, pa vendosur kufij në kohë dhe hapësirë.  

 

Mësimdhënia dhe të nxënët në distancë në përgjithësi dhe e gjuhëve të huaja në veçanti 

ofrojnë një larmi mundësish arsimore, sipas studimeve të realizuara. Së pari, në thelb të 

tyre qëndrojnë nocionet e mësimdhënies me në qendër nxënësin/studentin. Larmia e 

mjeteve dhe burimeve online merr parasysh dhe mbështetet në stilet individuale të të 

nxënit si dhe ndihmon studentët të zhvillojnë stile të shumëfishta. 

 

Së dyti, puna në mjediset online nxit të mësuarit në bashkëpunim, pasi u lejon studentëve 

të bëhen pjesëmarrës më aktivë në procesin mësimor. Ata ftohen të marrin informacionin, 

ta përpunojnë atë për t‟i nxjerrë kuptimin, të diskutojnë, të organizojnë mendimet në 

mënyrë koherente dhe të shprehen përmes strukturash kohezive të zgjedhura me kujdes. 

 

Së treti, disponueshmëria e burimeve globale të pranishme në klasat online lehtëson dhe 

mbështet punën e studentëve. Për më tepër, teknologjitë e reja mund të vihen në shërbim 

të rritjes së motivimit dhe interesit të studentëve kundrejt mësimdhënies online. Përmes 

kësaj forme mësimdhënieje sigurohen shanse për të menduar dhe dhënë mësim në 

mënyra të reja krijuese, vilen ide dhe teknika të cilat mund të gjejnë më tej zbatim në 

mjediset e klasës tradicionale, mundësohen hapësira për shtrirjen e programit e, mbi të 

gjitha,  përftohet kënaqësi profesionale dhe komoditet. 

 

Sipas një raporti të kohëve të fundit të Federatës Amerikane të Mësuesve
62

 mbi 

mësimdhënien në distancë janë evidentuar, ndërkaq, edhe një sërë sfidash me të cilat 

duhet të përballen aktorët e procesit mësimor, mes të cilave do të veçonim çështjen e 

familjarizimit me mjedisin virtual, aftësimin për ta përdorur mjetin në funksion të 

përmirësimit real të mësimdhënies  (dhe jo thjesht si teknologji per sé), 

disponueshmërinë ndaj sudentëve përtej një kohe fikse të kufizuar si dhe sigurimin e një 

feedback-u të shpejtë nga dhe për studentët. 

  

Mbështetës të mësimdhënies në distancë besojnë se këto pengesa mund të bëhen të 

kapërcyeshme përmes familjarizimit gradual dhe paraprak me teknologjinë e përdorur në 

programin mësimor, duke e përdorur mjetin në dobi të veprimtarive, duke marrë në 

konsideratë hapësirat e gjera të mjedisit virtual për komunikimin e shkruar, në të cilin 

mund të gjejnë veten mjaft studentë pasivë të klasave tradicionale, pa lënë mënjanë 

domosdoshmërinë për të ruajtur e forcuar lidhjet me studentët përmes komunikimit 

sistematik me ta dhe mes tyre. 

 

1.9.Një kuadër i përgjithshëm mbi natyrën e website-it dhe rolin e tij në MNGJH  

 

Themi se Epoka e Internetit përbën një potencial të pashterrshëm jo vetëm për lehtësitë 

apo alternativat e panumërta në kërkim të informacionit, por edhe për mjetet, 

                                                        
62

 “The Changing Teacher Preparation Profession”, A Report from AACTE‟s Professional Education Data 
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mekanizmat, teknikat e larmishme me funksione të shumëfishta, që i vijnë në ndihmë 

mësuesit dhe nxënësit për të realizuar synimet pedagogjike në kontekstin gjuhësor. Për 

vetë gamën e gjerë të këtyre mekanizmave dhe synimet e këtij punimi, ne do të ndalemi 

të hulumtojmë potencialin e njërit prej mjeteve më të njohur, më popullorë dhe me 

shtrirje më të gjerë të teknologjisë në moshën e internetit – website-in, duke nxjerrë në 

pah  funksionet dhe kapacitetin e tij për promovimin e kompetencave të ndryshme në 

gjuhën e huaj, duke qenë se në mjediset arsimore shqiptare  ai, edhe pse njihet 

mjaftueshëm, zotërohet e shfrytëzohet në një shkallë të ulët, gjë e cila vështirëson 

konceptimin e tij si mjet pedagogjik. 

 

Përdorimi i website-eve shihet si një nga format më të lehta për të filluar zbatimin e 

teknologjisë në klasë pasi vetë rrjeti përbën një burim materiali autentik që shërben si 

dritare me botën e madhe jashtë klasës. Në thelb të veprimtarive me website-et qëndron 

puna në grup e nxënësve të drejtuar nga mësuesi.  

 

Përdorimi i faqeve web me qëllim MNGJH-në ka disa përparësi:
63

  

 

 Teknologjia e nevojshme për të vënë në punë internetin nuk është e ndërlikuar dhe 

mundësitë për avari teknike janë shumë të pakëta krahasuar me mjete të tjera si 

videokonferencat, etj., që kërkojnë teknologji më të sofistikuar e më komplekse.  

 

 Me website-in mund të punohet edhe në mungesë të lidhjes së vazhdueshme të 

internetit, pasi kopje lokale të web-faqeve mund të ruhen në kompjuter ose të 

printohen për përdorim të mëvonshëm. Kujtojmë këtu se faqet e rrjetit mund të 

përdoren në klasë në trajtën e materialeve të printuara (për materiale të shkurtra prej 

1-2 faqesh në mungesë të internetit); nga ana tjetër,  ato mund të bëhen të dukshme 

për klasën nëpërmjet një projektori a dërrase ndërvepruese, kur ka vetëm një 

kompjuter të lidhur me internet në klasë, ndërsa në një situatë ideale me to mund të 

punohet mjaft mirë në laboratorin e kompjuterave të lidhur në rrjet. E rëndësishme 

është që si mësuesi, edhe nxënësi të kuptojnë përdorimin e internetit si një element i 

brendshëm i procesit të të mësuarit dhe jo si një veprimtari rastësore e shkëputur prej 

programit të studimit. 

Burimet në rrjet janë të shumta e në zgjerim të vazhdueshëm, por  jo çdo adresë është e 

vlefshme për t‟u shfrytëzuar në mësimin e gjuhës. Mjeshtëria për të hulumtuar e gjetur 

shpejt e saktë burime të përshtatshme në internet shpesh anashkalohet ose shihet si e 

dorës së dytë, por, në të vërtetë, është shprehia më e vlefshme që duhet të përvetësojnë si 

nxënësit, dhe mësuesit. Për mësuesit aftësitë e mira kërkuese lidhen me kapacitetin për të 

gjetur burime të vlefshme në kohë të shkurtër, me aftësinë për të planifikuar shpejt 

mësimin dhe lehtësimin e përdorimit të rrjetit në klasë. Për nxënësit kjo nënkupton 

zgjidhje të shpejtë të detyrave në rrjet duke dhënë garanci se teknologjia e nxit përvojën e 

të mësuarit dhe nuk e pengon atë. 

 

Për një kërkim sa më efikas e produkt realisht të vlefshëm nevojitet të përcaktohen një 

sërë kriteresh  vlerësuese për website-et.  Fill pas gjetjes së web-faqeve potencialisht të 
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vlefshme duhet konsideruar matja e shkallës së vlefshmërisë dhe përshtatshmërisë së tyre 

për klasën, kjo, sigurisht, në përputhje me qëllimet e mësimit, pasi shpesh informacioni i 

internetit përbën bërthamën e një mësimi të veçantë, por herë të tjera mund të shërbejë 

thjesht si një burim materiali shtesë mbi tekstin. Në literaturën e shfletuar flitet për disa 

kritere,
64

 ndër të cilat theksi vihet tek:  

 

1. Saktësia, e cila lidhet me autorësinë e faqes. E ka shkruar atë një ekspert i fushës apo 

jo? Për këtë duhen parë kualifikimet dhe përvoja e autorit. A është e besueshme dhe e 

saktë përmbajtja e faqes për sa u takon fakteve? Për këtë u ndërreferohemi web-

faqeve të tjera dhe enciklopedive. 

2. Bashkëkohorësia -  Sa aktual dhe i përditësuar është informacioni? 

3. Përmbajtja - A është site-i tërheqës, nxitës dhe lehtësisht i lundrueshëm? Për të 

gjykuar këtë duhet marrë parasysh përmbajtja nga këndvështrimi i nxënësit.    

4. Funksionaliteti - a funksionon pa probleme faqja? Për këtë duhen kontrolluar gjithë 

faqet se mos ka ndonjë shkëputje të mundshme. Me çfarë shpejtësie ngarkohet, cila 

është cilësia e tingullit? Një site me informacion të paplotë, me link-e të këputura, apo 

ku një video e shkurtër kërkon kohë tepër të gjatë (rreth 20 minuta) për t‟u ngarkuar, 

është pengues për ecurinë normale të mësimit.  

Për gjithë këto arsye këshillohet gjithnjë planifikim i kujdesshëm hap pas hapi duke i 

kushtuar vëmendjen e duhur çdo etape para, gjatë dhe pas përdorimit të teknologjisë.  

 

Në përfundim të analizës njohëse e kritike përgjatë këtij kapitulli, mendimi ynë është se, 

me gjithë pengesat e mundshme, ajo çfarë ofron teknologjia online në mësimdhënien e 

gjuhës së huaj (dhe website-i në veçanti) nuk mund të anashkalohet. Çështja është se, së 

pari, duhen gjetur ekuilibrat e pranueshëm midis përdorimit të TIK-ut dhe mjeteve e 

traditës për të bërë një kalim të arsyeshëm në formatin modern pa hedhur poshtë 

përparësitë e traditës (dërrasa e zezë – një mjet shumë i dashur për mësuesin dhe 

nxënësin) dhe, së dyti, ky mjedis i ri i teknologjizuar duhet të integrohet në kurset e 

gjuhës e për këtë si nxënësit dhe mësuesit duhet të veshin role të reja dhe të zotërojnë 

teknologjinë e disponueshme – mësuesit të përgatiten për një rrugë të gjatë e të 

vazhdueshme kualifikimi profesional e teknik, ndërsa nxënësit mund të përfitojnë nga 

teknologjia vetëm nëse veprimtaritë nëpërmjet saj përputhen me nevojat dhe interesat e 

tyre. 

 

Ja si shprehet një specialiste (Helena Meyer – mësuese e gjuhës angleze, trajnere dhe 

këshilluese për MGJH-në nga Salvadori i Brazilit) rreth përdorimit të teknologjisë në 

gjuhën e huaj: 

 

Teknologjia ka për t‟i qëndruar kohës dhe askush nuk mund ta mohojë këtë. Fëmijët tanë 

e prekin, e ndiejnë dhe e jetojnë çdo ditë. Çdo qasje e verbër ndaj saj do të ishte mëkati 

më i madh.  

 

Siç dihet, e reja pranohet me vështirësi, sidomos midis mësuesve. Kujtoj çfarë ngjau 

dikur me magnetofonët që shiheshin me mosbesim nga shumë mësues me pretendimin se 

                                                        
64 Po aty, f. 34-35. 
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pengonin ndërveprimin dëgjues – folës në një situatë reale. Por sot askush nuk mund ta 

konceptojë  kursin e gjuhës së huaj pa një element audio. Ka të ngjarë të ndodhë e njëjta 

gjë edhe me teknologjinë e ditëve tona. 

 

Si mësuese, përpiqem ta përdor teknologjinë që disponoj në mënyrë të ekuilibruar. 

 

Si trajnere, takoj mësues që nuk mund të rrinë asnjë orë mësimi pa shfrytëzuar një mjet 

teknologjik, por ka edhe nga ata që thonë: “Unë jam mësues i mirë, kam bërë tërë jetën 

pa të, përse duhet të ndryshoj?” Të dyja këtyre grupeve unë do t‟u këshilloja të 

reflektojnë mbi arsye të shëndosha pedagogjike për ta përdorur ose jo teknologjinë. 

 

Si këshilluese gjuhe, duke punuar me administratorë shkollash, të cilët kërkojnë të blejnë 

me çdo kusht pajisjet teknologjike më të fundit për t‟u përballur me dukurinë e 

konkurrencës,  u rekomandoj atyre të shqetësohen më parë për cilësinë e mësimdhënies 

në shkollat që drejtojnë, pastaj për mjetet.   

 

Në fund, më lejoni të citoj Jones-in kur thotë: “Nuk ka rëndësi çfarë është, rëndësi ka 

çfarë bën me të.”
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
65 Helena Meyer, përgjigje për Pete Sharma-n  “Controversies in using technology in language teaching”, 8 

prill 2009. http://www.teachingenglish.org.uk/articles/controversies-using-technology-language-teaching 

http://www.teachingenglish.org.uk/articles/controversies-using-technology-language-teaching


33 
 

KAPITULLI  2 

 

  

PËRVOJA SHQIPTARE E MËSIMDHËNIES SË GJUHËVE TË HUAJA DHE 

EPOKA E INTERNETIT 

 

2.1.Konteksti i përgjithshëm 

Çështja e njohjes dhe zbatimit të TIK-ut në mësimdhënie në një makrokontekst përbën 

një sfidë integrimi për shoqërinë shqiptare. E themi këtë duke marrë parasysh potencialin 

shumëplanësh të mjeteve të kësaj teknologjie dhe rolin gjithnjë e më vendimtar që ato po 

marrin në ridimensionimin e marrëdhënieve njerëzore anembanë globit. Për më tepër, 

integrimi nuk mund të konceptohet thjesht si një nënshkrim marrëveshjesh mes shtetesh, 

ai është një proces i gjatë ndryshimi, reformash, sfidash, të cilat finalizohen nëpërmjet një 

dokumenti të shkruar, atëherë kur risitë janë bërë pjesë e qenësishme e botëkuptimit të 

një shoqërie.  

 

Kështu po ndodh edhe me shoqërinë shqiptare në këtë etapë të gjatë por të domosdoshme 

afrimi ekonomik – shoqëror – intelektual – kulturor e shpirtëror drejt Evropës. Në këtë 

kontekst mësimdhënia, veçanërisht ajo e gjuhëve të huaja përmes Teknologjisë së 

Informacionit e Komunikimit, merr një vlerë të dyfishtë, jo vetëm për lehtësimin dhe 

përshpejtimin e procesit të përvetësimit të dijeve dhe shprehive në gjuhën dhe kulturën e 

huaj, por, mbi të gjitha, për ndërtimin e urave të komunikimit e bashkëjetesës globale, që 

do ta çojnë përpara procesin e integrimit. 

 

Duke iu referuar këtij konteksti si dhe duke iu përmbajtur qëllimeve dhe objektivave tona 

të parashtruara në krye të këtij studimi, përgjatë këtij kapitulli synojmë të depërtojmë në 

thellësi  të realitetit bashkëkohor shqiptar në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja, 

duke u përpjekur të hedhim dritë mbi përvojën komplekse mësimore me të cilën 

përballen aktorët e mësimdhënies dhe vendin konkret që zënë mjetet e internetit në të, të 

ndriçojmë problematikën e procesit mësimor të gjuhëve të huaja në mjediset arsimore 

shqiptare, të sintetizojmë qasjet dhe politikat institucionale lidhur me integrimin e TIK-ut 

në MNGJH, për më tepër, të bëjmë të njohura raportet kontekstuale të aktorëve kyç të 

MNGJH-së me integrimin e disa mjeteve teknologjike në  kurrikulën mësimore, të 

vlerësojmë arritjet e deritanishme dhe sfidat për të ardhmen. Në këtë mënyrë, mendojmë 

se do të sigurojmë një kuadër sa më të plotë e objektiv njohës të kontekstit mësimdhënës 

të gjuhëve të huaja në arsimin parauniversitar e universitar në vendin tonë, çka 

konsiderohet mëse i domosdoshëm për të përcaktuar një platformë reale mbi të cilën të 

mbështetet studimi.  

 

Për identifikimin e saktë të gjendjes, analiza do të shtjellohet në tri drejtime të ndryshme, 

si më poshtë: 

a. Eksplorimi i hapësirave mbështetëse ligjore, politikave arsimore afatmesme e 

afatgjata si dhe projekteve konkrete nga strukturat politikëbërëse të specializuara në 

funksion të integrimit të TIK-ut në MNGJH.  

b. Analiza e profilit të nxënësve shqiptarë përballë mësimdhënies së gjuhës së huaj me 

TIK. 
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c. Analiza e profilit të mësimdhënsve të gjuhës së huaj përballë sfidave të integrimit të 

TIK-ut në klasë e përtej saj. 

Shqyrtimi i drejtimit të parë mbështetet në informacionet e grumbulluara nga 

dokumentacionet që na janë vënë në dispozicion nga strukturat përkatëse qendrore të 

MAS-it dhe ato rajonale të DAR-it Korçë, ndërsa analizat e dy drejtimve në vazhdim 

mbështeten në të dhënat e siguruara prej dy pyetësorëve të realizuar me mësues, 

pedagogë të gjuhëve të huaja si dhe nxënës maturantë nga rrethi i Korçës mbi çështje të 

kompetencës elektronike dhe integrimit të mjeteve të TIK-ut në kurrrikulën mësimore të 

gjuhës së huaj, të përgatitjes e mbështetjes institucionale të ofruar, etj. 

 

Në vijim të analizës, përballë përvojave të deritanishme në shoqërinë shqiptare e më 

gjerë, në Evropë, vendoset përvoja ime individuale e konkretizuar në nismën për krijimin 

e një mjedisi të posaçëm virtual në website për mësimdhënien e kompetencave gjuhësore 

e kulturore në gjuhën angleze. 

 

2.2.Strategjitë e MAS-it për integrimin e TIK-ut në mësimdhënie – sfida dhe 

arritje 

 

Sigurisht, përpjekjet institucionale në këtë drejtim nuk janë të vona. TIK-u në MGJH 

përbën prej vitesh një përparësi të Ministrisë së Arsimit e Sporteve dhe integrimi i tij në 

këtë fushë parashikohet edhe në Strategjinë Kombëtare për Arsimin 2009 – 2013, ku 

theksohet se “Arsimi shqiptar do të pajisë qytetarë të ardhshëm shqiptarë me njohuritë e 

nevojshme, me aftësitë e shkathtësitë e mjaftueshme, të edukuar dhe të përkushtuar për të 

realizuar planin kombëtar ekonomik e zhvillimor të vendit”.
66

 Për të arritur këto objektiva 

duhet të zbatojmë dhe zhvillojmë metoda të reja novatore të mësimdhënies e 

mësimnxënies. Teknologjia dhe mjetet e saj janë bërë pjesë e edukimit në Shqipëri dhe 

synimi është të përdorim teknologjinë në klasa si një mjet që nxit më tej procesin e të 

mësuarit. 

 

Në këtë nismë të rëndësishme të saj qeveria ka disa vjet që punon në disa drejtime për t‟i 

dhënë jetë sloganit Shqipëria në moshën e Internetit në kuadër të një projekti madhor në 

fushën e arsimit “Cilësi dhe barazi në arsim”. Nga informacionet e mbledhura nga burime 

të besueshme hapa janë hedhur në drejtim të krijimit të infrastrukturës teknologjike në 

sistemin tonë arsimor, sidomos atë parauniversitar. Në kuadër të kësaj nisme 

mbarëkombëtare MAS-i ka hartuar programin e e-shkollave
67

 (zbatuar  gjatë viteve 2006 

– 2009), misioni kryesor i të cilave ka qenë zvogëlimi i ndarjes dixhitale ndërmjet zonave 

teknologjikisht të përparuara dhe atyre të prapambetura në Shqipëri si dhe pajisja e 

nxënësve me aftësitë e nevojshme teknologjike që kërkon tregu i punës. Ky program ka 

pasur sukses në krijimin e infrastrukturës së TIK-ut në shkollat e mesme dhe 9-vjeçare, 

në mundësimin e trajnimit të mësuesve që e zhvillojnë atë si lëndë në ciklin 9-vjeçar si 

dhe krijimin e kurrikulës së TIK-ut për klasat VII-VIII. Për të siguruar vazhdimësinë e 

programit të e-shkollave është ngritur Drejtoria e Edukimit pranë MAS-it, e cila mbështet 

                                                        
66 Adriana Sula, “Integrimi i TIK në procesin edukativ”, Mësuesi, 6/2552, shtator 2010, f. 1-3. 
67 Kjo emërtesë pëshkruan procesin e teknologjizimit të shkollave në drejtim të infrastrukturës dhe 

kurrikulës. 
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përparësitë kryesore të kësaj ministrie në lidhje me politikat dhe strategjitë për integrimin 

e teknologjisë në mësimdhënie, si dhe Sektorët e TIK-ut dhe Statistikave në DAR-e dhe 

ZA.
68

 

 

Ndërkohë, ka një sërë projektesh në zhvillim e sipër lidhur me hartimin e planit për 

integrimin e TIK-ut në procesin mësimor, si: përcaktimi i kritereve të nevojshme për 

krijimin e standardeve të teknologjive në edukim, përcaktimi i skemave të qëndrueshme 

për zhvillimin profesional të mësuesve për integrimin e teknologjisë në mësimdhënie, 

krijimi i bibliotekës dixhitale, përcaktimi i skemave për përmirësimin e infrastrukturës së 

TIK-ut në shkolla, ndërtimi i kapaciteteve të specialistëve të teknologjisë në arsim, etj. 

Fokusi do të jetë aftësimi profesional i mësuesve përmes familjarizimit të tyre me 

teknologjitë më të fundit dhe përdorimit të mjeteve të reja teknologjike që mbështesin 

mësimnxënien dhe përparimin e nxënësve. Krahas rrugës tradicionale për aftësimin 

profesional të mësuesve do të përdoren edhe trajnimet online, ku mësuesit do të kenë 

mundësi të fitojnë përvojë përmes bashkëbisedimeve me kolegë. Ndërkaq, MAS-i dhe 

strukturat përkatëse kanë krijuar një vizion të qartë mbi detyrat e së ardhmes - 

përditësimin e infrastrukturës, trajnimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm të mësuesve, 

vendosjen e standardeve të teknologjisë sipas klasave dhe ngritjen e ekspertizës së 

nxënësve në përdorimin e teknologjisë. Puna konkrete në klasë do të monitorohet e 

inkurajohet më tej prej specialistëve të teknologjisë pranë strukturave lokale. Gjatë gjithë 

këtij procesi, në vëmendje të posaçme do të jetë profili i mësimdhënies së gjuhëve të 

huaja (veçanërisht të gjuhës angleze) krahas lëndëve të tjera me qëllim përgatitjen e 

nxënësve profesionalisht të aftë për të konkurruar në tregun e madh të punës në kushtet e 

dukurisë së globalizmit. Në këtë mënyrë themi se kemi bërë hapa para drejt progresit dhe 

kemi përmbushur objektivat e edukimit. 

 

Hapat e bërë në arsim në këtë kuadër kanë ndeshur edhe në qëndrime skeptike, të cilat i 

referohen më së shumti mungesës së publikimeve konkrete të raporteve që të certifikojnë 

arritjet e projekteve në fjalë. Skepticizmi i shfaqur përfshin disa aspekte që lidhen me 

zbatimin e konceptit menaxhues, i cili integron së paku tri kritere kyç: pilotimin e 

projektit në një grup shkollash, marrjen e feedback-ut për t‟u siguruar që po i qasemi 

objektivit të paracaktuar dhe informimin publik për arritjet e synuara nëpërmjet një 

raporti përfundimtar. Mungesa, sipas disa zërave, e këtyre produkteve të rëndësishme 

zyrtare, na pengon të matim arritjet në këtë drejtim.
69

  

 

Të interesuar për të njohur situatën më nga afër në rajonin e Korçës, kemi kontaktuar me 

specialistë të institucionit të DAR-it Korçë, të cilët na ofruan këto të dhëna lidhur me 

hapat e ndërmarrë në funksion të integrimit të teknologjisë në arsimin parauniversitar në 

këtë qark. Sipas zyrës së TIK dhe Statistikës, në këtë drejtori pohohet se deri në fund të 

vitit 2012 janë instaluar 62 laboratorë kompjuterikë (782 kompjutera dhe 75 laptop-ë e 

videoprojektorë) në shkollat 9-vjeçare e të mesme të rrethit, mbeten për t‟u pajisur edhe 

                                                        
68 Këto të dhëna kemi mundur t‟i sigurojmë prej kontakteve të drejtpërdrejta me specialistët përgjegjës në 

MAS në mungesë të statistikave zyrtare të botuara. 
69 Si shembull përfaqësues të qëndrimeve të sipërpërmendura shih Pëllumb Karameta, “ „Shqipëria në 

moshën e internetit‟ – UNICEF-i dhe ca të tjerë”, gazeta Shqip, 03. 07. 2009. http://www.gazeta-

shqip.com/opinion/0e157d6e9d20b49457b1ac78ee2f73cd.html 
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një numër i vogël shkollash. Kanë qenë në proces instalimi edhe 16 dërrasa inteligjente 

në shkollat më të mëdha. Ndërkaq, na është bërë e ditur se “... linja e internetit është 

shtrirë në rreth 80% të shkollave të rrethit dhe pjesa e mbetur është ndërkohë në proces 

pune...”.
70

  

 

Në lidhje me kualifikimin e stafit mësimdhënës, DAR-i Korçë ka ndërmarrë një varg 

trajnimesh me një mumër të konsiderueshëm mësuesish të shkollave 9-vjeçare e të 

mesme të të gjitha profileve, ku vetëm për vitin 2011 janë realizuar trajnime me disa faza 

për paketën Office e për sistemin operativ Windows 2007. Gjatë vitit 2012 kanë qenë në 

proces sesione të reja trajnimi me drejtuesit e shkollave por edhe me mësuesit me 

tematikë “Rreth integrimit të TIK-ut në mësimdhënie dhe përdorimit të internetit”, të 

cilat, sipas specialistit përkatës të DAR-it Korçë, kanë ngjallur mjaft interes ndër mësues.  

 

2.3.Profili i nxënësve përballë mësimdhënies së gjuhës së huaj me TIK. Studim 

rasti në shkollat shqiptare. 

 

Institucionet arsimore lokale nuk kanë qenë burimi i vetëm i vjeljes së të dhënave që 

përshkruajnë hapat e hedhur në drejtim të zbatimit të TIK-ut në mësimdhënien dhe të 

nxënët e gjuhëve të huaja në kontekstin shqiptar, nevojat, arritjet dhe sfidat e kësaj 

sipërmarrjeje. Me qëllim pasurimin e argumentit në fjalë, dhënien e një informacioni sa 

më të saktë për nxitjen e një reflektimi objektiv rreth asaj që është bërë mirë dhe çfarë 

duhet përmirësuar, në rrethin e Korçës gjatë muajit tetor 2012 kemi kryer një vëzhgim në 

një sërë shkollash të mesme të një tipologjie të ndryshme, me objekt grumbullimin e të 

dhënave prej nxënësve rreth zhvillimit të procesit mësimor në gjuhën e huaj në kontekstin 

e TIK-ut në katër drejtime kryesore:  

 

1. Si e perceptojnë  nxënësit dhe mësuesit infrastrukturën e teknologjisë elektronike? 

Aksesi dhe shpeshtësia e përdorimit të saj në MGJH. 

 

2. A zbatohet parimi i integrimit të TIK-ut në mësimdhënien e gjuhëve të huaja në 

shkollat ku ata mësojnë? 

 

3. Sa të rëndësishme janë kompetenca dhe performanca elektronike për ta? 

 

4. Në ç‟rrugë i kanë përvetësuar shprehitë kompjuterike dhe në ç‟shkallë i zotërojnë 

ato? 

 

2.3.1. Analizë e rezultateve të sondazhit në shkollat e mesme të rrethit të Korçës 

 

Kontekstin në të cilin u zhvillua vëzhgimi në fjalë dhe gjetjet e tij po i analizojmë në 

vazhdim të këtij punimi, për të krijuar një tablo të qartë të gjendjes në rajonin tonë duke e 

                                                        
70

 Konkretisht, ndihmë të vyer na kanë dhënë specialistët e zyrës së TIK dhe Statistikës në DAR Korçë, 

Kostika Kapedani dhe Pandush Saraçi. 
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përqasur edhe me të dhëna nga studime të tjera simotra në shtete perëndimore me një 

përvojë më të pasur. 

 

 Pjesëmarrësit dhe konteksti demografik 

 

Në këtë etapë studimore njohëse e me karakter empirik morën pjesë 158 gjimnazistë, 

kryesisht maturantë, (30 – 35 nxënës për çdo shkollë). Vëzhgimi u shtri në 6 shkolla të 

mesme të rrethit, katër në qytet dhe dy në fshat: “Raqi Qirinxhi” (një nga shkollat e 

mesme me rezultatet më të larta në vend), Seksioni dygjuhësh i Liceut Francez (seksion 

që funksionon  brenda strukturës së shkollës “Raqi Qirinxhi”, por të dhënat për të do t‟i 

paraqitim më vete për arsye të profilit të ndryshëm të tij nga pjesa tjetër e shkollës),  

“Preca College” (shkollë e mesme e përgjithshme jopublike, ku lëndët zhvillohen në 

gjuhën angleze, me një ekip mësuesish mjaft të kualifikuar, shumica prej të cilëve vijnë 

nga Malta, etj.), shkolla e mesme profesionale “Irakli Tërova” - drejtimi agrobiznes, 

qyteti i Korçës,  shkolla e mesme e përgjithshme “Bardhyl Pojani” - fshati Pojan, Korçë 

dhe shkolla e mesme e përgjithshme  “Tafil Rexhepi” - fshati Pirg, Korçë.   

 

Për pilotimin tonë jemi përpjekur të përzgjedhim shkolla të karaktereve të ndryshme në 

qytet e fshat, publike e jopublike, të përgjithshme, profesionale dhe me drejtim gjuhësor – 

kulturor, për të krijuar një mozaik kontekstesh dhe për ta shqyrtuar problematikën nga një 

këndvështrim më i plotë e gjithpërfshirës.
71

  

 

158 nxënësit e anketuar i përkisnin grupmoshës 17 – 18 vjeç (klasa XI dhe XII), mësonin 

gjuhë të huaja të ndryshme (anglisht, frëngjisht, italisht) dhe kishin një përbërje 

heterogjene në kuptimin e formimit intelektual dhe prejardhjes social-kulturore-

ekonomike të tyre.  

 

 Metoda: Mbledhje dhe analizë të dhënash 

 

Kërkimi u bazua në grumbullimin e të dhënave nga pyetësori i nxënësve.
72

 Ky pyetësor u 

konceptua i ndarë në tri pjesë. Në pjesën e parë kërkohej informacion personal (gjinia, 

mosha, vendlindja, profesioni i prindërve) dhe profesional (arsimi, të dhëna mbi shkallën 

dhe qëllimin e përdorimit të kompjuterit në shkollën 9-vjeçare që kishin ndjekur).  

 

Pjesa e dytë përbëhej nga pyetje që u referoheshin shprehive kompjuterike e të internetit, 

mundësive të përdorimit  të tij në shkollë e shtëpi, etj., sasisë së kohës së shpenzuar për 

këtë qëllim dhe rrugës si i kishin fituar nxënësit aftësitë elektronike.  

 

Pjesa e tretë kishte karakter analitik e reflektues me pyetje që kërkonin të evidentonin 

lëndët në të cilat është zbatuar TIK-u në klasë e jashtë saj, llojet e veprimtarive dhe të 

burimeve të internetit të shfrytëzuara për mësimdhënien e gjuhës së huaj, sa ndihmon 

                                                        
71 Për më tepër, për realizimin e këtij pyetësori janë zgjedhur pikërisht nxënës kryesisht maturantë nga 

shkollat e sipërpërmendura, pasi këto sigurojnë prurje të konsiderueshme studentësh në Degën e Gjuhës 

angleze, Fakulteti i Edukimit e Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, ku dhe është zbatuar projekti 

ynë i mësimdhënies përmes website-it në funksion të vërtetimit të hipotezave të këtij studimi. 
72 Shih shtojcën 1, f. 201-206. 
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teknologjia në përvetësimin e gjuhës, përparësitë dhe të metat e saj apo site-et e 

parapëlqyera. 

 

 Analiza e rezultateve  

 

Siç e bëmë të ditur në krye të këtij raporti, anketimi u mbështet në katër shtylla. Më 

poshtë po analizojmë gjetjet sipas drejtimeve përkatëse: 

 

1. Si do ta vlerësonit infrastrukturën e TIK-ut lidhur me aksesin dhe shpeshtinë e 

përdorimit të tij? 

 

 Aksesi i nxënësve ndaj internetit 

Nga studimi i kryer, shkalla e nxënësve që kanë akses në internet qëndron në kuota të 

larta me rreth 89% të nxënësve të anketuar në të gjitha shkollat. Nga mbledhja e të 

dhënave rezultoi se në shkollat “Raqi Qirinxhi” ( seksioni i përgjithshëm dhe ai i Liceut 

Francez) dhe “Preca College”  100% e nxënësve të pyetur janë përdorues të rregullt të 

internetit, ndërsa në shkollën e mesme profesionale “Irakli Tërova” treguesit janë më të 

ulët, rreth 80%. Në kuota të përafërta paraqiten edhe të dhënat nga shkollat e mesme të 

fshatit, ku 76% e të anketuarve kanë akses ndaj internetit në shkollën e mesme të Pojanit 

dhe 79% në atë të Pirgut.  

 

Siç vihet re nga të dhënat, nxënësit në shkollat e fshatit dhe në ato profesionale kanë 

akses  në një masë relativisht më të ulët ndaj internetit sesa nxënësit në të mesmet e 

qytetit dhe kjo, për mendimin tonë dhe të mësuesve, për shkak të mundësive ekonomiko-

shoqërore, formimit të nxënësve, interesave të tyre të ndryshme, etj. Ndërkaq, në shkollat 

e mesme të Korçës, veçanërisht në “Preca College”  (financuar nga një organizatë 

malteze),  kontigjenti i nxënësve është i një niveli të lartë me tregues pozitivë në të gjitha 

drejtimet dhe ky përbën një faktor të rëndësishëm për mbledhjen e të dhënave optimiste 

gjatë vëzhgimit. 

 

Shifrat e anketimit tonë në këtë pikë shfaqin afri me ato të një studimi më të gjerë nën 

drejtimin e z.Rainer Bezzina, mësues i informatikës në “Preca College”, ku dëshmohet se 

në 1435 të anketuar (djem e vajza të moshës 13 – 19 vjeç) 94% e djemve dhe 75% e 

vajzave rezultojnë të kenë akses të rregullt në internet, shifra këto shumë pranë kuotave të 

vendeve evropiane, edhe pse njohja me këtë teknologji ka qenë më e vonë për 

shqiptarët.
73

   

 

 Shpeshtia e përdorimit të internetit nga nxënësit  

Shifrat e sondazhit të kryer në zonën e Korçës tregojnë se të rinjtë tanë kanë prirjen për të 

qenë përdorues të rregullt të internetit, shfaqin interes të lartë për teknologjinë online, 

                                                        
73 Reiner Bezzina, “Mbi përdorimin e internetit nga të rinjtë në rrethin e Korçës” (tetor 2010 – tetor 2011). 

Rezultatet e studimit u bënë publike në një takim me mësues, pedagogë, prindër  e nxënës organizuar prej 

autorit pranë “Preca College”. Paraqitja e këtyre të dhënave në studimin tonë bëhet me lejen dhe 

mbështetjen e z.Bezzina. 
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madje, siç rezulton nga vëzhgimi i Rainer Bezzina-s,  75% e nxënësve (13 – 19 vjeçarë) 

në qytet e 33% në fshat kanë linjë të rregullt interneti edhe në shtëpitë e tyre, një pjesë e 

konsiderueshme shkojnë edhe në Internet Cafè apo në mjedise të tjera për të pasur akses.  

Në tabelën 1 ilustrohet numri mesatar i orëve në ditë që nxënësit shpenzojnë në 

internet:
74

 

 

Tabela 2.1: “Shpenzoj mesatarisht X orë në ditë në internet” 

 

Shkolla Përdorim në orë ditore 

Raqi Qirinxhi 1.9 

Seksioni i Liceut Francez 1.8 

Irakli Tërova 1.8 

Kolegji Preca 2.2 

E mesme Pojan 1.6 

E mesme Pirg 1.7 

MESATARJA 1.9 

 

Duke analizuar informacionin e marrë në shkolla konstatohet se koha mesatare në ditë e 

harxhuar në internet është 1.9 orë, afërsisht 2 orë dhe këtu duhet pasur parasysh se 62% 

janë përdorues të përditshëm (35% prej tyre shpenzojnë  mbi 2 orë) dhe rreth 36% hyjnë 

në internet një ose dy herë në javë, pra, nuk ka një shpërndarje të njëjtë të kohës së punës 

në internet mes nxënësve qoftë edhe të së njëjtës klasë, apo edhe midis shkollave të 

ndryshme.  

 

Treguesit disi më të lartë në “Preca College”  mund të shpjegohen me faktin që nxënësit e 

kësaj shkolle e shfrytëzojnë rregullisht internetin si brenda dhe jashtë mjediseve të 

institucionit në dallim nga nxënësit e shkollave profesionale apo të fshatit, që nuk hyjnë 

thuajse fare në internetin e shkollës, me përjashtim të orëve kur e zhvillojnë si lëndë 

mësimore (Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) dhe  jo si një mjet për formimin 

kulturor të tyre. Përtej këtij fakti të konstatuar gjatë bisedës sonë me nxënësit, shifrat 

thuajse të njëjta në shkollat e  tjera tregojnë se sasia e orëve të kaluara në internet 

përgjithësisht nuk është e varur nga tipi i shkollës në të cilën studiojnë nxënësit; me këtë 

duam të themi se interneti shihet si një mjet përdorimin e të cilit kryesisht nuk e 

kushtëzon shkolla (shkolla mund të orientojë llojin e veprimtarive të realizuara me anë të 

internetit).  

 

Duke marrë shkas nga argumenti i shkallës së përdorimit të internetit në mjediset 

shkollore, mund të thuhet se në gjimnazin qendror të Korçës, ku është vendosur edhe 

seksioni i Liceut Francez, vetëm 68% e nxënësve pohojnë se e kanë përdorur internetin 

në shkollë në formë të vetëdrejtuar, ndërsa në “Preca College”  87% e nxënësve janë 

përdorues të rregullt të internetit në shkollë jashtë orëve të mësimit. 

 

                                                        
74 Janë përjashtuar nga vlerat nxënësit që nuk e përdorin internetin. 
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 Qëllimet e përdorimit të internetit  

Duke iu referuar shkallës së lartë të përdorimit të internetit nga të rinjtë në Korçë, interes 

përbënte pyetja se për çfarë qëllimesh e përdornin ata këtë mjet. Nga vëzhgimi ynë u 

vërejt se shfrytëzimi i internetit për qëllime gjuhësore ishte më i ulët sesa përdorimi i tij 

për veprimtari të tjera. Për  qëllime gjuhe ai shfrytëzohet në një shkallë më të gjerë, por 

përsëri të pamjaftueshme, në shkollat e mesme me orientim gjuhësor - kulturor si tek 

“Preca College”(72%) dhe seksioni i Liceut Francez (52%), ku kryesisht punohet me 

fjalorët online, me tekste origjinale për analizë, zgjidhen teste online, punohet për 

projekte në gjuhën e huaj, etj. Megjithatë, ky hap i sondazhit tonë konstatoi një të vërtetë 

të përgjithshme dhe shqetësuese, që interneti nga moshat e reja veçanërisht në shkollat jo 

me drejtim gjuhësor, përdoret në radhë të parë për argëtim, lojëra, etj, më pak për 

informim dhe në masë mjaft të vogël për qëllime gjuhe e kulture.  

 

Në shkollat profesionale dhe në fshat ky realitet është edhe më i prekshëm, siç dëshmohet 

nga koeficientët e ulët për fushën gjuhësore në tabelën statistikore. 

 

Për ta mbështetur më tej këtë konstatim, nëse u referohemi rezultateve të studimit të z. 

Rainer Bezzina, 47% e përdoruesve djem dhe 33% e përdorueseve femra në Korçë e 

përdorin internetin për Facebook, vetëm 7% e djemve dhe 24% e vajzave për të kryer 

detyra shkolle, 18 % e djemve dhe 8% e vajzave për lojëra, 8% e djemve dhe 17% e 

vajzave për të dëgjuar muzikë si dhe 9% e djemve dhe 16% e vajzave për të marrë 

informacion. Raportet e këtyre shifrave për të dyja gjinitë flasin për një tërheqje të 

dukshme të të rinjve (sidomos të djemve) drejt formave të argëtimit online në raport me 

marrjen e dijes në mënyrë të programuar, ku nuk përjashtohet  aspekti gjuhësor. 

Lidhur me orientimin e veprimtarive të nxënësve në internet, po paraqesim të 

përmbledhura në përqindje për çdo shkollë të dhënat në tabelën 2: 

 

Tabela 2.2: Llojet e veprimtarive të nxënësve në internet 

 

Shkolla Qëllime 

gjuhësore 

Komunikim Informacion 

shkollor 

Qëllime 

argëtimi    

(lojëra, 

muzikë, etj) 

Raqi Qirinxhi 23% 90% 68% 80%  

Liceu Francez 

(R.Q) 

52% 71% 69% 82% 

Irakli Tërova 3% 43% 4% 100% 

Kolegji Preca 72% 85% 84% 82% 

E mesme Pojan 6% 62% 45% 89% 

E mesme Pirg 4% 72% 38% 90% 

MESATARJA 27% 70.5% 51% 86% 

 

Shifrat flasin qartë që interneti përgjithësisht përdoret për qëllime të tjera nga ato 

gjuhësore.  
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2. Vetëvlerësimi i kompetencës elektronike (1 – 4 në shkallë ngjitëse) 

Nga përgjigjet e pyetësorit u vu re një interes i madh i nxënësve për programet 

elektronike dhe mjetet e teknologjisë së internetit, aq sa shpesh u konstatuan edhe raste të 

përdorimeve përtej normës me më shumë se 5 orë në ditë  apo 35 orë online në javë nga 

individë të ndryshëm. 

 

Nxënësit në të gjitha shkollat e pilotuara shprehin një siguri relativisht të kënaqshme 

lidhur me kompetencën elektronike të tyre, aq sa do të ishte deri diku me  vend t‟i quanim 

“të lindur në Epokën e Internetit”.
75

 Një vlerësim mbimesatar i shprehive të tyre me 

koeficient 2.7 = thuajse mirë, flet për kultivim të ndjenjës së besimit në vetvete, 

motivimit dhe dëshirës për të punuar me teknologjinë në shkollë. Shifrat disi më të ulëta 

në një pjesë të shkollave nuk tregojnë domosdoshmërisht se nxënësit dinë më pak, pasi në 

disa raste kjo vjen për shkak të mosnjohjes mirë të terminologjisë gjatë plotësimit të 

pyetësorit. 

 

Tabela 2.3: “Unë e vlerësoj shkallën e aftësisë sime për të përdorur kompjuterin me X 

nga 1 deri në 4, ku  1= i pamjaftueshëm; 2= mjaftueshëm; 3= mirë; 4= shumë mirë” 

 

Shkolla Koeficienti i vlerësimit 

Raqi Qirinxhi 2.8 

Seksioni i Liceut 2.9 

Irakli Tërova 2.2 

Kolegji Preca 3.1 

E mesme Pojan 2.4 

E mesme Pirg 2.6 

MESATARJA 2.7 

 

Lidhur me shkallën e njohjes së mjeteve konkrete të internetit, nxënësit mendojnë se 

zotërojnë njohje të kënaqshme të website-it (100% e përdoruesve), email-it (90%) dhe 

deri diku të blog-ut (40%) e chat-it (30%), ndërkohë që të tjera mjete si wiki, podcast-i, 

burimet e referencës apo videokonferencat njihen në mënyrë periferike nga nxënësit. 

Përmes këtyre të dhënave website-i spikat dukshëm si mjet me karakter popullor e me 

shtrirje të gjerë në përdorim, edhe pse shfrytëzimi i tij (si dhe i mjeteve të tjera) për 

qëllime mësimore mbetet i izoluar. 

 

3. Si janë aftësuar ta përdorin nxënësit Teknologjinë e Informacionit? 

Një nga shtyllat e sondazhit ishte edhe mbledhja e informacionit se në ç‟rrugë e kanë 

përvetësuar nxënësit teknologjinë në fjalë. Të dhënat e përpunuara në tabelën e 

mëposhtme në lidhje me këtë pikë flasin për një punë kryesisht autodidakte (të 

vetëdrejtuar) të nxënësve gjatë viteve të kaluara, reflektuar kjo në një mesatare të lartë 

prej 80.6% (kujtojmë këtu se shumica e nxënësve gjatë përgjigjeve kanë përzgjedhur më 

shumë se një alternativë). Me një përqindje më të ulët por të konsiderueshme në realitetin 

                                                        
75 Në dhënien e këtij përcaktimi po përshtatim termin e mirënjohur nga gjuha angleze “digital natives”. 
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shqiptar vjen të mësuarit përmes ndihmës së shokëve – me 45%, ndërsa shkolla, sipas të 

anketuarve, përgjithësisht ka luajtur rol dytësor ose shpesh tretësor në formimin 

kompjuterik të nxënësve me 17.6%, edhe pse aty kryhet lënda e informatikës. Kuota 

mesatare prej 17.6% nuk është përfaqësuese e gjendjes nëpër shkollat në vëzhgim, pasi të 

dhënat vetëm nga “Preca College”, sipas të cilave jo pak por 66% e të anketuarve 

pohojnë t‟i kenë fituar shprehitë kompjuterike nga shkolla, janë kontradiktore e të 

polarizuara me mesataret e shkollave publike që variojnë nga 7% - 10%.  

 

Treguesit numerikë flasin për një besueshmëri të lartë të nxënësve të kolegjit privat Preca 

tek shkolla e tyre, madje, nga informacionet e marra, një pjesë e nxënësve, të cilët i patën 

filluar studimet në këtë kolegj me një minimum njohurish në kompjuter, tani në fund të 

ciklit shkollor ndiejnë siguri të plotë në zbatimin e teknologjisë, të cilën ua dedikojnë 

standardeve evropiane të kolegjit të tyre. Ndërkaq, nxënësit e shkollave publike ndiejnë 

vështirësi të përvetësojnë shprehi në klasë për arsye të mbingarkesës me nxënës, numrit 

të kufizuar të kompjuterave si dhe disnivelit të njohurive kompjuterike midis nxënësve, 

çka bën që mësuesi të merret kryesisht me pjesën që zotëron disa aftësi duke “harruar” të 

tjerët.  

 

Një përqindje shumë e vogël prej 4.5% i kanë marrë njohuritë në forma të tjera, si nëpër 

kurse dhe më rrallë nga prindërit. Në kontekstin shqiptar prindërit rezultojnë të kenë ende 

kompetencë të ulët elektronike (shumica në nivele minimale, të tjerë kanë njohuri 

modeste), prandaj e kanë të vështirë ose të pamundur të perceptojnë veprimtarinë online 

të fëmijëve të tyre, jo më t‟u vijnë në ndihmë.  

 

Në kundërshtim me përfundimet e përftuara nga tabloja e sondazhit në Korçë, studimi i 

kryer në krahinën jugperëndimore të Gjermanisë në landin Baden-Württemberg pasqyron 

një situatë të ndryshme, duke na mundësuar hapësira për analizë krahasuese.
76

 Nga 

treguesit në kuota më të larta, sikurse edhe në pyetësorin lokal në Korçë, qëndrojnë 

nxënësit që e kanë mësuar vetë kompjuterin (me 50%). Vërehet se ky kontigjent është 

rreth 31% më i ulët sesa ai i sondazhit tonë, çka flet edhe për mundësi të tjera instruktimi 

të nxënësve në Gjermani. 

 

Shkolla në Baden-Württemberg nuk përbën burim kryesor instruktimi kompjuterik për 

nxënësit, por treguesit në këtë pikë (26%)  janë më të lartë sesa në zonën e Korçës. 

Interes paraqesin burimet e tjera, si shokët, ku shifrat në studimet e dy vendeve 

polarizojnë njëra-tjetrën. Të rinjtë shqiptarë shfaqen  më bashkëpunues, pasi nga 

pyetësori del se 45% e tyre kanë mësuar mbi teknologjinë prej shokëve, ndërkohë që 

vetëm 5% e të rinjve gjermanë janë aftësuar prej shokëve. Nga ana tjetër, 25% e të 

anketuarve në krahinën gjermane kanë pasur burim instruktimi prindërit e tyre, një 

mbështetje që ka munguar në realitetin shqiptar.  

 

 

                                                        
76 Për një citim të zgjeruar të rezultateve të këtij studimi shih Carolin Fuchs, “Digital Natives and their Self-

rated Electronic Literacy Skills: Empirical Findings from a Survey Study in German Secondary Schools”, 

në Second Language Teaching and Learning in the Net Generation, përg. Raquel Oxford dhe Jeffrey 

Oxford, University of Hawai‟i at Manõa, 2008, f. 34-42.  
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Tabela 2.4: Rrugët e aftësimit të nxënësve për të përdorur TIK-un 

 

Shkolla Vetë  Me shokë Në shkollë Tjetër  

Raqi Qirinxhi 90% 30% 8% 6% 

Liceu Francez 82% 28% 7% 2% 

Kolegji Preca 79% 48% 66% 4% 

Irakli Tërova 89% 58% 8% 5% 

E mesme Pojan 71% 56% 7% 2% 

E mesme Pirg 73% 49% 10% 8% 

MESATARE 80.6% 45% 17.6% 4.5% 

GJERMANI 50% 5% 26% 25% 

 

  

4. Intergrimi i TIK-ut  në MGJH  dhe rëndësia e kompetencës elektronike 

 

Shkalla e përdorimit të TIK-ut në mësimdhënie mesatarisht në çdo shkollë paraqitet në 

Tabelën 5 me koeficientë vlerësimi nga 0 – 4 në shkallë ngjitëse, ku 0 = nuk zbatohet, 1 

= i pamjaftueshëm, 2 = mjaftueshëm, 3 = mirë, 4 = shumë mirë. 

 

Tabela 2.5: Raportet e përdorimit të teknologjisë në gjuhën e huaj dhe lëndët e tjera 

 

Shkolla  TIK në gjuhën e huaj Në lëndë të tjera 

Raqi Qirinxhi 0.8 1 

Seksioni i Liceut 1 1 

Irakli Tërova 0.4 0.5 

Kolegji Preca 2.2 2 

E mesme Pojan 0.5 0.3 

E mesme Pirg 0.6 0.7 

MESATARJA 0.93 0.91 

 

Në mënyrë krejt të pritshme, edhe pse çdo ditë ndihet zgjerimi i hapësirave të përdorimit 

të teknologjisë online në vendin tonë krahasuar me disa vite më parë, shqetësues mbetet 

fakti se ajo ende shfrytëzohet pak ose aspak në shkollat tona në përgjithësi dhe në gjuhët 

e huaja në veçanti, siç e dëshmojnë edhe përqindjet thuajse të njëjta në kuota minimale 

prej 0.93 dhe 0.91, që nuk arrijnë dot as vlerësimin „i pamjaftueshëm‟, ndaj është ende 

herët të flitet për integrimin e saj në mësimdhënien e gjuhëve të huaja. Kjo është një 

situatë tipike për të gjitha shkollat publike (madje edhe ato me drejtim gjuhësor), ku 

teknologjia, përveç orës së Teknologjisë së Informacionit (ndryshe e njohur si ora e 

informatikës) dhe realizimit të ndonjë projekti kurrikular, zor se përdoret për qëllime të 

tjera, pra, zbatimi i saj mbetet i izoluar, jometodik, i paorganizuar sistematikisht dhe i 

paorientuar nga mësuesi.  

 

Por, në këtë kuadër të përgjithshëm shmangieje nga teknologjia,  evidentojmë një 

atmosfere optimiste në kolegjin jopublik dygjuhësh Preca, ku ka tregues të mirëfilltë 
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përpjekjesh për të realizuar orë mësimi me teknologjinë. Nxënësit e kësaj shkolle e 

vlerësojnë përdorimin e TIK-ut në gjuhën angleze me 2.2, d.m.th., „pak më tepër se 

mjaftueshëm‟. Ata ndihen të kënaqur përballë sfidës me teknologjinë në orët e letërsisë 

angleze  nën drejtimin e  mësuesit amerikan Dennis Dias (vullnetar i Korpusit të Paqes 

2011 - 2013), të lëndës TIK nën drejtimin e mësuesit të përkushtuar nga Malta, Rainer 

Bezzina (me mbështetjen e të cilit këta nxënës kanë bërë të mundur sondazhin në rrethin 

e Korçës për të nxjerrë e analizuar të dhëna rreth shkallës së përdorimit të internetit nga 

fëmijët dhe të rinjtë e kësaj zone me qëllim sensibilizimin e prindërve dhe gjithë aktorëve 

shoqërorë mbi përparësitë dhe rreziqet e internetit për këto grupmosha. Nën mbështetjen 

e DAR-it Korçë, rezultatet e këtij studimi janë bërë objekt analize dhe diskutimesh në të 

gjitha shkollat e rrethit dhe është shfaqur interes i veçantë nga prindërit.). “Këto orë 

mësimi për nxënësit në fjalë janë një përvojë e re që  rrit përgjegjësinë dhe interesin për 

njohuritë,” - shprehen ata. Për ta nuk janë tashmë të panjohura diskutimet dhe debatet e 

shumta mësimore në forumin e klasës, projektet e letërsisë online, puna e herëpashershme 

me website-e, fjalorë dhe enciklopedi autoritare online, dorëzimi dhe kontrolli i detyrave 

të shtëpisë online, marrja e informacionit mbi lëndë të ndryshme (njoftime, sqarime, 

rezultate testesh, etj.) prej mësuesve nga website-i i shkollës, etj.  

 

Ky kontekst mësimdhënieje i gjuhës angleze është shembull i përpjekjeve në realitetin 

shqiptar, edhe pse në hapat e para (dhe nga mësues të huaj me përvojë më të pasur), për 

integrimin e teknologjisë elektronike në MGJH. E megjithatë, nxënësit janë më kërkues, 

ata mendojnë se duhet zgjeruar, thelluar e sistematizuar perspektiva e përdorimit të 

mjeteve TIK në gjuhën e huaj, por edhe në lëndë të tjera me mësues të tjerë.  

 

Në shkollat e tjera të pilotuara, realiteti flet ndryshe. Nxënësit mohojnë punën me 

teknologjinë në gjuhën e huaj, etj., duke e kufizuar përdorimin e saj vetëm në kërkimin e 

informacionit për orë mësimi dhe projekte apo në mundësimin e ndonjë përkthimi online. 

Në këtë hap të analizës do të ishte me mjaft interes të njihnim edhe situatën e integrimit 

të TIK-ut në vendet më të qytetëruara të Evropës për të matur pulsin e arritjeve tona. Për 

këtë po i referohemi studimit me të njëjtin objekt në Baden-Württemberg të Gjermanisë 

zhvilluar vitet e fundit, prej nga ka rezultuar se mungon integrimi sistematik i 

teknologjisë në kurrikulën e gjuhëve të huaja. Konkretisht, ky vëzhgim konstatoi se dy të 

tretat e nxënësve të krahinës në fjalë thuajse nuk punonin fare me kompjutera, 28% nuk i 

përdornin kurrë ato në klasë, 36% i përdornin më pak se dy orë në javë. Kompjuterat 

shpesh përdoreshin vetëm në orën e informatikës – pra, jo si një mjet për t‟u zhvilluar e 

kulturuar, por si lëndë mësimore.
77

 

 

Këto të dhëna, pavarësisht se në Shqipëri janë më të mprehta,  dëshmojnë se shqetësimi i 

ngritur lidhur me integrimin e TIK-ut në gjuhën e huaj në shkolla nuk është një problem i 

brendshëm i shoqërisë shqiptare, por një çështje e ditës edhe në botën e qytetëruar. Debati 

mbi të ka marrë përmasa globale duke marrë parasysh kontekstin e një shoqërie të 

dixhitalizuar në të cilën jetojmë.  

 

                                                        
77 Po aty, f. 41.  



45 
 

2.4.Profili i mësuesve të gjuhës së huaj përballë sfidave të mësimdhënies përmes 

TIK-ut. Studim rasti në shkollat  shqiptare. 

 

Integrimi i mjeteve të internetit në MNGJH në kurrikul (brenda apo përtej klasës) përbën 

një sfidë për mësimdhënësit. Literatura pedagogjike dhe studimet shkencore 

bashkëkohore e pohojnë  këtë duke nxjerrë në pah dominimin e frymës mosbesuese mes 

mësuesve dhe mungesën e vullnetit për t‟i depërtuar thellë nocionit dhe potencialit të 

TIK-ut në MGJH. Ndërkaq, përballë tyre, në skajin tjetër qëndrojnë admiruesit e 

teknologjisë, të cilët besohet të jenë jo shumë në numur. E tillë mund të përkufizohet 

situata në vendet e zhvilluara, ku duket se depërtimi i teknologjive të internetit në 

MNGJH është ende  në fillesat e veta dhe josistematik.
78

 

 

Të interesuar për të njohur e analizuar më në thellësi përvojën dhe  problematikën e 

MNGJH-së me TIK në realitetin shqiptar, kemi ndërmarrë një studim me mësues e 

pedagogë të gjuhëve të huaja në rajonin e Korçës.  

 

 Pjesëmarrësit dhe shpërndarja demografike 

Studimi në fjalë u ndërmor gjatë muajit dhjetor 2012 në shkollat e mesme të qytetit si dhe 

në Departamentin e Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti 

“Fan S.Noli”, Korçë. Përmes një pyetësori u pyetën 60 mësimdhënës të gjuhës së huaj ( 9 

meshkuj, 51 femra), përkatësisht, 40 mësues dhe 20 pedagogë. 

 

Ky vëzhgim pati si qëllim:  

1. të sigurojë një tablo të përgjithshme e të eksplorojë disponueshmërinë dhe 

përdorimin e mjeteve teknologjike në MNGJH në mjedisin arsimor shqiptar.  

2. të shqyrtohen qëndrimet, pritshmëritë e pengesat e mësuesve e pedagogëve 

shqiptarë të gjuhëve të huaja për integrimin e mjeteve të internetit në MNGJH. 

Në funksion të përmbushjes së këtyre synimeve janë ngritur pyetjet e mëposhtme 

kërkimore: 

a. Cilat janë raportet aktuale të mësuesve shqiptarë të gjuhës së huaj ndaj mjeteve të 

internetit krahasuar me mjetet e traditës?  

b. Cilat janë arritjet e qëndrimet e tyre në përpjekje për të integruar këto mjete në 

mësimdhënie?  

c. Me çfarë sfidash përballen ata në këtë sipërmarrje dhe cilat janë pritshmëritë për 

të ardhmen? 

 

 Metoda e punës: Mbledhje dhe analizë të dhënash 

Kërkimi u bazua në grumbullimin e të dhënave nga pyetësori i mësuesve.
79

 Analiza e të 

dhënave u realizua në përputhje me katër drejtimet e pyetësorit:  

 

 Aksesi dhe shpeshtia e përdorimit të mjeteve të internetit 

                                                        
78 Shih trajtesën që i bëhet kësaj problematike në faqet 20 - 25 të këtij punimi. 
79 Shih shtojcën 2, f. 207-210. 
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 Integrimi i TIK-ut në MNGJH  dhe kompetenca elektronike 

 Shkalla e mbështetjes institucionale të ofruar  

 Qëndrimi dhe pritshmëritë e mësuesve ndaj përfshirjes së TIK-ut në klasë 

Në shqyrtimin e rezultateve u morën parasysh si ndryshore mosha, gjinia dhe shkalla e 

kualifikimit profesional-akademik/titujt. 

 

Pyetësori i mësuesit ishte i ngjashëm në strukturë e përmbajtje me atë të nxënësit, por 

dallonte për karakterin më analitik e reflektues në përfshirjen e pyetjeve mbi vlerat, sfidat 

dhe vizionet e tyre për zbatimin e integruar të mjeteve të internetit në MGJH si dhe 

mbështetjen institucionale të ofruar.  

 

2.4.1. Analiza e rezultateve 

 

a. Aksesi dhe shpeshtia e përdorimit të mjeteve të internetit 

Të anketuarit rezultojnë të jenë 100% njohës të internetit, por vihet re se shkalla e 

përdorimit të tij për qëllime pune ndryshon në varësi të statusit profesional, moshës si dhe 

mjedisit brenda dhe jashtë klase. Kështu,  mësimdhënësit e përdorin internetin për 

përgatitje individuale jashtë klase në këto kuota: 65% e pedagogëve dhe 10% e mësuesve 

rregullisht; 25% e pedagogëve dhe 35% e mësuesve shpesh; 10% e pedagogëve dhe 40% e 

mësuesve rrallë; 0% e pedagogëve dhe 15% e mësuesve asnjëherë. Ecuria grafike për 

stafin akademik ka kahje të kundërt me atë të mësuesve. Kështu, për pedagogët kurba rritet 

me shtimin e frekuencës në përdorimin e internetit, kurse në rastin e mësuesve me 

zvogëlimin e frekuencës kurba pëson ngritje, veçse tendenca në fjalë nuk ruhet më tek 

përshkruesi asnjëherë. Nga ana tjetër, në punën brenda klase frekuenca e përdorimit të 

mjeteve të internetit reduktohet ndjeshëm, shpesh, duke kapur kuota simbolike: 10% e 

mësuesve dhe 30% e pedagogëve rrallë.  
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Të pyetur nëse do të preferonin tekstin në raport me mjetet e TIK-ut për veprimtaritë  

mësimore, rreth 60% e të anketuarve i japin tekstit rëndësi parësore. “Është i 

pazëvendësueshëm!” apo “nuk ndahem dot nga teksti për të ndërmarrë iniciativa të 

rrezikshme” - shprehen disa; 10% mendojnë se TIK-u jo vetëm mund ta zëvendësojë 

tekstin, por edhe ta tejkalojë atë, ndërsa 30% mendojnë se ndërthurja e të dy mjeteve do 

të ishte ideale për suksesin e MNGJH-së. Këto shifra flasin për një lidhje të ngushtë të 

mësuesve të gjuhës me tekstin, mjaft prej tyre, madje, e kanë të vështirë të pranojnë qoftë 

edhe një mjet plotësues të tij. Në këtë pikë nuk ka dallime mes meshkujve e femrave apo 

mes pedagogëve dhe mësuesve, por vihet re se mosha e mësimdhënësve luan rol në 

parapëlqimet e shprehura - mësuesit mbi 40 vjeç janë më kategorikë e  besnikë ndaj 

formave të traditës - 85% i japin prioritet tekstit.  

 

 
 

Grafik 2.2. 

 

b. Integrimi i TIK-ut në MNGJH dhe kompetenca elektronike 

 

Lidhur me shkallën e integrimit të TIK-ut në veprimtaritë gjuhësore mësimore, së pari, 

duhet marrë parsaysh shkalla e ulët e shfrytëzimit të internetit brenda klasës.
80

 

Dominojnë veprimtaritë e tipit: mbledhje informacioni për detyra e projekte kërkimore 

(90% e përdoruesve), gjetje materialesh/ushtrimesh për zhvillimin e shprehive gjuhësore 

(70%); shfletim literature, kërkime e botime shkencore (68% = 62% pedagogë dhe 5% 

mësues në proces kualifikimi Master e Doktoraturë), veprimtari për motivimin e 

nxënësve (45%),  të realizuara këto në masën dërrmuese jashtë mjedisit ndërveprues të 

klasës. 

 

Nga pikëpamja metodike, veprimtaritë mësimore ndërmjetësuar nga mjetet e internetit 

realizohen pa ndërveprimin e nxënësit me teknologjinë (sikurse ai hyn në marrëdhënie 

me tekstin). Në ndjekjen e filmave dokumentarë, kuiceve, interpretimeve online, etj., 

nxënësi  mbetet vëzhgues i jashtëm pa fuqi vepruese mbi të.  

                                                        
80 Për të dhënat përkatëse shih më sipër rezultatet e pyetësorit për çështjen e parë të analizës. 
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Grafik 2.3. 

 

 Mësuesit dhe pedagogët zotërojnë një njohje relative të mjeteve të internetit dhe 

kapacitetit të tyre për realizimin e veprimtarive gjuhësore. Mjetet më popullore në 

përdorim rezultojnë website-et (100% e përdoruesve), burimet e referencës (80%) dhe 

email-i, i cili, edhe pse njihet teknikisht nga të gjithë të intervistuarit, përdoret shumë 

rrallë ose aspak si dhe nga një numur mjaft i kufizuar mësimdhënësish (8%) për qëllime 

gjuhësore në dobi të punës mësimore. Ndërkaq, shfaqen mangësi të theksuara në njohjen 

e vlerave pedagogjike të disa mjeteve të tjera si blog-u, wiki, podcast-i, videokonferencat, 

të cilat njihen përgjithësisht së largu ose nuk njihen fare, ndërsa për përdorimin e tyre në 

MNGJH as që bëhet fjalë.  
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Të dhënat e përftuara dëshmojnë se, me gjithë përpjekjet e arsimtarëve për të përfshirë 

mjete të TIK-ut në MNGJH, çështja e integrimit të tij në klasë mbetet ende në hapat e 

para. 

 

Pedagogët reflektojnë një frymë më hulumtuese e të pavarur në qasjen e tyre ndaj 

internetit në krahasim me mësuesit, të cilët ndihen disi „nën kornizë‟. Këtu mendojmë se 

ndikojnë disa tregues, si: shkalla më e lartë e kualifikimit të stafit akademik (100% me 

kualifikimin Master, 40% Doktorë shkencash, 60% në proces doktorature), mosha 

relativisht e re e tij (mesatarja 38 vjeç); karakteri autonom i punës së pedagogut, të cilit i 

lihet më shumë liri veprimi në përcaktimin e objektivave, përzgjedhjen e materialeve e 

konceptimit të strukturës së punës, pra, ka dhe më shumë hapësirë për të eksploruar e 

krijuar. Një faktor tjetër është transformimi i thellë infrastrukturor që është realizuar 

kohët e fundit në fakultetin në fjalë, gjë që ka lehtësuar përgatitjen dhe motivuar stafin.  

 

Megjithatë, është ende herët të flitet për integrim të teknologjisë në mësimdhënie, pasi 

përdorimi i këtyre mjeteve ka karakter periferik, josistematik, të paorientuar e të kufizuar, 

si dhe evidentohet një boshllëk njohurish mbi kapacitetet e TIK-ut në funksion të të 

nxënit të gjuhëve. Madje, edhe vetë koncepti “integrim i TIK-ut në MNGJH” rezulton 

disi i paqartë. 35% e mësuesve, të pyetur se ç‟kuptojnë me këtë nocion, japin përgjigje 

evazive ose të cunguara të tipit “mësimdhënie në distancë”, “projekte kurrikulare online”, 

etj.  

  

c. Shkalla e mbështetjes institucionale  

 

Të pyetur sa të informuar ndihen mësuesit/pedagogët rreth legjislacionit, politikave e 

strategjive për aplikimin e TIK-ut në MNGJH morëm këto përgjigje: 75% - 1 

(informacion të pamjaftueshëm), 15% - 2 (mjaftueshëm), 10% - refuzojnë të përgjigjen. 

Nuk luajnë rol treguesit moshorë, gjinorë apo statusi profesional në përgjigjet e marra. 

Konstatohet mospërfshirje e stafit mësimor në ndërtimin e planeve afatgjata për zbatimin 

e teknologjisë në MNGJH. Infrastrukturën teknologjike në vendin e punës mësuesit e 

vlerësojnë mesatarisht me  2 (mjaftueshëm),  ndërsa pedagogët me 3 (mirë). Nëpër 

shkolla, megjithë ngritjen e kabineteve të TIK-ut, shpejtësia e internetit është mjaft e ulët, 

numri i kompjuterave i pamjaftueshëm, nuk ka lidhje me internet e kompjuter në çdo 

klasë. Në universitet pedagogët shprehen të kënaqur me investimin infrastrukturor të bërë 

vitet e fundit, ku çdo pedagog është pajisur me kompjutera laptop e desktop të lidhur me 

internet, shumica e auditorëve janë të pajisur me projektorë e dërrasa inteligjente, 

megjithatë, edhe këtu kabinetet e TIK-ut janë të pamjaftueshme dhe shpejtësia e ulët e 

internetit krijon jo pak probleme. Lidhur me shkallën e trajnimeve teknike mbi 

përdorimin e TIK-ut, si dhe ato pedagogjike për mënyrat e integrimit të këtyre mjeteve në 

veprimtari mësimore, të anketuarit shprehin pakënaqësi, duke dhënë vlerësime negative 

me 1 (pamjaftueshëm) 70% dhe 2 (mjaftueshëm) 25%, pjesa tjetër refuzon të përgjigjet. 

 

Duket qartë se investimi në infrastrukturë është i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm për 

të arritur objektivin final të integrimit të TIK-ut. Mbetet ende mjaft për t‟u bërë  në lidhje 

me trajnimin teknik e pedagogjik të mësimdhënësve si dhe mirinformimin, 
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ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e tyre në projektimin e strategjive për ndërthurjen e TIK-

ut në kurrikul,  në mënyrë që me kohë të fitojnë sigurinë e munguar. 

 

d. Qëndrimi dhe pritshmëritë e mësuesve ndaj përfshirjes së TIK-ut në 

kurrikul 

Rezultatet e pyetësorit flasin për një mbizotërim të ndjeshëm të qëndrimeve pozitive të 

mësimdhënësve tanë - 78% Pro, 12% Kundër dhe 10% Dyshues - në lidhje me 

përdorimin e teknologjisë gjatë procesit mësimor. Një faktor i rëndësishëm që ndikon në 

qëndrimet  e shprehura është ai i moshës. Kështu, 95% e mësuesve nën 40 vjeç mendojnë 

pozitivisht për teknologjinë, duke përmendur këto arsye kryesore: fuqinë motivuese të saj 

(80%), përvetësimin më të shpejtë të kompetencave gjuhësore (53%), ekspozimin në 

situata reale dhe me folës amtarë (50%), integrimin e aftësive gjuhësore (40%), formimin 

socio-kulturor (35%), shkallën e lartë të ndërveprimit (32%), promovimin e të mësuarit 

autonom (25%),  sigurimin e materialeve autentike (12%), lehtësinë e aksesit (8%), etj. 

Përqindjet tregojnë se mësuesit i njohin vetëm pjesërisht përparësitë e TIK-ut, pasi nuk 

arrijnë të klasifikojnë plotësisht arsyet parësore nga ato dytësore.  

 

Arsyet kundër janë gjithashtu të ndryshme. Ndonëse qëndrimet më të prera kundër 

mbahen kryesisht  prej mësuesve mbi 40 vjeç (72%), pengesat dhe vështirësitë që 

shoqërojnë përdorimin e teknologjive të internetit në mësimdhënie pranohen nga thuajse 

të gjithë. Ndër të tjera, pozicionimet me karakter kritik lidhen edhe me mangësi të 

kontekstit shqiptar të mësimdhënies.  Kështu, 70% e kundërshtuesve mendojnë se nuk ka 

ardhur koha për këtë lloj reforme (shkolla duhet të ketë të tjera përparësi), 50% e tyre 

parapëlqejnë format tradicionale, 50% ngrenë problemin e infrastrukturës së 

pamjaftueshme, 40% të mbingarkesës mësimore të mësuesve, 50% të mungesës së 

trajnimeve afatgjata, 30% kanë dështuar në të shkuarën, 15% theksojnë shpenzimin e 

madh të kohës, ndërsa, 8%  nuk ngurojnë ta arsyetojnë qëndrimin e tyre me mungesën e 

shpërblimit të mjaftueshëm monetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.5. 
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Pa pretenduar t‟u përgjigjemi përfundimisht shqetësimeve të ngritura prej mësuesve, po 

japim paraprakisht disa sugjerime praktike që mendojmë se lehtësojnë disa prej 

vështirësive të cituara më lart: 

  

1. Mësuesi duhet të planifikojë që më parë datën dhe orën kur do të zhvillojë mësim 

në sallën e kompjuterave për të shmangur përplasjet e mundshme (nëse vendos të 

integrojë teknologjinë në mjedisin e klasës). 

2. Fillimi i punës me teknologjinë nuk kërkon më shumë se të dish të hapësh 

internetin dhe të dish të përdorësh email-in. Zgjerimi i gamës së aftësive 

kompjuterike që zotëron mësuesi vjen gradualisht me kohë e praktikë të 

vazhdueshme.  

3. Shfrytëzimi i ndihmës së nxënësve që e njohin teknologjinë më mirë se mësuesi 

shërben si një mbështetje e madhe për këtë të fundit. Nga ana e tyre nxënësit 

ndihen mirë kur u kërkohet ndihmë apo u merret mendimi, pasi e konsiderojnë 

këtë si mundësi për të nxjerrë në pah njohuritë dhe aftësitë e tyre. 

4. Përdorimi i teknologjisë në klasë nuk zëvendëson përdorimin e materialeve 

tradicionale (dërrasë, tekst), përkundrazi,  plotëson dhe nxit punën nëpërmjet 

veprimtarive plotësuese rreth tematikave që trajton teksti, p.sh.: tema “Burimet e 

energjisë” mund të plotësohet me veprimtari ku mund të integrohen mjetet e 

teknologjisë online të tipit projekt me e-mail për mbledhje të dhënash, krijim i një 

wiki apo blog-u  rreth temës, ose vetë mësuesi krijon materiale elektronike shtesë 

për përforcimin e materialit të tekstit.  

5. Mësuesit që kanë kaluar përvoja të dështuara në të shkuarën kërkojnë inkurajim 

duke filluar nga përvetësimi i gjërave të thjeshta. Ata duhet ta dinë se teknologjia 

mund të pësojë edhe avari gjatë rrugës, ndaj duhet të përgatitin një plan mësimor 

B për të shmangur dështimin e orës së mësimit. Gjithashtu, angazhimi në tryeza 

trajnimi apo kurse online do t‟u rriste këtyre mësuesve vetëbesimin e cënuar prej 

përvojave të mëparshme negative.  

6. Mësuesit këshillohet të bashkëpunojnë me kolegët në shkollë dhe në forume si 

dhe të blejnë krahas tekstit të punës edhe materialet burimore të teknologjizuara 

që u bashkëngjiten atyre. 

7. Në rast klasash me mbi 30 nxënës, zgjidhje e efektshme do të ishte  ndarja e 

klasës në dysh. Një organizim i tillë lejon që njëri grup të punojë në kompjuter, 

ndërsa tjetri të punojë me shkrim, për  t‟u këmbyer më pas. 

8. Së fundi, por jo për nga rëndësia, duhet çmuar në mënyrë të diferencuar kontributi 

i çdo mësuesi novator gjatë punës, çka do të shërbente si motivim për gjithë 

stafin. 

Lidhur me pritshmëritë për rolin e tyre dhe të TIK-ut në MNGJH në të ardhmen, mësuesit 

shprehen përgjithësisht optimistë. Rreth 75% e tyre besojnë tek suksesi eventual i 

integrimit të TIK-ut në mësimdhënie, por nuk janë të paktë mësuesit - 40% e të 

anketuarve – që shfaqin pasiguri dhe dyshim për rrugën si do të mund të arrihet ky 

pikësynim në një kontekst si ai shqiptar, me mjaft probleme social-ekonomike dhe 

arsimore, në mungesë të një mbështetjeje konkrete në të gjitha nivelet dhe të 

bashkëpunimeve të mirëfillta mes kolegësh brenda dhe jashtë institucionit (në forume, 

etj.) për çështje që lidhen me internetin në MNGJH. 
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Nëse rezultatet e nxjerra prej këtij vëzhgimi i përballim me një kontekst më të gjerë – me 

studime të ngjashme në vende evropiane, konkretisht, duke risjellë në vëmendje rezultatet 

e studimit të mirënjohur në krahinën e Baden-Württemberg-ut në Gjermani (studim të 

cilit i jemi referuar paraprakisht si objekt krahasimi tek pyetësori i nxënësve), apo 

projektit disavjeçar ODLAC të Komisionit Evropian, vërehet se edhe në Evropë,  

megjithë shembujt pozitivë në rritje të përdorimit të TIK-ut në MGJH, ende zbatimet 

teknologjike në kurrikulat mësimore në nivele të ndryshme shkollimi janë josistematike e 

të izoluara, ndaj çështja e integrimit të TIK-ut në kurrikulën e  MNGJH-së mbetet në 

fillesat e veta.
81

 Rrjedhimisht, konstatojmë se situata dhe raportet e mësuesve shqiptarë 

me teknologjinë, krahasuar me atë të të siguruar prej këtyre vëzhgimeve, paraqet 

përgjithësisht të njëjtën problematikë, me ndryshimin se në mjedisin shqiptar ajo vjen e 

bëhet më e mprehtë, më e thellë (kemi parasysh se në Gjermani në anketimin në fjalë 

50% e mësuesve të anglishtes e përdornin TIK-un në mësimdhënie, veçse mbetet e 

paqartë nëse nxënësve u mësohen këto aftësi në shkollë apo jo
82

).  

 

Pra, çështja e integrimit të mjeteve të internetit në MNGJH është një sfidë e së sotmes 

dhe e së nesërmes sa për shoqërinë shqiptare, aq edhe për atë evropiane e më gjerë dhe, si 

e tillë, kërkon punë të posaçme për konceptimin dhe zbatimin e strategjive të përbashkëta 

bashkëpunuese dhe ndjekjen e përvojave më të suksesshme në botë. 

 

2.5.Sfida e madhe: nga ideimi tek fillimi i punës për projektin “Anglishtja për 

Brezin e Internetit”
83

 

Nisur nga të dhënat e grumbulluara në nivele e drejtime të ndryshme gjatë analizës së 

përvojës shqiptare përmes konturimit të kontekstit personal, profesional e atij shoqëror 

shqiptar dhe evropian, u mundësua konkretizimi i këtij studimi në çeljen e një website-i 

mësimor me adresë www.netenglisholsa.org për zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave 

gjuhësore marrëse e ndërkulturore në gjuhën angleze në nivel të përparuar.  

 

Konceptimi dhe vënia në punë e këtij website-i ka qenë me të vërtetë një sfidë për mua si 

pedagoge, ashtu edhe për studentët e mi. Për të parën herë praktika mësimore e gjuhës së 

huaj do të zhvendosej në një kontekst të ri të mundësuar prej mjetit, plot pritshmëri, por 

të paeksploruar më parë prej nesh dhe në mungesë të plotë të një përvoje të mëparshme 

ndër kolegë, specialistë gjuhe apo arsimdashës në mjedisin shoqëror shqiptar. 

 

Së pari, kërkohej angazhim në lidhje me projektimin teknik të punës me mjetin. Kështu, 

fillimisht më është dashur të grumbulloj informacionin e duhur mbi atë që është e mundur 

të realizohet me mjetin në fjalë, të njoh përparësitë dhe kufizimet e tij në krahasim me 

mjetet e tjera, sidomos në raport me kërkesat e veçanta të punës sime. Për këtë është 

nevojitur një konsultim i gjerë dhe sistematik i imi me specialistë të TIK-ut, të cilët janë 

                                                        
81

 Për një shtjellim më të detajuar mbi gjetjet dhe përfundimet e këtij projekti, shih më sipër, kapitulli i 

parë, f. 20 – 25.   
82

 Shih Carolin Fuchs, “Digital Natives and their Self-rated Electronic Literacy Skills: Empirical Findings 

from a Survey Study in German Secondary Schools”, në Second Language Teaching and Learning in the 

Net Generation, përg. Raquel Oxford dhe Jeffrey Oxford, f. 42. 
83 Në origjinal anglisht “English for the Net Generation”. 

http://www.netenglisholsa.org/
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njohur me përmbajtjen e programit mësimor dhe të objektivave të tij, me qëllim që edhe 

kjo etapë paraprake e punës të ishte sa më e orientuar kah synimi përfundimtar i projektit. 

Ndërkaq, ky proces ambjentimi me mjetin më krijoi mundësinë e njohjes deri në detaj me 

përparësitë dhe kufizimet e tij (të dhëna si ato që lidhen me kapacitetin e website-it për 

publikim fotosh, komentet në forum apo materialet e postuara marrin në këtë kontekst 

rëndësi të veçantë). Mjeti administrohet nga unë, çka do të thotë se çdo student ka 

llogarinë e vet në website, por nuk mund të ndërhyjë vetë në faqe për  postim materialesh 

të tipit – video/podcast. Ndërkaq, studentët mund të lundrojnë në faqe, të marrin 

informacionin, të zgjidhin detyrën, të cilën më pas e dorëzojnë në rrugë elektronike 

përmes llogarisë së email-it, të komentojnë mbi detyrën si dhe të debatojnë mbi çështje të 

ngritura në forumin e grupit. 

 

Së dyti, krijimi i materialeve kurrikulare dhe përshtatja e tyre përbënte një hallkë mjaft të 

rëndësishme në strukturën e përgjithshme të punës me projektin. Ndërtimi i ciklit të orëve 

të dëgjimit, leximit e të projektit kulturor ka për bazë një punë të gjatë si me website-e 

autentike, ashtu edhe me  website-e mësimore për nivelin e parë të përparuar
84

. Në 

përputhje me nivelin e synuar kemi përzgjedhur  link-e autoritare që na kanë shërbyer si 

burim për materiale të larmishme e bashkëkohore për nga  tematika e me tipare të 

ndryshme për nga formati (formati video/audio, i shoqëruar ose jo me tekst grafik, etj). 

Me këtë “lëndë të parë” është punuar deri në detaj për planifikimin e veprimtarive 

mësimore online e detyrave në fletë pune
85

 si dhe për rrugën që do të ndiqej për 

realizimin e tyre (në dallim nga mësimdhënia në klasë, mësimdhënia online kushtëzon 

parashikimin e imtësishëm të gjithçkaje, pasi, në të kundërt, çdo mangësi, sado e vogël, 

informacioni mund të sjellë paqartësi apo keqkuptime tek studentët e, rrjedhimisht, 

dështimin e krejt punës). 

 

Një sfidë e tretë ishte trajnimi teknik i studentëve për përdorimin e mjetit dhe përshtatja e 

tyre me një model të ri mbi rolin e nxënësit e të  mësuesit; parë prej këndvështrimit të 

mësuesit, kjo e fundit përbënte një përvojë të re sfiduese edhe për mua si udhëheqese dhe 

zbatuese e projektit. Të dyja proceset e lartpërmendura janë ngushtësisht të ndërlidhura 

pasi rikonceptimi i roleve të mësuesit e nxënësit në skemën e re të komunikimit që 

ndërtohet prej mjedisit online, nënkupton zotërimin e kompetencës elektronike të 

mjaftueshme për të punuar me mjetin. Në lidhje me aspektin teknik të funksionimit të 

rrjetit na u duk e udhës të punonim me një mjet jo të ndërlikuar nga pikëpamja teknike si 

dhe me kosto financiare të vogël. Si njohuri paraprake prej studentëve kërkohej përdorimi 

i saktë i email-it, përdorimi i përgjithshëm i internetit për kërkim materialesh dhe 

zotërimi i kompetencës bazë mbi mënyrën e funksionimit të faqeve të ndryshme në rrjete 

sociale, etj. Kusht për fillimin e punës ishte pajisja e çdo studenti me një adresë email-i 

për të mundësuar komunikimin pedagog-student e student-student si dhe  shkëmbimin e 

detyrave të ngarkuara e qortimin  e tyre. E domosdoshme ishte edhe hapja e një llogarie 

                                                        
84 Sipas Gavin Dudeney, materialet e website-it të BBC-së mund të përdoren me sukses për nivele 

gjuhësore mbimesatare deri në ato të përparuara. (Gavin Dudeney dhe Nicky Hockly, How to teach English 

with technology, Longman, 2007, f. 37). Në rastin konkret synohet përgatitja e studentëve në nivelin e parë 

të përparuar të kompetencës dëgjimore.  
85 Modele orësh mësimore aktualizuar në fletë pune për secilën kompetencë paraqiten në shtojcat e këtij 

punimi. Shih shtojcat 5 (f. 214), 10 (f. 225), 11 (f. 228). 
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personale në website përmes së cilës çdo studenti i mundësohet pjesëmarrja aktive në site 

(çdo postim në rrjet është publik për gjithkënd që është i interesuar të shohë së jashtmi 

përmbajtjen e tij, por askush nuk ka të drejtën të jetë aktiv në të pa u anëtarësuar përmes 

hapjes së një llogarie). 

 

Në lidhje me perceptimin e kontekstit të ri të mësimdhënies mund të themi se është e 

lehtë ta përfytyrosh teorikisht rolin e ri të pedagogut si një lehtësues, menaxher apo 

drejtues e vlerësues i procesit mësimor e atë të nxënësit si krijues e kërkues i pavarur, si 

subjekt i përgjegjshëm që merr në dorë të nxënët e vet, por mjaft komplekse t‟i vësh në 

zbatim këto role. Për këtë rëndësi të veçantë merr konceptimi i duhur i programit të 

punës, i cili duhet t‟u krijojë studentëve hapësira kërkimi të lira, të gjera e gjithpërfshirëse 

(jopërjashtuese) që mundësojnë realizimin në praktikë të parimeve themelore të 

mësimdhënies me në qendër nxënësin. Së bashku me studentët na u desh të hidhnim 

hapin e madh sfidues për ta shtrirë të nxënët përtej klasës fizike në një mjedis të ri virtual, 

të panjohur më parë, duke operuar përmes një mjeti, përdorimi i të cilit kërkonte 

kompetencën e nevojshme elektronike. Personalisht më është dashur të bëj një planifikim 

të kujdesshëm e tërësor duke i kushtuar vëmendje të veçantë çdo detaji sado të 

parëndësishëm në dukje, pasi mësimdhënia online funksionon në një kontekst krejt tjetër 

nga ajo në klasë, ndaj sqarimi i gjithçkaje është i domosdoshëm për të shmangur 

paqartësitë, pasigurinë apo mëdyshjet gjatë punës. Në këto përpjekje jemi udhëhequr prej 

parimeve universale për përvetësim të suksesshëm të kompetencave, që marrin një vlerë 

të paçmuar si udhërrëfyes kur terreni për t‟u përshkuar mbart pasigurinë e së panjohurës. 

 

Së fundi, gjithë argumentat e sipërpërmendur nxjerrin në pah karakterin shumëplanësh të 

punës për ndërtimin dhe mbarëvajtjen e veprimtarive mësimore në mjedisin e ri, 

angazhim i cili ka kërkuar shkallë të lartë përgatitjeje teknike – pedagogjike – gjuhësore – 

estetike – kulturore.  

 

 Struktura organizative e website-it 

 

Website-i “Anglishtja për Brezin e Internetit” ka një strukturë të përcaktuar në një sërë 

rubrikash si më poshtë
86

:  

 

Home (Faqja hyrëse) – shërben si një faqe e parë, ku përshkruhet me pak fjalë përmbajtja 

dhe natyra e site-it dhe më tej afishohet çdo hedhje e materialeve të reja sipas rubrikave të 

ndryshme. 

 

About us (Rreth nesh) – bën përfaqësimin e grupit të punës, parashtron qëllimet dhe 

pritshmëritë për realizimin e tyre. 

                                                        
86 Për më shumë informacion lidhur me funksionin dhe përmbajtjen e rubrikave kliko në adresën 

www.netenglisholsa.org  

http://www.netenglisholsa.org/
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Figura 2.1. 

 

Listening (Dëgjimi) – i adresohet drejtpërdrejt kompetencës dëgjimore. Përmban 14 njësi  

të mirorganizuara në trajtën e orëve mësimore për të përshpejtuar e përforcuar zhvillimin 

e shprehive të dëgjimit në përputhje me kërkesat e ngritura për kompetencën dëgjimore 

(nga të cilat një orë është realizuar për qëllime eksperimentale në mjedisin e klasës dhe 

trembëdhjetë të tjerat në vazhdim në mjedisin virtual). Vlerësimi përfundimtar i ecurisë 

së kësaj kompetence në mjedisin virtual krahasohet me përvojën dëgjimore në mjedisin 

fizik të klasës tradicionale. 

 

Reading (Leximi) – i adresohet drejtpërdrejt promovimit të kompetencës leximore. 

Struktura koherente e ciklit mësimor (organizuar në shtatë njësi mësimore) dhe 

përmbajtja dinamike e teksteve leximore që shtillen rreth sfidave shoqërore e mjedisore të 

mbarë njerëzimit sot, përbëjnë dhe dy nga strategjitë që mundëson terreni i punës online 

për realizimin e qëllimit në fjalë. Matja përfundimtare e shkallës së zhvillimit të kësaj 

kompetence përqaset krahasimisht me parametrin përkatës në klasën tradicionale. 

 

Culture (Kultura) – paraqiten tre projektet ndërkulturore të realizuara me grupe 

studentësh (pjesëtarët e grupit eksperimental) në lëndën e Qytetërimit Amerikan. 

  

Gallery (Galeria) – foto nga veprimtaritë me studentët në mjedise dhe etapa të ndryshme 

të punës. 

 

Forum (Forumi) – kjo rubrikë përfaqëson hapësirën e përbashkët ndërvepruese që u lihet 

studentëve për shkëmbime mendimesh, diskutime dhe debate mes njëri-tjetrit në kohë 
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reale e joreale, si reflektim ndaj tematikave e materialeve të lexuara e të dëgjuara (shih 

figurën 2.2). 

 

 
Figura 2.2. 
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KAPITULLI III 

 

 

KOMPETENCA DËGJIMORE NË GJUHËN E HUAJ. STUDIM RASTI I 

MËSIMDHËNIES SË DËGJIMIT PËRMES WEBSITE-IT KUNDREJT 

TRADITËS 

 

 

3.1.Kompetenca dëgjimore në dritën e literaturës bashkëkohore 

 

Studimet tregojnë se rreth 50% e kohës së komunikimit shpenzohet duke dëgjuar.
87

 Në 

fakt, dëgjimi renditet ndër aftësitë më të rëndësishme që mund të fitojmë gjatë jetës pasi u 

paraprin aftësive të tjera. Përmes dëgjimit, në të vërtetë, arrijmë të kuptojmë tjetrin, të 

pasurojmë jetën si dhe të përvetësojmë informacion të rëndësishëm për përvojën tonë.  

 

Organizata Ndërkombëtare për Dëgjimin (OND) jep një përkufizim të saktë e 

gjithpërfshirës të dëgjimit, i cili na shërben për të krijuar një perceptim të plotë mbi 

skemat e funksionimit të tij dhe, rrjedhimisht, për të përshpejtuar zhvillimin e kësaj 

shprehie tek nxënësit e gjuhës së huaj. Sipas OND-së, dëgjimi është procesi aktiv i 

marrjes, ndërtimit të kuptimit dhe reagimit ndaj mesazheve verbale dhe/ose joverbale. Ai 

ka të bëjë me aftësinë për të mbajtur informacionin si dhe për të reaguar në mënyrë 

empatike apo vlerësuese ndaj mesazheve verbale/joverbale. Dëgjimi përshkruhet si një 

akt mendor, i cili vë në veprim qenien tonë duke mundësuar proceset e të menduarit për 

përpunimin e informacionit.
88

  

 

E cilësuar deri vonë si aftësi komplekse apo e vështirë për t‟u përvetësuar, studimet për 

zhvillimin e kësaj makroshprehie në mësimdhënien e gjuhëve të huaja janë lënë pas dore 

për dekada të tëra. Por sot realiteti flet ndryshe. Materialet dëgjimore tradicionale në 

gjuhën e huaj  shpesh kanë rezultuar të papërshtatshme për instruktimin e nxënësve, 

ndërkohë që skicimi i teksteve orientuar sipas kritereve të kërkimeve të fundit (tekste 

motivues, në përputhje me nivelin gjuhësor të nxënësve si dhe që ndjekin ritmet e 

zhvillimeve teknologjike) përbën një domosdoshmëri për të mësuarit në kohën e sotme.
89

  

 

Ka mjaft studime bashkëkohore që hedhin dritë mbi aspekte të përpunimit gojor të gjuhës 

së huaj, ku vëmendja u drejtohet elementeve specifike të këtij procesi që lidhen 

pashmangshmërisht me përmirësimin e kapacitetit dëgjimor të nxënësve në gjuhën e huaj. 

Theksi bie mbi problemin e dekodimit fonologjik si shkak themelor i gjithë 

keqkuptimeve që hasen në nivel sintaksor
90

 dhe mbi nevojën për një praktikë intensive në 

                                                        
87 Shih R. A. Gilman dhe L. M. Moody, “What practitioners say about listening: Research implications for 

the classroom”, Foreign Language Annals, 17, 1984, f.331-334. 
88 Përkufizimi në fjalë është nxjerrë nga J.C. Pearson et al., Human Communication, McGraw-Hill, 2010, 
f.16.  
89 Shih J. C. Richards, “Beyond the text book: The role of commercial materials in language teaching”, 

RELC Journal, 24/1, 1993, f.1-14. 
90 Shih A. Cutler, “Listening to a second language through the ears of a first”, Interpreting, 5, 2000/01, f.1-

18. 
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dëgjimin e gjuhës së huaj si mjet për të tejkaluar problematikën në fjalë përmes nxitjes së 

automatizimit në përpunimin e informacionit të dëgjuar. Studiues si Schmidt
91

, 

DeKeyser
92

 apo MacWhinney
93

 e lidhin procesin e nxënies pikërisht me rritjen e  

ekspozimit ndaj praktikës komunikative dhe përsëritjeve. Kështu,  MacWhinney, ndërsa 

pohon se të nxënit e gjuhës në përgjithësi varet nga një sërë faktorësh, si: nxënësi, input-i 

dhe konteksti, në rastin e gjuhës së dytë, thekson posaçërisht rëndësinë e nevojës 

specifike për praktikë autonome, çka, përkthyer në kontekstin tonë, do të thotë se thjesht 

orët e mësimit në gjuhën e huaj zënë vetëm një pjesë të vogël të pamjaftueshme të një 

kuadri më të gjerë të nxëni. 

 

3.2.Parime pedagogjike për një dëgjim të suksesshëm 

Literatura pedagogjike na lejon të reflektojmë mbi një sërë parimesh që udhëheqin 

dëgjimin e suksesshëm në gjuhën e huaj, njohja e të cilave do të na shërbente mjaft në 

shmangien e pengesave gjatë fitimit të kësaj shprehie në gjuhën e huaj.  

 

Sipas Celce – Murcia-s
94

, së pari, gjatë praktikës dëgjimore duhet t‟u mëshohet si 

proceseve të ashtuquajtura nga lart-poshtë (up-down), ashtu edhe atyre nga poshtë-lart 

(bottom-up). Të parat kanë të bëjnë me njohuritë skematike dhe të dhënat e kontekstit. Në 

përvojën tonë njohuria skematike luan rol themelor në të kuptuarit e teksteve autentike, 

pasi ajo prek komponentin kulturor të të nxënit të gjuhës, i cili duhet zhvilluar 

bashkarisht me aftësinë e pastër dëgjimore, si lehtësues i proceseve mendore të një rendi 

më të lartë. Ndërkaq, proceset nga poshtë-lart nënkuptojnë njohurinë për sistemin 

gjuhësor (tiparet fonologjike, gramatikore e të fjalorit). Dëgjuesi, pra, është i detyruar të 

perceptojë sinjalet akustike, fjalët, togjet, periudhat të cilat ndërtojnë më tej tekste 

koherente e kohezive. 

 

Së dyti, rëndësi i jepet ekspozimit të studentëve ndaj tipave të ndryshëm të dëgjimit.
95

 Në 

këtë pikë dëgjuesit duhet të marrin parasysh qëllimin për se dëgjojnë, i cili do të 

kushtëzojë edhe natyrën e punës gjatë veprimtarisë dëgjimore e diskutimin rreth saj.  

 

Së treti, ekspozimi ndaj detyrave të shumëllojshme është po aq i vlefshëm sa edhe ndaj 

teksteve të ndryshme për rritjen e efektivitetit në dëgjim në gjuhën e huaj. E rëndësishme 

është që detyra të ngrerë pritshmëri në përputhje me mundësitë gjuhësore të nxënësve. 

Ashtu si në jetën reale, studentët e gjuhës kanë nevojë të ekspozohen ndaj konteksteve të 

larmishme të dëgjimit, gjë që do të sillte edhe rritjen e interesit ndaj veprimtarisë 

mësimore. 

 

                                                        
91 R. Schmidt, “Psychological mechanisms underlying second language fluency”, Studies in Second 

Language Acquisition, 14, 1992, f.357-385. 
92 R. M. DeKeyser, “Automaticity and automatization”, në Cognition and Second Language Instruction, 

përg. P. Robinson, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, f.125-151. 
93 B. MacWhinney, “The competition model: the input, the context and the brain”, nw Cognition and 

Second Language Instruction, përg. P. Robinson, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, f.69-90. 
94 Shih M. Celce-Murcia, “Discourse analysis and the teaching of listening”, në  Principle and Practice in 

Applied Linguistics, përg. G. Cook dhe B. Seidlhoper, Oxford: Oxford University Press, 1995, f.363-378. 
95 http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073385018/537865/pearson3_sample_ch05.pdf 
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Së katërti, marrja në konsideratë e shkallës së vështirësisë së tekstit (thënë ndryshe, sa i 

lehtë është mesazhi për t‟u kuptuar). Elemente të tilla si fjalitë e paplota, pauzat, 

rifrazimet, fillimet false, mbivendosjet e veçanërisht shpejtësia merren parasysh për 

përcaktimin e vështirësisë së materialit dëgjimor. Përtej këtyre elementeve, edhe numri i 

pjesëmarrësve në dëgjim, qartësia e dallimit mes individëve e objekteve, shkalla e 

informacionit të nënkuptuar apo përputhshmëria e informacionit me atë që dihet 

paraprakisht nga dëgjuesi janë ndryshore të rëndësishme që përcaktojnë kompleksitetin e 

tekstit.  Zgjidhja në raste të tilla do të ishte rritja e ekspozimit ndaj praktikës me tekste 

dëgjimi. 

 

Së pesti, theksohet autenticiteti i materialeve. Ky element konsiderohet ndër më 

thelbësorët pasi gjuha autentike dhe detyrat që lidhen me botën reale u mundësojnë 

nxënësve të kuptojnë lidhjet mes veprimtarive në klasë dhe qëllimeve komunikative 

afatgjata. Është provuar se nxënësit zhyten më thellë në veprimtari kur teksti me të cilin 

përballen është natyral, pra, jo artificial ose i ndërtuar posaçërisht për qëllimin në fjalë.  

 

Së fundi, njohja dhe përdorimi sistematik i strategjive të dëgjimit përbëjnë një komponent 

të rëndësishëm për të kultivuar shprehitë e një dëgjimi të suksesshëm në gjuhën e huaj.
96

 

 

Në kushtet e masivizimit të internetit në shoqërinë e mijëvjeçarit të ri  vetë rrjeti shihet si 

një platformë për ta promovuar më tej MNGJH-në efektive
97

 duke krijuar një mjedis 

ideal për nxitjen e shprehive komunikative dhe zbatime të larmishme në kontekste të 

ndryshme. Mjaft studiues theksojnë posaçërisht rolin e tij në zhvillimin e shprehive të 

dëgjimit në gjuhën e huaj, në mundësitë për të eksploruar forma krijuese, për të krijuar 

mjedis për përdorim real të gjuhës duke motivuar nxënësit, nxitur ndërveprimin, 

promovuar vlerat personale, lehtësuar bashkëpunimin e pasuruar përvojat e të nxënit.
98

 

Edhe sikur interneti të mos shihet si zëvendësues i plotë i mësimdhënies së drejtpërdrejtë 

dhe mësuesit në klasë, fakti që studentët e sotëm – “të lindurit në epokën dixhitale” - 

kanë pritshmëri të larta për përfshirjen e mjeteve TIK në MNGJH, përbën një argument 

domethënës për rolin e padiskutueshëm reformues të internetit në kultivimin e aftësisë 

dëgjimore në gjuhën e huaj. Në këtë kontekst, një punë e posaçme dhe e mirorientuar 

hulumtuese me teknologjinë mund të shërbente si një strategji e nevojshme për të 

perceptuar e vlerësuar shkallën e zhvillimit të shprehive të dëgjimit në gjuhën e huaj 

përmes hapjes së rrugës për të mësuarit autonom, shtimit të mundësive për të përzgjedhur 

e vlerësuar, ekspozimit të gjerë të nxënësve ndaj praktikave të ndryshme dëgjimore, 

marrjes së feedback-ut të menjëhershëm, etj. 

 

Për hir të së vërtetës, me gjithë përhapjen gjithnjë e më të madhe të website-it në 

mësimdhënie e numrin në rritje të hulumtimeve studimore me karakter të përgjithshëm, 

studimet cilësore me objekt specifik performancën e studentëve për përvetësimin e 

                                                        
96 Shih H. D. Brown, Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, San 

Francisco, Pearson Education ESL, 2007. 
97 Shih M. Warschauer, Virtual Connections: Online Activities and Projects for Networking Language 

Learners, Honolulu, University of Hawaii Press, 1996. 
98 Shih M. Pennington, “The Teacher Change Cycle”, TESOL Quarterly, vëll.29/4, 1995, f.705-731. 
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kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj janë mjaft të rralla, çka e bën edhe më të 

rëndësishme e aktuale nevojën për përpjekje kërkimore në këtë drejtim.  

 

Përpos këtij fakti, ndër studime të ndryshme kërkimore me qëllim përcaktimin e mjetit që 

e bën më efektive performancën e nxënësve gjatë mësimdhënies në përgjithësi, gjetjet e 

dëshmuara shpesh rezultojnë kontradiktore. Një sërë studimesh nxjerrin përfundimin se 

nuk ka dallim domethënës në performancën e studentëve pavarësisht nga natyra e mjetit, 

studime të tjera vlerësojnë si më të suksesshme mësimdhënien online përmes website-it, 

ndërsa nuk mungojnë edhe studime të veçanta që nga pikëpamja e arritjeve me notë të 

studentëve i japin përparësi klasës tradicionale. Për shembull, rezultatet e paraqitura në 

studimin e kryer nga Thirunarayanan dhe Perez-Prado
99

 mbi dy orë mësimi – njëra 

përmes website-it, tjetra një orë tradicionale leksioni – zhvilluar në kuadrin e një 

programi universitar për Ciklin e Ulët tregonin se studentët në klasa tradicionale arrijnë 

rezultate më të larta sesa ata që mësojnë online. Metoda për matjen e arritjeve të 

studentëve ishte ajo e testit paraprak e atij përfundimtar. Pas krahasimit të mesatareve të 

testeve, rezultoi se studentët në kursin tradicional arritën rezultate më të larta sesa ata 

online. Ndërkaq, gjatë vitit 2004
100

 u publikua një tjetër studim me të njëjtin objekt – 

matjen e efektivitetit të mjetit – dhe me të njëjtën qasje metodike. Statistikisht, sipas 

rezultateve, nuk u shënua asnjë dallim në arritjet e nxënësve (pra, mënyra e instruktimit 

nuk ndikoi mbi performancën me notë të nxënësve); sidoqoftë, u vërejt një përfundim 

interesant: numri i të larguarve nga kursi ishte më i lartë në mësimdhënien në klasë (23%) 

sesa në atë me website (10%). 

 

Nga gjithë sa nënvizuam, mendoj se një platformë e mësimdhënies online përmes 

website-it, konceptuar në përputhje dhe ndihmë të programit mësimor në auditor, do t‟i 

shërbente automatizimit të tipareve gjuhësore dhe shprehive dëgjimore në gjuhën angleze 

të studentëve tanë. 

 

3.3.Objekti i studimit dhe pyetjet kërkimore 
 

Në këtë kapitull do të vërtetojmë hipotezën H1 të shtruar në këtë studim, sipas së cilës: 

 

Mësimdhënia përmes website-it, si mjet ky i integruar në kurrikulën e gjuhës së huaj, 

përshpejton zhvillimin e kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj, në raport me 

mësimdhënien tradicionale në klasë.  

 

Për vërtetimin e kësaj hipoteze do të ndjekim dy drejtime të ndryshme kërkimore të 

vendosura në kontekste të veçanta: 

 

A. Si realizohet zhvillimi i kompetencës dëgjimore në mësimdhënien tradicionale 

krahasuar me atë me website, kur mjeti integrohet në klasë? 

 

                                                        
99 M.O. Thirunarayanan dhe Aixa Perez-Prado, “Comparing Web-based and Classroom-based Learning: A 

Quantitative Study,” Journal of Research on Technology in Education, 34/2, 2001. 
100 K.R. Jones, F. Moeeni dhe P. Ruby, “Comparing Web-based content delivery and instructor-led learning 

in a telecommunications course”, Journal of Information Systems Education, 16/3, 2004, f. 265-270.  
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B. Si qëndrojnë raportet mes mësimdhënies tradicionale dhe asaj virtuale kur website-i 

përdoret për zhvillimin e kësaj kompetence përtej mureve të klasës, në kontekstin e 

mësimdhënies së dëgjimit online? 

Lidhur me drejtimin  e parë kërkimor (A), ecurinë dhe zhvillimin e kompetencës 

dëgjimore do ta vlerësojmë përmes prizmit të shkallës së realizimit të objektivave 

mësimorë për një orë mësimi (mbështetur kryesisht në veprimtari dëgjimi) në klasë 

(auditor) me dhe pa website, ku pyetjet dhe nënpyetjet kërkimore fokusohen në matjen e 

disa treguesve si motivimi, liria dhe larmia e zgjedhjes së materialeve për dëgjim, 

autonomia e të nxënit, autenticiteti i teksteve – thelbësore këto për ecurinë e shprehive të 

të dëgjuarit në kontekste të ndryshme ligjërimore. Për më tepër, objektiva të tjerë, që i 

adresohen zgjerimit dhe konsolidimit të leksikut e strukturave gjuhësore të asimiluara 

prej studentëve nga veprimtaria e dëgjimit, teknikave të intervistës, mënyrave të 

ndërveprimit shoqëror, strukturave të të bërit pyetje apo mënyrave të reagimit ndaj 

informacionit të ri gjatë një interviste në gjuhën angleze, si dhe shqyrtimit të 

performancës me gojë e me shkrim të studentëve, cilësohen njëlloj të rëndësishme, pasi të 

dhënat e tyre dëshmojnë mbi cilësinë e produktit të përftuar si rezultat i dëgjimit, 

konturojnë karakterin e  feedback-ut në përfundim të veprimtarisë mësimore, por edhe 

shërbejnë për të konstatuar ndikimin e konteksteve dëgjimore mbi kompetencat e tjera – 

të të folurit, të shkruarit si dhe mbi formimin ndërkulturor të studentëve. 

 

Drejtimi i dytë kërkimor (B), i cili na vendos në kontekste të mësimdhënies virtuale 

përballur kjo me mësimdhënien tradicionale në klasë, vlerëson situatën e përdorimit të 

website-it duke ngritur një sërë pyetjesh kërkimore: 

 

1. Cili është vlerësimi (qëndrimi) i studentëve për ciklin mësimor të dëgjimit realizuar 

përmes website-it dhe për atë tradicional zhvilluar në mjedisin e klasës? 

2. Si paraqitet raporti i performancës me notë të studentëve para e pas projektit dëgjimor 

për mjediset përkatëse? 

3. Si paraqitet prirja e përparimit të studentëve përgjatë ciklit të detyrave të dëgjimit në 

të dyja mjediset? 

 

3.4.Metoda  e studimit  

 

Metodologjia e ndjekur për realizimin e kësaj etape të punimit mbështetet tërësisht mbi 

baza shkencore, duke shfrytëzuar gjerësisht arsenalin e metodave të ofruara prej 

shkencave shoqërore (pyetësorë, intervista, shënime të mbledhura prej grupeve të punës), 

literaturën e gjerë bashkëkohore teknologjike – pedagogjike për ndërtimin e mjedisit 

mësimdhënës, krijimin e materialeve kurrikulare me objekt dëgjimin dhe vlerësimin e 

arritjeve të subjekteve pjesëmarrëse gjatë zbatimit të programit. Më tej, përdorimi i 

metodave statistikore i kontribon vlefshmërisë dhe vërtetësisë së përfundimeve të dala 

prej eksperimentimit.  
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3.4.1. Pjesëmarrësit dhe konteksti demografik 

Ky kapitull i studimit
101

 është pjesë e një nisme madhore të bërë realitet përmes projektit 

me titull “Anglishtja për Brezin e Internetit” (në anglisht “English for the Net 

Generation”
102

), i zbatuar  përgjatë vitit 2013 në kursin e Komunikimit dhe Qytetërimit 

Amerikan me përfshirjen vullnetare të 30 studentëve të vitit të parë të Degës së Gjuhës 

angleze, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti „Fan S. Noli‟, Korçë, të cilët 

për një periudhë 10-javore u zgjodhën për t‟iu nënshtruar një programi intensiv për 

nxitjen e shprehive të dëgjimit në gjuhën angleze në nivel të përparuar (i njohur në 

anglisht si niveli “First Certificate”
103

). Këta u ndanë në dy grupe pune me numër të 

barabartë studentësh – 15 studentë do të punonin me website e 15 të tjerët me forma 

tradicionale në klasë – duke marrë parasysh karakteristikat e secilit student në mënyrë që 

të shmangeshin dallimet cilësore ndërmjet grupeve (grupet u ekuilibruan duke 

përzgjedhur studentë me karakteristika e nivel sa më të ngjashëm). Ndarja e  studentëve 

në dy grupet përkatëse u mbështet, para së gjithash, në metodën e testimit paraprak
104

 

(provim standard ky me objekt kompetencën dëgjimore), në mënyrë që të siguroheshin 

dy ekipe pune me karakteristika homogjene.  

 

Termi grup eksperimental do të përdoret shpesh në vazhdim për t‟iu referuar studentëve 

që punuan në website, i integruar ky në klasë dhe gjatë mësimdhënies në distancë – për 

herë të parë 12 studentët e këtij grupi u bënë pjesëtarë aktivë të një mjedisi virtual për 

përforcimin e shprehive të dëgjimit e leximit e të kompetencës kulturore në anglisht.  

 

Termi grup kontrolli u adresohet 12 studentëve që punuan sistematikisht në auditor me 

mjetet tradicionale të mësimdhënies. 

 

Në të vërtetë, që në hapat e parë të punës grupet u reduktuan në 12 studentë, pasi prej 

secilit u tërhoqen tre anëtarë. Duke qenë se numri i të larguarve ka qenë i njëjtë – 20% – 

si për grupin eksperimental edhe për atë të kontrollit, mendojmë se fakti i largimit të 

studentëve nuk përbën faktor ndikimi për analizën krahasuese të ecurisë së arritjeve të 

nxënësve, ndaj këta nuk janë marrë në konsideratë për llogaritjen e të dhënave.  

 

Ndërkohë, puna vijoi normalisht me 12 studentë për secilin ekip.
105

  

                                                        
101 Ky kapitull do të ndalet posaçërisht vetëm në ecurinë e kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj. 
102 Emri i projektit është i njëjtë me emërtimin e faqes online në gjuhën angleze. 
103 Ky nivel konsiderohet si niveli i parë i përparuar dhe ngrihet mbi nivelin B2  orientuar drejt C1-shit. Shih 

Këshilli i Evropës, Kuadri i përbashkët evropian i referencave për gjuhët: të nxënët, të mësuarit,vlerësimi, 

FILARA, 2006, f.24-28. 
104 Më hollësisht ky tip testi do të merret në shqyrtim në  vazhdim, gjatë analizës në drejtimin B. 
105 Ky numër studentësh, edhe pse i kufizuar në dukje, rezulton nga pikëpamja statistikore i mjaftueshëm 

për t‟u pranuar si një kampion nga i gjithë popullimi (termi “popullim” u referohet gjithë nxënësve dhe 

studentëve të gjuhës së huaj në Shqipëri me një nivel mbimesatar njohurish për gjuhën në fjalë, të cilët 
praktikisht nuk mund të përfshiheshin të gjithë në një studim). Vetë zbatimi i disa prej testeve statistikore 

(si Paired Samples T-Test) kërkojnë si parakusht një shpërndarje normale të të dhënave apo të diferencës 

(pra, në rast të mungesës së normalitetit testi nuk mund të kryhet!). Nga realizimi i testeve për normalitetin 

kam konstatuar se kampionet e studentëve të marrë në studim karakterizohen nga një shpërndarje normale e 

tyre; kjo do të thotë që, për të njëjtat kushte, përftohen të njëjtat rezultate të studimit që do të arriheshin 
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3.4.2. Procedurat dhe mjetet  

 

Analiza në drejtimin e parë (A) ndalet në krahasimin e dy orëve në klasë, me ndryshimin 

e vetëm se njëra prej orëve të dëgjimit siguron bazën materiale burimore mbështetur mbi 

mjetin (website-in e integruar në veprimtaritë mësimore), ndërsa tjetra i mbështet 

veprimtaritë para, gjatë dhe pas dëgjimit në mjetet e traditës (tekst dhe magnetofon). Si 

instrumenta të shfrytëzuar për nxjerrjen e rezultateve studimore në këtë pikë përmendim 

konkretisht bazën e të dhënave prej shënimeve të nxënësve të mbajtura gjatë 

veprimtarive, opinioneve të shprehura prej studentëve në fund të orës (përmes vlerësimit 

të një sërë treguesve sipas shkallës Likert nga 1 deri në 4 në shkallë ngjitëse), fletëve të 

punës të plotësuara gjatë mësimit si dhe produkteve gjuhësore përfundimtare 

(intervistave) të krijuara nga vetë studentët për të dyja kontekstet mësimore.  

 

Në funksion të shqyrtimit të kontekstit studimor (B), për zhvillimin e kompetencës 

dëgjimore të studentëve në gjuhën angleze u realizuan dy programe me nga 13 orë 

secili
106

 (njëri online, përmes website-it, ndërsa tjetri në kushtet e klasës tradicionale). Për 

të qenë sa me korrektë nga pikëpamja metodologjike e sa më të vërtetë e objektivë në 

nxjerrjen e rezultateve, u kujdesëm për përcaktimin dhe ruajtjen e disa parametrave 

konstantë për secilin mjedis pune, duke nisur që nga karakteristikat e njëjta të anëtarëve 

të grupeve të punës e deri tek numri i temave, organizimi dhe struktura e njëjtë e orëve si 

dhe përmbajtja e ngjashme në tematikë e materialeve. Kështu, ndërkohë që materialet 

dëgjimore për secilin program nuk mund të ishin identike për vetë mjediset burimore 

krejt të ndryshme prej nga siguroheshin, tekstet dhe veprimtaritë u përzgjodhën në 

përputhje me të njëjtat objektiva, në të njëjtin nivel, sipas të njëjtave standarde
107

 për 

zotërimin e kompetencës në nivelin e parë të përparuar.
108

 Të dyja kurset u drejtuan nga i 

njëjti mësimdhënës. Po ashtu,  detyrimet e natyra e detyrave të dhëna për secilin ishin të 

njëjta. 

  

Studentët e grupit eksperimental u orientuan paraprakisht nga pikëpamja teknike si të 

hapnin një llogari në website-in e klasës, si të vinin në veprim e të ndiqnin programin 

mësimor përmes website-it dhe si të shfrytëzonin email-in për qëllime pune. Për secilën 

orë dëgjimi online u hartuan fletë pune të posaçme të krijuara prej meje sipas standardeve 

të nivelit përkatës
109

 për t‟u plotësuar nga studentët, të cilët janë vlerësuar në vazhdimësi 

                                                                                                                                                                     
edhe në rastin e përfshirjes në të të një numri më të madh studentësh. (Për metodën e matjes së normalitetit 

shih http://www.maths-statistics-tutor.com/normality_test_pasw_spss.php) 
106

 Në mjedisin virtual figurojnë 14 orë, por tema e parë e postuar, në të vërtetë, i përket orës së realizuar 

përmes website-it në mjediset e klasës. 
107

 Për një përshkrim të shtjelluar të standardeve shih Richard Acklam dhe Sally Burgess, Gold Teacher‟s 

Book – First Certificate, Longman, 2000, f.4-6. 
108 Për praktikën në klasë u zgjodh program i plotë i dëgjimit në metodën e Longman (Richard Acklam dhe 

Sally Burgess, Gold Coursebook – First Certificate, Longman, 2000), ndërsa online u punua me materiale 
autentike nga website-e prestigjoze dhe materiale mësimore të nivelit përkatës nga website-e mësimore 

(www.bbc.co.uk; www.voa.com; www.webenglishteacher.com/esl.html;  www.literacynet.org/cnnsf, 

www.esl-lab.com, etj.) 
109Lidhur me standardet e synuara shih objektivat e dëgjimit të parashikuara nga KPER-i për nivelet 

përkatëse të kompetencës, shtojca 17, f. 238.  

http://www.maths-statistics-tutor.com/normality_test_pasw_spss.php
http://www.bbc.co.uk/
http://www.voa.com/
http://www.webenglishteacher.com/esl.html
http://www.literacynet.org/cnnsf
http://www.esl-lab.com/
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për çdo detyrë të kryer. Edhe në klasë u punua me fletë pune - këto konsistonin në 

veprimtari të mirorganizuara të nxjerra posaçërisht nga teksti i punës. 

 

Për t‟iu përgjigjur pyetjes së parë të shtruar për analizë – vlerësimit të qëndrimeve të 

studentëve rreth natyrës së praktikës dëgjimore në mjediset respektive – mbledhja e të 

dhënave mbështetet në disa burime, siç janë: shqyrtimi i materialeve dëgjimore të 

ndërtuara online
110

, rezultatet e pyetësorit me studentët dhe komentet plotësuese të tyre 

për çështjet objekt të studimit tonë, si dhe komentet përmes email-ave të shkëmbyer gjatë 

punës.  

  

Qëndrimet e studentëve janë bërë të matshme përmes një pyetësori realizuar me anëtarët 

e të dyja grupeve të punës (gjithsej 24) në përfundim të projektit dëgjimor si dhe një 

intervistë të shkurtër përmes së cilës u janë kërkuar komente argumentuese lidhur me disa 

rezultate të rëndësishme dalë nga analiza e të dhënave në pyetësor. Pyetësori përbëhej 

nga dy pjesë – A dhe B. Në pjesën A studentëve u kërkohej të shprehnin vlerësimin e tyre 

përmes një shkalle Likert prej pesë nivelesh nga 1 deri në 5, ku 1 = dobët, 2 = 

mjaftueshëm, 3 = mesatare, 4 = mirë, 5 = shumë mirë, për një sërë treguesish të lidhur me 

mjedisin e punës që kanë ndikim thelbësor mbi progresin e nxënësve dhe mbarëvajtjen e 

procesit mësimor. Prej analizës së përgjigjeve të studentëve për treguesit me karakter 

subjektiv – besimi tek mediumi i mësimdhënies (në kuptimin sa të efektshëm e gjykojnë 

atë studentët për zhvillimin e dëgjimit dhe integrimit të kompetencave të tjera në gjuhën e 

huaj), shkalla e komoditetit, kënaqësisë e motivimit para dhe pas punës, niveli i 

autonomisë së perceptuar gjatë punës – mund të arrihet në përfundime të rëndësishme 

lidhur me përparësitë e njërit mjedis apo tjetrit. Duke i gjykuar tregues të tillë si 

motivimin e kënaqësinë si faktorë kyç në ecurinë e performancës me notë të studentëve 

(edhe pse në mënyrë jo të drejtpërdrejtë), kemi gjykuar me vlerë realizimin e një analize 

të posaçme statistikore sipas metodës Wilcoxon Sign Test
111

 në programin SPSS të 

vlerave të motivimit e kënaqësisë para e pas projektit për secilin mjedis, për të matur 

objektivisht nëse ekziston ose jo një dallim statistikisht i ndjeshëm mes diferencave të 

vlerave të këtij treguesi për mjedisin virtual në raport me atë në klasë. 

 

Në pjesën B të pyetësorit janë kërkuar qëndrimet e studentëve lidhur me një sërë 

treguesish të projektuar si disavantazhe apo pengesa të mundshme gjatë punës 

(kompetenca e ulët elektronike, vështirësitë gjuhësore, pengesat teknike, mungesa e 

sinjalit të internetit, mospërputhjet e stilit të të nxënit, zhurmat, ankthi, si dhe treguesi 

Tjetër). Si tek pjesa A, studentëve u është kërkuar të vlerësojnë nga 1 deri në 5 në shkallë 

                                                        
110 Shqyrtimi i materialeve dëgjimore në website vlen njëkohësisht për të konfirmuar vlefshmërinë dhe 

standardin e tyre. 
111 Ky test me karakter joparametrik është projektuar për të vlerësuar diferencën midis dy rastesh ku 

kampionet kanë lidhje varësie (për të dhëna cilësore). Veçanërisht, ai është i përshtatshëm për vlerësimin e 

të dhënave nga një model matjesh të përsëritura në një situatë të tillë kur parakushtet për mundësimin e një 
t-testi të kampioneve me lidhje varësie nuk plotësohen (p.sh.: si rast tipik i përdorimit të këtij testi sillet 

situata kur duam të vlerësojmë të dhënat nga një eksperiment që shqyrton kompetencën leximore të 

fëmijëve para dhe pas periudhës së trajnimit). Për më tepër informacion rreth zbatueshmërisë së këtij testi 

shih http://www.statisticssolutions.com/the-wilcoxon-sign-test-in-spss/ 
 

http://www.statisticssolutions.com/the-wilcoxon-sign-test-in-spss/
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rritëse (1 – i ulët 2 – nënmesatar 3 mesatar, 4 – mbimesatar  5 – i lartë) nivelin e ankthit 

të përjetuar në dy etapa – në fillim të praktikës dëgjimore dhe në fund të saj. 

 

Për të bërë të mundur nxjerrjen e rezultateve lidhur me pyetjen e dytë kërkimore, pra, për 

raportin e performancës me notë të studentëve në të dy mjediset, është përdorur metoda e 

testit paraprak dhe atij përfundimtar, pikët mesatare të të cilave janë krahasuar për të dyja 

grupet e studimit – grupin eksperimental dhe atë të kontrollit. Testet paraprake e 

përfundimtare të dëgjimit
112

 kanë qenë përkatësisht të njëjta për të dyja grupet dhe në 

përputhje të plotë me standardet e nivelit përkatës.  

 

Më konkretisht, është vepruar në këtë mënyrë: fillimisht është gjetur ndryshesa mes 

mesatares së testit përfundimtar e mesatares së testit paraprak për secilin prej grupeve. 

Më pas, për të siguruar besueshmërinë e nevojshme, këto vlera i janë nënshtruar analizës 

statistikore krahasuese në programin SPSS (përmes metodës paired t-test)
113

 me anën e së 

cilës është vlerësuar domethënia statistikore e diferencës mes ndryshesave të mesatareve 

për secilin mjedis mësimdhënieje për të përcaktuar ndikimin e secilit medium në 

progresin e kompetencës dëgjimore. Në rrugë matematikore është përcaktuar nëse 

diferencat e gjetura janë statistikisht të ndjeshme apo thjesht rastësore a të papërfillshme. 

 

Në lidhje me pyetjen e tretë të kërkimit, për të vlerësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ecurinë e kompetencës dëgjimore në secilin mjedis është shqyrtuar dinamika e arritjeve të 

studentëve nga njëra orë mësimi në tjetrën përgjatë një cikli dy-mujor duke ndjekur 

kritere të njëjta vlerësuese për të dy mjediset. Për të qenë sa më objektivë në përfundimet 

të përftuara, tekstet dëgjimore, pra, rrjedhimisht, edhe orët e mësimit të dëgjimit, janë 

klasifikuar në disa kategori krahasimi në përputhje me tipologjinë e teksteve dhe detyrave 

për të dyja grupet e punës.  

 

Kjo etapë e analizës mbështetet në tri nënçështje, së pari në krahasimin e treguesit të 

mesatareve të përgjithshme të rezultateve të fletëve të punës në totalin e orëve për secilin 

mjedis dhe, së dyti, në konfigurimin dhe analizën e prirjes e ritmikës së përparimit të 

studentëve nga detyra në detyrë për të njëjtën tipologji detyrash tek të dy grupet. Së treti, 

objekt i analizës krahasuese janë bërë edhe përgjigjet e studentëve – veçanërisht gjatë 

shënimmbajtjes dhe fazës reflektuese – për tregues të tillë si niveli i  pjesëmarrjes në 

shënimmbajtje dhe në realizimin  e veprimtarive reflektuese si dhe gjatësia e teksteve të 

shkruara prej studentëve. 

 

Ndryshimin e madh midis dy konteksteve në të cilat kanë punuar grupet e punës e 

tregojnë më së miri dy ndryshore – koha e ekspozimit ndaj informacionit dhe mjedisi i të 

nxënit – që janë faktorë përcaktues për ecurinë e studentëve në mjediset përkatëse. 

 

 

 

                                                        
112

 N. Kenny dhe L. Luque-Mortimer, First Certificate Practice Tests, Longman, 2000, f. 129-149. 
113 Rreth metodës së përdorur shih http://www.statisticssolution.com, http://www.academic.udayton.edu 

dhe http://www.gla.ac.uk/sums/users/jdbmcdonald/PrePost_TTest/pairedt1.html 

http://www.statisticssolution.com/
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3.5.Përshkrimi i programit kurrikular të dëgjimit në mjedisin virtual. Shqyrtimi  i 

vlefshmërisë së materialeve dëgjimore në formë e përmbajtje. 

 

Përvoja e sjellë në këtë pjësë të punimit është konceptuar si një ndër njësitë kyçe të 

projektit studimor disaplanësh  “English for the Net Generation”. Përshkrimi i programit 

kurrikular të ndërtuar online fillon me  kompetencën dëgjimore jo vetëm për rëndësinë që 

paraqet kjo shprehi në procesin e nxënies së gjuhës së huaj, por duke u nisur edhe nga 

mangësitë e theksuara në përvetësimin e shprehive dëgjimore në gjuhën e huaj të 

konstatuara  gjatë  përvojës profesionale me studentët shqiptarë, për të cilët vështirësitë 

në fjalë përbëjnë një pengesë serioze për ecurinë në lëndë të ndryshme të programit 

akademik, sidomos gjatë vitit të parë të studimeve. Në kushtet kur interneti po depërton 

gjithnjë e më masivisht në jetët tona, ka ardhur koha që të vlerësohet roli i tij në shërbim 

të zhvillimit cilësor të aftësive të dëgjimit në gjuhën e huaj, duke e ngritur procesin e të 

nxënit mbi një dimension të ri që tejkalon kufizimet e hapësirës dhe kohës. 

 

Analiza e hollësishme e karakterit të materialeve dëgjimore të krijuara e të përshtatura në 

website-in e kursit (www.netenglisholsa.org) në formë e përmbajtje ka jo vetëm vlera 

njohëse për studimin në fjalë, por përmes saj arrihen të evidentohen e vlerësohen 

standardet me të cilat është punuar duke treguar në ç‟masë integrimi i këtij mjeti në 

praktikën dëgjimore u përmbahet ose jo parimeve të cituara në çështjen e dytë të këtij 

kapitulli. 

 

 
 

Figura 3.1. 

 

Rubrika e dëgjimit (“LISTENING”) në website vjen si një risi në programin e këtij 

projekti duke iu adresuar drejtpërdrejt kompetencës dëgjimore. Përmbajtja e saj është 

konceptuar e tillë që t‟i vijë realisht në ndihmë përshpejtimit të zhvillimit të shprehive të 

dëgjimit për studentët në nivelin e parë  të  përparuar (low advanced – FCE). Përmes një 

cikli 13-orësh dëgjimi të shtrira në rreth 10 javë programi sjell një mori materialesh 

http://www.netenglisholsa.org/
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autentike nga website-e prestigjoze të një standardi të lartë të pranuar e njohur botërisht 

(www.bbc.co.uk dhe www.voa.com), si dhe mjaft materiale dëgjimi nga një sërë website-

esh mësimore autoritare (www.esl-lab.com; www.webenglishteacher.com/esl.html; 

www.literacynet.org/cnnsf; etj.), që bashkarisht formësojnë një kuadër të larmishëm 

formash e temash, që nga intervistat reale me artistë filmash në BBC, analizat dhe 

sintezat e lajmeve më të fundit nga bota, siç ishte hyrja e Kroacisë në BE apo protestat 

antiqeveritare në Turqi, miratimi i ligjit pro abortit për raste të kufizuara në Irlandë apo të 

pathënat e njerëzve që kanë bërë epokë në historinë e njerëzimit (Intervista e Thatcher-it 

në ish-BS).  

 

Materialet u pasuruan me diskutime të gjalla dëgjimore mbi çështje shoqërore e kulturore 

me rezonancë të gjerë, siç ishte lajmi mbi operacionin e Angeline Jolie-së si masë 

parandaluese kundër kancerit të gjirit, dëshmia e dhimbshme e Enrique Ramirez-it mbi 

analfabetizmin e tij dhe luftën e gjatë për ta mposhtur atë apo filmi mbi sfidën e 

përditshme të fëmijëve autikë, të cilët kërkojnë më shumë mbështetje dhe shanse në 

shoqëri. Përmes dialogjeve spontane, ngjarjeve nga përvoja e njerëzve të zakonshëm që 

vijnë vazhdimisht përmes ekstrakteve të shkurtra nga website-e mësimore e, madje, edhe 

kumtesave akademike në trajtën e leksioneve me tematika të ndryshme,
114

 kemi sjellë një 

mozaik përvojash interesante, komplekse dhe shpesh të panjohura.  

 

Kësisoj, tematikat historike, shkencore, gjuhësore, politike, shoqërore e kulturore që 

ngacmojnë reagimin mbarëshoqëror, bëhen të prekshme për studentët e këtij kursi, të 

cilëve studimi online u krijon mundësinë të përjetojnë një realitet të gjallë të paeksploruar 

më parë. Ky përshkrim i përmbajtjes së materialeve online shpreh qartësisht rëndësinë që 

u është kushtuar proceseve lart-poshtë, pra, thithjes së të dhënave të kontekstit, 

komponentit kulturor aq të domosdoshëm për lehtësimin e të nxënit të gjuhës. Proceset 

poshtë-lart, pra, ato që lidhen me komponentin gjuhësor, kanë zënë një vend po aq 

parësor përmes larmisë së detyrave me karakter gjuhësor (fonologjik, gramatikor e 

leksikor), siç do ta përshkruajmë më poshtë. 

 

Tipologjia e larmishme në formë e strukturë e teksteve të dëgjimit përbën një tjetër pikë 

të fortë të rubrikës në fjalë. Për nga gjatësia tekstet variojnë prej dialogjeve spontane me 

tematikë të caktuar që nuk zgjasin më shumë se 2 minuta, tek filmat 10 – 15 minutësh në 

trajtë dokumentari e deri tek leksionet e diskutimet 45 - minutëshe me karakter akademik. 

Një tjetër element që bie në sy tek këto tekste është larmia e stileve, thekseve e 

regjistrave gjuhësorë, ashtu siç ndeshen në jetën e përditshme, nga anglishtja britanike tek 

ajo amerikane, nga gjuha e bisedave të zakonshme tek ajo poetike, shkencore apo 

gazetareske; nga gjuha e fëmijës tek ajo e specialistit. Gama e gjerë shihet edhe në llojin 

e materialeve të ofruara për studim - audio, video, herë e shoqëruar e herë jo me 

transkriptim të pjesshëm, materiale dëgjimi me informacion paraprak të përmbledhur, 

shpesh edhe audio cilësore nga website-e mësimore me veprimtari paradëgjimore, 

dëgjimore e pasdëgjimore që i ofrohen të gatshme studentit, duke u hapur rrugë edhe 

formave të vetëvlerësimit (në përfundim të ushtrimit studentët mund të vetëkorrigjohen 

në ballafaqim me përgjigjet e sakta). 

                                                        
114 Njëri prej leksioneve hedh dritë mbi fakte historiko-shkencore në kontinentin e Antarktidës; leksioni 

pasardhës  trajton nga pikëvështrime të ndryshme konceptin e lirisë. 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.voa.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.webenglishteacher.com/esl.html
http://www.literacynet.org/cnnsf
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Larmia e teksteve dëgjimore lejon edhe realizimin e një tipologjie të gjerë detyrash e 

veprimtarish përmes të cilave synohet të zhvillohen tipat e ndryshëm të dëgjimit, si: 

dëgjimi për informacion specifik, për informacion global (idenë kryesore, tonin apo 

fokusin e përgjithshëm të një teksti) si dhe dëgjimi midis rreshtave (ndryshe i njohur si 

inferenca). Për konkretizim, disa nga llojet e veprimtarive të kryera më shpesh janë ato të 

tipit zgjedhje me alternativa, plotësim fjalish mungesore përmes përshkrimit, përkufizim 

termash e konceptesh në varësi të të dhënave në tekst, dhënie përgjigjesh të argumentuara 

ndaj pyetjeve të ngritura, zgjedhje “e vërtetë/e gabuar”, ushtrime fjalori, mbajtje 

shënimesh,  detyra me karakter krijues (intervista), riprodhim fjalë për fjalë i një 

segmenti të caktuar të tekstit, përmbledhje e një materiali, krahasim i pikëvështrimeve në 

dy materiale të ngjashme të mbështetura në kërkesat e punës për nivelin përkatës. 

Përmbushja e këtyre detyrave në fletë pune ndiqet nga veprimtaritë reflektuese – komente 

në faqe ose në forum (sipas kërkesës). 

 

Një ndër sfidat e nismës së ndërmarrë lidhet me faktin se krijimi i materialeve ka kërkuar 

kohë, mund dhe mbi të gjitha sens krijues e pasion si kushte të domosdoshme për të 

lehtësuar mbarëvajtjen e punës me nxënësit për të nxitur dëshirën, motivimin e besimin e 

tyre tek vetja. Për këtë është nevojitur një periudhë e gjatë hulumtimi në website-e 

autoritare që siguronin video dhe audio në përputhje me pritshmëritë/objektivat e 

programit për këtë nivel formimi. Çdo material i zgjedhur është përpunuar e analizuar më 

tej prej meje në funksion të një  konceptimi pedagogjik sa më të efektshëm.  

 

Më poshtë po renditim në një tabelë temat e programit të dëgjimit online: 

 

Tabela 3.1. 

 

Orët e dëgjimit Temat e programit dëgjimor 

   Ora 1
115

 Interview with a movie star 

Ora 2 Auto-correction Listening Extracts (audio 1) 

Ora 3 Auto-correction Listening Extracts (audio 2) 

Ora 4 Enrique‟s Story 

Ora 5 A News Report (Croatia‟s admission to EU) 

Ora 6 VIP News (video: A. Jolie‟s breast surgery) 

Ora 7 Thatcher Interview 

Ora 8 Lecture 1: Antarctica 

Ora 9 Auto-correction Listening Extracts (audio 1) 

Ora 10 Auto-correction Listening Extracts (audio 2) 

Ora 11 Latest News: Abortion Law Vote Polarizes Ireland 

Ora 12 News Contrast: Protests in Turkey 

Ora 13 Lecture 2: Liberty 

Ora 14 My Autism and Me 

                                                        
115

 Tema e parë në programin e website-it i referohet  orës së mësimit realizuar në klasë, e cila u bë objekt 

studimi tek analiza e drejtimit A, por është përfshirë formalisht në këtë tabelë për të pasqyruar renditjen 

tematike në përputhje me paraqitjen e saj online. 
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Për secilin material dëgjimi janë krijuar fletë pune të posaçme duke pasur për udhërrëfyes 

metodik strategjitë e dëgjimit të konceptuara në disa hallka: veprimtari paradëgjimore, 

dëgjimore dhe pasdëgjimore. Në fazën e parë studentët marrin informacionin paraprak të 

nevojshëm për të parashikuar atë që duhet të dëgjojnë (p.sh.: u kërkohet të studiojnë 

paraprakisht titullin apo pamjet vizive të videos, të lexojnë me vëmendje përmbledhjen 

orientuese të materialit dëgjimor që jepet përbri tij, të studiojnë pyetjet e fletës së punës, 

orientimet e dhëna në email-in e nisur prej meje si dhe në detyrën e postuar në web faqe). 

Në shumicën e rasteve etapa paradëgjimore përfshihet në fletën e punës, ku nxënësve u 

jepet informacion hyrës mbi objektin e dëgjimit, p.sh.: të dhëna mbi jetën dhe 

veprimtarinë e Aung San Suu Kyi-së, udhëheqëses së opozitës në Birmani, që i paraprijnë 

dëgjimit  të leksionit të saj mbi lirinë, etj. Tek një pjesë e fletëve të punës nuk cilësohet 

titulli i rubrikës, në këtë rast etapa konsiderohet e  shteruar përmes të dhënave paraprake 

që i siguron vetë faqja e website-it autentik/mësimor (p.sh.: intervistat tek BBC Radio 4) 

ose përmes një orientimi në email.  

 

Gjatë dëgjimit të materialit studentëve u kërkohet të mbajnë shënime dhe t‟u përgjigjen 

kërkesave të tipave të ndryshëm. Ndërkaq, u është kërkuar të monitorojnë në vazhdimësi 

punën e tyre duke ngritur pyetje e duke marrë sqarime përmes email-it. Për fazën 

pasdëgjimore nxënësve përgjithësisht u kërkohet të shprehen në forumin e grupit për të 

dhënë reflektimin e tyre lidhur me temën e porsadëgjuar.  

 

Argumentat e shtjelluar gjatë këtij përshkrimi të hollësishëm të natyrës së materialeve të 

krijuara në website dëshmojnë se konceptimi i tyre dhe realizimi i punës me to u 

përgjigjet parimeve që mund ta orientojnë dëgjimin drejt një veprimtarie të suksesshme. 

Sigurisht, falë bashkëpunimit të vazhdueshëm në ekip u arrit kapërcimi prej gjendjes së 

pasigurisë (nga ballafaqimi fillestar me një mjedis virtual kompleks plot të papritura) 

drejt vetëbesimit të domosdoshëm për të realizuar një punë sa më efektive në një mjedis 

të njohur, nxitës e komod. 

 

 

3.6.Përshkrimi i projektit dëgjimor në klasë 

 

12 studentët e grupit të kontrollit i janë nënshtruar një cikli të plotë dëgjimor prej 13 

orësh në klasë (në përputhje me numrin e orëve totale të dëgjimit parashikuar në 

programin e Analizës së Tekstit në kursin e parë). Veprimtaritë janë shkëputur prej tekstit 

Gold Coursebook – First Certificate
116

 që u paraqitet studentëve për herë të parë për 

efekte projekti, pra, është i ndryshëm nga teksti i miratuar në departament me të cilin 

punojnë studentët në auditor.
117

  

 

Materialet dëgjimore në tekst kanë mjaft ngjashmëri me njëri-tjetrin si për nga gjatësia, 

ashtu edhe për nga struktura e veprimtarive praktike rreth tyre. Veprimtaritë ndjekin 

synimin për të zhvilluar paralelisht të tre tipat e dëgjimit – dëgjimin për detaje, për të 

                                                        
116 Shih Richard Acklam dhe Sally Burgess, Gold Coursebook – First Certificate, Longman, 2000, f. 68-76. 
117 Për informacion konkret mbi objektivat që i prijnë zhvillimit të kompetencës dëgjimore në këtë nivel, 

shih  Richard Acklam dhe Sally Burgess, First Certificate Gold, Teacher‟s Book,  Longman, 2000, f. 4-5. 
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dhëna globale dhe dëgjimin midis rreshtave – ndërsa konceptimi i tyre është bërë në 

përputhje me strategjitë për një dëgjim të suksesshëm – veprimtari paradëgjimore, 

dëgjimore dhe pasdëgjimore. Nga pikëpamja tipologjike tekstet e dëgjimit ngjasojnë 

mjaft me njëri-tjetrin, çka e dallon tërësinë e tyre disi uniforme prej larmisë së ofruar në 

programin online. Kryesisht materialet për dëgjim janë programe të improvizuara 

radiofonike me karakter informues mbi dukuri e problematika të ndryshme që vijnë në 

trajtën e intervistave dhe dokumentarëve (jo më të gjatë se 10 - 12 minuta) por edhe të 

materialeve (ekstrakteve dëgjimore) ku folës të shumëfishtë përshkruajnë përvoja të 

ndryshme brenda të njëjtit material. 

 

Më poshtë po renditim në një tabelë temat e programit të dëgjimit në klasën tradicionale. 

 

Tabela 3.2. 

 

Orët e dëgjimit Temat e programit dëgjimor në klasë 

Ora 1 Disaster at Sea 

Ora 2 Unpopular Jobs 

Ora 3 Do you take this man? 

Ora 4 Man‟s Best Friend 

Ora 5 A Joke (extracts) 

Ora 6 Guardian Angels 

Ora 7 Stagefright 

Ora 8 A Complaint 

Ora 9 The History of Pizza 

Ora 10 Biosphere 2 

Ora 11 Vampire Woman 

Ora 12 Your Song (by Elton John) 

Ora 13 Exam Fever 

 

 

3.7.Studim rasti 1: Kompetenca dëgjimore në gjuhën angleze gjatë mësimdhënies në 

klasën me dhe pa website 

Për të vlerësuar ecurinë e kompetencës dëgjimore në këtë pikë të punimit, le të 

shqyrtojmë krahasimisht rezultatet e një ore mësimore dëgjimi realizuar me mjete 

tradicionale në klasë dhe ato të një ore ku e njëjta temë realizohet  përmes integrimit të 

website-it po në klasë. 

 

Pyetjet që ngrihen në këtë pjesë të studimit lidhen me shkallën e realizimit të objektivave 

specifike të orës së mësimit pasqyruar në përshkrimin e strukturës mësimore dhe i 

adresohen zhvillimit të shprehive dëgjimore, atyre me shkrim e me gojë, leksikut e 

strukturave si dhe shprehive ndërkulturore brenda një fushe të caktuar tematike (shih më 

poshtë objektivat).  
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3.7.1. Përshkrimi i strukturës mësimore të orës me website dhe orës tradicionale 

Për të vlerësuar konkretisht rolin e website-it në raport me mjetet e traditës (tekst, 

magnetofon, etj.) kemi ideuar dhe realizuar një orë mësimi nga fusha e artit dhe karrierës 

artistike titulluar “The Price of Fame” (“Çmimi i famës”) sipas dy formateve në lëndën e 

Analizës së Tekstit me studentë të kursit I të degës së gjuhës angleze. 24 studentët 

pjesëmarrës (të një niveli relativisht mesatar) punuan paralelisht të ndarë në dy grupe me 

nga 12 vetë
118

 secili, siç e kemi bërë me dije tek metodologjia e punës. Grupi A 

(eksperimental) punoi duke integruar teknikën e website-eve në klasë mbështetur nga 

fletët e punës krijuar enkas për veprimtaritë mësimore, ndërsa me grupin B (grupi i 

kontrollit) u zbatua metoda tradicionale e dëgjimit të informacionit nga magnetofoni, i 

orientuar nga veprimtaritë e tekstit akademik. 

 

Objektivat e orës së mësimit:    
  

1. Të zhvillohen shprehitë e të dëgjuarit në kontekstin e një ligjërate me temë famën 

dhe  karrierën artistike. 

2. Të zgjerohet e konsolidohet leksiku mbi tematikën e artit dhe argëtimit. 

3. Të konsolidohen:   

a. Teknikat e intervistës dhe mënyrat e ndërveprimit shoqëror                 

b. Strukturat e ndryshme të të bërit pyetje e të të dhënit përgjigje në gjuhën angleze. 

c. Mënyrat e reagimit ndaj informacionit të ri. 

4. Studentët të zhvillojnë paralelisht kompetencat gjuhësore të të folurit e të të 

shkruarit si dhe shprehitë ndërkulturore në lidhje me fushën e famës dhe karrierës 

artistike. 

 

Mjetet:  

  

Për formatin me website: kompjutera të lidhur me internet (një kompjuter për çdo dy 

studentë), dërrasë e zezë, fletë pune. 

 

Për formatin tradicional: tekst, magnetofon, dërrasë e zezë. 

 

Koha: 60 minuta 

 

3.7.2. Modeli i mësimdhënies përmes website-it
119

 

Topic: The Price of Fame – An Interview with a Film Star 

(Tema: Çmimi i famës – Intervistë me një yll kinematografie) 

 

 Evokimi (10 minuta)   

                                                        
118 Tek përshkrimi i metodës së punës është sqaruar se për ndarjen e klasës në grupe, përveç rezultatit në 

testin paraprak, u mor parasysh ruajtja e ekuilibrave lidhur me nivelin gjuhësor dhe karakteristikat e çdo 

studenti. 
119 Për këtë qëllim u shfrytëzuan tekste dëgjimore nga website-i autentik i BBC-së me adresë: 

http://bbc.co.uk/radio4/collections/film-interviews 

http://bbc.co.uk/radio4/collections/film-interviews
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Prezantohet tema duke shkëmbyer mendime lidhur me preferencat e studentëve për 

aktorët e kinemasë dhe rolet e tyre. Në  këtë etapë një diskutim i thjeshtë në klasë është i 

mjaftueshëm, ndërkaq, motivohen nxënësit të pasurojnë mendimet duke e zgjeruar 

bisedën me fusha të tjera tematike, si: filmat e parapëlqyer,  prodhimet më të fundit, shijet 

kinematografike në përgjithësi, etj. Ja si është hartuar konkretisht rubrika e evokimit gjatë 

kësaj ore mësimi e pasqyruar në një fletë pune:  

 

 

                                        

WARMER ACTIVITIES 

 

a. Talk to your partner then to the class:                     

 What kinds of films do you like? 

 Who are your favorite actors? Why? 

 In what ways would being famous change your life? 

b. Which film star would you like to interview now? 

c. What would you ask that person?  

 

Figura 3.2. 

   

Qëllimi i kësaj veprimtarie, përtej motivimit të nxënësve, lidhet me evokimin e 

strukturave të ndërtimit të pyetjeve në anglisht si dhe të njësive që formojnë fushën 

leksikore të konceptit “famë” apo “karrierë artistike”. Prurjet më tipike të përftuara gjatë 

diskutimit hidhen në dërrasën e zezë në trajtën e një “stuhie mendimesh”.  

 

Shembuj: 

talent, acting, publicly adored, producer, addicted to fame, press conference, a high 

public profile, celebrities, privacy invasion, to remain in the public eye, romance, thriller, 

screen, scene, plot, director, ending, audition. 

 

[talent, aktrim, i/e adhuruar nga publiku, producent, i fiksuar pas famës, konferencë për 

shtyp, profil i lartë publik, njerëz të famshëm,  cënim i privatësisë,  mbetem në vëmendjen 

e publikut, romancë, film “thriller”, ekran, skenë, regjizor, fundi, audicion.] 

 

 Puna në web (40 minuta) 

U kërkohet studentëve të vizitojnë faqen e website-it të klasës në 

www.netenglisholsa.org.  Për këtë orë të parë të punës me mjetin studentët shohin të 

hedhur një adresë në http://bbc.co.uk/radio4/collections/film-interviews (faqe e radios 

BBC, kanali 4 online), ku transmetohen intervista me personazhe të njohur. Studentët 

zgjedhin për të dëgjuar një intervistë me një aktor të preferuar në grupe dyshe. Intervistat 

janë të gjitha audio pa transkriptime dhe ka mjaft mundësi zgjedhjeje.  

 

Nxënësit duhet të mbajnë shënime mbi çështjet kryesore të bisedës si dhe të vërejnë 

strukturën e organizimit të intervistës – fillimin e ndërveprimit dhe zhvillimin e tij deri në 

përfundim. Këto kërkesa u jepen të detajuara në një fletë pune të konkretizuar  në vijim: 

http://www.netenglisholsa.org/
http://bbc.co.uk/radio4/collections/film-interviews
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TASK SHEET 

 

Listen to your chosen interview and take down notes on these issues: 

 

Who was interviewed? Who was the interviewer? 

What was in focus of the interview? 

 

How was the interview constructed? 

- Introductory remarks 

- Initial questions 

- Reactions to the information given in the interview 

- General vs. Special questions (linguistic analysis of the interview) 

- Concluding remarks  

-  

How did the interviewee react? 

- General tone of the interview 

- The initial part of the interview 

- Answers to questions 

- Additional information 

- Conclusions  

 

 Note down the most useful structures and expressions. 

 

Figura 3.3. 

 

 Veprimtaritë pas punës në web (20 minuta) 

a. Në përfundim të intervistës plotësohet fleta e punës nga të gjithë dhe i jepet mundësia 

çdo studenti të raportojë çfarë dëgjoi dhe për kë bëhej fjalë. Ata thonë çfarë të rejash 

zbuluan dhe çfarë do të donin të kishin zbuluar. 

b. Pasurohet pema e leksikut kyç në dërrasë me shprehje të reja të përftuara nga dëgjimi 

në web përmes prurjeve të studentëve:  

 

Shembuj:  

starring, image, Oscar Nomination, rehearsal, a volcanic role, a breakthrough, 

compromise, a hero, ... 

[në rolin kryesor, imazh, kandidim për çmimin Oscar, provë, rol shpërthyes, arritje e 

suksesit, kompromis, protagonist, ...] 

 

c. Përmes një stuhie mendimesh plotësohet skema në dërrasë me struktura të larmishme 

të fillimit, vazhdimit e përfundimit të intervistave. 

 

Zhvillimi i një bashkëbisedimi folës – bashkëfolës është shprehi e vështirë për t‟u fituar 

në gjuhën angleze. Për ta lehtësuar këtë studentët nxiten të japin shembuj të mënyrave të 

ndryshme të përdorura nga intervistuesi dhe i intervistuari për të ndërtuar dialogun. 

Strukturat gjuhësore më tipike në lidhje me temën në fjalë shkruhen në dërrasë të zezë 
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dhe analizohen me gjithë klasën. Po sjellim për konkretizim disa nga prurjet e 

sipërpërmendura të studentëve: 

 

a. Si mund të fillojë një intervistë e këtij tipi: 

Shembull 1: 

 

Hello, Ben Affleck talks about acting and directing, action and character in his movie ... 

 

[Përshëndetje, Ben Affleck flet rreth aktrimit dhe drejtimit regjizorial, ngjarjeve dhe 

personazheve në filmin e tij ...] 

 

 
 

Figura 3.4. 

Shembull 2: 

 

Hello! Today Penelope Cruz – Oscar and Bafta nominated for her volcanic role in the 

latest Woody Allen film - will discuss working with ... 

 

[Përshëndetje! Sot Penelope Cruz – kandidate për çmimet Oscar dhe Bafta për rolin e saj 

shpërthyes në filmin më të fundit të Woody Allen-it – do të flasë rreth bashkëpunimit me 

...] 

 
 

Figura 3.5. 
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Shembull 3:  

 

We‟ll start the conversation with a famous film actor.... 

[Do të nisim bisedën me një aktor të famshëm filmi ...] 

 

Shembull 4: 

 

My guest this week is a film star... 

[I ftuari im për këtë javë është një yll filmi ....] 

 

Shembull 5: 

 

On this edition of the programme we meet Leonardo DiCaprio and ask him whether he is 

a Freudian or a Jungian. 

[Gjatë këtij programi do të zhvillojmë një bisedë me Leonardo DiCaprio-n për t‟u njohur 

me botëkuptimin e tij, nëse është Frojdian apo Jungian.] 

 

 
 

Figura 3.6. 

Shembull 6: 

 

We start with a Hollywood Superstar, an actor who resurrected the movie action hero, 

Harrison Ford.... 

[Programin e fillojmë me një yll të Hollywood-it, me aktorin që riktheu në ekranin e 

kinemasë heroin e filmave aksion, Harrison Ford ....] 
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Figura 3.7. 

 

b. Mënyra reagimi ndaj informacionit të ri: 

Shembuj: 

 

Very good! / That‟s an interesting idea! / Hahaha... Oh, my God! (laughing in a friendly 

manner) / That‟s true!, Absolutely!, etc.   

[Shumë mirë!/Sa ide interesante!/ Hahaha... O Zot i madh! (duke qeshur në mënyrë 

miqësore)/Ёshtë e vërtetë!/Absolutisht! ...duke pohuar plotësisht bashkëbiseduesin..., etj.] 

 

c. Si mund të shprehim interes gjatë bisedës: 

Shembuj: 

 

Exactly! / Really? I have never thought of it! / Have you?/Did you?/Could you?/ How 

nice it would be to ..., etc.  

[E saktë!/ Vërtet? Kurrë nuk më ka shkuar në mend!/ Ashtu?/ Sa mirë do të ishte sikur ..., 

etj.] 

 

 Reflektimi 

 

Më pas realizohet etapa përmbyllëse e reflektimit,  e cila synon dhënien e feedback-ut 

prej studentëve.  Gjatë kësaj etape do t‟i mëshohet nxitjes së shprehive me gojë e me 

shkrim brenda së njëjtës tematikë. Në grupe dyshe improvizohet një intervistë, e cila do 

të aktrohet në auditor.
120

  

 

                                                        
120 Një prej modeleve të intervistave të hartuara prej studentëve paraqitet në shtojcat e këtij punimi (shih 

shtojcën 3, f. 210-211). Siç edhe mund të shihet, modeli flet për një produkt cilësor, si në drejtim të 

thellësisë së përmbajtjes, ashtu edhe për nga fjalori i pasur i  fushës (i qarkuar me të kuqe), prania e 

strukturave të fillimit, vazhdimit e përfundimit të intervistës si dhe llojeve të pyetjeve të përdorura në të. 

Modeli në fjalë është vlerësuar maksimalisht prej meje mes punimeve të grupit eksperimental. 
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3.7.3. Modeli i mësimdhënies përmes mjeteve tradicionale 

Topic: The Price of Fame – An Interview with a psychologist and a rock star 

manager
121

 

(Tema: Çmimi i famës –Intervistë me një psikolog e menaxher të një rock star-i) 

 

 Evokimi (15 minuta) 

Struktura e kësaj etape është thuajse e njëjtë në formë e përmbajtje me evokimin e orës 

përmes website-it për vetë qëllimin që ka. E veçanta e orës tradicionale në këtë pikë është 

përdorimi i tekstit në realizimin e evokimit në vend të hartimit të fletëve të punës nga 

mësuesi. Teksti është i pasur në pyetje diskutimore të një karakteri të përafërt, por këto 

pyetje lidhen drejtpërdrejt me disa fotografi aktorësh të cilave nxënësit duhet t‟u 

adresohen gjatë diskutimit. Punohet paralelisht me dërrasën ku hidhen në trajtën e një 

stuhie mendimesh pyetje me struktura të larmishme si dhe njësitë leksikore kyçe.
122

 

 

Duke i paraprirë veprimtarisë pasardhëse, orientohen studentët drejt dëgjimit të një 

interviste me menaxherin e një ylli muzike dhe një psikolog ku objekt diskutimi është 

fama dhe menaxhimi i saj. Orientimi bëhet përmes njohjes me ushtrimin e saktë/e gabuar 

në tekst si dhe përmes qartësimit të kërkesës për mbajtje shënimesh lidhur me strukturën 

e ndërtimit të intervistës.  

 

 Veprimtaria e dëgjimit (30 minuta) 

Studentët dëgjojnë si klasë të njëjtin material nën drejtimin e pedagogut. CD-ja kthehet 

dy herë për një dëgjim më të detajuar. Nxënësit mbjanë shënime dhe më pas në grupe 

dyshe punojnë për të formuluar përgjigjet. 

 

 Veprimtaritë pas rubrikës së dëgjimit (25 minuta) 

 

a. Diskutohet tematika e bisedës në CD me studentët përmes shënimeve të mbajtura. 

b. Kontrollohet zgjidhja e ushtrimit të tekstit (e vërtetë/e gabuar) për të matur shkallën e 

kuptueshmërisë së materialit. 

c. Nxënësit diskutojnë rreth strukturave të fillimit, vazhdimit e mbarimit të intervistës të 

hasura në tekstin dëgjimor. Këto të dhëna si dhe disa struktura shtesë paraqiten në 

mënyrë të organizuar në dërrasën e zezë. 

d. Studentët diskutojnë rreth fjalëve kyçe (rreth fushës së artit e karrierës) të vërejtura 

gjatë dëgjimit dhe së bashku i pasqyrojmë ato në dërrasën e zezë duke pasuruar 

pemën e mendimeve të krijuar gjatë fazës së evokimit.  

 

 Etapa përmbledhëse e reflektimit 

                                                        
121 Për të dhënat bibliografike të këtij teksti shih më lart shënimin 116. 
122 Shih më sipër njësitë leksikore gjatë fazës së evokimit në orën përmes website-it, f.72. 
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Studentëve u kërkohet në grupe dyshe të ndërtojnë një intervistë me një njeri të 

famshëm dhe ta aktrojnë atë në auditor.
123

 

 

3.7.4. Vështrim krahasues i orës përmes website-it dhe orës tradicionale 

Në përfundim të procesit mësimor, të dy formatet e orës së mësimit iu nënshtruan një 

analize të hollësishme pedagogjike me qëllim evidentimin e orës më të suksesshme dhe 

mjetit që krijoi më shumë përparësi në realizimin e objektivave të paracaktuar, 

veçanërisht ato lidhur me kompetencën dëgjimore, por edhe pengesave e vështirësive të 

hasura në të dy kontekstet. 

 

Në sajë të shënimeve e vërejtjeve personale për çdo hallkë të mësimit, analizës së punëve 

me shkrim të studentëve, si dhe një interviste me ta në auditor, mund të ngremë disa 

argumenta për analizë në përputhje me drejtimet e synimeve të orës së mësimit, si më 

poshtë: 

 

 Analizë e realizimit të objektivit 1:  

Nxitja dhe zhvillimi i shprehive të të dëgjuarit në gjuhën e huaj në fushën e karrierës 

artistike 

 

Ky objektiv - fokus i të dyja formateve mësimore - rezulton të jetë realizuar në shkallë të 

ndryshme, ku përparësi në rendimentin e përftuar merr ora me website. Këtë e dëshmojnë 

disa tregues të produktit gjuhësor të nxënësve gjatë veprimtarive pasdëgjimore për 

marrjen e feedback-ut, si: plotësia e përmbledhjes së informacionit realizuar me gojë dhe 

në shënimet me shkrim, shpeshtia e përdorimit të fjalëve dhe strukturave kyçe të 

materialit, hapësirat më të gjera të studentëve për pjesëmarrje në diskutim. Këto do të 

bëhen objekt analize në nënçështjet pasardhëse të këtij diskutimi. Në këtë pikë vlen të 

ndalemi në disa faktorë me karakter kryesisht pedagogjik, por me ndikim jo të pakët në 

suksesin ose mossuksesin e studentëve në dëgjim.  

 

Cilat, pra, janë arsyet që i japin website-it përparësi në raport me mjetet tradicionale 

(qofshin këto të përditësuara)?  

 

Përparësitë e website-it mendoj se duhen parë në prizmin e raporteve që përdoruesi, në 

rastin tonë, studenti i gjuhës, vendos me informacionin përmes mjetit në fjalë. Më 

konkretisht, ora me website i krijoi mundësi zgjedhjeje çdo çifti studentësh lidhur me 

aktorin që dëshironin të bëhej objekt i intervistës, ndërsa ora tradicionale ofroi vetëm një 

alternativë të cilën duhej ta dëgjonin të gjithë. Ky çast fillestar por shumë thelbësor i 

punës ka një domethënie të madhe për ecurinë e veprimtarive të mëpastajme, pasi prej 

                                                        
123 Shembulli i një interviste të realizuar prej dy vajzave të grupit të kontrollit gjendet në shtojcën 4 të këtij 
punimi, f. 212-213. Modeli në fjalë është vlerësuar ndër punimet cilësore nga prurjet e grupit të kontrollit e, 

ndërsa hartueset e kësaj interviste kanë bërë përpjekje për të përdorur leksikun e fushës dhe një tipologji të 

larmishme pyetjesh, punimi paraqet mangësi lidhur me elementë të organizimit të përgjithshëm, 

konkretisht, i mungojnë strukturat e fillimit e të përfundimit, të domosdoshme për t‟i dhënë formë të plotë 

një interviste. 
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suksesit të veprimtarisë së dëgjimit do të varet rendimenti i hallkave të tjera, ndaj 

mundësimi i zgjedhjeve për dëgjim është një gjetje e përkryer për rritjen e motivimit të 

studentëve në veprimtari, pra, rritjen e mundësive për një produkt më cilësor. Ky 

konstatim përligjet edhe nga rezultatet e intervistës me studentët e të dy klasave sipas të 

cilave mesatarja e koeficientit të motivimit në klasën me website kap shifrën 3 (mirë) në 

shkallën ngjitëse nga 1 deri në 4, ndërsa në klasën tradicionale vlerësohet me 2 

(mjaftueshëm). 

 

Së dyti, përmes website-eve nxënësve iu ofruan intervista autentike me personazhe reale 

që viheshin në marrëdhënie reale, në dallim nga intervista imagjinare në magnetofon në 

orën tradicionale. Sigurisht, komunikimi i vendosur në një kontekst të vërtetë krijoi më 

shumë ndjeshmëri tek studentët duke u rritur motivimin dhe ngulitur format gjuhësore. 

Ky tregues përputhet me njërin prej parimeve themelore për dëgjim të suksesshëm.
124

 

Edhe vetë studentët, të pyetur nëse do të parapëlqenin të dëgjonin një intervistë reale apo 

imagjinare – shprehën thuajse të gjithë preferencë për intervistën reale.  

 

Së treti, gjatë dëgjimit të website-eve studentët çmuan shumë faktin që gjithkush u ndje 

nga pak protagonist në detyrën e ngarkuar, kjo pasi nxënësit e drejtuan vetë procesin e të 

dëgjuarit dhe e personalizuan atë – në grupe dyshe ata ishin të vetëm përballë intervistës 

dhe mjetit, të pavarur nga mësuesi si dhe të lirë ta kthenin, ta ndërprisnin apo ta 

përshpejtonin materialin sa herë u nevojitej apo dëshironin. Ky fakt i dha përparësi të 

padiskutueshme website-it në realizimin e objektivit në fjalë, pasi, përveç motivimit, rrit 

edhe nivelin e kuptueshmërisë.  

 

Shkalla e lartë e kuptueshmërisë vjen edhe si fryt i bashkëpunimit në çift, përmes krijimit 

të mbështetjes e sigurisë gjuhësore dhe teknike në përdorimin e mjetit. Për tekste njëlloj 

të vështira për nga përmbajtja, shkalla e kuptueshmërisë së tekstit dëgjimor vlerësohet me 

koeficient 3 (mirë) nga studentët që punuan me website, duke e argumentuar kapërcimin 

e vështirësive leksiko-strukturore me mundësinë e shumëfishtë  për kthimin e materialit 

në rast nevoje; ndërsa në klasën tradicionale me 2 (mjaftueshëm)  në shkallën ngjitëse 

nga 1 – 4.
125

 

  

Në klasën tradicionale, ku kemi një mjet (magnetofon) të pranishëm, studentët janë të 

detyruar të ndjekin orientimin e pedagogut, i cili e ka të pamundur t‟u përgjigjet nevojave 

të nxënësve të veçantë për dëgjim, ridëgjim,  kthim të pjesshëm e të vazhdueshëm të 

materialit, por duhet të ecë me ritmin e përgjithshëm të klasës. Të pyetur nëse do të ishte 

më me interes për ta të menaxhonin vetë dëgjimin në mjet apo mësuesi, rreth 75% 

parapëlqejnë të jenë kërkues autonomë, 25% zgjedhin pedagogun për arsye të besimit të 

lartë tek ai, si dhe shpesh për shkak të pasigurive në përdorimin e web-it. Në këtë pikë 

vlen të theksohet se përdorimi individual i website-it nuk krijoi pengesa teknike në 

zhvillimin e veprimtarisë së dëgjimit – studentët e vlerësojnë atë si një mjet të lehtë dhe 

popullor në përdorim. 

                                                        
124

 Shih çështjen 3.2 gjatë këtij kapitulli mbi parimet për një dëgjim të suksesshëm. 
125

 Bëhet fjalë për një nivel mesatar ose nënmesatar studentësh, relativisht me dobësi në shprehitë e 

dëgjimit si rezultat i kontakteve të pakëta me burimet autentike të gjuhës – karakteristikë kjo e 

përgjithshme për nxënësit shqiptarë. 
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Në përdorimin e mjetit tradicional në dallim nga website-et  pati mjaft nxënës që ngritën 

problemin e zhurmave penguese në auditor, disa edhe të qartësisë vokale të mjetit, të cilat 

kanë kosto jo të vogël në realizimin me sukses të veprimtarisë.  

 

Gjithsesi, nga përvoja e pasur e punës në klasë me metoda të parametrave bashkëkohore 

kam konstatuar se, megjithë disavantazhet aktuale dhe potenciale të mjeteve tradicionale 

të dëgjimit, materialet në to ruajnë një përparësi deri diku në raport me website-et 

autentike për faktin se janë të mirëpërshtatura për nivelin gjuhësor dhe moshën e 

nxënësve, madje, duke qenë dhe në funksion të metodës, janë në koherencë të plotë me 

materialet mësimore paraardhëse dhe pasardhëse, dhe kjo i jep një siguri më  të madhe 

procesit, ndërsa tekstet dëgjimore autentike paraqesin një shkallë më të lartë vështirësie, 

kërkojnë shtrirje të kohës mësimore,  ndaj edhe lipset kujdes i madh e virtuozitet nga 

mësimdhënësi për të mos krijuar mur ndarës me nxënësit.  

 

 Analizë e realizimit të objektivave 2-3:  

Zhvillimi i leksikut në fushën e karrierës artistike dhe i strukturave gjuhësore lidhur 

me strukturimin e një interviste, teknikat e saj, llojet e pyetjeve dhe reagimeve ndaj 

informacionit të ri në gjuhën e huaj. 

 

Lidhur me këtë aspekt, ora me website, për shkak të larmisë së teksteve që u vë në 

dispozicion nxënësve, ofron mundësi të mëdha për eksplorimin e leksikut të fushës dhe 

strukturave gramatikore e stilistikore objekt të orës së mësimit duke shumëfishuar si 

produktin leksikor, dhe atë strukturor të nxënësve reflektuar në veprimtaritë pasardhëse 

për marrjen e feedback-ut. 

 

Tek ora me website u jemi referuar gjashtë intervistave, çdonjëra prej të cilave sjell 

struktura e teknika unike e të larmishme për realizimin e saj (rreth 23 njësi leksikore dhe 

20 struktura të reja për fillimin, vazhdimin, mbarimin e një interviste, si dhe reagime ndaj 

informacionit të ri të hedhura në dërrasën e zezë dhe rreth 9 njësi leksikore kyçe dhe 7 

struktura të reja të sjella gjatë orës tradicionale). Në këtë pikë mund të themi se, përveç 

ekspozimit ndaj një informacioni të gjerë gjuhësor, që nënkupton një shkallë më të lartë 

përvetësimi,  website-i rrit mundësitë për konsolidimin e njohurisë nga të gjithë studentët, 

pasi ai është produkt i drejtpërdrejtë i përvojave personale në dëgjim të çdo nxënësi – 

secili sjell kontributin e vet pas procesit të dëgjimit duke u ndjerë më kompetent në raport 

me të sesa po t‟i sugjeroheshin elemente të reja leksiko-strukturore nga mësuesi jashtë 

kontekstit të dëgjimit.  

 

Kjo u vërtetua edhe gjatë veprimtarive të mëtejshme në etapën përmbyllëse (follow-up), 

veçanërisht gjatë kontrollit të punëve me shkrim (intervistat e krijuara nga vetë 

studentët), ku studentët që punuan me website-e përdorën gjuhë relativisht më të pasur e 

më të saktë krahasuar me punët e studentëve në klasën tradicionale. Më konkretisht, 

gjetjet po i pasqyrojmë në një tabelë: 
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Tabela 3.3. 

 

Tregues të përdorimit të gjuhës për çdo 

student 

Ora me website Ora tradicionale 

Nr i njësive leksikore kyçe të përdorura 8-12 5-8 

Nr i njësive strukturore të përdorura 8-11 5-6 

Shkalla mesatare e gabimeve leksikore 

kyçe 

2 2 

Shkalla mesatare e gabimeve strukturore 

kyçe 

2 2 

 

Treguesit e përdorimit të gjuhës në tabelë për të dyja orët na çojnë pashmangshmërisht 

drejt  pohimit se puna në website kontribon në rritjen e mundësive për të eksploruar e 

zgjeruar shprehitë leksiko-strukturore të fushës përkatëse tek studentët e gjuhës së huaj 

me një marzh më të ulët gabimi krahasuar me orën tradicionale. 

 

 Analizë e realizimit të objektivit 4:  

Përshpejtimi i zhvillimit dhe integrimit të aftësive gjuhësore me gojë e me shkrim në 

gjuhën e huaj në fushën e artit dhe famës. 

 

Edhe pse në qendër të orës me website qëndrojnë veprimtaritë e dëgjimit, ajo krijon 

hapësira për nxitjen e njëkohshme të shprehive të tjera gjuhësore (të folurit e të 

shkruarit). Pikërisht, përdorimi i website-eve, duke rritur nivelin  e angazhimit aktiv të 

çdo studenti dhe duke realizuar një shpërndarje përgjegjësie tek e gjithë klasa gjatë dhe 

pas procesit të dëgjimit sjell një produkt gjuhësor gojor a të shkruar cilësisht më të pjekur 

e më të pasur.  

 

Konkretisht, nxitja e autonomisë së të nxënit gjatë dëgjimit në grupe dyshe gjatë orës me 

website rriti mundësitë për zgjerimin e gamës së njohurive leksiko-strukturore lidhur me 

temën objekt në gjuhën e huaj, çka u konstatua përmes një sërë faktesh pedagogjike, të 

cilat po i sjellim më poshtë si argument për të përligjur përparësitë e website-it në 

krahasim me mjetet tradicionale. Së pari, në orën me website, pothuajse të gjithë 

studentët patën mundësi dhe detyrim të raportonin verbalisht (në mënyrë të pjesshme) 

mbi informacionin e dëgjuar pa përsëritur njëri-tjetrin (çdo dy vetë kishin material të 

ndryshëm, pra, edhe përgjegjësi individuale mbi të), gjë që nuk ndodhi në klasën 

tradicionale, ku mjaftuan 2-3 studentë për të realizuar përmbledhjen e intervistës së 

vetme të dëgjuar. Shtimi i mundësive për t‟u artikuluar në lidhje me temën në fokus në 

klasë stimuloi qartazi shprehitë e të folurit në gjuhën e huaj. Mjafton të kujtojmë se 

shkalla e pjesëmarrjes së studentëve në ndërtimin e intervistave ishte 100% në orën me 

website dhe rreth 75% në klasën tradicionale, ku feedback-u  nuk u përftua nga 3 studentë 

(këta kundërshtuan në heshtje realizimin e intervistave) – një tregues ky për t‟u marrë për 

bazë gjatë analizës.  

 

Së dyti, raportimi i studentëve duke pasur për bazë dëgjimin e personalizuar që 

mundësojnë website-et, ishte rrjedhimisht më i pasur në shprehi leksiko-stilistikore të 
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fushës si dhe më i saktë nga pikëpamja gramatikore në përdorimin e strukturave objekt, 

çka u evidentua edhe në produktet (intervistat) e krijuara dhe të interpretuara nga vetë 

studentët, ndryshe nga klasa tradicionale. Strukturat gramatikore të ndërtimit të 

intervistës shfaqën larmi dhe saktësi më të madhe në klasën me website – mesatarisht në 

çdo 4-5 struktura 1 përdorim i gabuar; në klasën tradicionale mesatarisht në 3-4 struktura 

1 përdorim i gabuar.
126

  

 

Së treti, mbajtja e shënimeve me shkrim gjatë dëgjimit rezultoi të ishte më e plotë dhe 

koherente për nga organizimi i mendimeve mes studentëve që aplikuan website-et. Për 

më tepër, 12 studentë ose 100% në orën me internet patën mbajtur shënime, pa llogaritur 

cilësinë e tyre; në klasën tradicionale nga 12 studentë vetëm 9 prej tyre ose 75% e 

realizuan këtë kërkesë. Pra, studentët që punuan me website i kanë kushtuar më shumë 

rëndësi shënimmbajtjes dhe kanë shfrytëzuar më shumë shprehi të kësaj strategjie. 

 

Tabela 3.4. 

 

Klasa me website  Klasa tradicionale 

3 shënime të mira 2 shënime të mira 

6 shënime të mjaftueshme 3 shënime të mjaftueshme  

3 shënime të pamjaftueshme 4 shënime të pamjaftueshme 

0 studentë pa shënime 3 studentë pa shënime 

 

Ndikimi është më i ndjeshëm veçanërisht tek nxënësit nënmesatarë dhe të dobët dhe më i 

lehtë te studentët cilësorë, të cilët duket se nuk rreshtin së bëri përpjekje maksimale edhe 

në rrethana jo fort të favorshme, duke siguruar arritjet e kërkuara. 

 

Hartimi i intervistave në çift rezultoi gjithashtu relativisht më i plotë e i saktë në orën me 

website. Duket, pra, se një përvojë dëgjimi kuptimplotë përthithet më mirë e më shpejt 

duke çuar në produkte gjuhësore të një rendi më të lartë. Interpretimi verbal i intervistave 

në klasën me website u mundësua në shkallën 100%, pra, të 12 studentët u aktivizuan 

(nuk po merret në konsideratë cilësia e përgjigjes), ndërsa në klasën tradicionale punimet 

e kërkuara nuk u realizuan nga 3 studentë, pra, pati vetëm 9 pjesëmarrës.  Nga këto të 

dhëna rrjedh se veprimtaritë me website kanë qenë veçanërisht të dobishme në nxitjen e 

shprehive komunikative (të folurit e të shkruarit) në gjuhën e huaj për studentët 

tradicionalisht pasivë a indiferentë dhe me dobësi më të theksuara gjuhësore për të njëjtin 

nivel nxënësish në të dyja klasat. 

 

Argumentat e parashtruar më lart dhe të dhënat  lidhur me produktin (output-in) gjuhësor 

të studentëve tregojnë se website-i ushtron ndikim më të madh mbi zhvillimin paralel, jo 

të njëanshëm të aftësive gjuhësore, nxit dhe përshpejton integrimin e shprehive në raport 

me rendimentin e orëve tradicionale (megjithë shkallën e lartë të përgjegjësisë dhe 

përpjekjeve për të angazhuar gjithë studentët në veprimtari, në klasën tradicionale ndihet 

                                                        
126

 Nuk ka shumë diferencë në numrin absolut të gabimeve për shkak të ekspozimit ndaj një numri total më 

të vogël strukturash gjuhësore-stilistikore të hasura gjatë orës tradicionale.  
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një shkallë më e ulët motivimi që përkthehet në aktivizim më të pakët të një pjese të 

studentëve, si dhe input e output gjuhësor krahasimisht më të ngushtë).  

 

 Analizë e realizimit të objektivit 5:  

Promovimi i kompetencës ndërkulturore së studentëve në fushën e artit dhe karrierës 

artistike 

 

Një nga risitë më domethënëse në MNGJH gjatë dekadave të fundit është njohja e 

dimensionit ndërkulturor, interesi për të cilin sa vjen e rritet nga mësuesit e studiuesit e 

kësaj fushe. 

 

“Proceset e shpejta të globalizimit e dixhitalizimit të shoqërive tona gradualisht kanë 

shtruar kërkesa të reja për arsimimin në përgjithësi e MNGJH-në në veçanti, të cilat vënë 

në pikëpyetje njohurinë  kulturore statike transmetuar nxënësve nga metodat tradicionale, 

duke e zëvendësuar këtë me qasjen ndërkulturore, që e sheh kulturën si një proces 

dinamik e të vazhdueshëm dhe thekson nevojën për t‟i pajisur nxënësit e gjuhës së huaj 

me një qëndrim kritik e shprehitë e duhura për t‟u përballur me mundësitë e pafundme në 

shoqërinë moderne shumëgjuhëshe e shumëkulturëshe.”
127

 

 

Në funksion të promovimit të këtij dimensioni në procesin e MGJH-së duket se website-i 

luan një rol të konsiderueshëm, nëse veprimtaritë me të bëhen pjesë integrale e 

sistematike e kurrikulës së gjuhës së huaj krahasuar me njohuritë kulturore të përftuara 

nga metodat tradicionale.  

 

Le ta analizojmë më konkretisht këtë çështje duke iu referuar rezultateve të dy orëve 

paralele të mësimit: 

 

Gjatë orës me website, vendosja e veprimtarisë së dëgjimit në një kontekst sociokulturor 

me personazhe reale, të cilët “ndanë me studentët” përvoja të vërteta përmes një 

komunikimi real, i kontriboi krijimit të urave lidhëse midis protagonistëve të intervistave 

dhe nxënësve, në kuptimin që zgjuan nevojën dhe interesin e këtyre të fundit për t‟i 

njohur më tej këto vlera (sipas komenteve e mbresave të studentëve). Studentët shfaqën 

mjaft ndjeshmëri në dhënien e përshtypjeve për intervistat dhe personazhet. Ata nuk 

kishin dëgjuar por përjetuar, kishin qenë të pranishëm në një përvojë të gjallë 

emocionuese. Madje, 8 studentë shprehën nevojën për të zhvilluar më shpesh orë të një 

natyre të tillë, ku të kenë mundësinë të eksplorojnë edhe ngjarje dhe personazhe të 

fushave të tjera. Mesatarja e vlerësimit dhënë nga grupi eksperimental për praninë e 

komponentit ndërkulturor gjatë veprimtarive në website i përafrohet shifrës maksimale 4 

(“shumë mirë”). 

 

Vërtetësia, mungesa e komplekseve penguese, thjeshtësia, puna në grup, vetëbesimi e 

kurajoja profesionale, suksesi përmes punës së palodhshme, suksesi përmes meritës, 

shpirti i konkurrencës, respekti për dinjitetin e njeriut, etika e punës, ndjekja e një qëllimi 

                                                        
127 Shu – Mei Hung, “Intercultural competence in telecollaborative foreign language learning”. 

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2687  

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2687
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në jetë, etj., janë disa nga vlerat që evidentojnë studentët, të cilat do të donin t‟i kthenin 

në moto të jetës së tyre. Duket se larmia e intervistave (input-it) në website dhe mundësitë 

për t‟i dëgjuar dhe ridëgjuar edhe në kontekste të tjera jashtë klase ndihmojnë proceset e 

reflektimit dhe ndërgjegjësimit ndërkulturor të nxënësve se vlerat, stili i jetës, modelet e 

sjelljes e komunikimit, qëndrimet e reagimet e njerëzve nuk janë universale, por produkt i 

kulturës ku ata formohen si individë. 

 

Teksti, ndërkaq, megjithëse i përditësuar me konceptet e ndërkulturalizmit, krijoi më pak 

ngacmim tek nxënësit, gjë që u evidentua edhe nga kuota mesatare e vlerësimit të 

elementit ndërkulturor në veprimtari me thuajse 3 (mirë) sipas shkallës Likert, nga 

karakteri i përgjithshëm e formal i komenteve mbi materialin e dëgjuar në orën 

tradicionale, komente këto të zhveshura nga elementi personal. 

 

3.7.5. Reflektime mbi profilin e mësimdhënësit – këndvështrim kritik i tij rreth dy 

konteksteve mësimore në fjalë  

 

Në këtë pikë të diskutimit e gjykoj me interes të shqyrtoj disa aspekte që lidhen me 

profilin e pedagogut dhe perceptimet e tij për të dy formatet e mësimit – si krijues, 

drejtues dhe kritik i procesit mësimdhënës të gjuhës.  

 

Me të drejtë lind pyetja: 

 

Cili nga projektet mësimore krijon më shumë lehtësi për të nga një këndvështrim 

pedagogjik e profesional? A kanë kosto për mësuesin e nxënësin përdorimi i mjeteve të 

TIK-ut si website-i apo i mjeteve të traditës? 

 

Përvoja shumëvjeçare me studentë e nxënës të gjuhës së huaj si dhe sfidat për të 

ridimensionuar MNGJH-në duke integruar mjetet e internetit (si në rastin konkret – 

website-in) çojnë në një sërë perceptimesh: sigurisht, komoditeti dhe siguria e 

mësimdhënësit janë të lidhura ngushtë me shkallën e familjarizimit me kontekstin 

mësimdhënës (nxënësit, vendin, përmbajtjen, metodën, mjetin). Sa më të njohur të jenë 

këta komponentë për mësuesin, aq më pak e ndërlikuar bëhet mësimdhënia për të. Në 

këtë prizëm, klasa tradicionale merr përparësi në raport me orën me website-e - në këtë të 

fundit të paktën mjeti përbën një risi si për mësuesin, edhe për nxënësin, por edhe 

përmbajtja nuk zotërohet krejtësisht prej mësuesit dhe prej nxënësit (në mungesë të tekstit 

– mes një morie alternativash për dëgjim në website). Por, në një kuptim më të gjerë, 

siguria dhe përmbushja e mësuesit mundësohen kur ai stimulon frymën e bashkëpunimit 

në grup, nxit të mësuarit autonom, mban në nivele të larta motivimin e pjesëmarrjen 

aktive, kur merr feedback të vazhdueshëm dhe siguron një produkt të pasur nga ana 

cilësore e sasiore. Realizimi i këtyre parametrave është kryer në një masë më të plotë në 

orën me website. Për më tepër, kjo orë mundësoi një menaxhim më të mirë të klasës nga 

ana e pedagogut, i cili qëndron përballë studentëve gjithë kohën, duke mbikqyrur e 

mbështetur ecurinë e punës autonome të çdo grupi e duke dhënë sugjerimet përkatëse.  

 

Megjithatë, ora e mbështetur në një mjet TIK, edhe pse i thjeshtë në përdorim, siç është 

website-i, përbën një sfidë, veçanërisht në kontekstin shqiptar të MGJH-së, ku avaritë 
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teknike janë mëse të zakonshme, ku kompetenca elektronike e mësuesve dhe nxënësve 

është shpesh e pamajftueshme, apo ku puna me një website autentik bëhet shpesh thuajse 

e pamundur për shkak të nivelit të pamjaftueshëm gjuhësor të nxënësit. Përveç këtyre 

pengesave, puna përgatitore për ndërtimin e një ore të tillë – duke filluar nga gjetja e një 

website-i në përputhje me kërkesat e orës së mësimit, vlerësimi i përmbajtjes së materialit 

dhe ndërtimi i veprimtarive me të, krijimi i materialeve mësimore (fletë pune) në 

mungesë të tekstit, kërkon shpenzim të madh kohe, energjie dhe sens krijues. Kjo e 

vështirëson objektivisht përdorimin e përhershëm të mjeteve TIK në MGJH në këto 

kushte duke pasur parasysh ngarkesën reale ditore të mësuesit. Megjithatë, kur mundi dhe 

puna e tij shpërblehen përmes orësh të suksesshme mësimi, mësimdhënësi motivohet më 

tej, bëhet më kërkues e më novator. 

 

3.8.Studim rasti 2: Shprehitë dëgjimore në gjuhën e huaj gjatë mësimdhënies 

virtuale dhe asaj tradicionale në klasë 

 

Ndryshe nga drejtimi i parë, ku të dyja formatet e mësimdhënies (me website dhe me 

mjete tradicionale) zhvillohen në të njëjtin mjedis – në klasë, në këtë drejtim të studimit 

do të provojmë vërtetësinë e hipotezës së ngritur kur mjeti website përdoret përtej mureve 

të klasës, duke marrë trajtat e mësimdhënies virtuale. Efektshmërinë e mësimdhënies së 

dëgjimit në këtë mjedis do ta përqasim me atë çka ofrohet prej mjedisit tradicional.  

 

Për këtë do të fokusohemi në vlerësimin e tre parametrave të ndryshëm: qëndrimit 

subjektiv të studentëve rreth karakterit të përvojës mësimore të dëgjimit në secilin mjedis, 

raportit përqasës të performancës me notë para e pas projektit në mjediset përkatëse, si 

dhe krahasimit të trendit të progresit të studentëve përgjatë ciklit të detyrave të dëgjimit 

në të dyja mjediset, të cilat kanë shërbyer si pyetje kërkimore në këtë nivel studimi. Në 

varësi të rezultateve që do të përftojmë prej analizës së tyre në të dyja mjediset, hipoteza 

e parashtruar për vërtetim do të provohet si e vërtetë ose e pavërtetë.  

 

3.8.1. Analizë krahasuese e rezultateve të qëndrimeve të studentëve lidhur me rolin 

e mjedisit mësimdhënës në kompetencën dëgjimore – website-i apo klasa 

tradicionale?  

Qëndrimet e studentëve ndaj procesit mësimor në tërësinë e vet njihen në literaturën 

pedagogjike
128

 si një faktor thelbësor për mësimdhënie të suksesshme. Tregues si fryma e 

besimit ndaj mjeteve didaktike, komoditeti në mjedisin mësimdhënës, shkalla e motivimit 

dhe e kënaqësisë së përftuar apo perceptimi i nivelit të autonomisë së gjithsecilit në 

përvojën mësimore duhen marrë patjetër në konsideratë kur vlerësojmë aspekte të 

mësimdhënies si faktorë shpesh vendimtarë në suksesin apo mossuksesin e detyrave të 

ndërmarra. 

 

                                                        
128 John T.E. Richardson, “Instruments for obtaining student feedback: a review of the literature”, 

Assessment & Evaluation in Higher Education, vëll.30/4, Routledge, 2005, f.387-415.  
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Në lidhje me qëndrimin ndaj procesit mësimor studentët e të dyja grupeve janë shprehur 

në një pyetësor në përfundim të projektit dëgjimor si dhe përmes një interviste të shkurtër 

ku argumentojnë disa rezultate të rëndësishme dalë nga analiza e të dhënave në pyetësor.  

Në pjesën A të pyetësorit u është kërkuar studentëve të shprehin vlerësimin e tyre (nga 1 

në 5 në shkallë ngjitëse sipas shkallës Likert, ku 1 = dobët, 2 = mjaftueshëm, 3 = 

mesatare, 4 = mirë, 5 = shumë mirë) për një sërë treguesish thelbësorë nga pikëpamja 

psiko-pedagogjike për suksesin e mësimdhënies, si: besimi tek mjeti, komoditeti gjatë 

punës, motivimi dhe kënaqësia e përjetuar para e pas projektit si dhe shkalla e 

autonomisë gjatë të nxënit.  

 

Në pjesën B të tij janë kërkuar qëndrimet e studentëve lidhur me një kategori tjetër 

treguesish të projektuar si disavantazhe gjatë praktikës dëgjimore në secilin mjedis - 

kompetenca e ulët elektronike, vështirësitë gjuhësore, pengesat teknike, mungesa e 

sinjalit të internetit, mospërputhja e stilit të të nxënit, zhurmat, niveli i ankthit, si dhe 

treguesi Tjetër.  

 

Besimi tek mjeti/mjedisi: Studentëve të të dyja grupeve u është kërkuar të japin 

vlerësimin e tyre  përmes një pyetësori mbi shkallën e besimit që ata kanë tek potenciali i 

mësimdhënies tradicionale dhe asaj përmes website-it në zhvillimin e kompetencës 

dëgjimore (pika a) dhe integrimin e kompetencave të tjera (pika b). Nga analiza e të 

dhënave të dala prej grupit të kontrollit rezulton se besimi i studentëve tek klasa 

tradicionale dhe kapaciteti i saj për nxitjen e shprehive dëgjimore në gjuhën e huaj 

mesatarisht shprehet me koeficientin mesatar Mk1 = 3.66. Për të njëjtin grup studentësh 

besimi tek kapaciteti i mediumit për integrimin e aftësive të tjera gjuhësore vlerësohet 

thuajse me të njëjtat shifra, me një rritje të lehtë, Mk2 = 3.75. Shifrat në fjalë kanë vlera 

mbimesatare që i afrohen nivelit mirë (4), por pa e arritur atë, çka lë të kuptohet se klasa 

përbën një medium deri diku të besueshëm për mësimdhënien e dëgjimit në gjuhën e 

huaj, por që nuk ngjall ndonjë entuziazëm të veçantë tek studentët.  

 

Ndërkaq, vlerësimet e dhëna prej studentëve të grupit eksperimental për potencialin e 

website-it në promovimin e aftësisë së dëgjimit kapin një mesatare prej Mw1 = 4.83,  

shifër që përcjell në terma të prekshëm frymën pozitive dhe besimin  e tyre të lartë tek 

mjedisi online. Po ashtu, besimi i studentëve se praktika e dëgjimit në website mund të 

ndihmojë integrimin e zhvillimin paralel edhe të aftësive të tjera, qëndron sërish në kuota 

të larta me një mesatare Mw2 = 4.41. Krahasimi i të dhënave të përmendura më lart 

dëshmon se website-i konsiderohet prej studentëve si më i besueshëm sesa klasa 

tradicionale për promovimin e kompetencës dëgjimore dhe integrimin e aftësive të tjera  

të domosdoshme për nxënien e  një gjuhe të huaj. Madje, vetë vlerësimi me shifra 

pothuajse maksimale  i treguesve në fjalë bie në sy në mënyrë të menjëhershme si  një e 

dhënë tepër e qartë për përparësitë e këtij mjeti. Vlerat e porsashqyrtuara po i pasqyrojmë 

në dy grafikët e mëposhtëm: 
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Grafiku 3.1 

 

 

 
 

Grafiku 3.2 

 

Shkalla e komoditetit: Grupi i kontrollit e ka çmuar komoditetin gjatë programit 

dëgjimor në klasë me një koeficient mesatar Mk = 3.25, pra, lehtazi mbi shkallën 3 

(mesatare). Thënë ndryshe,  studentët pohojnë të jenë ndjerë mesatarisht komodë gjatë 

veprimtarive dëgjimore në klasë. Ndërkaq, shifrat përkatëse tek grupi eksperimental 

flasin për nivele më të larta komoditeti, me diferencë të ndjeshme nga klasa. Kështu, 

mesatarja për website-in për këtë tregues rezulton Mw = 4.5, shifër e cila luhatet midis 

nivelit mirë (4) e atij maksimal (5). Duke krahasuar mesataret në dy mjediset për këtë 

tregues, nxjerrim përfundimin se studentët perceptojnë shkallë më të madhe komoditeti 

gjatë praktikës dëgjimore  në website në raport me klasën.  

 

Një dallim i tillë, siç tregojnë komentet e vetë studentëve dhe vëzhgimet tona në vijimësi, 

shpjegohet me faktin se mjedisi online u ofron nxënësve liri zgjedhjeje sipas 
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parapëlqimeve e interesave tematike (p.sh.: përvoja me zgjedhjen e aktorëve të preferuar 

në intervistat në BBC Radio 4). Praktika në website kursen kohë duke qenë se studentët i 

gjejnë materialet të gatshme pa qenë nevoja të kërkojnë tekste për praktikë dëgjimi nëpër 

biblioteka, etj. Për më tepër, ata mund ta përdorin mjetin edhe gjatë kohës së lirë me 

familjen e miqtë e tyre kudo (në lokal, shtëpi, në udhëtim e internet café) dhe në çdo 

kohë. Grafiku i mëposhtëm ilustron analizën në këtë hallkë të pyetësorit: 

 

 
 

Grafiku 3.3. 

 

Shkalla e autonomisë së të nxënit: Përpunimi i rezultateve të pyetësorit lidhur me këtë 

aspekt të punës tregon se shkalla e autonomisë së të nxënit vlerësohet në kuota 

maksimale në përvojën virtuale, ku koeficienti mesatar shprehet me Mw = 4.91, kurse për 

mjedisin e klasës - pothuajse mirë - Mk = 3.91. Një diferencë e tillë e qartë është e 

kuptueshme, pasi, siç pohojnë studentët e grupit eksperimental, aspekti autonom i 

përvojës online përbën një tipar thelbësor që e dallon atë nga mësimdhënia në klasë, duke 

përbërë, për më tepër, një ndër përparësitë e dallueshme specifike të website-it. Studentët 

mendojnë se dëgjimi individual në website i ka ndihmuar të organizojnë e monitorojnë 

vetë procesin e punës para, gjatë dhe pas veprimtarisë së dëgjimit duke zgjedhur mes 

materialeve, duke i kthyer ato për ridëgjim sipas nevojës, duke shfrytëzuar shpesh tekstet 

e titruara për konfirmimin e segmenteve gjuhësore, madje, duke arritur edhe të 

vetëvlerësohen në sesione të caktuara online.
129

 Të gjitha këto kanë kontribuar në 

krijimin e një mjedisi nxitës e autonom të nxëni, i cili ngre përgjegjësi pune mbi studentët 

dhe i shndërron ata në kërkues të mirëfilltë të informacionit dhe njohurisë. Të dhënat e 

porsakomentuara përmblidhen në grafikun 3.4: 

                                                        
129 Shih në www.netenglisholsa.org orët e dëgjimit për vetëvlerësim. 
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Grafiku 3.4. 

 

Shkalla e motivimit dhe kënaqësisë: Këta dy elementë të rëndësishëm (shkrirë brenda një 

treguesi në pyetësor) janë kërkuar qëllimisht të vlerësohen në dy etapa – para dhe pas 

projektit me të dyja grupet e punës.
130

 Diferencat e përftuara nga krahasimi mes dy 

etapave të punës në secilin mjedis janë vënë më tej përballë njëra-tjetrës për të përcaktuar 

drejtpërdrejt mjetin që krijon më shumë përparësi. Konkretisht, të dhënat e grupit të 

kontrollit tregojnë se niveli i motivimit dhe kënaqësisë para fillimit të projektit ka 

rezultuar mesatarisht Mk1= 3.41, vlerë e cila në fund të praktikës njeh një përmirësim të 

lehtë në Mk2 = 3.66. Duket nga shifrat se motivimi dhe kënaqësia vlerësohen në nivele 

pozitive në mësimdhënien e dëgjimit në klasë në të dyja etapat (në vlera mbimesatare), 

por me një distancë jo të ndjeshme mes njëra-tjetrës, çka tregon se ndikimi i mjedisit në 

klasë ka qenë i ulët.  

 

E njëjta pyetje drejtuar grupit eksperimental për të dhënë një vlerësim për këta elemente 

para dhe pas projektit shprehet me diferenca të ndjeshme nga njëra etapë në tjetrën dhe në 

nivele më të larta krahasuar me rezultatet për klasën. Më konkretisht, vlera mesatare 

fillestare e motivimit dhe kënaqësisë për studentët online rezulton Mw1 = 3.75. Vlerat në 

fund të projektit shprehur përmes mesatares Mw2 = 4.58, ku dukshëm tejkalohet niveli 

mirë (4) e ku prirja shkon qartë drejt shkallës maksimale shumë mirë (5), ∆Mk (0.25) < 

∆Mw (0.83)
131

 na bindin për përjetime në nivele më të larta motivimi e kënaqësie përftuar 

gjatë përvojës në website e, rrjedhimisht, faktojnë ndikimin e ndjeshëm të këtij mjeti mbi 

këta elementë gjatë mësimdhënies së dëgjimit. 

 

 

 

                                                        
130

 Të dhënat për këtë tregues vlejnë edhe për analizën e ecurisë së kompetencës leximore (shih kapitullin 

pasardhës). 
131 Shenja matematikore ∆ (delta) shpreh diferencën e vlerave mesatare të treguesve në fjalë për secilin 

mjedis pune para dhe pas projektit. 
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Tabela 3.5 

 

Treguesi i matur Grupi eksperimental Grupi i kontrollit 

Motivimi e kënaqësia para 

projektit 

Mw1 = 3.75 Mk1 =3.41 

Motivimi dhe kënaqësia në 

fund të projektit 

Mw2 =  4.58 Mk2 =3.66 

Përmirësimi ∆Mw  =   0.83 ∆Mk  =   0.25 

 

Më poshtë po i paraqesim gjetjet e treguesit të kënaqësisë e motivimit në trajtë grafike 

për të dyja mjediset: 

 

 
 

Grafiku 3.5. 

 

Analiza e një sërë elementësh subjektivë të ecurisë së punës (të cilat vështirë se mund të 

maten në terma sasiorë pa i pyetur vetë studentët për mendimet e qëndrimet e  tyre) 

tregon se vlerësimet e larta në terma absolute për mjedisin online dhe dallimi i ndjeshëm 

relativ mes tij dhe mjedisit të klasës përbëjnë një fakt të pamohueshëm se këto aspekte 

duhen çmuar si përparësi të punës në website, ndaj nevojitet të konsiderohen më tej në të 

ardhmen, duke iu nënshtruar analizave studimore më të hollësishme, që shtrihen edhe 

mbi tregues e  të dhëna të tjera. 

 

 Analizë statistikore për treguesit e motivimit dhe kënaqësisë 

Duke e konsideruar treguesin e kënaqësisë e motivimit si faktor me ndikim përcaktues në 

suksesin e veprimtarive mësimore, për një besueshmëri më të lartë të vlerave të përftuara 

nga pyetësorët (të vendosura këto në tabelën më lart), kemi ndërmarrë një analizë 

statistikore përmes së cilës kërkojmë të provojmë nëse diferenca e përmirësimeve të këtij 

treguesi krahasimisht për secilin mjedis është e rëndësishme nga pikëpamja statistikore 

ose jo. Meqënëse të dhënat janë në shkallë ordinale (shkalla Likert) dhe ndjekin modelin 

e matjeve të përsëritura (në dy etapa – para e pas projektit), për të krahasuar motivimin 
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e kënaqësinë e grupit para e pas projektit (në klasë apo në website), do të përdorim testin 

Wilcoxon Signed Ranks Test.
132

  

Për motivimin e kënaqësinë në website para e pas projektit (∆Mw = 0.83), aplikojmë testin. 

Për nivelin e domethënies sig. = 0.05
133

, vëmë re se rezultati i testit tregon se ka një 

diferencë statistikisht të rëndësishme. Më konkretisht, testi tregon se meqënëse vlera e 

domethënies është më e vogël se 0.05 (0.02<0.05), atëherë dy zgjedhjet vijnë nga 

popullime të ndryshme, ose ka një ndryshim të rëndësishëm nga pikëpamja statistikore 

ndërmjet motivimit pas e para aplikimit të projektit në website. Kjo do të thotë se zbatimi 

i projektit për grupin eksperimental në website është shoqëruar me një rritje kënaqësie e 

motivimi. 

Më pas zbatojmë edhe një herë testin me të dhënat për grupin e kontrollit. Në këtë rast 

vlera e koeficientit të domethënies (p-vlera) është 0.083>0.05, gjë që tregon se diferenca 

(∆Mk = 0.25) nuk është e rëndësishme nga pikëpamja statistikore për sa i përket motivimit 

e kënaqësisë në klasë pas e para projektit. Thënë ndryshe, zbatimi i projektit dëgjimor me 

grupin e kontrollit rezulton në një rritje të papërfillshme të treguesit në fjalë. 

 

Nga analiza rrjedh përfundimi se praktika dëgjimore në website ka shkaktuar rritjen e 

motivimit dhe kënaqësisë tek studentët, duke krijuar, kështu, premisa reale për suksesin e 

veprimtarive dhe të performancës së studentëve në dëgjim. 

 

Me sa duket, mjedisi i ri mësimor deri diku i ngjashëm me rrjetet sociale pas të cilave 

studentët janë mjaft të apasionuar, apo fakti që komentet e shkrimet e studentëve janë 

publike, e rritin shkallën e përgjegjësisë dhe impenjimin e tyre për t‟u paraqitur sa më 

mirë, ndërsa përmirësimi progresiv i kompetencës elektronike me kalimin e kohës i 

ndihmon të kalojnë vështirësitë e ndryshme me karakter teknik.  

 

 Analizë krahasuese e pengesave gjatë praktikës së dëgjimit në gjuhën e huaj 

përmes website-it kundrejt mësimdhënies së dëgjimit në klasë 

  

Për shqyrtimin e pengesave të shfaqura gjatë mësimdhënies në website do të mbështetemi 

në pjesën B të pyetësorit, e cila fokusohet në këndvështrimet e nxënësve në të dy 

mjediset. Në realizimin e kësaj analize janë marrë parasysh qëndrimet e studentëve në 

pyetësor, por edhe email-a të shkëmbyer me ta gjatë procesit të punës si dhe vëzhgimet e 

shënimet e mbajtura prej meje. 

 

Konkretisht, në pjesën B të pyetësorit janë listuar një sërë alternativash teorikisht të 

hamendësuara si pengesa për mjediset përkatëse, (por edhe të konstatuara prej meje si të 

tilla gjatë punës) gjatë praktikës dëgjimore në gjuhën angleze: kompetenca e ulët 

elektronike, vështirësitë gjuhësore të tekstit dëgjimor, pengesat me karakter teknik, 

                                                        
132

 Për informacion konkret rreth zbatimit të testit në fjalë në të dyja mjediset shih shtojcën 16, f.236-237. 
133

 Ky është koeficienti i nivelit të domethënies (në anglisht: significance – sig.). Vlera prej 0.05 merret si 

etalon për t‟u krahasuar me koeficientë të tjerë domethënieje (p-vlerat) që rezultojnë prej përpunimit të të 

dhënave statistikore në kontekste të ndryshme.  
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mungesa e sinjalit/linjës së internetit, mospërputhja e stilit të të nxënit, pasiguritë 

emocionale gjatë punës si dhe rubrika Tjetër. Studentët pjesëmarrës në të dyja grupet (pas 

cilësimit të mjedisit ku kanë punuar) kanë qarkuar ata tregues që mendojnë se kanë 

penguar në nivele të caktuara punën e tyre.  

 

Prej analizës së të dhënave për të dyja grupet vërehet se nga çështjet e ngritura ka nga ato 

që janë tipike për njërin mjedis ose tjetrin, por edhe nga ato probleme që shfaqen në të dy 

mjediset.  

 

Treguesi i parë, kompetenca e ulët elektronike, duke iu referuar të dhënave të pyetësorit, 

prek drejtpërsëdrejti vetëm praktikën në website dhe, si e tillë, është evidentuar si 

vështirësi prej 25% të studentëve të grupit eksperimenatal. Ajo lidhet ngushtë me etapat 

fillestare teknike të dëgjimit online (me gjithë orientimet teknike paraprake që u janë 

dhënë studentëve) dhe është kapërcyer me sukses me kalimin e kohës. Kjo situatë 

vërtetohet edhe prej morisë së email-ave të shkëmbyer mes meje e studentëve gjatë 

punës. Si shembuj  të skajshëm mund të përmendim dy studentë të cilëve iu desh të 

hapnin për herë të parë adresë email-i, apo edhe disa të tjerë që e kishin ndërkohë një 

llogari email-i por të pashfrytëzuar më parë.  

 

Ndër problemet në lidhje me përdorimin e email-it veçojmë vështirësitë për të 

bashkëngjitur dokumentet, për t‟i hapur ato apo për të formatuar detyrën e realizuar në 

Word – kësaj shpesh i mungonte titulli, emri i studentit, formati i njëjtë në shkrim, numri 

i faqeve, etj. Mjaft studentë hasnin fillimisht vështirësi në hapjen e adresës së website-eve 

për të dëgjuar materialet e hedhura. Theksojmë se problematika në fjalë ishte mjaft e 

shprehur në javët e para të punës, edhe pse mjeti i krijuar ishte i thjeshtë në përdorim dhe 

udhëzimet e dërguara prej pedagogut të hollësishme e të sakta. Kështu, gjatë gjithë kësaj 

kohe mbërrinin email-a përmes të cilëve studentët, paksa në ankth apo të pasigurt, 

ndjenin nevojën të sqaroheshin, bënin pyetje ose kërkonin ndihmë për t‟u orientuar lidhur 

me anën teknike të realizimit të detyrës.  

 

Ja një email i një studenteje në një situatë të vështirë në fillimet e punës (email-i është 

origjinal, i paredaktuar): 

 

“Profesore mund të më shkruash please se jam bëre lëmsh fare më kthe prgj që ta kuptoj 

që jam OK e hapa faqen dhe dua ta shikoj videon por më thotë file doesn‟t exist.... si t‟ia 

bëj tani??? Blerina.”  

 

Me kalimin e kohës nxënësit fituan siguri në teknikën e punës online ndaj dhe email-a të 

tillë u kthyen në një lloj kujtimi nga fazat e para të projektit.  

 

Problematika e dytë e ngritur në pyetësor - vështirësitë gjuhësore gjatë dëgjimit të 

teksteve – është mjaft e prekshme kudo në klasat tona. Ashtu siç pritej, pyetësori tregoi se 

të dëgjuarit e suksesshëm të anglishtes së folur përbën një sfidë jo të lehtë për të dyja 

mjediset, klasën dhe website-in. Më konkretisht, 50% e grupit të kontrollit, të pyetur  për 

vështirësitë gjuhësore gjatë dëgjimit në mjedisin tradicional të klasës, shprehen se ato 

përbëjnë një pengesë serioze për realizimin e detyrave të ngarkuara. Sipas tyre, 
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vështirësitë kanë të bëjnë kryesisht me të moskuptuarit si duhet të theksit gjuhësor 

(kryesisht atij britanik), me shpejtësinë e të folurit apo me kontekstin tematik (i cili në 

disa raste është pak i njohur prej studentëve); më rrallë përbëjnë problem fjalët e 

panjohura në material.  

 

Vështirësitë me natyrë gjuhësore në tekstet dëgjimore online krijojnë pengesa për një 

numër edhe më të madh studentësh. Plot 67% e studentëve që punuan online u shprehën 

për praninë e këtyre pengesave duke i lidhur ato me çështje të shqiptimit, të shpejtësisë, 

por edhe me shpeshtinë e fjalëve të panjohura të cilat në tekstet autentike apo me gjatësi 

mbimesatare – tipar tipik ky i materialeve dëgjimore online - janë, sigurisht, më të 

shpeshta sesa në materialet mësimore të dëgjuara me magnetofon në klasë. 

 

Për pengesat me karakter teknik, që përbënin edhe kategorinë e tretë të problemeve të 

ngritura në pyetësor, studentët janë përgjigjur se sjellin vështirësi në të dyja mjediset. Më 

të ndjeshëm ndaj tyre kanë qenë studentët e klasës tradicionale pasi, për ta, pengesat në 

fjalë kanë qenë të një shkalle që ka kushtëzuar edhe nivelin e të kuptuarit të materialit në 

kasetë. Më konkretisht, jo pak por 2/3 e studentëve (67%) të grupit të kontrollit 

evidentojnë pengesa teknike madhore, të tilla që në disa raste bënin të pamundur edhe 

dallimin e njërit folës nga tjetri (më së shumti pengesa të lidhura me cilësinë dhe volumin 

e zërit të folësve në tekste). Pengesat teknike të grupit eksperimental, pohuar nga 1/3 e të 

pyeturve (33%) janë të pranishme, por kanë tjetër karakter. Probleme të llojit 

mosmbërritje email-i, ngadalësim i shpejtësisë së internetit, vështirësi  në shkarkimin e 

materialit prej link-ut apo moshapje faqesh, por edhe një sërë problemesh teknike që 

lidhen vetëm me fazat e para të punës me projektin
134

 u bënë shpesh shkak vonesash për 

mbërritjen e detyrave të studentëve, por nuk e prekën në thelb përmbajtjen e punës sonë. 

 

Një problem specifik i nënvizuar prej grupit online ka qenë ai i mungesës së sinjalit/linjës 

së internetit në mjediset ku studentët banonin ose kalonin pjesën më të madhe të kohës. 

Me këtë vështirësi janë përballur 25% e studentëve, të cilët, në mungesë të linjës së 

internetit në shtëpitë e tyre, kanë ndjekur rregullisht kursin e dëgjimit nga ndonjë Internet 

Café afër vendbanimit (kuptohet, kundrejt një kostoje financiare).  

 

Nuk janë evidentuar pengesa të tipit mospërputhje stili gjatë të nxënit në secilin prej 

mjediseve. Studentët, sigurisht, me disa diferenca dhe prirje individuale, janë përshtatur 

kënaqshëm në mjedisin e ri, sikurse edhe studentët në klasë kanë vijuar punën pa 

probleme të kësaj natyre. 

 

Në vazhdim të analizës së pengesave, treguesi “zhurma” shfaqet si një problem 

karakteristik për mjedisin e klasës tradicionale. Edhe pse procesi i orëve të dëgjimit në 

auditor ka qenë një proces normal mësimdhënieje, 58% e studentëve të anketuar pohojnë 

se zhurmat, edhe ato të voglat, kanë pasur ndikim në cilësinë e dëgjimit të tyre. Në fakt, 

pastërtia akustike është tepër e rëndësishme për një orë dëgjimi, pasi qoftë edhe një 

lëvizje apo pëshpërimë mund të shkaktojë humbjen e një fjale apo segmenti me rëndësi 

për kuptimin tërësor të materialit dëgjimor. Përtej përgjigjeve të drejtpërdrejta për orët e 

projektit studentët shprehen se  në orët e zakonshme të dëgjimit në auditor zhurmat janë 

                                                        
134 Në lidhje me përshkrimin e këtyre vështirësive shih më lart, f. 92. 
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edhe më të ndjeshme, aq sa shpesh dëgjimi bëhet i pamundur (p.sh.: sipas tyre, ka 

studentë të painteresuar që bisedojnë, etj.). Ky tregues në mjedisin online qëndron në 

nivele shumë më të ulëta – 17% – që, edhe pse të tilla, përfaqësojnë më së shumti ata 

studentë që kanë punuar në mjedise publike si Internet Café.  

 

Më tej, studentët në të dyja mjediset kanë identifikuar edhe ankthin (pasigurinë 

emocionale) si një ndër pengesat e vërejtura gjatë praktikës dëgjimore. Një numër i njëjtë 

studentësh nga të dyja mjediset - 33% - pohojnë të jenë përballur me pasiguri emocionale 

gjatë punës. Megjithatë, dinamika e pasigurisë nuk ka qenë e njëjtë për të dyja mjediset. 

Kështu, në përgjigje të një kërkese në fund të pyetësorit për të cilësuar me pikë shkallën e 

ankthit në fillim të praktikës dëgjimore dhe në fund të saj (nga 1 deri në 5 në ngjitje sipas 

shkallës Likert), vlerësimet e studentëve të grupit të kontrollit kishin përkatësisht 

koeficient mesatar të shprehur në Mk1 = 2.66 (para projektit) dhe Mk2 = 2.66 (pas 

projektit), ndërsa ato të grupit eksperimental, Mw1 = 3.16 (para) dhe Mw2 =  1.86 (pas). 

Këto të dhëna i kemi pasqyruar edhe në grafikun 3.6: 

 

 
 

Grafiku 3.6 

 

Krahasimi i niveleve të ankthit të studentëve në klasë në fillim e në fund të projektit 

tregon qartazi  se gjatë gjithë praktikës dymujore shkalla e ankthit mbetet në të njëjtat 

nivele, disi poshtë mesatares (3). Megjithatë, edhe pse shifrat mesatare për gjithë klasën 

tradicionale mbeten të njëjta për të dy skajet e projektit, kjo nuk tregon mungesën e plotë 

të dinamikës së brendshme në lidhje me  këtë tregues. Kështu, tek një pjesë e studentëve 

në klasë ankthi ka ardhur duke u reduktuar, ndërkohë që tek disa të tjerë ai është rritur me 

kalimin e kohës për shkak se fillimisht disa nga këta nxënës e kanë marrë më lehtë 

veprimtarinë dhe më pas kanë parë se duhet punë dhe përqëndrim, tek të tjerë është vënë 

re konkurrencë, etj. Ndërkaq, disa studentë kanë përjetuar të njëjtat nivele ankthi, 

kryesisht nënmesatare, gjatë gjithë kohës.  
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Për grupin që punoi me website situata paraqitet e ndryshme. Niveli lehtazi mbimesatar i 

pasigurisë që ka shoqëruar në fillimet e punës studentët, ka pësuar nje rënie të 

përgjithshme me më shumë se një shkallë në fund të projektit duke kapur nivele më të 

ulëta se mjaftueshëm (2). Shifrat deri diku të larta të ankthit për fillimin e projektit 

argumentohen kryesisht me periudhën përgatitore deri në familjarizimin me mjetin dhe 

natyrën e punës krejtësisht të panjohur më parë nga studentët. Me kalimin e kohës niveli i 

pasigurisë ulet ndjeshëm drejt niveleve minimale, çka tregon se dëgjimi në website ka 

funksionuar edhe në drejtim të krijimit të sigurisë tek nxënësit. 

 

Përveç përcaktimit të treguesve të mësipërm si pengesë, një pakicë studentësh kanë 

shtuar disa problematika të tjera në pyetësor tek rubrika Tjetër. Kështu, 33% e studentëve 

në klasë mendojnë se kanë pasur kohë të kufizuar, e cila ka qenë shpesh e pamjaftueshme 

për përvetësimin e materialit të dëgjuar (kanë pasur nevojë për ridëgjim qoftë edhe të 

pjesshëm te tekstit). Ndërsa një studente (8.33%) në klasë identifikon si pengesë disa 

shkaqe personale. Problemi i kufizimit të kohës dëgjimore nuk ka qenë i pranishëm në 

mjedisin virtual, përkundrazi, studentët online kanë pasur lirinë dhe mundësinë të 

dëgjojnë kurdo dhe sa herë ta gjykonin të nevojshme materialin e kërkuar, pse jo edhe 

materiale të tjera që lidheshin me të. Megjithatë, 1 student (8.33%) shpreh një rezervë 

lidhur me mungesën e komunikimit të drejtpërdrejtë mes studentëve e mësuesit, të cilin e 

gjykon të nevojshëm. 

 

3.8.2. Analizë përqasëse e performancës me notë të studentëve gjatë praktikës 

dëgjimore në gjuhën e huaj përmes website-it kundrejt mësimdhënies 

tradicionale në klasë 

 

Integrimi i website-it në mësimdhënien e dëgjimit në gjuhën e huaj po inkurajohet prej 

një sërë institucionesh arsimore në botë si një alternativë për promovimin e kompetencës 

dëgjimore. Nisur nga rezultatet e pyetësorit tonë mbi vlerësimin që vetë studentët i bëjnë  

praktikës dëgjimore përmes website-it (drejtimi i parë i studimit), studimin po e shtrijmë 

më tej duke ngritur pyetjen: “A e përvetësojnë studentët më mirë kompetencën dëgjimore 

përmes mjetit të website-it në raport me format tradicionale në klasë?” 

 

Studentët e dy platformave mësimdhënëse iu nënshtruan të gjithë një testi paraprak (T1) 

dhe një testi përfundimtar FCE dëgjimi (T2) me qëllim matjen e nivelit të zotërimit të 

shprehive dëgjimore para dhe pas pilotimit. Testi paraprak, ndërkohë, pati vlerë të 

dyfishtë, pasi përmes tij u sigurua edhe një shpërndarje e njëjtë e nivelit mes dy grupeve. 

Rezultatet e testit paraprak, përkatësisht në vlerë mesatare Mw1 = 64.16 për website-in 

(vlerësimi minimal këtu është 40%, ndërsa ai maksimal 70%) dhe Mk1 = 61.42% për 

klasën (vlerësimi minimal është në kuotën 45%, ai maksimal 78%) u krahasuan nga 

pikëpamja statistikore
135

 me metodën Paired Sample T-test në programin SPSS dhe 

diferenca prej 2.74% rezulton e parëndësishme nga ana statistikore – pra, kjo do të thotë 

që statistikisht nuk ekziston dallim mes grupit eksperimental dhe atij të kontrollit - dy 

grupet e punës janë të ekuilibruara (me karakteristika thuajse të njëjta) për nga niveli i 

njohurive në fokus, një kusht i domosdoshëm ky për eksperimentin.  

                                                        
135 Shih tabelat e analizës statistikore për ndarjen e grupeve homogjene, shtojca 6, f. 216. 
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Nga kontrolli i testeve paraprake në mjedisin online dhe në klasë u përllogarit 

kalueshmëria e nxënësve e cila rezulton maksimale për të dyja mjediset (100%). 

Kalueshmëria në testet përfundimtare të zhvilluara me të dyja grupet e punës rezultoi 

sërish maksimale, pra, 100%. Duke qenë se shifrat e kalueshmërisë mbeten të njëjta në të 

dyja etapat për të dy mjediset, ato nuk mund të shërbejnë për të komentuar shkallën e 

ecurisë së dëgjimit në këto mjedise në kohë të ndryshme. Të dhënat e hollësishme për  

çdo student në secilin grup pune paraqiten në këto tabela: 

 

Tabela 3.6: Rezultatet e dy etapave testuese për grupin eksperimental 

 

Pjesëmarrësit Test paraprak 

(%) 

Test përfundimtar 

(%) 

S1 60 80 

S2 78 92 

S3 70 85 

S4 73 90 

S5 68 88 

S6 62 80 

S7 45 60 

S8 58 62 

S9 75 88 

S10 48 60 

S11 73 90 

S12 60 78 

Mesataret  64.16 79.41 

 

Tabela 3.7.: Rezultatet e dy etapave testuese për grupin e kontrollit 

 

Pjesëmarrësit Test paraprak 

(%) 

Test përfundimtar 

(%) 

S1 68 80 

S2 70 82 

S3 68 82 

S4 60 70 

S5 65 78 

S6 65 75 

S7 40 47 

S8 62 70 

S9 60 68 

S10 62 68 

S11 60 70 

S12 57 66 

Mesataret  61.42 71.33 
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Siç vërehet nga të dhënat, nga përllogaritja e mesatares për testin përfundimtar në website 

përftuam rezultatin Mw2 = 79.41%, ku rezultati minimal është 60% e ai maksimal 92%, 

ndërsa vlerësimi mesatar respektiv për grupin e klasës ishte Mk2 = 71.33%, ku vlera 

minimale ishte 47% dhe ajo maksimale  82%.   

 

Ҫfarë tregojnë këto të dhëna në lidhje me shkallën e arritjeve të matshme të studentëve në 

përfundim të projektit dhe ndikimin e secilit mjet? 

 

Nëse shqyrtojmë nivelin e rezultateve të arritura në testet e realizuara prej grupit 

eksperimental, shohim se në fund të përvojës dëgjimore diferenca e mesatareve T2 – T1, 

pra, 79.46% - 64.16% tregon një përmirësim të nivelit të performancës së studentëve me 

vlerë 15.25%. Gjithashtu, nga diferenca e mesatareve T2 – T1 (71.33% - 61.42%) për 

grupin e kontrollit në klasë përftojmë një shifër prej 9.91%, e cila tregon se edhe 

studentët që iu nënshtruan praktikës dëgjimore dymujore në klasë kanë përparuar gjatë 

rrugës. Veҫse, shkalla e ndikimit që secili mjet ka pasur mbi arritjet e studentëve paraqitet 

e ndryshme, përkatësisht me 15.25% për mësimdhënien në website dhe 9.91% për 

mësimdhënien tradicionale në klasë. Më konkretisht, diferenca mes ndryshesave të 

mesatareve dalë prej testit përfundimtar e atij paraprak për secilin mjedis rezulton 

15.25% - 9.91% = 5.34%.   

 

Rezultatet e krahasuara më lart paraqiten në mënyrë të përmbledhur në tabelën dhe 

grafikun e mëposhtëm: 

 

 

 

 

 

Tabela 3.8.: Përmirësimi i vlerësimeve - testi paraprak kundrejt testit përfundimtar 

 

 Test paraprak Test përfundimtar Përmirësimi 

Dëgjimi në website  64.16% 79.41% 15.25% 

Dëgjimi në klasë 61.42% 71.33% 9.91% 

Diferenca  2.74%  5.34% 
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Grafiku 3.7 

 

 Analiza statistikore e të dhënave në testime 

 

Përmirësimi në rezultatin e arritjeve të studentëve është i dukshëm nga grafiku në të dyja 

mjediset. Qartazi vihet re edhe epërsia e arritjeve të grupit eksperimental. Por, për një 

interpretim sa më të saktë e të mbështetur në argument shkencor, kemi vendosur t‟i 

lexojmë këto të dhëna në rrugë statistikore. Kjo analizë, së pari, synon të verifikojë nëse 

përmirësimi i vënë re në të dyja mjediset në fund të eksperimentit është statistikisht i 

rëndësishëm ose jo, si dhe, së dyti, nëse shifra përfundimtare që tregon edhe dallimin mes 

dy mjediseve (pra, diferenca mes përmirësimeve për dy mjediset) përbën një diferencë të 

ndjeshme apo, në të kundërt, është rastësore ose e papërfillshme.  Për këtë kemi realizuar 

analizën statisikore në programin SPSS, e cila vlen si një lloj konfirmimi matematik për 

besueshmërinë e gjetjeve tona.  

 

Pyetja që shtrojmë është: A është statistikisht i ndjeshëm (domethënës) përmirësimi i 

performancës së studentëve nga testi T1 në testin T2 në secilin prej mjediseve në studim? 

 

Aplikojmë, pra, Paired Samples T-test
136

 në SPSS për ndryshoret e rezultateve të testit 

gjatë praktikës dëgjimore në klasë në etapën fillestare dhe atë përfundimtare. Gjithsej 

kemi 12 të dhëna për secilin nga variablat. Mesataret aritmetike janë përkatësisht 71.33 

për rezultatet e testit përfundimtar dhe 61.42 për rezultatet e testit paraprak, me një 

diferencë 9.91. Mbështetur tek mesataret, dukshëm shihet një diferencë e ndjeshme (një 

përmirësim i arritjeve të studentëve) nga testi T1 tek testi T2 në klasë. 

 

                                                        
136 Aplikimi i Paired Samples T-test bën të mundur kontrollin e hipotezës mbi barazimin e mesatareve (në 

anglisht: means) për dy variablat, kundrejt hipotezës alternative që mesataret janë të ndryshme. 

Konkretizimi i rezultateve të testit në tabelat e programit bëhet në shtojcën 7 të këtij punimi, f. 217-220. 

 

64.16

79.41

61.42
71.33

0

20

40

60

80

100

test paraprak test përfundimtar

V
le

r
a
t 

n
ë
 p

ë
r
q

in
d

je

Etapat e testimit

Rezultatet mesatare në dy fazat e testimit 

për dy mjediset

grupi eksperimental

grupi I kontrollit



99 
 

Vlera e koeficientit të domethënies, p-vlera =0<0.05. Kjo tregon që bie hipoteza bazë 

(pra, barazimi i mesatareve) dhe pranohet si e vërtetë hipoteza alternative. Pra, 

konfirmohet që përmirësimi i rezultateve nga testi T2 në testin T1 për grupin e kontrollit 

është i rëndësishëm nga pikëpamja statistikore. Analiza në këtë etapë tregoi se ka 

përmirësim të ndjeshëm nga testi paraprak i dëgjimit tek ai përfundimtar për grupin që 

punoi në mjedisin e klasës.  

 

Të njëjtën procedurë përdorim dhe për rezultatet e testit paraprak dhe atij përfundimtar 

për studentët gjatë praktikës dëgjimore në website. Mesataret përkatëse janë 79.42 dhe 

64.17, me një diferencë 15.250. Aplikimi i Paired Sample T-test jep p-vlerën =0<0.05, 

vlerë e cila tregon që përmirësimi i performancës së studentëve të grupit eksperimental 

është i rëndësishëm nga pikëpamja statistikore. Analiza në këtë etapë të dytë tregoi se ka 

përmirësim të ndjeshëm nga testi paraprak i dëgjimit tek ai përfundimtar edhe për grupin 

që punoi në mjedisin virtual.  

 

Duke vëzhguar mesatarisht përmirësimin për praktikat dëgjimore përkatësisht në klasë 

dhe në website, shtrojmë pyetjen: 

 

A është diferenca e vlerave 9.917 e 15.250 statistikisht e rëndësishme? 

 

Dukshëm vihet re një diferencë 5.3333 midis këtyre vlerave, por për të treguar nga 

pikëpamja statistikore, zbatojmë testin mbi përmirësimet përkatëse. P-vlera <0.05 tregon 

se ndryshimi është statistikisht domethënës. Pra, kemi një rritje të performancës së 

studentëve gjatë praktikës dëgjimore në website ndjeshmërisht më të lartë krahasuar me 

rritjen e performancës së studentëve gjatë praktikës dëgjimore në klasë. 

 

Rezultatet e këtij testi, siç u dëshmua nga interpretimi i të dhënave në tabela, vërtetuan se 

treguesit për performancën e grupit eksperimental ishin ndjeshëm më të larta, pra, 

jorastësore në krahasim me treguesit e studentëve që praktikuan dëgjimin me mjete 

tradicionale në klasë. Me fjalë të tjera, analiza statistikore konfirmon vlerën studimore të 

përparësisë së mësimdhënies përmes website-it në mjedise virtuale në raport me traditën 

në promovimin dhe përshpejtimin e zhvillimit të kompetencës dëgjimore në gjuhën e 

huaj.  

 

 

3.8.3. Ecuria e studentëve përgjatë ciklit të veprimtarive dëgjimore online kundrejt 

klasës – analizë krahasuese 

 

Për të vlerësuar ecurinë e studentëve përgjatë veprimtarive dëgjimore në dy mjediset, do 

të shqyrtojmë: 

 raportet e rezultateve të vlerësimit të tyre në detyra përmes krahasimit të shifrave 

të kalueshmërisë dhe mesatares së përgjithshme.  

 prirjen e progresit të studentëve nga detyra në detyrë për detyra të të njëjtit tip 

 natyrën apo karakterin e përgjigjeve të studentëve kryesisht në shënimmbajtje dhe 

gjatë fazës reflektuese duke matur dy tregues: 

a. shkallën e pjesëmarrjes së studentëve  
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b. gjatësinë e përgjigjeve të shkruara 

 

 

3.8.3.1.Raportet krahasuese të rezultateve të vlerësimit për detyrat e programit në 

të dy mjediset 

 

Krahasimi i rezultateve të studentëve në detyrat e programit është konkretizuar me 

analizën e  dy treguesve – kalueshmërisë dhe mesatares së përgjithshme të vlerësimit për 

ciklin e detyrave në secilin mjedis. Nga përllogaritja e kalueshmërisë në detyra, për 

studentët në website rezultojnë shifrat Kw = 100%, pra, numri i mbetësve online është 0. 

Në grupin e kontrollit rezultojnë, gjithashtu, të gjithë studentët kalues, me përjashtim të 

një studenti mbetës në vetëm njërën prej detyrave (në të cilën kalueshmëria e 

përgjithshme ka rënë për këtë arsye në 92%). Kjo shkakton një rënie të lehtë të 

kalueshmërisë mesatare për grupin e kontrollit në  Kk = 99.38%. Ndryshesa mes dy të 

dhënave në dy mjediset prej 0.62% është e papërfillshme dhe, si e tillë, nuk përbën 

tregues për analizën.
137

  

 

Nga përllogaritje të mëtejshme u nxorën vlerësimet e mesatares për çdo detyrë si për 

ciklin mësimor në website, edhe për atë në klasë e, më tej, mesataret e përgjithshme të 

detyrave të vlerësuara në total. Prej kontrollit të fletëve të punës për 13 orë praktikë 

dëgjimore në website rezultoi se Mw = 82.61% (kujtojmë se ora e parë me website e 

zhvilluar në mjediset e klasës nuk është marrë parasysh në llogaritjen e kësaj shifre), 

ndërsa për grupin e kontrollit në klasë Mk = 64.26%. 

 

Gjetjet konkretizohen në një grafik, si më poshtë: 

 

 

 
 

Grafiku 3.8.  

                                                        
137 Në këtë përfundim na çon analiza statistikore e të njëjtit tip në SPSS. 
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Diferenca e mesatareve të përgjithshme për dy mjediset, Mw(82.61) – Mk(64.26) = 

18.35%, reflekton në dukje një distancë të konsiderueshme të arritjeve cilësore online në 

raport me klasën tradicionale. Por, a konfirmon të njëjtën gjë metoda shkencore e 

analizës statistikore në këtë pikë? 

 

Për këtë zbatojmë Paired Sample T-Test
138

 në SPSS. Tabela e mëposhtme na njeh me 

rezultatin e këtij testi: 

 

Tabela 3.9 

 

Paired Samples T-Test 

 Diferencat e Çiftuara t df Sig. (e 

dy- 

anshme)  
Mesatarja Dev. 

Standard 
Mes. e 
gabimit 

standard 

95% Intervali i 
Besimit për 

Diferencën 

Kufiri  i 
poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

 

Çifti 1 

Detyra website  

Detyra klasë 

 

18.34615 

 

11.57473 

 

3.21025 

 

11.35161 

 

25.34069 

 

5.715 

 

12 
 

.000 

 

P-vlera=0<0.05 në tabelë tregon se nga pikëpamja statistikore diferenca midis mesatareve 

të përgjithshme për detyrat dëgjimore në website dhe në klasë është e ndjeshme.Ky 

pohim matematikor në terma praktikë dëshmon se studentët kanë arritur bindshëm 

rezultate më të larta gjatë përvojës në website krahasuar me atë në klasë, pra, e kanë 

përvetësuar më mirë programin dëgjimor në rrugë virtuale, duke i dhënë mjetit TIK 

avantazh të padiskutueshëm në këtë drejtim.  

 

Në këtë rezultat ndikim të konsiderueshëm mendohet të ketë luajtur koha e ekspozimit të 

studentëve ndaj materialit dhe veprimtarisë dëgjimore. Kështu, në klasë koha ka qenë e 

kufizuar deri në dy dëgjime të tekstit (me një gjatësi rreth 10 - 12 minuta) brenda orës 60- 

minutëshe, ndërsa në website studentët kanë pasur mundësi t‟i kthehen e rikthehen 

materialit për të ndjekur të përqendruar çdo detaj të përmbajtjes apo strukturë gjuhësore. 

Për më tepër, studentët e grupit eksperimental kanë pasur mundësinë që prej një materiali 

të dhënë të dëgjojnë edhe tekste të tjera dëgjimore që sugjerohen në link-un përkatës.  

 

Krahas kohës së ekspozimit, natyra e mjedisit virtual të punës dhe larmia e materialeve 

që ai ofron, kanë ndikuar në përmirësimin e arritjeve të studentëve. Tipologjia e teksteve 

dëgjimore si në formë e përmbajtje ka qenë shumë më e pasur në website – tematikat e 

ndryshme reale nga aktualiteti kanë zgjuar ndjeshmëritë e studentëve, por edhe formati i 

shfaqjes së tyre në trajtë videosh, të cilat u sigurojnë nxënësve kontekstin e nevojshëm, 

përveç ballafaqimit viziv me folësin, ka orientuar më mirë studentët në dëgjim, duke u 

                                                        
138 Po parapëlqejmë të ruajmë emërtimin e këtij tipi testi në origjinal (pra, në gjuhën angleze), duke qenë se 

ky term në literaturën shkencore të shfletuar (në gjuhë të ndryshme) nuk është përkthyer.  
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ofruar atyre modele që qëndrojnë më pranë dëgjimit real në jetën e përditshme, ndryshe 

nga materialet audio.
139

  

 

3.8.3.2.Prirja e përparimit të studentëve gjatë programit të dëgjimit detyrë pas 

detyre në mjedisin virtual 

 

Për vlerësimin e ecurisë që ndjek performanca e studentëve të të dy grupeve nga detyra 

në detyrë – një çështje kyçe kjo  për analizën tonë – kemi bërë një grupim të detyrave 

dëgjimore sipas tipologjisë së tekstit. Sipas këtij grupimi, në website dallohen tekste të 

shkurtra audio për vetëvlerësim, përmbledhje lajmesh video/audio me gjatësi mesatare, 

dokumentarë më të gjatë me tematikë shoqërore dhe kumtesa me gjatësinë e strukturën e 

një leksioni.  

 

Në vijim po analizojmë ecurinë për secilën prej kategorive të renditura më lart: 

 

 Tekste të shkurtra audio për vetëvlerësim (dy seanca nga dy orë secila) 

 

Gjatë dy seancave dëgjimore me tekste të shkurtra për vetëvlerësim studentët u 

ekspozuan paralelisht ndaj një sërë materialesh me shkallë të ndryshme vështirësie, nga 

tekstet e thjeshta, tek ato me vështirësi mesatare e të lartë në adresën www.esl-lab.com. 

Pas zgjidhjes së ushtrimeve të dëgjimit, studentët vlerësuan punën e tyre duke klikuar 

link-un e përgjigjeve të sakta. Nga raportimet e tyre për pikët e mbledhura gjatë zgjidhjes 

së ushtrimeve, kemi llogaritur mesataren dhe kalueshmërinë (kjo e fundit rezulton 100% 

në çdo detyrë, ndaj nuk bën diferencën). Mesatarja për materialet gjatë seancës së parë 

vetëvlerësuese (ora 2 dhe 3) rezulton M1 = 86.66%, (për tekstet më të thjeshta
140

 M = 

93%, për tekstet mesatare M = 87% dhe për tekstet e vështira M = 80%), ndërsa për 

seancën e dytë të këtij tipi vihet re një përmirësim relativ prej 3.67% në rezultatet e 

raportuara prej nxënësve. Më konkretisht,  M2 = 90.33% (ku për tekstet e thjeshta M = 

96%, për tekstet mesatare M = 92% dhe për tekstet e vështira M = 80%). 

 

Këto gjetje konfirmohen edhe prej grafikut në vijim: 

 

 

                                                        
139 Siç edhe do të tregohet gjatë analizës që vijon, arritjet e studentëve në materialet video janë 

krahasimisht më të larta se në ato audio. 
140

 Studentët patën mundësi të ekspozoheshin ndaj teksteve dëgjimore në tri shkallë të ndryshme 

vështirësie. 

 

http://www.esl-lab.com/
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Grafiku 3.9. 

 

 Përmbledhje lajmesh video e audio me gjatësi mesatare  

 

Numërohen katër materiale të punuara online brenda këtij grupimi: News Report – 

Croatia (video), për të cilën mesatarja e llogaritur është M1 = 71%, Thatcher Interview 

(audio) me mesatare M2 = 73%, Abortion Law Vote Polarizes Ireland (video), ku 

mesatarja M3 = 81% dhe Protests in Turkey (2 video) me M4 = 83.5%. Vihet re se nga 

detyra e parë tek e fundit ka një trend rritës në arritjet e studentëve, por ritmet e 

ndryshimit nuk janë të njëjta në të gjitha segmentet.  

 

Kështu, nga detyra e parë në të dytën rritja është e lehtë, vetëm 2%. Shkak për këtë 

ndryshesë të vogël mendohet të jetë kalimi nga lloji video (materiali 1) në llojin audio 

(materiali 2), që është më i vështirë për t‟u kapur. Më e thellë, plot 8%, është diferenca 

mes detyrës 2 dhe detyrës 3 (diferenca në përqindje e detyrës 3 me detyrën 1, që janë 

edhe të të njëjtit lloj – në detyrën 3 kalohet sërish në video – bëhet dyshifrore, pra, 10%). 

Kjo rritje e ndjeshme shpjegohet edhe me faktin që në këtë moment të punës me projektin 

studentët kanë filluar të fitojnë shprehi të nevojshme dëgjimore për këtë tipologji 

tekstesh. Në segmentin pasardhës, nga detyra e tretë në të katërtën (video), ka një rritje të 

vogël prej 2.5%, që na duket sërish domethënëse për shkak të kompleksitetit të detyrës në 

fjalë (analizë krahasuese e këndvështrimeve të ndryshme të dy raportimeve mbi të njëjtat 

ngjarje).  

 

Përparimi i studentëve, pra, edhe pse ndjek një ritëm disi të ngadaltë në kalimet nga njëra 

detyrë tek tjetra, në tërësinë e vet është i qëndrueshëm për nga prirja rritëse dhe i 

konsiderueshem për nga vlera përfundimtare – nga materiali i parë në të katërtin (M4 – 

M1) studentët kanë bërë një përparim prej 12.5%.  

 

Kjo tregohet edhe nga grafiku 3.10: 
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Grafiku 3.10. 

 

 Dokumentarë aktualiteti me tematikë shoqërore  

 

Në këtë grupim interesant u përfshinë tri tekste dëgjimi në trajtën e videos – Enrique‟s 

Story, VIP News, My Autism and Me. Përputhshmëria e plotë në tematikë, strukturë dhe 

gjatësinë e tekstit, por edhe në trajtën e shfaqjes së tij (kemi të bëjmë me tri video), na 

lejon të krahasojmë më me objektivitet prirjen e rezultateve të studentëve nga detyra në 

detyrë. Konkretisht, vihet re se mesatarja e llogaritur nga vlerësimi i detyrës mbi tekstin e 

parë është M1 = 84%, i  detyrës mbi tekstin e dytë M2 = 87% dhe mbi të tretin M3 = 90%. 

Duket se rritja nga njëra detyrë tek tjetra është graduale, me diferenca jo të theksuara, 

prej 3%. Por ndryshimi bëhet më i ndjeshëm kur krahasojmë mesataren e detyrës së parë 

me të fundit – diferenca prej 6% tregon bindshëm se shprehitë dëgjimore të studentëve në 

gjuhën angleze vijnë duke u konsoliduar e zhvilluar sipas një prirjeje të qëndrueshme 

përmes ekspozimit ndaj kësaj tipologjie tekstesh online.  

 

Për ilustrim jepet grafiku 3.11: 

 

 
 

Grafiku 3.11. 
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 Kumtesa në trajtën e leksionit  

 

Praktika dëgjimore në website pasuroi përvojën dëgjimore të studentëve me një mori 

materialesh sa të larmishme, aq edhe sfiduese shkëputur nga www.bbc.co.uk, ndër to 

edhe me kumtesa me karakter akademik mbi çështje të një rëndësie globale. Studentët 

kanë punuar me dy kumtesa të tilla, e para një diskutim historiko-shkencor mbi 

Antarktidën në formën audio dhe e dyta një kumtesë interesante (video) mbajtur nga 

udhëheqësja e opozitës në Birmani mbi konceptin e lirisë.  

 

Nga leksioni i parë online tek i dyti vihet re një rritje e qartë e rezultateve të studentëve 

në fletët e punës (theksojmë se kohëzgjatja dhe struktura e veprimtarive në fletë pune e 

dy materialeve në fjalë kanë qenë thuajse të njëjta). Konkretisht, mesatarja e vlerësimit 

për leksionin e parë është M1 = 69%, ndërsa për leksionin e dytë M2 = 81%; kemi, pra, 

një rritje prej plot 12%. Sigurisht, fakti që materiali i dytë ka qenë në trajtë videoje i ka 

ndihmuar studentët të përmirësojnë rezultatin, megjithatë, mendojmë se ky faktor 

ndihmues, kompensohet prej nivelit më të lartë të vështirësisë që paraqet ligjërimi shpesh 

filozofik i materialit të dytë.  

 

 
 

Grafiku 3.12. 

 

Nga gjithë analiza e performancës së studentëve në detyrat dëgjimore online me tipa të 

ndryshëm tekstesh vërehet, pra, prania konsistente e një prirjeje të përbashkët, e cila flet 

për përmirësimin gradual por të qëndrueshëm të shprehive dëgjimore të studentëve (në 

kontekste të ndryshme) në gjuhën angleze brenda një periudhe kohore prej dy muajsh. 

 

 

3.8.3.3.Prirja e përparimit të studentëve gjatë programit të dëgjimit detyrë pas 

detyre në mjedisin e klasës tradicionale 

 

Një grupim i teksteve dëgjimore sipas tipologjisë është bërë edhe për praktikën dëgjimore 

në klasë me grupin e kontrollit (edhe pse me vështirësi për shkak të ngjashmërisë së 

materialeve të metodës së përdorur). Le të shqyrtojmë prirjen e rezultateve të arritura në 

klasë në përqasje më analizën e mësipërme të rezultateve për mjetin online për të 
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përcaktuar mjedisin mësimor që ndihmon më shumë studentët në zhvillimin e 

kompetencës dëgjimore.  

 

Për nga tipologjia e strukturës dhe e përmbajtjes tekstet dëgjimore në klasë mund të 

klasifikohen në dokumentarë, intervista dhe ekstrakte (ose copëza materialesh) me 

personazhe të shumëfishtë. Analiza e ecurisë së arritjeve të studentëve sipas këtij 

klasifikimi (dhe jo në total) do t‟i shërbente nxjerrjes së një përfundimi më të vlefshëm e 

objektiv. 

 

a. Ecuria në tekstet dokumentare 

 

Gjatë programit në klasë janë punuar dy dokumentarë në magnetofon, përkatësisht, 

Disaster at Sea dhe The History of Pizza. Kalueshmëria e studentëve rezulton maksimale 

për të dyja orët, me koeficient K = 100%. Nga përllogaritja e mesatares së vlerësimit të 

studentëve del se M1 = 66.5% për dokumentarin e parë dhe M2 = 53% për të dytin. 

Shifrat flasin çuditërisht për një rënie të ndjeshme prej 13.5% në performancën me notë 

të studentëve nga dokumentari i parë në të dytin. Arsye themelore për një regres të tillë 

atipik në rezultatet e detyrave të dëgjimit mendohet të jetë mungesa e informacionit 

paraprak lidhur me temën e dytë (The History of Pizza), nga njëra anë, dhe njohuria e 

plotë e studentëve mbi temën e parë (Disaster at Sea - rreth historisë së fundosjes së 

Titanikut), nga ana tjetër.  

 

Përfundimet ilustrohen përmes grafikut 3.13: 

 

 
 

Grafiku 3.13 

 

b. Ecuria në tekstet intervistë 

 

Intervistat radiofonike të improvizuara kanë zënë një vend kryesor në materialet 

dëgjimore në klasë. Studentët janë ekspozuar ndaj pesë intervistave të tilla. Prirjen e 
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arritjeve po e analizojmë duke vënë përballë mesataret për secilën detyrë. Bie në sy 

menjëherë se shifrat e përftuara nuk tregojnë ritme konstante rritjeje. Kështu, në 

intervistën e parë M1 = 67.5%, në të dytën M2 = 64.5%, në të tretën M3 = 51%, në të 

katërtën M4 = 64% dhe në të fundit M5 = 69%. Të dhënat e mesatares nga intervista e 

parë tek e fundit flasin për një rënie fillestare prej 3% nga detyra e parë në të dytën, e cila 

thellohet në plot 13.5% me detyrën e tretë. Më pas, arritjet e studentëve pësojnë një rritje 

të ndjeshme prej 13% në detyrën e katërt, rritje e cila konsolidohet në intervistën e fundit 

me 5%. Shifra të tilla të luhatshme, fillimisht në rënie e më pas në ngritje, e bëjnë të 

vështirë të flitet për një trend të qëndrueshëm të ecurisë së kompetencës dëgjimore të 

studentëve të klasës gjatë punës me tekstet intervistë.  

 

 
 

Grafiku 3.14.  

 

c. Ecuria në materialet dëgjimore me folës të shumëfishtë 

 

Studentët gjatë përvojës në klasë kanë praktikuar edhe pesë tekste të tipit “ekstrakt”, ku 

folës të ndryshëm përshkruajnë apo japin mendime mbi përvoja e realitete të caktuara. 

Këtu, mesatarja për tekstin e parë është M1 = 55%. Kjo shifër pëson një rritje progresive 

në detyrën e dytë me 7.5% (M2 = 62.5%), rritje e cila konsolidohet me një përparim të 

mëtejshëm prej 10% në mesataren për detyrën e tretë (M3 = 72.5%). Ndërkaq, në 

ekstraktin 4 rezultatet e studentëve pësojnë një rënie prej 8.5% (M4 = 64%), por që 

pasohet nga një rritje në detyrën e fundit prej 9% (M5 = 73%).  

 

Luhatjet e vërejtura në ecurinë e performancës së studentëve për këtë seksion materialesh 

tregojnë sërish se prirja e progresit gjatë punës në auditor për një periudhë dymujore 

është jokonstante, shpesh edhe e paqartë (nuk arrihet të vërehet qartazi një rritje, qoftë 

edhe e luhatshme). Ndoshta, për mjedisin në fjalë hapësira kohore prej vetëm dy muajsh 

përvoje është e pamjaftueshme për të dhënë efektet e pritura tek studentët në promovimin 

e shprehive dëgjimore në gjuhën angleze.  

 

Këto përfundime ilustrohen në grafikun e mëposhtëm: 
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Grafiku 3.15 

 

3.8.3.4.Karakteri i përgjigjeve të shprehura prej studentëve në etapën e reflektimit 

dhe shënimmbajtja gjatë dëgjimit 

 

Analiza e treguesve të tillë si shënimmbajtja gjatë dëgjimit dhe angazhimi i studentëve në 

veprimtaritë pasdëgjimore vlen për të njohur sa më gjerësisht aspektet e shumta të 

performancës dhe ecurisë së dy grupeve duke mundësuar, kështu, hapësira të reja për 

krahasim e, rrjedhimisht, një rezultat sa më pranë së vërtetës lidhur me natyrën e ndikimit 

të mjetit (website-it) në zhvillimin e kompetencës së dëgjimit. Për të argumentuar vlerën 

e këtij prizmi analitik mjafton të kemi parasysh se shënimet e studentëve apo përgjigjet e 

tyre gjatë etapës së reflektimit pasqyrojnë drejpërdrejt shkallën e përvetësimit të 

materialit, bëjnë të matshme e të vlerësueshme përmes një produkti konkret cilësinë e 

feedback-ut, madje, shërbejnë edhe si tregues të shkallës së përparimit të aftësive të tjera 

gjuhësore (p.sh.: shprehitë me shkrim, etj).  

 

Për të mundësuar analizën në fjalë jemi përqëndruar vetëm në këta tregues: shkalla e 

pjesëmarrjes së studentëve në realizimin e veprimtarive reflektuese dhe në shënimmbajtje 

si dhe gjatësia e përgjigjeve të shkruara. Problemet e gjuhës së përdorur, fokusit të 

diskutimeve, koherencës së mendimit, etj., në këtë kapitull janë parë me një sy të 

përgjithshëm, ndërkohë që janë trajtuar në detaj në kuadër të analizës mbi zhvillimin e 

dimensionit ndërkulturor të studentëve – objekt studimi ky në njërin nga kapitujt 

pasardhës. 

 

 Pjesëmarrja gjatë shënimmbajtjes 

 

Në grupin eksperimental kontrolli i veprimtarive për secilën orë dëgjimi tregoi se 

mesatarisht 91.75% e studentëve kanë mbajtur shënime gjatë katër detyrave kur kjo u 

është kërkuar (Thatcher Interview, Antarctica, Liberty dhe Protests in Turkey). Për tri nga 

detyrat shënime kanë mbajtur dhe i kanë dorëzuar të gjithë studentët (100%).  Për orën e 

leksionit Antarctica, po ashtu, të gjithë studentët shprehen se kanë mbajtur shënime (gjë 

që mund të faktohet edhe nga përgjigjet me shtjellim që ata kanë dhënë). Megjithatë, pas 

kësaj ore vetëm 67% e studentëve i kanë dorëzuar shënimet sipas udhëzimit duke ua 
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bashkëngjitur ato detyrës, kështu që vetëm këto shënime janë marrë parasysh në 

vlerësimin tonë.  

 

Në klasë shkalla e mbajtjes së shënimeve (kërkuar gjatë katër orëve: Unpopular Jobs, 

The History of Pizza, A Complaint dhe Exam Fever) nga studentët në fletët e punës 

paraqitet shumë më e ulët krahasuar me grupin eksperimental. Studentët në klasë 

përgjithësisht hezitojnë të mbajnë shënime edhe kur kjo u kërkohet.
141

 Prej vëzhgimit të 

rezultateve mbi shënimmbajtjen mund të themi se përqindjet e ulëta të studentëve që e 

praktikojnë atë dhe cilësia jo e mirë e vetë shënimeve të mbajtura gjatë dëgjimit përbëjnë 

një dukuri të përgjithshme të punës në klasë. Kështu, gjatë dëgjimit të The History of 

Pizza shënime kanë mbajtur vetëm gjysma e studentëve (50%) e, madje, edhe ata në 

mënyrë të thjeshtëzuar e disi të përciptë (të njëjtat konstatime vlejnë  edhe për tekstin A 

Complaint). Rreth 40% e studentëve nuk kanë mbajtur fare shënime për tekstin 

Unpopular Jobs, prej të tjerëve diçka më shumë se gjysma (33% e totalit të nxënësve) 

kanë mbajtur shënime që mund të cilësohen si të kënaqshme rreth materialit. Më shumë 

studentë kanë mbajtur shënime për orën Exam Fever, por edhe këtu plot 33% e grupit nuk 

i është përgjigjur kërkesës për shënimmbajtje.  

 

Epërsia sasiore (shifrat e dhëna më lart në përqindje) e studentëve të grupit eksperimental 

mbi grupin e kontrollit në shënimmbajtje konfirmohet edhe prej epërsisë në cilësi.  

Kështu, nga vëzhgimi krahasues i përmbajtjes  së shënimeve që kanë mbajtur studentët e 

dy grupeve duket qartë se shënimet në klasë, në masën më të madhe mbahen shkurt, me 

shkëputje e në vija të përgjithshme, ndërsa ato të grupit eksperimental janë më të plota 

për nga informacioni e më koherente për nga organizimi.
142

  

                   

Ilustrimi më poshtë i përket një modeli tipik të shënimmbajtjes në klasën tradicionale 

gjatë një tematike dëgjimi në trajtë dokumentari: 

 

 

                                                        
141

 Nisur nga përvoja personale dhe ajo e kolegëve mund të pohoj, madje, se për ne, mësimdhënësit e 

gjuhës së huaj, ky fakt nuk përbën një dukuri të pazakontë. 
142 Shih shtojcën 8 për ilustrim - shënimet e mbajtura prej një studenti të grupit eksperimental gjatë një 

leksioni në website, f. 221-223. 
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Figura 3.8. 

 

Dallime të tilla të lidhura me shënimmbajtjen kanë pasur ndikimin e tyre mbi saktësinë e 

përgjigjeve të dhëna në ushtrime (faktor tjetër shpjegues ky për performancën 

krahasimisht më të dobët të nxënësve në klasë).  

 

Tabela 3.10: Shkalla e shënimmbajtjes 

 

Temat në website Studentët që mbajnë 

shënime 

Temat në klasë Studentët që mbajnë 

shënime 

Thatcher Interview 100% Unpopular Jobs 60% 

Antarctica 67% Exam Fever 67% 

Liberty 100% The History of Pizza 50% 

Protests in Turkey 100% A Complaint 50% 

Mesatarja online 91.75% Mesatarja në klasë 56.75% 

 

 

 Pjesëmarrja dhe karakteri i përgjigjeve të studentëve gjatë etapës së 

reflektimit 

 

Sa i përket angazhimit të studentëve në fazën reflektuese aktualizuar përmes veprimtarive 

në fletët e punës dhe ato në forumin e grupit (për website-in) treguesit përsëri shkojnë në 

përparësi të përvojës online.  
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Veprimtaria reflektuese ka konsistuar kryesisht në shtrimin e një pyetjeje sintezë rreth 

materialit të dëgjuar. Për grupin eksperimental kjo veprimtari më së shumti është 

realizuar në forum, por shpesh studentët kanë parapëlqyer të shprehen në faqe;
143

 më 

rrallë veprimtaria reflektuese ka qenë pjesë e formatit të fletës së punës (p.sh.: Thatcher 

Interview dhe Protests in Turkey). Për orët vetëvlerësuese shpesh kërkohet të realizohet 

më shumë se një veprimtari reflektuese (shih veprimtaritë në forum). Prej vlerësimit të 

etapës reflektuese kemi përjashtuar tri orë dëgjimi (Enrique‟s Story, News Report – 

Croatia dhe Antarctica), ku, për të shmangur mbingarkesën e studentëve, është lënë 

mënjanë kërkesa për të realizuar një veprimtari të mirëfilltë me karakter reflektues (dy 

nga këto tekste u përkasin fillesave disi të vështira të punës online, për tekstin tjetër, një 

leksion i gjatë me mjaft rubrika, reflektimi i kërkuar prej nxënësve është kufizuar vetëm 

tek komentet mbi këtë përvojë të re leksioni).  

 

Më poshtë kemi përpiluar një tabelë në të cilën konkretizohet shkalla e pjesëmarrjes në 

realizimin e etapës së reflektimit për secilën orë nga grupi eksperimental. 

 

Tabela 3.11.: Komentet reflektuese gjatë orëve dëgjimore në website 

 

Rubrikat për website-in Numri i 

komenteve 

Numri i 

pjesëmarrësve 

Vendi i 

komentit 

1. A Day at School 11 9 Forum  

2. Public Holidays – 

Christmas 

13 9 Forum  

3. Family Values 8 7 Forum 

4. College Life 10 10 Forum  

5. VIP News (Jolie) 18 11 Forum  

6. Thatcher Interview 12 12 Fletë pune  

7. Autocorrection 2 9 6 Forum  

8. Abortion Law Polarizes 

Ireland 

12 10 Në faqe 

9. Protests in Turkey 12 + 7 12 + 7 Fletë pune + 

Faqe 

10. Lecture 2 – Liberty 10 9 Në faqe  

11. My Autism and Me 13 9 Në faqe 

Mesatarja e pjesëmarrësve në 

etapën reflektuese  

 9.45  

Mesatarja e pjesëmarrësve në 

etapën reflektuese e shprehur në 

% 

 78.75%  

   

Nga të dhënat e tabelës duket se studentët kanë qenë mjaft aktivë dhe të përgjegjshëm në 

këtë etapë të punës duke sjellë një kontribut që përgjithësisht mungon në klasat tona 

tradicionale. Pjesëmarrjen prej 78.75% të studentëve gjatë etapës së reflektimit mund ta 

                                                        
143 Shih komentet e studentëve në website postuar poshtë tekstit dëgjimor. 
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përshkruajmë si masive, aq më tepër që numri i komenteve të hedhura online ka qenë më 

i madh se numri i studentëve kontribues, që do të thotë se në mjaft raste studentë të 

ndryshëm janë aktivizuar më shumë se një herë (në tabelë rubrikat 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 dhe 

11). Në dy nga rubrikat pjesëmarrja arrin nivelin maksimal (kuotën 100%). Madje, për 

rubrikën 9 studentët, edhe pse u është kërkuar të shprehen në fletë pune, në shumicë kanë 

zgjedhur të shprehin mendimet e tyre njëkohësisht edhe në faqen online poshtë tekstit të 

postuar. Të dhëna të tilla shpjegohen me nxitjen e ndjeshmërisë së studentëve, të cilët, të 

vendosur përballë materialeve autentike dëgjimore, jo vetëm shprehen rreth çështjeve të 

dëgjuara duke krijuar shprehitë përkatëse, por edhe mendojnë në mënyrë kritike, ofrojnë 

zgjidhje e ndërgjegjësohen.  

 

Analiza sasiore dhe përfundimet që rrjedhin prej saj përforcohen më tej prej shqyrtimit 

cilësor të produktit të studentëve në grupin eksperimental gjatë etapës reflektuese. Në 

këtë fazë përgjigjet e studentëve jepen kryesisht përmes teksteve të gjata, ndonjëherë 

edhe me gjatësinë e një eseje,
144

 të cilat, pavarësisht shpeshtisë së pasaktësive gjuhësore 

(mangësitë në komunikimin me shkrim janë të njohura për studentët tanë), janë koherente 

për nga struktura, dinamike për nga stili shpesh “replikues”, me mbështetje solide në 

materialet e dëgjuara e me fokus të qartë në shtjellimin e përmbajtjes. Konfirmohet, pra, 

sërish roli i website-it në promovimin e kompetencës dëgjimore të studentëve dhe në 

nxitjen e shprehive të tjera gjuhësore e ndërkulturore (këto të fundit janë objekt studimi 

në kapitullin pasardhës). 

 

Së fundi, me interes të madh pedagogjik na duket fakti që disa nga studentët e heshtur në 

klasë, si të thuash, “janë zgjuar” në website, duke u aktivizuar sistematikisht, duke punuar 

fort dhe duke përparuar bindshëm (p.sh.: Klara, Eni, Rajmond, Risa, etj). Anasjelltas, dy 

studentë zakonisht mjaft aktivë në klasë, janë më pasivë e të vonuar në mjedisin virtual 

(p.sh.: Damian, Gerando). Të tjerët ruajnë thuajse të njëjtat nivele aktivizimi.  

 

Një tablo mjaft e ndryshme lidhur me realizimin e etapës së reflektimit – ndër të tjera, 

hallkë e domosdoshme për sigurimin e feedback-ut prej mësimdhënësit – përftohet nga 

shifrat përkatëse për grupin e kontrollit. Në shtatë prej orëve të dëgjimit të zhvilluara në 

klasë faza e reflektimit u konceptua përmes formave të veprimtarive me shkrim në fletët e 

punës; në katër orë të tjera veprimtaritë reflektuese u realizuan me gojë në klasë. 

Ndërkaq, për arsye objektive kohe, në dy nga orët e programit në klasë rubrika e 

reflektimit nuk u arrit të zhvillohej.  

 

Në terma të përgjithshëm, të dhënat e aktivizimit të studentëve gjatë reflektimit flasin për 

nivele disi mbi mesataren. Kësaj etape, megjithatë, studentët e klasës i kushtojnë më pak 

vëmendje sesa dy fazave paraardhëse (paradëgjimore dhe dëgjimore).  

 

Më poshtë paraqiten të dhënat e detajuara rreth kësaj faze në klasë: 

 

 

 

 

                                                        
144 Shih temat e diskutimeve në forum, p.sh.: “A Day at School”, “Public Holidays – Christmas”, etj. 
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Tabela 3.12.: Komentet reflektuese gjatë praktikës dëgjimore në klasë 

 

Rubrikat e reflektimit në 

klasë 

Numri i 

komenteve 

Numri i 

pjesëmarrësve 

Vendi i komentit 

1. Disaster at Sea 12 12 Fletë pune  

2. Unpopular Jobs 10 10 Fletë pune 

3. Man‟s Best Friend 10 10 Fletë pune 

4. A Joke (extracts) 5 5 Fletë pune 

5. Do you take this 

man? 

11 11 Fletë pune 

6. Stagefright  8 8 Fletë pune 

7. Exam Fever 9 9 Fletë pune 

8. The History of Pizza 5 5 Me gojë 

9. A Complaint 6 6 Me gojë 

10. Biosphere 2 6 6 Me gojë 

11. Vampire Woman 4 4 Me gojë 

Mesatarja për përgjigjet në 

fletë pune 

 9.28 (= 77.33%)  

Mesatarja për përgjigjet 

me gojë 

 5.25 (= 43.75%)  

Mesatarja e përgjithshme 

në etapën reflektuese 

 7.16  

Mesatarja e pjesëmarrësve 

në etapën reflektuese në % 

 59.66%  

 

Nga të dhënat në tabelë vërejmë se, së pari, numri i komenteve përputhet plotësisht me 

numrin e pjesëmarrësve në secilën orë, ndryshe nga praktika në website, ku përgjithësisht 

numri i komenteve ishte më i madh sesa i studentëve të angazhuar. Ky fakt lë të kuptohet 

se secili pjesëmarrës në klasë ka bërë një koment të vetëm për të njëjtën çështje. 

 

Së dyti, numri i studentëve që aktivizohen gjatë fazës reflektuese në klasë është ndjeshëm 

më i ulët sesa ai i studentëve online. Për klasën mesatarja e pjesëmarrjes është 59.66% 

(7.16 studentë), pra, plot 19.09% më e ulët sesa për grupin online (më lart kemi paraqitur 

shifrën prej 78.75% si tregues të shkallës së pjesëmarrjes të studentëve online në fazën 

reflektuese të orëve të dëgjimit).  

 

Së treti, fakti i paraqitur në tabelë se etapa reflektuese është zhvilluar në dy forma të 

ndryshme në klasë – me shkrim e me gojë – na lejon të zbulojmë disa detaje të tjera 

përmes krahasimit të shifrave. Kështu, nga vënia përballë e të dhënave për shkallën e 

pjesëmarrjes në shtatë veprimtaritë reflektuese me shkrim në raport me katër të tjerat me 

gojë vërejmë se nxënësit shfaqen shumë më aktivë kur detyra u kërkohet me shkrim 

(mesatarja 77.33%), sesa kur reflektimi zhvillohet në formën e një diskutimi gojor në 

klasë (mesatarja 43.75%). Diferenca prej 33.58% mes këtyre dy mesatareve është 

domethënëse në lidhje me qasjen e studentëve ndaj dy formave të dhënies së përgjigjeve 

që lejon mjedisi i klasës. Pasiviteti e indiferenca në dhënien e përgjigjeve me gojë mund 
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të interpretohen si shenja se ndjenja e përgjegjësisë së drejtpërdrejtë personale tek 

studentët për t‟iu përgjigjur kërkesave të kësaj etape është e ulët. Ajo, si të thuash, nuk 

bie mbi individin por shpërndahet nëpër klasë, ndaj dhe shumica e studentëve mjaftohen 

me përgjigjen “e shokut”.  

 

Për studentë me natyrë disi të tërhequr rol ndrydhës luan edhe “tensioni psikologjik” që 

krijon klasa kur të duhet të marrësh fjalën publikisht para të gjithëve. Faktorë të tillë 

pengues për nxënësit e klasës duket se nuk veprojnë kur veprimtaritë reflektuese 

realizohen me shkrim. Për këta studentë mesatarja e pjesëmarrjes në veprimtaritë 

reflektuese me shkrim është 77.33%, pra, vetëm 1.42% më e vogël sesa mesatarja 

përkatëse për nxënësit e grupit online, ndërkohë që për të njëjtin parametër, kur forma e 

përgjigjeve të dhëna në klasë është ajo e ligjërimit gojor, diferenca e përllogaritur mes 

studentëve të dy grupeve është e një rendi krejt tjetër, plot 35%.  

 

Megjithëse elementë të kohezionit, koherencës, leksikut të fushës dhe saktësisë 

gramatikore të teksteve reflektuese të shkruara nga nxënësit e klasës nuk janë marrë 

posaçërisht në shqyrtim, mjafton një vështrim i përgjithshëm mbi to për të zbuluar se 

edhe në rastin e përgjigjeve të dhëna me shkrim përparësia e mjetit online mbi mjedisin 

tradicional të klasës është domethënës.  

 

Konkretisht, në dallim nga reflektimet e postuara online, reflektimet me shkrim të 

studentëve në auditor janë më të shkurtra – mesatarisht përmbledhur në një gjatësi 

paragrafi prej rreth 50 fjalësh.  

 

Ilustrim: Koment reflektues (tipik për nga gjatësia) i një studenti të grupit të kontrollit: 

 

 
 

Figura 3.9. 

 

Përmbajtja e këtyre shkrimeve ka qenë më e pasur e interesante kur studentët kanë 

zotëruar njohuri paraprake mbi temën (p.sh.: Disaster at Sea, ku bëhet fjalë për mbytjen e 

Titanikut). 
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Ilustrim: Përmbledhje reflektuese nga tema “Disaster at Sea”: 

 

 
 

Figura 3.10. 

 

Përgjithësisht, në trajtimet me shkrim që i bëhen rubrikës së reflektimit në klasë vërehet 

një dozë spontaniteti apo një mungesë fokusi (“studentët i bien shkurt”), çka kontraston 

me qasjen më sistematike e të organizuar të studentëve online për të njëjtin lloj 

veprimtarish.  
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KAPITULLI  IV 

 

 

KOMPETENCA LEXIMORE NË GJUHËN E HUAJ. MËSIMDHËNIA E SAJ NË 

MJEDISIN VIRTUAL KUNDREJT TRADITËS - STUDIM RASTI 

 

4.1.Vështrim teorik mbi kompetencën leximore në gjuhën e huaj  

Sipas një përkufizimi të njohur, të lexuarit përbën “një proces mendor të vullnetshëm dhe 

të pavullnetshëm gjatë të cilit lexuesi, përmes zbatimit të  një sërë strategjive, rindërton 

kuptimin që autori presupozohet të ketë synuar. Lexuesi e bën këtë duke krahasuar 

informacionin në tekst me njohurinë dhe përvojën e tij të mëparshme.”
145

 

 

Shprehitë e të lexuarit konsiderohen si një ndër komponentët më të rëndësishëm të 

performancës në gjuhën e huaj, veçanërisht në mjediset akademike.
146

 Leximi ka në fokus 

informacionin. Ai ka të bëjë me krijimin e një kuadri mendor që na ndihmon ta ndërtojmë 

kuptimin përmes ndërveprimit me gjuhën e shkruar. Kompetenca leximore bazohet mbi 

ndërveprimin aktiv e kompleks të lexuesit me tekstin në funksion të ndërtimit të 

kuptimit,
147

 ndaj dhe çelësi për zhvillimin e saj është praktika e vazhdueshme me synim 

përvetësimin e një game të gjerë kapacitetesh dhe aftësish. Një pikësynim me rëndësi i 

kësaj praktike është krijimi i shprehive të “vetërregullimit”, pra, zhvillimi i kapacitetit për 

të vetëvlerësuar nivelin e të kuptuarit, për të  dalluar e përcaktuar vështirësitë si dhe për të 

vënë në zbatim strategjitë e duhura
148

 që do të mundësonin tejkalimin e tyre. Leximi, 

atëherë, duhet konceptuar si një proces dinamik, që në ndërtimin e kuptimit përfshin 

bashkarisht lexuesin dhe tekstin e leximit. 

 

Konceptet që lidhen me modelin ndërveprues të leximit
149

 përbëjnë një ndihmesë të 

paçmuar për të kuptuarit teorik të çështjeve që lidhen me zhvillimin e kompetencës 

leximore. Sipas këtij modeli lexuesit vënë në zbatim proceset leximore të ashtuquajtura 

nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart në mënyrë ndërvepruese dhe të njëkohshme përgjatë 

gjithë procesit të leximit. Procesi  poshtë-lart përshkruhet si  “proces i njehsimit të saktë 

të shkronjave, fjalëve dhe së fundi të fjalive”, ndërsa ai lart-poshtë si një “lojë 

                                                        
145

 Beatrice S. Mikulecky, “Teaching Reading in a Second Language”, 

http://www.longmanhomeusa.com/content/FINAL-LO%20RES-Mikulecky Reading%20 Monograph% 

20.pdf  
146Studiuesi Neil Anderson  bën një përshkrim mjaft të saktë e konciz të rëndësisë së leximit: “leximi është 

një kompetencë thelbësore për studentët që mësojnë anglishten si gjuhë të huaj; ... dhe shprehia më e 

rëndësishme për t‟u zotëruar. Me shprehi të përforcuara leximi, studentët e anglishtes do të përparojnë më 

shumë e do të arrijnë sukses në hapësirat akademike”. Shih Neil Anderson, Exploring Second Language 

Reading: Issues and Strategies, Boston, 1999, Heinle & Heinle, 1999, f. 14. 
147 R. C. Anderson dhe P. D. Pearson, “A schema-theoretic view of basic processes in reading”, në 

Handbook of reading research, përg. P. D. Pearson, New York, NY: Longman, 1984, f. 255-291. 
148 Për një trajtim më të hollësishëm të strategjive të leximit shih Carisma Dreyer dhe Charl Nel, “Teaching 

reading strategies and reading comprehension within a technology-enhanced learning environment”, System 

31, 2003, f. 349–365. 
149 Modeli ndërveprues u parashtrua për herë të parë nga A. W. Heilman,T. R.  Blair dhe W. H. Rupley në 

Principles and practices of teaching reading, Columbus, Ohio: Nerrill Publishing Company, 1990. 

http://www.longmanhomeusa.com/content/FINAL-LO%20RES-Mikulecky%20Reading%20%20Monograph%25%2020.pdf
http://www.longmanhomeusa.com/content/FINAL-LO%20RES-Mikulecky%20Reading%20%20Monograph%25%2020.pdf
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psikolinguistike hamendësimi”.
150

 Kuptimi, kështu, ndërtohet kur skemat interpretative të 

lexuesit – njohuritë, përvoja, dhe konceptet – aktualizohen në tekst.
151

 

 

Për studentin e gjuhës së huaj përvetësimi i kompetencës se leximit përbën një proces që 

nënkupton nxënien e shprehive, zhvillimin e fjalorit dhe kultivimin e aftësive për t‟i 

transferuar shprehitë në fjalë nga klasa në botën reale, ku gjuha përdoret në kontekstin e 

saj natyror.
152

 Megjithatë, nëse në teori gjërat tingëllojnë të qarta e të thjeshta, në praktikë 

vështirësitë e pengesat me të cilat përballet ky proces janë të shumta. Një prej 

problemeve më shqetësuese në katedrat e gjuhëve të huaja në universitetet shqiptare sot 

është fakti që studentët e ardhur prej bankave të shkollës së mesme në një masë të 

konsiderueshme nuk janë të pajisur me njohuritë e shprehitë e domosdoshme për të 

lexuar e kuptuar tekste si në format të shkruar ashtu edhe në atë elektronik, situatë kjo që 

ndikon negativisht në ecurinë e tyre. Është koha që mësimdhënësit e gjuhës, pedagogë e 

mësues, të mendojnë më thellë lidhur me këtë shqetësim real. Kapërcimi i vështirësive të 

tilla madhore mbetet një sfidë e hapur për pedagogët e gjuhës së huaj në përgjithësi e të 

anglishtes në veçanti. 

 

Shqyrtimi i studimeve të deritanishme mbi çështje të përvetësimit të fjalorit në gjuhën e 

huaj, apo edhe të efektshmërisë së mësimdhënies së leximit përmes website-it  krahasuar 

me atë në klasën tradicionale na përball me përfundime shpesh kontradiktore. Disa 

studime  dalin në përfundimin se nuk ka ndonjë dallim të ndjeshëm midis dy 

konteksteve.
153

 Në të kundërt, studime të tjera tregojnë se mësimdhënia e gjuhës angleze 

përmes website-it mund të nxitë si arritjet e nxënësve, edhe kënaqësinë e tyre.
154

 

Megjithatë, siç është shprehur Liu,
155

 shumica e studimeve mbi kompetencën leximore 

kanë pasur karakter përshkrues. Në të tilla kushte, nisma për të ndërmarrë studime të 

mirëfillta eksperimentale me natyrë krahasuese vjen natyrshëm si përgjigje ndaj dilemave 

të kohës.  

 

 

 

4.2.Struktura e programit të leximit dhe parimet pedagogjike të studimit 

                                                        
150

 Shih B. K. Lynch dhe T. Hudson, “EST reading”, në Teaching English as a second or foreign language, 

përg. Marianne Celce-Murcia, Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1991, f. 216–232.  
151 K. S. Goodman, “Reading: A psycholinguistic guessing game”, në Theoretical models and processes of 

reading, përg. H. Singer dhe R. Rudell, Newark, DE: International Reading Association, 1976. 
152 N. J. Anderson, “Scrolling, Clicking, and Reading English: Online Reading Strategies in a 

Second/Foreign Language”, The Reading Matrix, vëll. 3/3, November 2003. 
153 Y. Liu, “A comparative study of learning styles between online and traditional students”, Journal of 

Educational Computing Research, 37/1, 2007, f. 41–63; P. Navarro dhe J. Shoemaker, “Performance and 

perceptions of distance learners in cyberspace”, The American Journal of Distance Education, 14/2, 2002, 

f. 1–17; M. O. Thirunarayanan, “Comparing web-based and classroom-based learning: A quantitative 

study”, Journal of Research on Technology in Education, 34/2, 2001, f.375–385.  
154M. Bartini, “An empirical comparison of traditional and web-enhanced classrooms”, Journal of 
Instructional Psychology, 35/1, 2008, f. 3–11; N. Tanyeli, “The efficiency of online English language 

instruction on students‟ reading skills”,  Kumtesë e paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare për 

Teknologjinë, Arsimin e Zhvillimin, Valencia, Spain, Mar. 3–5, 2008. 
155 Y. Liu, “A comparative study of learning styles between online and traditional students”, Journal of 

Educational Computing Research, 37/1, 2007, f. 41–63. 
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Me synim nxitjen e kompetencës leximore në gjuhën angleze përmes krijimit të një 

mjedisi  sa më autonom e të pasur të nxëni e në përpjekje për t‟u ofruar studentëve 

materiale mësimore bashkëkohore në përputhje me nevojat e tyre duke e shtrirë këtë 

veprimtari edhe përtej mureve të klasës, kemi zgjeruar fokusin e projektit në platformën e 

website-it me adresë www.netenglisholsa.org, duke i ftuar studentët të përfshihen edhe në 

një program mësimor leximi për rreth pesë javë. Në krijimin e këtij programi si 

udhërrëfyes kryesor na ka shërbyer modeli ndërveprues i leximit. Paraprakisht kemi 

treguar kujdes që materiali i leximit të kishte afri me njohuritë e zotëruara prej studentëve 

si për nga tipologjia e përmbajtjes, ashtu edhe për nga niveli dhe larmia e gjuhës së 

përdorur. U kujdesëm, gjithashtu, që programi të ofronte disa mekanizma e 

praktika/veprimtari që të lehtësonin lidhjen e  njohurive të mëparshme me informacionin 

e ri. 

 

Puna për aktualizmin e programit leximor në website është mbështetur edhe në një sërë 

parimesh të domosdoshme për ndërtimin e një programi leximi në një faqe web-i. Më 

konkretisht, parimet e vjelura nga literatura që kemi ndjekur gjatë punës me projektin e 

leximit janë: (1) marrja parasysh e nevojave të përdoruesit, (2) zgjedhja e materialeve të 

duhura, (3) nxitja e motivimit përmes materialeve video, etj., si dhe parashikimi i 

pyetjeve rreth teksteve; (4) instruksionet dhe mbështetja e posaçme në përdorimin e 

teknologjisë; (5) nxitja e ndërveprimit përmes kanaleve të shumëfishta të komunikimit 

me shokët dhe mësuesin; (6) vlerësimi i performancës përmes testeve alternative dhe 

dhënia e feedback-ut në kohë.
156

  

 

Çfarë nënkuptojmë kur themi se mësimdhënia me teknologji përmirëson aftësitë leximore 

të studentëve?  

 

Për t‟i dhënë  përgjigje kësaj pyetjeje Beatty
157

 ka sugjeruar vlerësimin e disa treguesve si 

rendimenti i të nxënit, aksesi, performanca, komoditeti, motivimi dhe kënaqësia gjatë 

përvojës mësimore me website. Rrjedhimisht, edhe përfundimet tona në  lidhje me 

vërtetësinë e hipotezës mbi nxitjen e kompetencës leximore prej mësimdhënies me 

website mbështeten pikërisht në këto kritere të pranuara gjerësisht në literaturën e fushës.  

 

4.3.Parashtrimi i studimit. Objekti dhe pyetjet kërkimore 

 

Në fokus të këtij kapitulli studimor do të jetë pikërisht çështja e zhvillimit të kompetencës 

leximore në gjuhën angleze. Në të merret nën shqyrtim ndikimi dhe roli i website-it në 

ecurinë e kompetencës leximore të studentëve të anglishtes për nivelin e parë të përparuar 

(First Certificate).  

 

Hipoteza (H2) që do të vërtetohet në vijim është: 

 

                                                        
156

 C.-C. Hsu, Development of web-based courseware for Freshman English Conversation, Department of 

Educational Technology, Tamkang University, Taipei, 2002. 
157 K. Beatty, Teaching and Researching Computer Assisted Language Learning, New York: Longman, 

2003. 

http://www.netenglisholsa.org/
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Mësimdhënia përmes website-it përshpejton e pasuron kompetencën leximore në gjuhën e 

huaj, në raport me mësimdhënien tradicionale në klasë.  

 

Për të vërtetuar këtë hipotezë do të analizojmë natyrën e ndikimit të këtij mjeti TIK në 

kushtet kur mësimdhënia e leximit zhvillohet përtej mureve të klasës. Kjo do të thotë që 

për realizimin e eksperimentit didaktik kurrikular janë shfrytëzuar krahasimisht dy 

mjedise - ai i mirëfilltë virtual dhe auditori tradicional (“klasa”). 

 

Analiza do të përqëndrohet në dhënien përgjigje të këtyre pyetjeve/drejtimeve studimore: 

 

1. Si paraqitet raporti i performancës me notë të studentëve gjatë  projektit leximor për 

mjedisin online krahasuar me atë tradicional? 

 

a. Në ç‟raporte qëndrojnë rezultatet e studentëve në testin paraprak dhe atë 

përfundimtar për secilin mjedis?  

b. Si paraqitet prirja e ecurisë së arritjeve të studentëve përgjatë ciklit të detyrave të 

leximit krahasimisht në mjedisin virtual dhe atë në klasë?  

 

2. Cili është karakteri i komenteve të studentëve në etapën e reflektimit për secilin 

mjedis pune? 

 

Kjo pyetje analizohet në dy drejtime: 

 

a. Pjesëmarrja e studentëve në etapën reflektuese 

b. Gjatësia e përgjigjeve të shkruara gjatë reflektimit në forum dhe fletë pune 

 

3. A është e ndryshme shkalla e ndikimit të dy konteksteve në fjalë mbi motivimin dhe 

kënaqësinë e përjetuar prej studentëve të dy grupeve? 

 

 

4.4.Metoda e kërkimit 

 

Për nxjerrjen e përfundimeve është ndjekur sërish qasja krahasuese, por, ndryshe nga rasti 

i kompetencës dëgjimore (ku patëm dy studime rasti për shkak të vendosjes së website-it 

një herë në klasë e më pas në formatin e mësimdhënies online), në lidhje me shprehitë e 

të lexuarit studimi mbështetet në ballafaqimin e rezultateve të arritura prej studentëve 

gjatë realizimit të kurrikulës leximore gjatë mësimdhënies virtuale me website (përtej 

mureve të klasës) me  ato të arritura në mjedisin tradicional.  

 

Metodat e përdorura kanë baza të mirëfillta shkencore dhe variojnë nga shfrytëzimi i 

literaturës dhe burimeve alternative bashkëkohore
158

 për konceptimin e programit të 

leximit, anketimet me studentë për tregues të caktuar, deri tek shqyrtimi i detajuar i 

                                                        
158 Bëjmë me dije se për ndërtimin e programit të leximit janë shfrytëzuar jo vetëm materiale e udhëzime 

teorike me karakter pedagogjik, por veçanërisht një mori artikujsh autentikë të përzgjedhur me 

profesionalizëm prej një sërë website-esh mësimore dhe revistash me ndikim global, të cilat do të bëhen të 

njohura në vijim të punimit. 
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arritjeve të studentëve gjatë zbatimit të  programit në hallka të  veçanta. Rezultatet e dala 

nga përpunimi i të dhënave bëhen më të besueshme për shkak të integrimit të metodave 

statistikore në analizë.  

 

4.4.1. Pjesëmarrësit dhe procedura 

 

Përfundimet e arritura në këtë studim për ndikimin e website-it në zhvillimin e 

kompetencës leximore bazohen në rezultatet e dala nga puna me projektin tonë (“English 

for the Net Generation”), ku morën pjesë 24 studentë nga viti i parë i degës së gjuhës 

angleze, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë. Në vijim të praktikës së dëgjimit, në këtë pjesë 

të projektit me fokus kompetencën leximore u punua paralelisht për më shumë se një 

muaj me dy grupe studentësh (grupi eksperimental punoi tërësisht online në website-in e 

klasës në www.netenglisholsa.org, ndërsa grupi i kontrollit në mjedisin e klasës 

tradicionale) për realizimin e një programi leximor prej shtatë njësish tematike në gjuhën 

angleze (përgatitje për nivelin FCE). Ndarja e studentëve në dy grupe prej 12 pjesëtarësh 

secili u krye duke pasur për bazë shpërndarjen e ekuilibruar të studentëve sipas 

karakteristikave pothuajse të njëjta (kriteri matematikor për shpërndarje të njëjtë të 

popullatës). Veç karakteristikave të tjera të evidentuara gjatë procesit mësimor, për këtë 

na shërbyen edhe rezultatet e testit parapak të cilit iu nënshtruan të gjithë studentët para 

fillimit të projektit. Të analizuara sipas metodës statistikore Paired Sample T-Test këto 

rezultate treguan se dy grupet e përzgjedhura në fillim të projektit ishin homogjene.
159

  

 

Gjithashtu, për të qenë sa më objektivë në nxjerrjen e rezultateve në këtë pjesë të 

studimit, përveç ndarjes së studentëve në grupe homogjene, u tregua kujdes për 

përcaktimin e disa konstanteve të tjera për secilin mjedis pune, duke nisur që nga numri e 

organizimi e deri tek struktura formale e përmbajtësore e materialeve leximore përmes të 

cilave aktualizohej projekti i leximit. Theksojmë se jo vetëm struktura e orëve, por edhe 

përmbajtjet e artikujve për t‟u analizuar nga pikëpamja kuptimore në fletët e punës ishin 

identikë për të dyja mjediset (më hollësisht ky fakt do të përshkruhet në seksionin 

pasardhës). Përcaktimi i strukturës dhe përmbajtjes së veprimtarive në fletët e punës për 

të dyja mjediset u bë në përputhje me  objektivat dhe synimet standarde për nivelin e parë 

të përparuar.
160

 

 

Për të vlerësuar efektshmërinë e secilit mjedis në performancën me notë të studentëve 

gjatë përvojës leximore online dhe asaj në klasë, u hartuan dy teste të njëjta për të dyja 

grupet në dy etapa të ndryshme – testi paraprak dhe ai përfundimtar. Këto teste 

plotësonin standardet dhe objektivat e synuara të programit – të dy ishin teste të seksionit 

të leximit, të shkëputura nga provimet e FCE-së
161

 ndër vite. Fillimisht, krahasimi i 

rezultateve të studentëve në testin përfundimtar e atë paraprak shërbeu si tregues për 

shkallën e përmirësimit në performancën leximore të studentëve për të dyja mjediset.  Më 

tej, përqasja e vlerave të përmirësimeve (T2 – T1) të arritura për secilin mjedis përmes 

                                                        
159 Diferencat e arritjeve mesatare në testin paraprak për mjediset përkatëse kanë qenë mjaft të ngushta, 

përkatësisht 58.20 për grupin eksperimental dhe 57.42 për gupin e kontrollit. Shih tabelat e rezultateve në 

testin paraprak të leximit, f. 126-127. 
160 Shih R. Acklam dhe S. Burgess, Gold Teacher‟s Book – First Certificate, f.4-6. 
161 Shih N. Kenny dhe L. Luque-Mortimer, First Certificate Practice Tests, f. 129-149. 

http://www.netenglisholsa.org/
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analizës statistikore të tipit Paired Sample T-Test evidentoi shkallën e efektshmërisë së 

website-it dhe klasës tradicionale në zhvillimin e kompetencës leximore në gjuhën 

angleze. 

 

Krahas analizës krahasuese shumëplanëshe të rezultateve të testimeve, në funksion të 

vërtetimit të hipotezës kemi analizuar në mënyrë përqasëse për të dyja mjediset edhe 

dinamikën e kurbës së arritjeve të studentëve për secilën detyrë në vijimësi.  

 

Për matjen e dy parametrave subjektivë studentët e të dy grupeve kanë dhënë vlerësimin 

sipas shkallës Likert në ngjitje nga 1 deri në 5 (ku 1 – i ulët, 2 – nënmesatar, 3 - mesatar, 

4 – mbimesatar  5 – i lartë) për nivelin e motivimit dhe kënaqësisë së përjetuar gjatë 

praktikës leximore në dy etapa të projektit – para fillimit dhe në përfundim të tij. 

Diferencat për të dy grupet u janë nënshtruar analizës për të përcaktuar mjetin që ka 

nxitur më shumë rritjen e motivimit dhe kënaqësisë gjatë përvojës mësimore në fjalë. Për 

të nxjerrë në pah disa aspekte konkrete të aktualizimit të komponentit të kënaqësisë gjatë 

punës me mjetin e ri, me studentët e grupit eksperimental kemi kryer edhe një anketim të 

posaçëm, ku përbri çdo treguesi ata janë përgjigjur me po/jo.Theksojmë se nuk ka pasur 

asnjë student të larguar gjatë zbatimit të projektit si për klasën, ashtu edhe për mjedisin 

online.  

 

4.4.2. Përshkrimi i programit të leximit në të dy mjediset dhe strategjitë e 

veprimtarive mësimore 

 

Në faqen e parë të website-it të kursit mes rubrikave të tjera gjendet edhe ikona 

“READING” (“LEXIMI”), e cila i adresohet drejtpërdrejt kompetencës leximore në 

gjuhën angleze dhe programit, praktikave e veprimtarive për zhvillimin e saj. Në këtë 

seksion janë postuar njëra pas tjetrës brenda një harku kohor prej pesë javësh shtatë njësi 

mësimore leximi.
162

 Nga pikëpamja e përmbajtjes tematikat shtillen rreth sfidave aktuale 

globale mbi çështje të mjedisit dhe shëndetit publik, p.sh.: roli i antibiotikëve dhe 

rezistenca ndaj tyre, nevoja për një botë të gjelbër, ndotja e mjedisit, mbipopullimi, 

katastrofat natyrore, çarja e shtresës së ozonit apo autizmi dhe nevoja e përballjes me të. 

Tekstet e leximit  janë materiale autentike bashkëkohore marrë nga website-e 

institucionesh mediatike autoritare
163

 dhe website-e të mirënjohura mësimore.
 164

   

 

                                                        
162 Në përputhje me parimet e sugjeruara nga Hsu (shënimi 156)  për ndërtimin e programeve leximore në 

website, për përzgjedhjen e njësive mësimore është ndjekur kriteri i koherencës si në lidhje me  strukturën, 
ashtu  edhe me tipologjinë e përmbajtjes së çdo njësie.   
163 Ndër website-et mediatike të cilave u jemi referuar përmendim: www.news.yale.edu, www.slate.com, 

www.independent.com, www.green.blogs.nytimes.com, www.universetoday.com  
164 Ndër website-et mësimore më të hulumtuara përmendim: www.englishforeveryone.org, 

www.englishforjapanese.com, www.theholidayzone.com 

http://www.news.yale.edu/
http://www.slate.com/
http://www.independent.com/
http://www.green.blogs.nytimes.com/
http://www.universetoday.com/
http://www.englishforeveryone.org/
http://www.englishforjapanese.com/
http://www.theholidayzone.com/
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Figura 4.1.: Faqja online e programit leximor 

 

Në tabelën e mëposhtme paraqiten kronologjikisht temat e programit leximor të 

realizuara për dy mjediset e punës:  

Tabela 4.1. 

 

 

Numri 

rendor i 

orëve 

 

Temat për çdo orë mësimi në klasë dhe website 

1.  Autism 

2.  Antibiotic Resistance 

3.  A Green World 

4.  Pollution 

5.  Overpopulation 

6.  Natural Disasters 

7.  Ozone Depletion 

 

Të gjitha orët e mësimit janë konceptuar në përputhje me strategjitë për zhvillimin e 

shprehive leximore. Planifikimi i tyre është udhëhequr nga modeli bashkëkohor i 

strukturimit të orëve të leximit në veprimtari paraleximore, leximore dhe pasleximore. 

Për secilën orë leximi janë përgatitur fletë pune me të njëjtën strukturë e tematikë për të 

dyja mjediset, por me disa dallime në etapën e paraleximit, të pasleximit si dhe në 

burimet referenciale
165

 në shërbim të studentëve. Veprimtaritë paraleximore në fletët e 

                                                        
165 Grupit eksperimental i janë ofruar gjatë punës burime reference virtuale, ndryshe nga grupi i kontrollit të 

cilit i janë vënë në  dispozicion burime në trajtë të printuar. 
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punës
166

 (studentëve online fletët e punës u komunikohen përmes email-it) kanë karakter 

praktik evokues. Pamjet filmike të videove të ndryshme online, informacionet befasuese 

të publikuara nga burime të besueshme, përmes pyetjeve evokuese që u adresohen 

nxënësve gjatë kësaj etape, ngacmojnë ndjeshmëritë e studentëve lidhur me tematikat në 

fjalë, pasurojnë njohuritë dhe përvojën e tyre si dhe i kontribojnë integrimit të shprehive 

gjuhësore-kulturore përmes vënies në punë të të gjitha shqisave, me synim 

parapërgatitjen e studentëve për një proces të thelluar leximi. 

 

Gjatë etapës së leximit studentëve të grupit eksperimental u kërkohet të shqyrtojnë 

artikullin nga adresa përkatëse dhe të realizojnë në fletët e punës ushtrimet me fokus 

analizën kuptimore dhe leksikun kyç të tekstit. Për këtë u sigurohen në website burime 

referenciale me emër
167

 që mundësojnë thellimin e njohurive mbi koncepte të 

përgjithshme dhe shpjegimin e termave me karakter teknik.  

 

Etapa pasleximore në fletën e punës aktualizohet përmes veprimtarive të reja krijuese me 

karakter diskutimor e kërkimor, ku studentët ftohen të reflektojnë e të japin zgjidhje mbi 

problematikën e orës së mësimit. Kjo etapë merr një dimension të ri për shkak se 

diskutimet, debatet dhe sugjerimet e studentëve publikohen online, pra, bëhen të 

aksesueshme për një publik të gjerë. Në mënyrë asinkrone studentët ndërveprojnë duke 

lënë komentet në faqe përbri link-ut të tekstit. 

 

Në përputhje me kriteret për një lexim të suksesshëm programi i leximit në klasën 

tradicionale ndjek të njëjtën strukturë e përmbajtje si ai për grupin online, me ndryshimin 

që veprimtaritë në në fletën e punës zhvillohen jo online por në mjedisin e klasës. Po të 

njëjta janë edhe ushtrimet e analizës gjatë fazës së leximit, ndërkohë që ndryshojnë 

veprimtaritë në etapën paraleximore, të cilat, në mungesë të website-it, i evokojnë 

njohuritë jo më përmes integrimit të pamjeve filmike të videove por përmes eksplorimit 

të fotove në fletën e punës në klasë.  

 

Për të njëjtën arsye objektive të dallimit midis mjediseve, edhe etapa pasleximore në 

fletët e punës për grupin e kontrollit realizohet në mënyrë të ndryshme. Kështu, në 

pamundësi për kërkime të mëtejshme në website, studentët e klasës tradicionale ftohen të 

reflektojnë përmes shkrimit të një komenti në fletën e punës, mbështetur në 

informacionin e marrë prej artikullit të dhënë dhe përvojës së fituar.  

 

4.4.3. Mjetet 

 

Para së gjithash, si mjete bazë për mundësimin e kësaj etape të studimit kanë shërbyer dy 

mjediset – auditori dhe website-i (me gjithë gamën e mjeteve që ata ofrojnë, konkretisht, 

                                                        
166 Materialet e leximit në fletë pune janë zbritur nga website-e (adresat e tyre cilësohen shprehimisht në 
fletët përkatëse), ndërsa veprimtaritë praktike gjatë të tria fazave (evokimit, analizës së teksteve dhe 

reflektimit) janë konceptuar e krijuar posaçërisht prej meje. Për ilustrim, shih shtojcat 10, 11, f. 225-229. 
167 Disa prej burimeve të përdorura janë: www.dictionary.reference.com, www.autism.org.uk, 

www.ncbi.nih.gov/books/NBK54258, www.myenglishpages.com, www.nrdc.org dhe 

www.greenworld.com 

http://www.dictionary.reference.com/
http://www.autism.org.uk/
http://www.ncbi.nih.gov/books/NBK54258
http://www.myenglishpages.com/
http://www.nrdc.org/
http://www.greenworld.com/
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materiale të printuara në klasë si dhe burime të pasura referenciale online në funksion të 

realizimit të programit leximor në mjedisin virtual).  

 

Duke qenë se analiza e të dhënave mbi parametrin e parë të shtruar për vërtetim – 

vlerësimi i raportit të performancës me notë të studentëve para e pas projektit leximor për 

dy mjediset – mbështetet në metodën krahasuese, testi paraprak (T1) e ai përfundimtar 

(T2), nga njëra anë, por edhe detyrat e kryera prej studentëve në të dy mjediset paralele 

shërbejnë si instrumenta të domosdoshëm për përqasjen e ecurisë së tyre gjatë programit. 

 

Analiza krahasuese e komenteve të shprehura prej studentëve gjatë veprimtarive në 

etapën e reflektimit (objekt i drejtpërdrejtë i kësaj analize janë parametra të tillë si 

gjatësia e të shkruarit dhe shkalla e aktivizimit) përbën një instrument të rëndësishëm 

vlerësues në lidhje me cilësinë e  produktit gjuhësor të krijuar si rezultat i ekspozimit ndaj 

procesit të leximit nga studentët e të dyja mjediseve.
168

 

 

Së fundi, kuadri i instrumentave të domosdoshëm  të vënë në zbatim për vlerësimin e 

ndikimit të website-it në përshpejtimin e zhvillimit të kompetencës leximore në gjuhën e 

huaj plotësohet me analizën e pyetësorëve të realizuar me studentët e të dyja grupeve për 

matjen e shkallës së motivimit dhe kënaqësisë së përftuar gjatë përvojës leximore në 

mjediset përkatëse.  

 

 

4.5.Analizë e rezultateve sipas drejtimeve kërkimore 

 

4.5.1. Raportet e performancës me notë të studentëve gjatë projektit leximor në 

mjedisin virtual kundrejt atij tradicional 

 

Cili mjedis promovon më shumë shprehitë leximore të studentëve në gjuhën e huaj? 

 

Në fokus të analizës së këtij drejtimi do të jenë rezultatet e përftuara prej shqyrtimit të dy 

kaheve studimore me objekt çështjet e mëposhtme: 

 

 

 Raportet e rezultateve në testin paraprak dhe atë përfundimtar krahasimisht 

për dy mjediset  

 

Ky segment i analizës mbështetet në vlerësimin krahasues të rezultateve të studentëve të 

të dyja grupeve në testin paraprak (para zhvillimit të projektit leximor) e atë përfundimtar 

(në fund të projektit).
169

 Për këtë janë vlerësuar kalueshmëria dhe mesatarja e arritjes. 

 

Rezultatet e testeve në të dyja fazat, për të dy mjediset, tregojnë një kalueshmëri 

maksimale prej 100% për secilin rast. Kalueshmëria, pra, nuk mund të shërbejë si 

                                                        
168 Komentet reflektuese gjenden në faqen online për grupin eksperimental dhe në fletën e punës për grupin 

e kontrollit. 
169 Për informacion rreth standardit të testeve, shih shënimin 161. 
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parametër për të matur në mënyrë krahasuese shkallën e zhvillimit të kompetencës 

leximore në mjediset përkatëse.  

 

Ndërkaq, kemi vlerësuar mesataret për secilin test, të cilat paraqiten me diferenca nga 

njëri test tek tjetri si dhe nga njëri grup tek tjetri dhe, si të tilla, mund të shërbejnë si 

tregues domethënës mbi rolin dhe vlerën e secilit mjedis në kohë të ndryshme mbi 

zhvillimin e kompetencës leximore në gjuhën e huaj. 

 

Kështu, në testin paraprak (T1) mesatarja e performancës me notë për grupin 

eksperimental  rezulton Mw1= 58.20% (rezultati më i ulët 40%, rezultati më i lartë 

71.5%), ndërsa për grupin e kontrollit Mk1= 57.42% (rezultati minimal 42%, rezultati 

maksimal 72%).
170

 

 

Në fund të pilotimit të projektit leximor studentët e të dyja grupeve realizuan testin 

përfundimtar (T2) përmes të cilit na jepet mundësia të shqyrtojmë nëse ka pasur 

përmirësim në shprehitë leximore si dhe nëse evidentohet një raport/diferencë 

domethënës(e) në vlerë midis dy mjeteve.  Konkretisht, mesatarja në T2  për grupin 

eksperimental rezultoi Mw2= 66.25% (me vlerë minimale 52% dhe vlerë maksimale 

90%), ndërsa për grupin e kontrollit Mk2= 62.00% (vlera minimale 42% dhe ajo 

maksimale 78%). 

 

Të dhënat e mësipërme mbi mesataret e testeve në dy etapat e punës në dy mjediset, 

paraqiten në këtë tabelë:  

 

Tabela 4.2. Përmirësimi i vlerësimeve në test (testi përfundimtar kundrejt testit paraprak) 

 

 Test paraprak Test përfundimtar Përmirësimi 

Leximi në website  58.20 66.25 8.05 

Leximi në klasë 57.42 62.00 4.58 

Diferenca    3.47 

 

Nga tabela vihet re se ka një përmirësim relativ të kompetencës leximore në fund të 

projektit në vlera përkatësisht 8.05 për mjedisin virtual dhe 4.58 për klasën. Diferenca 

mes përmirësimeve tek dy mjediset është disi e ngushtë, duke kapur vlerën 3.47 në favor 

të mjedisit virtual. Kjo vlerë i jep një farë epërsie website-it, por, nëse është e ndjeshme 

apo jo si diferencë, do të na i tregojë përpunimi i të dhënave përmes analizës statistikore 

që vijon: 

 

 Analizë statistikore e rezultateve në testin paraprak e përfundimtar 

 

Çfarë tregojnë rezultatet e sipërcituara nga pikëpamja shkencore statistikore lidhur me 

rolin e dy mjediseve mbi ecurinë e kompetencës leximore? 

 

                                                        
170 Vlerat e mesatareve në testin paraprak për të dyja grupet janë thuajse të njëjta (sipas rezultatit të analizës 

statistikore paired t-test); kjo vërteton që grupet e punës janë homogjene. 
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Për këtë të dhënat i janë nënshtruar analizës statistikore në SPSS (të tipit Paired Sample 

T-Test) në dy etapa. Në etapën e parë, përqasja statistikore e vlerave të mesatareve T2 – 

T1 për secilin mjedis na shërben për të zgjidhur dilemën nëse ka ose jo përmirësim të 

kompetencës leximore për mjediset përkatëse pas ciklit mësimor.  

 

Në një nivel të dytë, krahasimi i këtyre diferencave për secilin mjedis i jep përgjigje 

çështjes së shkallës së ndikueshmërisë së secilit mjet në promovimin e kompetencës 

leximore. Të dhënat e rezultateve për secilin student pjesëmarrës në dy fazat e testimit 

paraqiten në tabelat e mëposhtme për të dyja mjediset përkatëse: 

 

Tabela 4.3: Rezultatet e dy etapave testuese për grupin eksperimental 

 

Studentët Test paraprak (%) Test përfundimtar 

(%) 

S1 71.5 76 

S2 62 67 

S3 71.5 90 

S4 52 67 

S5 62 67 

S6 52 57 

S7 40 52 

S8 62 67 

S9 40 52 

S10 71.5 76 

S11 52 57 

S12 62 67 

Mesataret  58.20 66.25 

 

Aplikojmë procedurën e hedhjes së këtyre të dhënave në SPSS për dy etapat e testit në 

mjedisin virtual. Zbatojmë Paired Sample T-Test për të krahasuar mesataret e testit 

përfundimtar me atë paraprak për grupin eksperimental. Nga rezultatet e përpunimit të të 

dhënave (shih tabelën e mëposhtme), koeficienti i domethënies, pra, p-vlera= 0<0.05 

tregon se diferenca e mesatares mes testeve në fjalë është e rëndësishme nga pikëpamja 

statistikore, pra, kjo flet për një përmirësim të ndjeshëm të rezultateteve në përfundim të 

projektit leximor online në raport me fillimin e punës, thënë ndryshe, programi i leximit 

në website ka rezultuar i suksesshëm. 
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Tabela 4.4: Krahasim statistikor i rezultateve T1 kundrejt T2 në mjedisin virtual  

 

Paired Samples Test 

 Diferencat e Çiftuara t df Sig. (e 2 

anshme)  Mesatarja Dev. 

Standard 

Mes. e 

gabimit 

standard 

95% Intervali i Besimit 

për Diferencën 

Kufiri  i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

 
Test Përfundimtar  

Test Paraprak  
8.04167 4.95185 1.42948 4.89541 11.18792 5.626 11 .000 

 

Veprojmë në të njëjtën mënyrë me të dhënat në teste për mjedisin e klasës.  

 

Tabela 4.5: Rezultatet e dy etapave testuese për grupin e kontrollit 

 

Studentët Test paraprak Test përfundimtar 

S1 67 78 

S2 60 67 

S3 42 44 

S4 52 52 

S5 67 78 

S6 60 67 

S7 60 67 

S8 72 78 

S9 50 57 

S10 50 47 

S11 67 67 

S12 42 42 

Mesataret 57.42 62.00 

 

Rezultati i përftuar është ai në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela 4.6: Krahasimi statistikor i rezultateve T1 kundrejt T2 në klasë 

 

Paired Samples Test 

 Diferencat e Çiftuara t df Sig. (e 2- 

anshme)  Mesatarja Dev. 

Stand. 

Mes. e 

gabimit 

standard 

95% Intervali i 

Besimit për 

Diferencën 
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Kufiri  i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

 
Test Përfundimtar  

Test Paraprak  
4.58333 4.62126 1.33404 1.64712 7.51954 3.436 11 .006 

 

Për testin në mjedisin e klasës, diferenca midis testit përfundimtar dhe atij paraprak është 

0.006<0.05. Kjo tregon se diferenca është e rëndësishme nga pikëpamja statistikore, pra, 

edhe projekti leximor zhvilluar në auditor ka pasur sukses lidhur me ecurinë e studentëve. 

Në një etapë të dytë u zbatua i njëjti test duke krahasuar statistikisht përmirësimet, 

përkatësisht prej 8.05 dhe 4.58, por në këtë rast koeficienti i dalë prej përpunimit të të 

dhënave rezulton p-vlera > 0.05. Kjo tregon se diferenca prej 3.47 mes përmirësimeve 

përkatëse është statistikisht jo e ndjeshme.  

 

Rezultati tregohet në tabelën më poshtë: 

 

Tabela 4.7:Diferencat e përmirësimeve mes testeve në dy mjediset 

 

Paired Samples Test 

 Diferencat e Çiftuara t df Sig. (e 2 

anshme) Mesatarja 

 

Devijim 

Stand. 

Mes. e 

gabimit 

Stand. 

95% Intervali i 

Besimit për 

Diferencën 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

 
Δ website -  

Δ klasë  
3.45833 7.36842 2.12708 -1.22334 8.14000 1.626 11 .132 

 

Siç edhe shihet nga koeficienti i domethënies, p-vlera 0.132>0.05 tregon që nuk ka 

diferenca të dukshme lidhur me përmirësimin në rezultate kur krahasojmë të dyja 

mjediset e punës. Rrjedhimisht, mund të arrijmë në përfundimin se mjeti i website-it, 

lidhur me treguesin e arritjeve përfundimtare me notë, karakterizohet nga një epërsi por e 

lehtë kjo në raport me mësimdhënien tradicionale në përparimin e përgjithshëm të 

kompetencës leximore të studentëve në përfundim të ciklit prej shtatë temash. 

 

 Raportet e arritjeve përgjatë ciklit të detyrave të leximit në mjedisin virtual 

dhe në klasë – analizë krahasuese. 

 

Analiza në këtë etapë ndalet në matjen e treguesit standard të mesatares (specifike e të 

përgjithshme) së vlerësimit për veprimtaritë e zhvilluara orë pas ore. Në tabelën më 

poshtë janë hedhur të dhënat mbi mesataret e përllogaritura për detyrat e studentëve në 

secilën orë leximi sipas tematikave përkatëse, prej nga mund  të vlerësohen dhe 

analizohen  lehtësisht mesataret e përgjithshme për mjediset përkatëse si dhe diferencat 

mes tyre. Në një këndvështrim të ri, kjo analizë bën të mundur  përcaktimin e ndikimit të 
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website-it në raport me klasën tradicionale në cilësinë e arritjeve të studentëve për detyra 

konkrete brenda programit të leximit në gjuhën angleze. Konkretisht, në cilin mjedis pune 

arrijnë studentët t‟i zgjidhin më mirë detyrat e leximit e të punojnë më në thellësi me 

tekstet?  

 

Tabela 4.8. 

 

 

Temat për çdo orë mësimi 

Mesataret 

(%) për 

grupin 

eksperimental 

Mesataret 

(%) për 

grupin e 

kontrollit 

Diferencat 

(%)  e 

mesatareve  

1. Autism 47.25 45.91 1.34 

2. Antibiotic Resistance 68.33 58.31 10.02 

3. A Green World 64.08 62.04 2.04 

4. Pollution 61.50 51.41 10.09 

5. Overpopulation 77.08 58.50 18.58 

6. Natural Disasters 69.33 60.83 8.5 

7. Ozone Depletion 71.33 63.25 8.08 

Mesatarja e përgjithshme e arritjeve 65.55 57.17 8.38 

 

Duke u përpjekur për të përshkruar të dhënat e paraqitura, me një vështrim të 

përgjithshëm, mund të pohohet se arritjet në vlerë mesatare të studentëve të grupit 

eksperimental janë më të larta se ato të grupit të kontrollit në klasë. Këtë e dëshmojnë si 

rezultatet e mesatareve specifike detyrë pas detyre, ashtu edhe diferencat në mesataren e 

përgjithshme të ciklit të leximit.   

 

Konkretisht, mesatarja e përgjithshme e arritjeve për grupin në website rezulton  65.55%, 

ndërsa në grupin e klasës 57.17% me një diferencë mesatare prej 8.38% në favor të 

mjedisit virtual. Gjithashtu, mesataret e llogaritura nga kontrolli i fletëve të punës për 

secilën orë leximi online shprehin vlera më të larta në të gjithë tabelën krahasuar me orët 

tradicionale të leximit, me diferenca që variojnë prej një minimumi prej 1.34% (diferenca 

minimale)
171

 deri në 18.58% (diferenca maksimale), duke  nxjerrë  në pah përparësinë e 

website-it në raport me mësimdhënien tradicionale të leximit në drejtim të rendimentit të 

punës për veprimtari konkrete. Pra, studentët tanë kanë më shumë rendiment kur u jepet 

të realizojnë një detyrë leximi online sesa kur detyra u jepet e printuar në klasë. Shkaqet 

që shpjegojnë këtë dukuri lidhen ngushtësisht me mirorientimin dhe lehtësitë që u krijon 

faqja studentëve online për studimin e tekstit dhe marrjen e saktë, në thellësi e nga disa 

drejtime të informacionit, duke filluar që nga veprimtaritë e pasura evokuese (shpesh në 

trajtë videosh autentike), adresat plotësuese brenda çdo teme të shfrytëzuara për 

sigurimin e informacioneve shtesë lidhur me detaje apo pikëpyetje të ndryshme që mund 

të ngrerë puna me tekstin, si dhe prakticiteti që ofron prania e fjalorëve shpjegues virtualë 

(të vendosur në website) për terma e fjalë kyçe të panjohura që hasen në artikuj. Të gjitha 

                                                        
171 Diferenca në nivele minimale në arritjet e nxënësve  mes dy mjediseve me një përparësi të papërfillshme 

të atij virtual (prej 1.34%) e evidentuar në  detyrën e parë mendohet të shkaktohet prej mungesës së 

familjarizimit të studentëve me natyrën e punës për praktikën leximore në mjedisin e ri. 
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këto i kanë ndihmuar studentët e grupit eksperimental të thellohen më shumë gjatë punës 

konkrete me tekstin, duke u brendësuar me të në një farë mase. 

 

Më tej, teksa vëzhgojmë shifrat paralelisht  në të dyja mjediset për një analizë më të 

thelluar detyrë pas detyre, lind pyetja: pse gjithë këto luhatje në diferenca mesataresh nga 

njëra detyrë në tjetrën? (Thënë ndryshe, pse diferencat herë thellohen e herë ngushtohen, 

kur  mund të pritej që koeficienti i distancës mes dy mjediseve të ruante një farë 

qëndrueshmërie?)  

 

E themi këtë pasi diferencat e arritjeve në disa prej detyrave (të shprehura në përqindje) 

janë thuajse të papërfillshme (p.sh.: 1.34 në orën e parë dhe 2.04 në orën e tretë), 

ndërkohë që në shumicën e detyrave ato thellohen, duke kapur në orën e pestë vlerën 

maksimale prej 18.58%.  

 

Në të vërtetë, kjo “çrregullsi” nuk duhet të krijojë aspak konfuzion për rezultatet e 

analizës sonë, pasi kërkesat e veprimtarive nga njëri tekst leximi tek tjetri nuk kanë qenë 

me spektër të njëjtë, por kanë tentuar të zhvillojnë aspekte të ndryshme të qasjes ndaj 

teksteve (diku kërkesa e detyrës është të qarkohet alternativa e duhur e përgjigjes, diku të 

gjenden sinonime/antonime të mundshme të njësisë leksikore, përkufizime fjalësh kyçe, 

pyetje – përgjigje, vendosje titujsh mbi paragrafët, etj.). Siç duket, ndikimi i mjedisit 

online bëhet më i ndjeshëm në rastin e disa lloj detyrave leximore, ku nevojitet 

informacion më global, siç janë ato ku studentëve u kërkohet t‟u përgjigjen pyetjeve rreth 

një teksti të dhënë (shih orën e pestë) dhe më i papërfillshëm kur kërkesa është më 

konkrete apo e lidhur me një detaj të tekstit (p.sh.: vendosje e titujve në paragrafë – ora e 

tretë).  

 

Përveç këtij faktori, mendojmë se “çrregullsia” në fjalë shpjegohet deri në një farë mase 

edhe me shkallën e ndryshme të informimit paraprak që kanë pasur studentët rreth 

tematikave të trajtuara në tekstet e leximit. Kështu, ndërsa studentët në klasë, në rast 

mungese njohurie paraprake mbi temën e orës, nuk kanë pasur mundësi të eksplorojnë më 

në thellësi rreth saj, studentët e grupit eksperimental e kanë shfrytëzuar mundësinë që u 

ofron mjeti përmes hulumtimeve nëpër adresat plotësuese të pasqyruara në faqe, duke 

pasuruar njohurinë e tyre dhe përmirësuar arritjet. 

 

Çfarë mund të themi për ecurinë e arritjeve nga detyra në detyrë? 

 

Përgjatë ciklit leximor prej shtatë njësish mësimore leximi vihen re ulje-ngritje të 

herëpahershme në detyra të ndryshme, të cilat krijojnë imazhin e luhatjeve të 

vazhdueshme dhe paqëndrueshmërisë në performancën nga njëra detyrë në tjetrën. 

Kështu, nga detyra  e parë (D1) tek D2 kemi rritje (në shkallë të ndryshme) në të dy 

mjediset. Kjo rritje ruhet nga D2 në D3 në mjedisin e klasës, por jo në atë online (ku ka 

rënie me rreth 4%). Nga D3 në D4  ka sërish rënie në të dy mjediset, por në nivele të 

ndryshme – ajo është e lehtë në website (me rreth 3%), por mjaft e theksuar (përafërsisht 

me 11%) për grupin e kontrollit në klasë. Në vijim, nga D4 në D5 përmirësimi është 

evident për të dy grupet – mjaft më i ndjeshëm për grupin eksperimental (me rreth 

+16%), por, sidoqoftë, i konsiderueshëm për grupin e kontrollit (me afro 7%). E ndërsa 
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rritja, edhe pse e lehtë, vijon në klasë duke u kthyer në prirje sistematike nga D5  e në 

vazhdim drejt detyrës së fundit, në website ka sërish luhatje – të pasqyruara përmes një 

rënieje relative nga D5 në D6 dhe sërish me rritje graduale nga D6 në detyrën e fundit (D7) 

të programit të leximit.  

 

Lidhur me krahasimin e shifrave të ecurisë, mund t‟iu referohemi të dhënave të grafikut 

të mëposhtëm: 

 

 
 

Grafiku 4.1. 

 

Përtej luhatjeve të përshkruara e të pasqyruara më sipër, prej një këndvështrimi më të 

gjerë, sidoqoftë, nuk është e vështirë të evidentojmë praninë e një prirjeje të përgjithshme 

pozitive në arritjet e studentëve, e cila vihet re në të dy mjediset (më graduale në klasë 

dhe me diferenca më të ndjeshme online). Kështu, nëse krahasojmë performancën e 

studentëve në tërësi duke iu referuar dy skajeve të punës – rezultateve në detyrën 

fillestare dhe atyre në detyrën përfundimtare – do të shohim se mesatarja në përqindje e 

arritjeve të nxënësve për mjedisin online fillon me vlerën 47.25 në orën e parë për të 

mbërritur në 71.33 në detyrën e fundit. Në këtë rast, siç duket, diferenca pozitive është 

mjaft e ndjeshme:  

Mw7 – Mw1 = 71.33 – 47.25 = 24.08 

Edhe në mjedisin e klasës tradicionale vërehet një prirje përmirësimi kur krahasojmë 

vlerat e arritjeve në detyrën e parë me të fundit:  

Mk7 – Mk1 = 63.25 - 45.91 = 17.34 

Kështu, pra, përpunimi i të dhënave tregon se edhe gjatë kryerjes së programit të leximit 

në klasë, megjithë ulje-ngritjet e shpeshta midis orëve të veçanta, mund të flitet për një 

trend progresiv të arritjeve të nxënësve. Megjithatë, diferencat e paraqitura më lart 

tregojnë se niveli i kësaj prirjeje për klasën është më pak i shprehur se në mjedisin 

virtual. 
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Për një objektivitet dhe shkallë më të lartë besueshmërie, analizën në fjalë e kemi 

mbështetur edhe në argumentimin statistikor të krahasimit të mesatareve të përgjithshme 

të detyrave përmes Paired T-Test-it në SPSS.  

 

Tabela 4.9. 

 

Paired Samples Test 

 Diferencat e Çiftuara t df Sig. (e 2 

anshme) Mesatarja 

 

Devijim 

Stand. 

Mes. e 

gabimit 

Stand. 

95% Intervali i 

Besimit për 

Diferencën 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

 

Grupi 

eksperimental– 

Grupi i kontrollit  

8.37857 5.76650 2.17953   3.04545 13.71170 3.844 6 .009 

 

Nga aplikimi i Paired Sample T-Test-it në SPSS për diferencën e mesatares së 

përgjithshme mes dy grupeve të punës rezultoi se p-vlera =0.009<0.05. Kjo tregon se 

diferenca prej 8.38 e mesatareve të përgjithshme (nga detyrat e programit leximor) të 

shprehura në përqindje është e rëndësishme nga pikëpamja statistikore. Pra, në drejtim të 

cilësisë së arritjeve në detyra brenda programit të leximit, ndihet qartë epërsia e website-

it, reflektuar kjo në përqindjet më të larta përgjatë punës së grupit eksperimental 

krahasuar me grupin e kontrollit. 

 

4.5.2. Karakteri i feedback-ut gjatë veprimtarive në etapën e reflektimit 

 

Analizës sonë disadrejtimëshe në lidhje me përcaktimin e mjetit e mjedisit që ushtron 

ndikim më të madh mbi zhvillimin e kompetencës leximore në gjuhën e huaj, po i japim 

një fokus të ri gjatë kësaj trajtese, me synim krijimin e hapësirave të reja për krahasim e 

përftimin e një tabloje sa më të gjerë e të qartë të cilësisë së performancës e arritjeve të të 

dyja grupeve të punës.  

 

Konkretisht, më poshtë do të ndërmarrim një analizë krahasuese mbi angazhimin e 

studentëve në veprimtaritë pasleximore sipas disa parametrave. Për të argumentuar vlerën 

e një këndvështrimi të tillë mjafton të kemi parasysh se përgjigjet e studentëve në etapën 

e reflektimit janë pasqyrë e drejtpërdrejtë e gjurmëve që kanë lënë në ndërgjegjen e tyre 

njohuritë e marra gjatë veprimtarive në fazat e mëparshme. Ato evidentojnë shkallën e 

përvetësimit të materialit, bëjnë të matshme e të vlerësueshme përmes një produkti 

konkret cilësinë e feedback-ut, madje, shërbejnë edhe si tregues të shkallës së përparimit 

të aftësive të tjera gjuhësore (p.sh.: ato me shkrim, etj).  

 

Për të mundësuar analizën në fjalë jemi përqëndruar në treguesit e shkallës së 

pjesëmarrjes së studentëve në realizimin e veprimtarive reflektuese si dhe gjatësisë së 
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përgjigjeve të shkruara përkatësisht në fletë pune dhe në mjedisin virtual. Veprimtaria 

reflektuese në të dy mjediset ka konsistuar kryesisht në shtrimin e një pyetjeje sintezë 

rreth materialit të lexuar. Dallimi lidhet kryesisht me faktin se, ndryshe nga klasa, mjedisi 

online ofron link-e të ndryshme për referim plotësues. Për grupin eksperimental kjo 

veprimtari është realizuar përmes postimeve në faqen online
172

; në klasë veprimtaria 

reflektuese ka qenë pjesë e formatit të fletës së punës.  

 

 Pjesëmarrja e studentëve në veprimtaritë reflektuese në dy mjediset 

 

Sa i përket angazhimit të studentëve në fazën reflektuese aktualizuar përmes veprimtarive 

në fletët e punës (për grupin e kontrollit) dhe postimeve në faqe (për grupin 

eksperimental), treguesit janë renditur në një tabelë, si më poshtë: 

 

Tabela 4.10.: Pjesëmarrja e studentëve në veprimtaritë reflektuese gjatë orëve të leximit 

në website 

 

Temat e leximit në website Numri i komenteve Numri i studentëve 

pjesëmarrës 

1. Autism 13 7 

2. Antibiotic Resistance 9 8 

3. A Green World 12 9 

4. Pollution 10 9 

5. Overpopulation 10 8 

6. Natural Disasters 12 8 

7. Ozone Depletion 10 9 

Mesatarja e pjesëmarrjes 10.85 8.28 

 

 

Tabela 4.11.: Pjesëmarrja e studentëve në veprimtaritë reflektuese gjatë orëve të leximit 

në klasë 

 

Temat e leximit në klasë Numri i komenteve Numri i studentëve 

pjesëmarrës 

1. Autism 7 7 

2. Antibiotic Resistance 8 8 

3. A Green World 10 10 

4. Pollution 11 11 

5. Overpopulation 11 11 

6. Natural Disasters 9 9 

7. Ozone Depletion 2 2 

Mesatarja e pjesëmarrjes 8.28 8.28 

 

                                                        
172 Shih komentet e studentëve në website postuar poshtë tekstit leximor tek rubrika Reading. 
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Nga përqasja e të dhënave që ofrojnë tabelat për pjesëmarrjen e studentëve në dy mjediset 

e punës, para së gjithash, vërejmë një angazhim të kënaqshëm nga ana e studentëve të të 

dyja grupeve në këtë segment të projektit. Mesatarisht në secilin mjedis gjatë kësaj faze 

janë angazhuar 8.28 studentë për orë leximi (mbi 2/3 e studentëve), çka do të thotë se 

programi i leximit ka ngjallur interes. Mesatarja e njëjtë e pjesëmarrjes studentore në të 

dyja mjediset për orë mësimi (8.28) përbën një tregues me rëndësi që tregon se mjediset e 

ndryshme – klasa dhe website-i, në një farë kuptimi, duhet të kenë ushtruar ndikim të 

njëjtë mbi aktivizimin sasior të studentëve (në numër absolut). 

 

Megjithatë, përtej barazisë numerike në pjesëmarrje, puna në mjedise të ndryshme ka 

nxjerrë në pah disa tipare domethënëse lidhur me natyrën e tërheqjes dhe reagimit (ndaj 

veprimtarive) të studentëve të veçantë në etapën e reflektimit. Kështu, karakteristikë 

dalluese për mjedisin virtual është evidentimi i disa tipave studentësh të cilët mund të 

grupohen sipas shkallës së aktivizimit në studentë mjaft aktivë, pjesërisht aktivë dhe 

pasivë. Studentët me kontribut më të lartë janë ata që japin zakonisht më shumë se një 

koment gjatë diskutimeve për orë mësimi, duke mbajtur gjallë frymën e debatit ose 

diskutimit rreth temës.
173

 Një fakt i tillë mund të verifikohet edhe nga tabela që tregon se 

numri i komenteve për temë online është në çdo orë më i lartë se numri i studentëve 

pjesëmarrës. Pra, në drejtim të dinamikës së përgjigjeve, website-i gëzon epërsi. 

 

Veç motivimit të lartë të këtyre studentëve, arsye për numrin e madh të komenteve 

përbëjnë edhe hapësirat që ofron website-i për të prodhuar debat asinkron.
174

 Vihet re se 

profili i disa prej studentëve në fjalë është i njëjtë me atë që ata kanë reflektuar 

tradicionalisht në klasë, psh.: Lubini dhe Rajmondi njihen për aktivizimin e 

vazhdueshëm, të cilin e kanë ruajtur e përmirësuar edhe online, por ka të tjerë (tipike 

është Klara), të cilët “shpërthejnë” online, ndërkohë që në auditor janë njohur si studentë 

të heshtur e pasivë. Në këtë rast duhet pranuar përparësia e mjedisit virtual si promovues 

e motivues i punës së mjaft studentëve që nuk e gjejnë dot veten në klasë duke ngelur 

padashur mënjanë veprimtarive të zhvilluara në të.  

 

Studentë pjesërisht aktivë janë cilësuar ata që përgjithësisht janë përgjigjur me jo më 

shumë se një koment në faqe për orë mësimi.
175

 Profili i tyre online në vija të 

përgjithshme përputhet me atë të demonstruar tradicionalisht në auditor. Ndërkaq, disa 

studentë rezultojnë pasivë lidhur me përmbushjen e veprimtarive në etapën e reflektimit 

online. Ata ose janë mjaftuar me postimin e komenteve periferike në një ose dy tematika, 

ose nuk kanë marrë pjesë fare në diskutime.
176

  

 

Karakteristikë e rëndësishme dalluese e veprimtarive online gjatë etapës së reflektimit 

është ajo që lidhet me mundësitë e gjera që ofron mjeti për të eksploruar më tej rreth 

tematikës së trajtuar në tekstin e leximit nëpërmjet adresave të reja autentike, ku studentët 

                                                        
173 Shih në website (rubrika Reading) komentet e Rajmondit, Lubinit, Klarës dhe Enit gjatë diskutimeve 

rreth tematikave të leximit. 
174 Komentet e studentëve mbeten të publikuara online dhe mund të lexohen e rilexohen në kohë të 

ndryshme, duke shërbyer si pikënisje e nxitur më tej diskutime të reja rreth temës. 
175 Shih në website (rubrika Reading) komentet e hedhura nga Ilda, Risa, Damiani, etj., në orë të ndryshme. 
176 Gerando, Elena dhe Blerina nuk kanë treguar interes ndaj fazës së reflektimit gjatë programit leximor. 

Bie në sy rasti i Gerandos, kontributi i të cilit në klasë ka qenë vërtet për t‟u vlerësuar. 
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gjejnë informacion plotësues në trajtë teksti grafik apo videoje, madje, shpesh ata sjellin 

edhe prurjet e tyre nga burime të ndryshme. Pasurimi i rubrikës së reflektimit me 

materiale të tjera burimore për diskutim ka për synim thellimin e njohurive të marra prej 

studentëve gjatë fazës së leximit, rritjen e ekspozimit ndaj gjuhës. Këto reflektohen më 

tej në produktin e pasuruar të komenteve, argumentave dhe këndvështrimeve rreth temës. 

 

Nga ana tjetër, nëse u referohemi veprimtarive të reflektimit realizuar në klasë me grupin 

e kontrollit (studentët janë shprehur me shkrim gjatë çdo ore), vërejmë se si organizimi i 

përgjigjeve, ashtu edhe natyra e pjesëmarrjes së studentëve janë të ndryshme. Kështu, së 

pari, studentët e klasës e kanë të vështirë të shtjellojnë një argument në thellësi gjatë fazës 

së reflektimit,
177

 sidomos kur informacioni paraprak që zotërojnë mbi temën është i 

pamjaftueshëm. Si parim, pra, shkalla e aktivizimit në këtë etapë duhet parë e lidhur 

ngushtë me shkallën e informacionit që studentët zotërojnë rreth tematikave të veçanta.
178

 

 

Së dyti, numri i komenteve nga studentët e grupit të kontrollit përputhet në secilën orë me 

numrin e nxënësve  pjesëmarrës. Këtë mund ta verifikojmë nga shifrat e tabelës, të cilat 

tregojnë se, në dallim nga studentët online që kanë bërë përgjithësisht komente të 

shumëfishta, studentët e klasës kanë kontribuar me jo më shumë se një koment gjatë 

etapës së reflektimit. Një e dhënë e tillë dëshmon përparësinë e padiskutueshme të 

mjedisit virtual në lidhje me kapacitetin për të nxitur komunikimin bashkëveprues e të 

shtrirë në kohë mes studentëve dhe dhënien e mundësisë për një feedback më të plotë e 

frytdhënës. 

 

 Përgjigjet e studentëve gjatë etapës së reflektimit në dy mjediset paralele 

 

Një tregues i dytë i marrë në shqyrtim gjatë analizës është gjatësia e përgjigjeve të 

studentëve të secilit mjedis për të njëjtën etapë të punës. Lidhur me këtë, rezultatet e 

vëzhgimit për programin e leximit janë të përafërta me ato të programit të dëgjimit. Pra, 

në komentet e dhëna nga grupi i kontrollit në klasë mbizotërojnë përgjigjet e 

përmbledhura në një paragraf relativisht të shkurtër, me gjatësi jo më shumë se 40 - 60 

fjalë. Në raste të veçanta janë bërë edhe komente që i kalojnë caqet e një paragrafi, por 

vetëm kur tema ka qenë e njohur paraprakisht e vetëm prej studentëve që spikatin për 

njohje më të mirë të gjuhës (p.sh.: komentet tek tema 6 – Natural Disasters). 

 

                                                        
177 Shih komentet në tabelë për temat Autism dhe Ozone Depletion. 
178 Kujtojmë se për tematika krejt të panjohura për studentët burim i vetëm informimi për ta ka qënë 

artikulli në fletë pune, ndërsa studentët online kanë mundësi të tjera eksploruese përtej link-ut kryesor.  
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Figura 4.2. 

 

Nga ana tjetër, nuk janë të pakëta edhe komentet krejt sipërfaqësore të përbëra nga jo më 

shumë se  një  a dy fjali (p.sh.: shumica e komenteve të temës së pestë). 

 

 
Figura 4.3. 

 

Grupi eksperimental duket se ka bërë një punë më cilësore duke na dhënë shkrime 

reflektuese më të plota e të larmishme që shpeshherë marrin edhe trajta të mirëfillta 

eseistike.
179

 Sigurisht, studentët më aktivë kanë prirjen të komentojnë më gjatë, por edhe 

të tjerët kanë bërë një punë të qenësishme në këtë drejtim. Me ç‟duket karakteri i temave 

mësimore si dhe shfrytëzimi i link-eve shtesë (website-e autoritare, si:  

www.nationalgeographic.com; www.news.yale.com; etj.), të cilat sjellin fakte interesante 

                                                        
179 Shih për konkretizim komentet e Rajmondit gjatë diskutimeve online në programin e leximit. 

http://www.nationalgeographic.com/
http://www.news.yale.com/
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në formë videoje ose tekstesh të shkruara, duke plotësuar kësisoj informacionin e marrë 

gjatë fazës leximore, luajnë rol të pazëvendësueshëm në rritjen e shkallës së 

kuptueshmërisë dhe nxitjen e aftësive shprehëse të studentëve. 

 

Për të konkretizuar argumentin e mësipërm po i referohemi detyrës së katërt të 

studentëve, e cila ka qenë e njëjtë për të dyja grupet e punës (tema –“Pollution”, detyra – 

zgjidhja e një gjëagjëze të titulluar “Earth Day Puzzle” me synim përforcimin e leksikut 

mbi problematikën e mjedisit). Rezultatet e kësaj detyre janë mjaft pozitive për grupin 

online, ndërsa lënë për të dëshiruar në klasë. Studentët e grupit eksperimental, përveç 

zgjidhjeve të mirarsyetuara që janë munduar të japin (me ndonjë përjashtim ata rezultojnë 

të kenë gjetur shumicën e fjalëve të kërkuara në gjëagjëzë) e përshkruajnë detyrën e 

dhënë si motivuese, interesante, të këndshme, sfiduese dhe mjaft të vlefshme për 

formimin e tyre.
180

 Kjo situatë është e ndryshme me studentët në klasë, të cilët në kohën e 

dhënë kanë mundur të gjejnë vetëm 5 – 17 fjalë nga një gjëagjëzë e përbërë prej 65 

njësish leksikore. Një faktor ndikues për këtë ndryshim të ndjeshëm mes grupeve duhet të 

ketë qenë koha mësimore në dispozicion të studentëve (për studentët online shtrëngesa 

nga kufijtë kohorë nuk ka qenë faktor pengues). Shkaqe të tjera të mundshme që lidhen 

me ndikueshmërinë e fjalorit të hasur në tekst gjatë leximit mbeten për t‟u analizuar. 

 

Duke përfunduar, vërejmë se edhe pse elementë të kohezionit, koherencës, leksikut të 

fushës dhe saktësisë gramatikore të teksteve reflektuese të shkruara nga studentët nuk 

janë marrë posaçërisht në shqyrtim, mjafton një vështrim i përgjithshëm mbi to për të 

zbuluar se epërsia e mjetit online mbi mjedisin tradicional të klasës është domethënës 

edhe në një sërë treguesish të përgjigjeve të dhëna me shkrim gjatë etapës së reflektimit.  

 

4.5.3. Vlerësimi i motivimit dhe kënaqësisë së studentëve në secilin mjedis pune 

 

Për një përfundim sa më të mirargumentuar lidhur me vërtetimin e hipotezës H2, në këtë 

pjesë të punimit do të ndalemi në dy tregues mjaft të rëndësishëm subjektivë, të cilët i 

referohen motivimit dhe kënaqësisë të përjetuar nga studentët pjesëmarrës në projekt në 

dy faza për të dy mjediset. Të dy grupet kanë raportuar nivelet e përjetuara të motivimit e 

kënaqësisë  përmes një vlerësimi rritës nga 1 – 5 sipas shkallës Likert (1 – i ulët, 2 – 

mjaftueshëm, 3 – mesatar, 4 – mirë 5 – shumë mirë) para dhe pas projektit leximor.  

 

Të dhënat e përftuara kanë qenë po ato që janë raportuar për të njëjtët tregues gjatë 

programit të dëgjimit. Po i risjellim shifrat në vëmendje përmes një konkretizimi në 

tabelë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
180 Shih komentet e hedhura online për detyrën  e reflektimit në temën Pollution. 
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Tabela 4.12 

 

Treguesi i matur Grupi eksperimental Grupi i kontrollit 

Motivimi e kënaqësia 

para projektit 

Mw1 = 3.75 Mk1 =3.41 

Motivimi dhe kënaqësia 

në fund të projektit 

Mw2 =  4.58 Mk2 =3.66 

Përmirësimi ∆Mw  =   0.83 ∆Mk  =   0.25 

 

Të dhënat e tabelës tregojnë se grupi eksperimental ka nisur punën me nivele më të larta 

të motivimit dhe kënaqësisë, të cilat, gjithashtu, kanë njohur rritje progresive më të 

madhe krahasuar me grupin e kontrollit. Për këtë mjafton të përqasim shifrat e 

përmirësimit të treguesve në fjalë për të dy mjediset, ku përmirësimi në mjedisin virtual 

(∆Mw  =   0.83) është më i ndjeshëm sesa në klasë (∆Mk  =   0.25). Siç tregoi përpunimi 

statistikor i të dhënave,
181

 diferenca në përmirësim mes dy mjediseve (statistikisht 

domethënëse për grupin eksperimental dhe jodomethënëse për atë të kontrollit), pra, vlen 

për të pohuar përparësinë e website-it krahasuar me mjedisin e klasës në nxitjen e 

motivimit dhe kënaqësisë së studentëve gjatë projektit leximor. Më tej, rezultatet e 

anketimit vetëm me grupin eksperimental në përfundim të projektit mësimor (Tabela 

4.13) si dhe komentet  përfundimtare të postuara në website nga studentët e këtij grupi 

(Figura 4.4) dëshmojnë se metoda e mësimdhënies së leximit mbështetur në website nxit 

më shumë sesa mësimdhënia e kësaj kompetence në klasat tradicionale disa aspekte 

konkrete që lidhen me elemente të pëlqyeshmërisë ndaj leximit si proces të nxëni në 

gjuhën angleze.  

 

 
Figura 4.4.: Postimet e komenteve përfundimtare lidhur me përvojën e mësimdhënies 

virtuale 

                                                        
181 Përderisa të dhënat shifrore të raportuara kanë qenë të njëjta për të dyja programet, testi statistikor i 

zbatuar për vlerësimin e motivimit e kënaqësisë gjatë programit dëgjimor vlen edhe për programin leximor. 

Për këtë arsye shih rezultatet e analizës statistikore për treguesit e motivimit e kënaqësisë gjatë kapitullit 

mbi ecurinë e kompetencës dëgjimore, f. 90-91. 
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Në përgjigje të pyetjeve të shtruara në pyetësor studentët pohojnë kënaqësinë e shfletimit 

të materialeve bashkëkohore interesante nxjerrë nga burime prestigjoze. Ata shprehen se 

ndihen të kënaqur me llojin e veprimtarive dhe me shkallën e arritjeve të tyre. Gjithashtu, 

studentët e grupit eksperimental shprehin vlerësime mjaft pozitive rreth mënyrës së 

paraqitjes së materialeve, formës virtuale të komunikimit të shtrirë në kohë si dhe 

strukturës së orëve të mësimit në përgjithësi duke e cilësuar atë si të larmishme dhe të 

përshtatshme për të nxënët individual. Veçanërisht, kombinimi i materialeve video me 

artikujt e shkruar në etapa të ndryshme të punës ka kontribuar në integrimin e shprehive 

gjuhësore, si dhe e ka bërë programin mësimor më aktiv, interesant dhe bashkëkohor. Për 

më tepër, prania e link-eve mbështetëse (plotësuese) si dhe e fjalorëve e burimeve të tjera 

referenciale online ka ndikuar në zgjerimin e njohurive të studentëve.  

 

Për të dhëna më të hollësishme në shifra rreth këtyre përshkruesve kemi hartuar tabelën e 

mëposhtme:  

 

Tabela 4.13.: Tregues të kënaqësisë lidhur me paraqitjen dhe funksionin e sistemit 

mësimor virtual 

 

Treguesit PO (%) JO (%) 

Krahasuar me leximin e materialeve 

tradicionale në klasë, praktika e leximit në 

website ofron përmbajtje më të pasur e të 

larmishme.  

98.7 1.3 

Krahasuar me leximin e materialeve 

tradicionale në klasë, mësimdhënia me website 

ofron materiale audio e video që të lënë 

mbresë. 

 

94.8 5.2 

Krahasuar me leximin e materialeve 

tradicionale të printuara në klasë, mësimdhënia 

përmes website-it është më dinamike dhe 

interesante.  

 

96.1 3.9 

Paraqitja e jashtme (formati) e platformës 

virtuale në website është e qartë dhe e lehtë në 

përdorim.   

 

93.5 6.5 

Fjalori online ma lehtëson procesin e të 

lexuarit.  

 

94.8 5.2 

Link-et mbështetëse zgjerojnë hapësirat për 

lexim përtej materialeve të kursit dhe 

kontribojnë në thellimin e njohurive të mia.  

 

96.1 3.9 
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Krahasuar me leximin e materialeve 

tradicionale në klasë, mësimdhënia përmes 

website-it kërkon kohë më të gjatë studimore. 

 

81.8 18.2 

Krahasuar me leximin e materialeve 

tradicionale në klasë, besoj se kam mësuar më 

tepër përmes formatit të mësimdhënies 

virtuale. 

 

87.0 13.0 

Krahasuar me leximin e materialeve 

tradicionale në auditor, kam përjetuar më tepër 

kënaqësi teksa përdorja website-in për 

praktikën e kompetencës leximore përtej 

mureve të klasës.  

 

83.1 16.9 

 

 

Duke përfunduar, fryma me të cilën studentët e grupit eksperimental kanë përcjellë 

integrimin e faqes “English for the Net Generation” në mësimdhënien e kompetencës 

leximore në gjuhën angleze, siç edhe dëshmohet nga të dhënat, ka  qenë mjaft pozitive. 
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KAPITULLI  V 

 

ZHVILLIMI I KOMPETENCËS NDËRKULTURORE NË MJEDISET 

VIRTUALE - STUDIM  RASTI 

 

 

5.1.Në gjurmë të dimensionit ndërkulturor në mësimdhënien e gjuhës së huaj 
 

Rëndësia e edukimit për paqen e mirëkuptimin mes kombeve është njohur me kohë, por 

koncepte si edukimi ndërkulturor apo ndërkulturalizmi janë krejt të reja. Sot, megjithatë, 

zhvillimi i dimensionit ndërkulturor është projektuar si një nga qëllimet themelore të 

MNGJH-së në Evropën shumëkulturëshe. Para së gjithash, ai ka të bëjë me nevojën që 

njerëz me identitet kulturor të ndryshëm të angazhohen në dialog ndërkulturor me njëri–

tjetrin e të ndërgjegjësohen në lidhje me pluralizmin kulturor si gur themeli i 

domosdoshëm për të siguruar qëndrueshmërinë e qytetërimit të sotëm global.
182

 Për të 

treguar se sa e rëndësishme është kjo përmasë e edukimit për botën sot mjafton të 

kujtojmë se, megjithë rritjen e bashkëpunimit ndërkulturor në nivele të ndryshme, dukuri 

të tilla si racizmi, ksenofobia, etnocentrizmi, stereotipizimet, paragjykimet dhe forma të 

ndryshme të ekstremizmit janë sot gjeneratorët e  konflikteve të panumurta anekënd 

botës. Duket sikur, edhe pse shoqëritë e kulturat e ndryshme po bëhen gjithnjë e më të 

ndërlidhura në një rrjet global përmes turizmit, tregtisë, diplomacisë, shkëmbimeve mes 

të rinjve dhe lëvizjes së njerëzve në përgjithësi, aftësia jonë për t‟u përshtatur kulturalisht 

me këtë dinamikë të re zhvillimesh nuk ecën me të njëjtin ritëm të shpejtë, madje, nuk 

ndjek gjithmonë drejtimin e duhur. Ndaj, theksojmë edhe një herë rëndësinë e edukimit 

ndërkulturor për të përballur siç duhet detyrat që shtron e sotmja dhe sfidat që përvijohen 

në horizontin e së ardhmes.  

 

Tashmë është bërë i njohur fakti se nxënësit që mësojnë një gjuhë të huaj, përveç 

njohurive gjuhësore, duhet të pajisen edhe me shprehitë për ta përdorur gjuhën në 

mënyrën e duhur nga pikëpamja shoqërore e kulturore. Ky konceptim i gjerë i 

mësimdhënies së gjuhëve të huaja  përbën edhe risinë themelore të KPER-it, ku theksohet 

rëndësia e “ndërgjegjes dhe shprehive ndërkulturore” gjatë arsimimit në gjuhën e huaj, 

me fjalë të tjera, nevoja për të zhvilluar tek nxënësit vetëndërgjegjen kulturore dhe, më 

tej, aftësinë për të kapërcyer muret e kulturës së tyre dhe për të komunikuar me sukses 

me individë të tjerë me prejardhje të ndryshme kulturore-gjuhësore. Zhvillimi i 

kompetencës ndërkulturore,
183

 pra, mund të konsiderohet si një prej qëllimeve kryesore 

që udhëheqin teorinë e praktikën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja, ndaj ndërtimi i 

programeve mësimore që mundësojnë efektivitet në arritjen e këtij qëllimi madhor merr 

një rëndësi që nuk mund të mbivlerësohet.   

 

                                                        
182 Ludger Reiberg, “Vorwort und Einführung”, Interkulturelles Lernen Arbeitshilfen für die politische 

Bildung, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2000, f. 6-9. 
183Në literaturën përkatëse i njëjti koncept në thelb shprehet edhe me terma të tjerë si dimensioni 

ndërkulturor, ndjeshmëria ndërkulturore, etj. 
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Interesi për konceptin e kulturës, sidoqoftë, ka qenë i hershëm, siç kuptohet edhe prej 

përkufizimeve të shumta mbi kulturën dhënë prej shkollave të ndryshme. Duke marrë 

parasysh rrezikun e thjeshtëzimit të tepruar, mund të themi se koncepti i kulturës që del 

prej përsiatjeve më të vjetra mbi thelbin e saj sugjeron një bërthamë të ngurtë statike, që 

përbën edhe një lloj kuintesence të pacënueshme nga fluksi i ndryshimeve në kohë e 

hapësirë. Në të kundërt, pikëpamjet më të fundit mbi kulturën theksojnë dinamizmin e saj 

të brendshëm, kultura, pra, nuk është një ideal i dhënë njëherë e përgjithmonë, një lloj 

etaloni matës për fazën e zhvillimit ku kanë arritur shoqëritë e ndryshme, por një realitet 

në proces të vazhdueshëm rikrijimi.  

 

Rivlerësimi i konceptit të kulturës në raport me mësimdhënien e gjuhëve të huaja në 

kushtet e realitetit të sotëm, kur kufijtë mes kulturave kombëtare gradualisht po zhduken 

dhe dukuritë kulturore gjejnë rezonancë të gjerë globale, bëhet i domosdoshëm. Në këtë 

drejtim, Tornberg-u
184

 sjell një kontribut me interes, duke zhvilluar tri perspektiva të 

ndryshme analitike të kulturës në MNGJH. Prej perspektivës së parë kultura shihet si një 

produkt i gatshëm i pandryshueshëm. Vetë kultura përkufizohet në terma kombëtare, 

ndërsa ndryshimet kulturore, rrjedhimisht, shihen si ndryshime midis kombeve. Për 

këndvështrimin e dytë kultura shihet në terma të sjelljes së individit, pra, si diçka që 

mbetet për t‟u zhvilluar në sajë të praktikës kulturore. Në lidhje me të mësuarit e gjuhës 

së huaj, prej këtij koncepti rrjedh se kur nxënësi i gjuhës së huaj përballet me folës 

vendas të gjuhës objekt, ai duhet të jetë në gjendje të veprojë si duhet në mënyrë që të 

mos bjerë në sy për keq (dmth., të mësojë të sillet si vendasi). Kultura, kështu, shihet  si 

një kompetencë e së ardhmes, diçka që duhet mësuar dhe praktikuar në mënyrë që të 

mundësohen përballje sa më të buta e të suksesshme me folësit e gjuhës në të ardhmen.  

 

Për këndvështrimin e tretë, i cili është edhe ai që mbështet vetë Tornberg-u, kultura mund 

të përshkruhet me metaforën e një përballjeje në fushë të hapur, pra, një përballje jo e 

paracaktuar për nga përfundimi midis Vetes dhe Tjetrit në një hapësirë të tretë që 

njëkohësisht na bashkon dhe na ndan. Takimi në fjalë dallon prej përpjekjes për të 

ndryshuar sjelljen e për t‟ia përshtatur atë tjetrit (perspektiva e dytë). Për perspektivën e 

tretë e rëndësishme është gjetja e ekuilibrit të nevojshëm midis ndërgjegjësimit mbi 

identitetin vetjak, nga njëra anë, dhe solidaritetit ndaj Tjetrit, nga ana tjetër. Është thuajse 

e pamundur të parashikohet rezultati i një takimi të tillë, ku individët komunikojnë krejt 

të vetëdijshëm si për ngjashmëritë, edhe për ndryshimet. Diçka e re dhe tërësisht e 

papritur mund të lindë si rezultat i këtij takimi. Ky përkufizim, pra, e sheh kulturën si 

proces të vazhdueshëm pa fund, si diçka të re, që krijohet e rikrijohet në hapësirën 

ligjërimore. Vetë identiteti përftohet si rezultat i një procesi dinamik zhvillimi që nuk 

mund të programohet paraprakisht.  

 

Për mendimin tonë, qasjet e ndryshme mbi kulturën duhen parë si komplementare (në 

kuptimin që, sipas nevojës për t‟u dhënë përgjigje çështjeve të veçanta, prej qasjeve të 

ndryshme mund të përzgjidhen në mënyrë pragmatike ato aspekte që na duken se na 

udhëheqin më mirë në lidhje me specifikat e rastit në fjalë) dhe jo përjashtuese, pasi për 

një dukuri të tillë komplekse si kultura çdo kufizim brenda një konceptimi të vetëm do të 

                                                        
184 Për një përshkrim të detajuar kritik të pikëpamjeve të Tornberg-ut shih Eva Larzèn, In Pursuit of an 

Intercultural Dimension in EFL-Teaching, Åbo Akademi University Press, 2005, f.63-80. 
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ishte domodoshmërisht cungues, pra, i paaplikueshëm për të gjitha kontekstet. Thënë 

këtë, pa pretenduar autoritetin për të rrëzuar apo mbrojtur teori të një rendi të tillë të lartë, 

po shpreh me pak fjalë pikëpamjen time se, sidoqoftë,  për të pasur sadopak vlerë, çdo 

teori mbi kulturën nuk duhet të humbasë nga vështrimi realitetin e ndërlikuar kulturor të 

botës së sotme. Do të ishte krejt pa vend, pra, nëse ecim me parimin artificial të një 

hierarkie mes kulturave, ku ato klasifikohen sipas kriteresh të ashtuquajtura objektive por 

që shpesh mbartin ngarkesa ideologjike të fshehura (p.sh.: si standard vlerësues absolut 

zgjidhen arritjet e një kulture hegjemone; arritjet e kulturave të tjera maten me metrin e 

afërsisë apo largësisë prej këtij standardi) në një kohë kur kulturat sot përgjithësisht 

priren kah eklektizmi (format hibride) dhe ndryshueshmëria e vazhdueshme. 

 

5.2.Lidhja mes gjuhës e kulturës 

 

Ndërveprimi mes gjuhës dhe kontekstit më të gjerë kulturor është mjaft kompleks. 

Kështu, nga njëra anë, gjuha që përdorim ndikohet nga kontekstet kulturore ku gjendemi 

të përfshirë, ndërkohë që, nga ana tjetër,  vetë ndërveprimi shoqëror bëhet i mundur 

përmes gjuhës. Pra, gjuha mund të shihet si pjesë integrale e kulturës, por edhe si 

shprehje e saj. Siç shprehet në mënyrë aforistike Agar-i: “Kultura është brenda gjuhës 

dhe gjuha është e ngarkuar me kulturë”.
185

 Në një kuptim edhe më themelor ka studiues 

që mbështesin teorinë se kategoritë gjuhësore përcaktojnë edhe kuadrin konjitiv përmes 

të cilit perceptojmë e konceptualizojmë realitetin (hipoteza Sapir-Whorf), megjithëse 

shkalla e kushtëzimit gjuhësor mbi njohjen mbetet e debatueshme për vetë karakterin disi 

spekulativ të teorive në fjalë, të cilat vështirë se mund të  verifikohen apo 

përgënjeshtrohen përfundimisht me anë testesh empirike.    

 

Për t‟iu kthyer çështjes së raportit gjuhë-kulturë në kontekstin e mësimdhënies së gjuhëve 

të huaja, sipas Michael Byram-it,
186

 mjaft prej keqkuptimeve që lindin gjatë kryerjes së 

detyrave në gjuhën e huaj kanë për shkak pikërisht rëndësinë e pamjaftueshme që i jepet 

lidhjes së dyanshme midis gjuhës e kulturës. Një pikëpamje e tillë mbi lidhjen e pandarë 

mes gjuhës e kulturës në MNGJH është kritikuar prej Risager-it,
187

 e cila, duke iu 

referuar proceseve ndër-kombëtare që ndodhin sot nëpër botë vëren se migrimi, turizmi, 

komunikimi i globalizuar dhe veçanërisht teknologjia e informacionit kanë çuar në 

ndërlikime si gjuhësore, dhe kulturore (për shkak të realiteteve hibride), në dritën e të 

cilave biseda për praninë e një lidhjeje ekskluzive mes gjuhës e kulturës bëhet 

problematike. Ajo bie dakord me thënien se kultura dhe gjuha janë zhvilluar së bashku 

dhe parakuptojnë njëra-tjetrën, por vë në pikëpyetje konceptimet ekzistuese brenda 

diskursit pedagogjik-kulturor të MNGJH-së.  

 

Kompleksiteti i konceptit kulturor si dhe lidhja shumëplanëshe mes gjuhës e kulturës u 

vendosën në qendër të studimeve me karakter gjuhësor-didaktik disi vonë, rreth fundit të 

shekullit XX, atëherë kur u kuptua qartazi se individi folës nuk mund të konsiderohet 

                                                        
185 M. Agar, Language shock: Understanding the Culture of Conversation, New York: William Morrow, 

1994, f.28. 
186 M. Byram dhe V. Esarte-Sarries, Investigating Cultural Studies in Foreign Language Teaching, 

Clevedon: Multilingual Matters, 1991.  
187 Shih Eva Larzèn, In Pursuit of an Intercultural Dimension in EFL-Teaching, f. 35-39. 
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kompetent nga pikëpamja komunikative në mungesë të një njohurie rreth kontekstit që 

shërben si kuadër reference për folësit e gjuhës (gjuha është pjesë integrale e kontekstit 

sociokulturor, ndaj çdo abstragim i saj prej tij do të ishte thjeshtëzues). Kjo etapë, e 

ashtuquajtur e tretë,
188

 në zhvillimin  e mendimit didaktik për gjuhën e huaj lidhet me 

shfaqjen e konceptit të kompetencës ndërkulturore në vitet 1990 që solli jo më pak se një 

zhvendosje paradigmatike të gjithë kuadrit e qëllimeve të përgjithshme të arsimimit në 

gjuhën e huaj.  

 

Për herë të parë ky term është përdorur prej Prof.Michael Byram, i cili bën një shpjegim 

të hollësishëm e të kontekstualizuar të nocionit që ai përfaqëson. Sipas Byram-it: 

“Kompetenca ndërkulturore i referohet një tërësie shprehish të nevojshme që u lejojnë 

nxënësve të kuptojnë së brendshmi se si zhvillohet dinamika e ndërveprimit mes 

kulturave, se si identitetet e ndryshme shoqërore janë pjesë e gjithë ndërveprimit, se si 

perceptimet e tyre për të tjerët dhe anasjelltas ndikojnë në suksesin e komunikimit, se si 

nxënësit e gjuhës mund të zbulojnë më tepër rreth individëve me të cilët hyjnë në 

komunikim”.
189

 Për Byram-in të qenit ndërkulturor është, nga njëra anë, çështje e të 

kuptuarit të dukurive nga ana intelektuale falë fakteve dhe informacionit dhe, nga ana 

tjetër, çështje e qëndrimeve dhe e aftësisë për t‟u ballafaquar hapur me të renë e të 

panjohurën. Pra, pjesë e produktit të të mësuarit të gjuhëve të huaja duhet të jetë zhvillimi 

i aftësisë për të kuptuar si qëndrojnë karshi njëra-tjetrës, për nga ngjashmëritë dhe 

specifikat, kultura të ndryshme dhe për të vepruar si ndërmjetës mes tyre, çka nënkupton 

aftësinë e të interpretuarit e të kuptuarit të këndvështrimit të të tjerëve si dhe të vënies në 

diskutim të këndvështrimit vetjak. Në përputhje me një konceptim të tillë për të mësuarit 

e gjuhës së huaj, sot folësve të saj nuk u kërkohet më si më parë të imitojnë folësit vendas 

për nga theksi e kultura, pasi jo vetëm që një synim i tillë do të ishte utopik (i paarritshëm 

në praktikë), por do t‟i vendoste ata, automatikisht, në pozita inferiore gjatë komunikimit. 

 

  

5.3.Komponentët e kompetencës ndërkulturore 
 

Përmes dimensionit ndërkulturor të MNGJH-së synohet formësimi i nxënësve si 

ndërmjetësues e folës ndërkulturorë, që janë në gjendje të vlerësojnë kompleksitetin e 

tipareve identitare duke shmangur sjelljet nënçmuese ndaj Tjetrit apo të kuptuarit 

paragjykues të identiteteve përmes stereotipizimeve. Komunikimi ndërkulturor bazohet 

tek respekti për të drejtat e individit dhe komuniteteve si parime themelore për 

ndërveprimin shoqëror. Ai shmang paragjykimet duke mos lejuar projektimin e një 

shablloni identitar të gatshëm mbi bashkëfolësin, i cili zbulohet hap pas hapi përgjatë 

komunikimit ose, për të përdorur metaforën e Tornberg–ut, në një “përballje në fushë të 

hapur”. 

 

                                                        
188Për mendimin e fazës së parë – faza e kompetencës linguistike – mjaftonte që nxënësi të zotëronte 

strukturën gramatikore e tiparet fonologjike të një gjuhe për ta kuptuar e përdorur atë si duhet, pra, 
përjashtohej krejtësisht konteksti sociokulturor. Në fazën e dytë – faza e kompetencës komunikative – i 

mëshohej zhvillimit paralel të katër shprehive gjuhësore, por përsëri, lihej  pas dore dimensioni shoqëror i 

gjuhës.  
189M. Byram, B. Gribkova dhe H.Starkey, Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. 

A Practical Introduction for Teachers, Strasbourg: Council of Europe, 2002,  f.15. 
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Kaikkonen-i
190

 e shpreh kështu rëndësinë e dimensionit ndërkulturor në mësimdhënien e 

gjuhës së huaj: “Qëllimi më i rëndësishëm i arsimimit në gjuhën e huaj është të ndihmojë 

nxënësit të dalin nga guacka e gjuhës dhe kulturës mëmë”. Përmes metaforës së guackës 

ai ka parasysh faktin që gjithsecili prej nesh është i formësuar sipas një kulture e 

botëkuptimi të caktuar. Gjatë të nxënit të një gjuhe të huaj, përmes përballjes me individë 

e shoqëri me sisteme krejt të ndryshme vlerash dhe normash komunikimi, ne e zgjerojmë 

kuadrin kulturor, pra, arrijmë të dallojmë guackën brenda së cilës kemi qëndruar si pa e 

kuptuar e të dalim prej saj.  

 

Në lidhje me zhvillimin e kompetencës ndërkulturore të nxënësve, mësimdhënësi, për të 

qenë i  suksesshëm, nuk është e thënë që të jetë folës vendas apo i huaj; prej tij kërkohet 

të dijë t‟i mirorientojë nxënësit në zbulimin e lidhjeve mes kulturës së tyre dhe asaj 

objekt, t‟u nxitë atyre kuriozitetin dhe interesin për tjetrin si dhe t‟i ndihmojë, të dalin nga 

vetja, si të thuash, e të shohin përmes një prizmi kritik kulturën e tyre, ashtu siç kjo 

perceptohet nga këndvështrimet e të tjerëve. Për të kryer misionin e tij ndërkulturor, pra, 

mësuesi nuk ka nevojë të jetë mjeshtër i mirëfilltë në njohjen e kulturës objekt; detyra e 

tij lidhet më së pari me udhëheqjen e nxënësve, nisur edhe nga përvoja vetjake, përgjatë 

diskutimeve, interpretimeve e krahasimeve ku gjen aktualizim konkret përmasa 

ndërkulturore e mësimdhënies së gjuhës së huaj .  

 

Në përputhje me konceptimin dinamik mbi kulturën edhe përvetësimi i kompetencës 

ndërkulturore nuk mund të konsiderohet si një kufi i dhënë, i vendosur njëherë e mirë, të 

cilin pas një farë kohe në fund arrijmë ta kapim. Në fakt, është e vetëkuptueshme se 

zotërimi përfundimtar i një korpusi njohurish që gjendet gjithë kohën në fluks të 

vazhdueshëm është parimisht i pamundur. Për më tepër që nxënësi nuk është një tabula 

rasa mbi të cilën mund të shkruhen lirshëm konceptet kulturore e mënyrat e të sjellurit që 

synojmë të kultivojmë me anë të procesit mësimdhënës. Dihet se njerëzit jetojnë në 

shoqëri, pra, e gjejnë veten mes grupimesh shoqërore të ndryshme të cilat rrënjosin thellë 

tek ata identitete shoqërore të caktuara që shpesh vështirësojnë përballjen me identitete të 

panjohura më parë. Çlirimi prej kësaj inercie penguese nuk vjen në mënyrë të beftë e 

njëherë e përgjithmonë, por shtrihet në kohë si një proces që kërkon përpjekje të 

parreshtura, pasi sfidat e vjetra zëvendësohen pa pushim me të tjera të reja në një 

dialektikë zhvillimi që nuk mbaron kurrë.  

 

Literatura bashkëkohore e zbërthen konceptin e përgjithshëm të kompetencës 

ndërkulturore në këta komponentë:
191

 njohuritë, shprehitë, qëndrimet si dhe vlerat që 

mbart gjithkush për arsye të përkatësisë në grupime të ndryshme shoqërore.  

 

                                                        
190 P. Kaikkonen, “Intercultural learning through foreign language education”, në Experiential Learning in 
Foreign Language Education, përg. V. Kohonen, R. Jaatinen, P. Kaikkonen dhe J. Lehtovaara, London: 

Pearson Education, 2001, f. 61-105. 
191M. Byram, B. Gribkova dhe H.Starkey, Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. 

A Practical Introduction for Teachers, f.11-13. 
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Qëndrimet ndërkulturore kanë të bëjnë me kuriozitetin, hapjen dhe vullnetin për të 

relativizuar vlerat vetjake - për të mos hamendësuar se këto janë të vetmet besime të 

sakta e të drejta. 

 

Komponenti tjetër themelor i kompetencës ndërkulturore – njohuritë – ka më shumë të 

bëjë me  mënyrën si funksionojnë grupet apo identitetet shoqërore, çfarë përfshihet në 

ndërveprimin ndërkulturor,  sesa me informacionin e thjeshtë mbi një kulturë të veçantë.  

 

Mes shprehive, rëndësi të veçantë kanë të ashtuquajturat shprehitë e krahasimit, të 

interpretimit dhe të lidhjeve. Zotërimi i këtyre shmang keqkuptimet në komunikim dhe 

mundëson të kuptuarit e këndvështrimeve të ndryshme përmes ballafaqimit kritik të 

ideve, ngjarjeve e dokumentave të shkruar që përfaqësojnë kulturat përkatëse. Fondi i 

shprehive të domosdoshme që u duhen ngulitur nxënësve në procesin e MNGJH-së 

plotësohet me aftësitë e zbulimit dhe ndërveprimit (pra, shprehitë për të fituar njohuri të 

reja rreth praktikave kulturore të panjohura dhe për t‟i përpunuar e integruar ato me 

njohuritë ekzistuese gjatë komunikimit në kohë reale) si dhe me vetëdijen kritike 

kulturore (aftësia për të bërë vlerësime kritike bazuar mbi kritere të qarta eksplicite).  

 

Pas këtij parashtrimi të përgjithshëm po rikthehemi edhe një herë tek hipoteza H3 që 

synon të vërtetojë ky studim duke shtruar pyetjen:  

 

A përbën mjedisi online një faktor nxitës për zhvillimin e kompetencës ndërkulturore në 

kuadrin e MNGJH-së? 

 

Nevoja për mirëkuptim të ndërsjellë është jetike për nga rëndësia në Evropën e sotme 

shumëkulturëshe, ku erërat  e globalizimit prekin pa dallim njerëz me identitet kulturor e 

qytetërimor të ndryshëm. Një rol të veçantë në drejtim të edukimit të të rinjve me frymën 

e pranimit të tjetrit mund të luajnë mësuesit vizionarë që në punën e tyre me nxënësit 

ndjekin metoda bashkëkohore e shfrytëzojnë arritjet e fundit të teknologjisë. Pohimi i 

mësipërm konfirmohet prej përvojës tashmë disa-vjeçare botërore që tregon se 

teknologjia dixhitale siguron përparësi të dukshme në përmbushjen e qëllimit ambicioz të 

zhvillimit të dimensionit ndërkulturor tek studentët.
192

 

 

Një sukses i tillë i mjediseve virtuale shpjegohet prej mundësimit të përvojave mësimore 

nxitëse, të cilat u lejojnë nxënësve të marrin informacion prej një morie burimesh të 

ndryshme (sa për ilustrim përmendim raportimet e drejtpërdrejta mbi ngjarje reale, 

imazhet grafike e fotografike apo prezantimet e larmishme në multimedia) e në forma të 

shumëfishta (në rrugë pamore, dëgjimore), ta përpunojnë në mënyrë kritike këtë 

informacion dhe, më tej, të dalin në mënyrë autonome në përfundime të paparagjykuara 

rreth dukurive kulturore. Kryefjala e mësimdhënies përmes mjediseve online është 

ndërveprueshmëria.
193

 Duke ndërvepruar me programin, nxënësi ndihet më i përfshirë e 

aktiv sesa po të ishte duke ndjekur leksionin tradicional në auditor. Nxënësi, pra, nuk 

qëndron vetëm në anën marrëse të skemës së komunikimit, por projektohet si një subjekt 

                                                        
192 Sh. Turkle, Life on the screen: Identity in the age of the Internet, New York: Touchstone, 1996. 
193 L. Gilbert dhe D. R. Moore, “Building interactivity into Web courses: Tools for social and instructional 

interaction”, Educational Technology, 38/3, 1998, f. 29-35. 
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që vepron. Po kështu, të nxënët përmes mjediseve online nuk reduktohet në aftësinë 

mekanike për të mbajtur mend e riprodhuar informacion të gatshëm, por konceptohet në 

terma pragmatikë si zhvillimi i aftësisë për të kuptuar e vepruar në funksion të zgjidhjes 

së problemeve konkrete; me fjalë të tjera, të nxënit shihet si një proces i mirëfilltë 

transformimi e jo si një proces thjesht cerebral kujtese i shkëputur nga sfidat jetësore me 

të cilat përballet nxënësi si individ e shoqëria në përgjithësi.  

 

5.4.Parashtrimi i studimit dhe pyetjet kërkimore të tij 

 

Qëllimi i këtij kapitulli lidhet me hipotezën H3 të parashtruar në krye të studimit, sipas së 

cilës: 

 

Mësimdhënia e gjuhës përmes website-it, mjet ky i integruar në kurrikulën e gjuhës së 

huaj, nxit zhvillimin e kompetencës ndërkulturore të nxënësve, duke i kontribuar formimit 

të gjithanshëm të personalitetit të tyre si qenie shoqërore, nëpërmjet krijimit të një 

konteksti ku gjuha dhe kultura shkrihen në një njësi të pandarë.  

 

Për vërtetimin e saj do të ndiqen tri drejtime kërkimore, thënë ndryshe, pyetjet që 

shtrohen janë:  

 

a. A nxitet e zhvillohet kompetenca ndërkulturore gjatë praktikës dëgjimore në 

gjuhën angleze përmes website-it? Nëse po, cilët janë treguesit? 

Ky drejtim përfshin analizën e materialeve/teksteve të programit dëgjimor online si dhe të 

produktit të veprimtarive pasdëgjimore të studentëve për nga pikëpamja e aktualizimit të 

komponentëve ndërkulturorë gjatë praktikës dëgjimore virtuale. 

 

b. Cilat janë qëndrimet e studentëve lidhur me promovimin e dimensionit 

ndërkulturor në mjedisin mësimdhënës përmes website-it kundrejt atij tradicional 

në klasë? 

Nënpyetjet që shtrohen në këtë drejtim lidhen me vjeljen e opinioneve e besimeve të 

studentëve të grupit eksperimental (duke u nisur nga përvoja e tyre e re online dhe ajo e 

traditës në auditor) mbi shkallën e konkretizimit të njohurive, shprehive, qëndrimeve dhe 

vlerave ndërkulturore në secilin mjedis pune. 

 

c. Si paraqitet kurba e ecurisë së dimensionit ndërkulturor gjatë përvojës mësimore 

në mjediset virtuale? 

Përmes këtij drejtimi studimor synohet të matet ecuria e kompetencës ndërkulturore të 

studentëve gjatë përvojës mësimore me website duke shqyrtuar aspektet e përvojës së 

fituar si dhe duke ballafaquar rezultatet e arritjeve të nxënësve në lidhje me këtë 

kompetencë në dy periudha të ndryshme – para praktikës me mjetin dhe në përfundim të 

punës.  
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5.5.Metoda e studimit. Procedura dhe mjetet. 

 

Për vërtetimin e hipotezës së parashtruar, ndryshe nga dy kapitujt paraardhës ku ndiqej 

metoda tipike krahasuese mes dy mjediseve, këtu vihen në zbatim metoda me karakter 

analitik, por jo domosodoshmërisht krahasues, mbështetur në tri drejtimet e analizës, të 

cilat do t‟i bëjmë të njohura në vijim. 

 

Konkretisht, nxjerrja në pah e vlerësimi i komponentëve ndërkulturorë në formën e në 

përmbajtjen e materialeve dëgjimore online realizohet përmes metodës së analizës kritike 

ligjërimore, pra, nëpërmjet shqyrtimit të detajuar të veçorive gjuhësore e stilistikore të 

teksteve të dëgjimit. Aplikimi i këtij instrumenti analitik edhe mbi kërkesat për diskutime 

online dhe komentet e studentëve në forumin e faqes (www.netenglisholsa.org) ka bërë të 

mundur sigurimin e një fondi të qenësishëm të dhënash që vlejnë jo vetëm për të 

dëshmuar shkallën e pranisë së elementëve ndërkulturorë në mjedisin mësimor virtual, 

por edhe për të provuar nëse website-i përbën një mjedis të përshtatshëm për promovimin 

e kompetencës ndërkulturore. 

 

Për analizën e qëndrimeve të studentëve lidhur me mjedisin më të favorshëm për 

promovimin e dimensionit ndërkulturor (klasa apo website-i) u përdor metoda e 

pyetësorit. 12 studentët e grupit eksperimental u dhanë përgjigje 7 pyetjeve lidhur me 

zhvillimin e komponentëve ndërkulturorë prej të dyja mjediseve (organizimi i pyetjeve në 

pyetësor ndoqi klasifikimin e katërfishtë të komponentëve në njohuri, shprehi, vlera e 

qëndrime ndërkulturore, ndërsa përgjigjet u dhanë në trajtën e një vlerësimi me katër 

nivele sipas shkallës Likert, ku 1 – dobët, 2 – mjaftueshëm, 3 – mirë, 4 – shumë mirë). 

Më tej, studentëve iu kërkua të shprehnin konstatime e komente të tjera të mundshme mbi 

punën e tyre me objekt kulturën.  

 

Metoda e ndjekur gjatë drejtimit të tretë studimor– matja e ecurisë së kompetencës 

ndërkulturore – është ajo e vetëvlerësimit të treguesve të dimensionit ndërkulturor 

mbështetur në formatet e biografisë gjuhësore të PEGJ-it për moshat e rritura.  

 

Përse zgjodhëm pikërisht metodën e vetëvlerësimit për të matur ecurinë e kompetencës 

ndërkulturore të studentëve?  

 

Dihet se vlerësimi përmes testimeve apo detyrave të tjera të posaçme si shkruarja e eseve, 

etj.,  është mjaft i përshtatshëm për të matur nivelin e njohurive të fituara prej nxënësve. 

Ёshtë e vetëkuptueshme se metoda të tilla vlerësuese qëndrojnë më lart për nga shkalla e 

objektivitetit të rezultateve të përftuara sesa metoda e vetëvlerësimit. Megjithatë, rasti i 

vlerësimit të kompetencës ndërkulturore paraqet një vështirësi sui generis, pasi njohuritë 

faktike dhe informacioni ndërkulturor përbëjnë vetëm një pjesë të kësaj tërësie organike, 

e cila duhet vlerësuar në gjithë kompleksitetin e vet. Vështirë që vlerësimi i aftësisë për të 

ndryshuar pikëvështrimin mbi dukuritë kulturore apo për të vepruar në dritën e 

koncepteve të reja të realizohet përmes formash të tilla si ato që përdoren për të matur 

përparimin e dijeve në kuptimin e ngushtë akademik të fjalës. Dukuri si rritja e nivelit të 

tolerancës tek studentët apo i ndjenjës së empatisë ndaj tjetrit i përkasin sferës së 

zhvillimit moral e afektiv, pra, botës së brendshme të njeriut, ndaj nuk janë të matshme së 
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jashtmi, në mënyrë objektiviste, të paktën në kushtet e një projekti si i yni. Ky ngërç 

metodologjik zgjidhet pikërisht përmes praktikës së vetëvlerësimit që i lejon studiuesit të 

depërtojë në brendësi të ndjenjave dhe qëndrimeve të subjekteve nën vëzhgim.  

 

Kuptohet që një metodë e tillë nuk mund të matet për nga saktësia me ato qasje 

metodologjike rreptësisht shkencore që nuk i pranojnë në parim të dhënat me burim 

introspektiv, por që, siç thamë, janë të papërshtatshme për të vlerësuar zhvillimin e 

kompetencës ndërkulturore. Gjithsesi, vendosja e praktikës së vetëvlerësimit mbi bazën e 

standardeve të përcaktuara nga Këshilli i Evropës në Portofolin Evropian të Gjuhëve  

përbën garancinë e nevojshme se rezultatet që paraqiten në këtë pjesë të studimit tonë 

mund të përdoren si argument për konfirmimin apo përgënjeshtrimin e hipotezës mbi 

lidhjen mes mjedisit online të mësimdhënies dhe nxitjes së kompetencës ndërkulturore.  

 

Më konkretisht, përfundimet tona në lidhje me drejtimin e tretë rrjedhin prej analizës së 

shënimeve të studentëve mbi historikun e përvojës ndërkulturore mbajtur në biografinë 

gjuhësore dhe prej krahasimit të rezultateve të dy formateve vetëvlerësuese mbi nivelin e 

kompetencës ndërkulturore para dhe pas projektit online. 

 

5.5.1. Përshkrim i punës. Pjesëmarrësit dhe konteksti demografik 

 

Me gjithë literaturën e gjerë mbështetëse me karakter të përgjithshëm teorik, deri më sot 

studimet e mirëfillta empirike mbi integrimin e kompetencës ndërkulturore në MNGJH 

kanë qenë të pakëta,  ndërkohë që çështja  e raportit mes mjediseve virtuale dhe zhvillimit 

të kompetencës në fjalë ka ngelur jashtë vështrimit studimor. Projekti “English for the 

Net Generation”, ndër të tjera, vjen edhe si një kontribut që synon të hedhë dritë mbi këtë 

raport. Siç është përshkruar në kapitujt paraardhës, projekti konsistonte në ndërtimin e një 

faqeje online – www.netenglisholsa.org – që shërbeu si mjedis mësidhënieje për një cikël 

orësh mësimore realizuar me 12 studentë të kursit të parë të degës së gjuhës angleze, 

Universiteti “Fan S.Noli”, Korçë, në programin e Komunikimit dhe Qytetërimit 

Amerikan. Përveç zhvillimit të aftësive marrëse në gjuhën angleze, një ndër objektivat 

kryesore të projektit ishte edhe vlerësimi i shkallës së zhvillimit të kompetencës 

ndërkulturore. 

 

Analiza që vijon dhe përfundimet që rrjedhin prej saj në lidhje me nxitjen e kompetencës 

ndërkulturore prej mjedisit online qëndrojnë mbi bazën e gjerë të fakteve të vjelura nga 

cikli prej 14 orësh i kursit dëgjimor (1 orë në klasë
194

 + 13 orë online), nga programi i 

leximit (7 orë) si dhe nga realizimi në mjedisin virtual i tri punëve kërkimore prej 

studentëve me fokus ndërkulturor të posaçëm mbi çështje të qytetërimit amerikan dhe atij 

shqiptar.
195

 

 

                                                        
194Shih përfundimet e nxjerra mbi nocionin ndërkulturor gjatë aplikimit të website-it në orën e mësimit në 
klasë, kapitulli mbi dëgjimin, f. 83-84. 
195 Në projektin e parë hidhet një vështrim krahasues mbi rolin e statusin e gruas dhe minoriteteve në dy 

shoqëritë – atë amerikane e shqiptare. Projekti i dytë fokusohet mbi aspekte të realitetit fetar në Shqipëri 

dhe SHBA. I treti depërton në brendësi të sistemit arsimor shqiptar dhe atij amerikan, duke u rrekur të 

zbulojë e të interpretojë tiparet e veçanta dalluese, por edhe të gjejë urat lidhëse  mes dy realiteteve në fjalë. 

http://www.netenglisholsa.org/
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5.6.Studim rasti. Kompetenca ndërkulturore gjatë praktikës dëgjimore në gjuhën 

angleze përmes website-it. Analizë e rezultateve. 

 

Ky drejtim i studimit përqëndrohet mbi shqyrtimin e programit të dëgjimit online në 

tërësinë e vet. Përmes analizës kritike ligjërimore të teksteve të dëgjimit dhe veprimtarive 

e komenteve reflektuese të studentëve në forum synohet të vlerësohet nëse shkalla e 

aktualizimit të komponentëve ndërkulturorë gjatë këtij programi justifikon pohimin se 

mjedisi online shërben  si nxitës i shprehive, njohurive e vlerave ndërkulturore të 

studentëve. 

 

5.6.1. Analizë kritike ligjërimore e teksteve të dëgjimit në website. Diskutim i 

rezultateve. 

 

Krahas qëllimit për nxitjen e aftësisë dëgjimore në gjuhën e huaj, programi i praktikës 

dëgjimore online synoi zgjerimin e  horizontit të studentëve në lidhje me vlerat 

përfaqësuese të kulturave të vendeve anglishtfolëse (por jo vetëm) të shfaqura përmes 

gjuhës angleze. Me zgjerim të horizontit nuk kuptojmë vetëm procesin e thjeshtë 

intelektiv të përvetësimit të informacionit të ri kulturor, por, për të përdorur dhe një herë 

metaforën e Kaikkonen–it, daljen nga “guacka” e kulturës mëmë, pra, kultivimin e një 

përfytytimi më të gjerë e të thellë mbi botën dhe vendin e secilit në të. 

 

Për të vlerësuar arritjen e këtij qëllimi, le të ndalemi tek materialet dëgjimore të hedhura 

online dhe t‟i shqyrtojmë ato si në formë, edhe në përmbajtje përmes një sërë treguesish 

të analizës kritike ligjërimore.
196

 

 

Së pari, burimet prej nga janë siguruar tekstet dëgjimore janë institucionale dhe me 

ndikim të gjerë global.
197

 Kështu, faqet e radiove BBC  dhe VOA gëzojnë prestigj të lartë 

anekënd botës, mes të tjerash, edhe për trajtimin e çështjeve delikate në përputhje me 

parimet bazë për të drejtat e njeriut dhe bashkëjetesën në paqe mes kulturave të 

ndryshme. Edhe website-et me karakter mësimor që kemi shfrytëzuar përgjatë projektit 

shquhen si autoritare, madje renditen ndër website-et më cilësore për mësimin e gjuhës 

angleze.
198

 Prej burimeve në fjalë kemi vjelë një tipologji të larmishme tekstesh,si: 

intervista radiofonike me artistë filmash, raportime e analiza të lajmeve më të fundit nga 

bota (p.sh.: hyrja e Kroacisë në BE, protestat antiqeveritare në Turqi, debati mbi ligjin 

pro-abortit në Irlandë), materiale filmike në formë ekstraktesh me karakter historik apo 

diskutime tematike mbi çështje me rëndësi shoqërore, kulturore apo edhe mjekësore. Mes 

të tjerave, diskutimet e gjalla dhe debatet e nxehta, historitë nga jeta e vërtetë e njerëzve 

të zakonshëm që rrëfehen me synim didaktik në website-et mësimore apo trajtimet 

akademike të temave të ndryshme (leksioni mbi idenë e lirisë si dhe ai mbi kontinentin e 

                                                        
196Për përcaktimin e treguesve të analizës ligjërimore jemi mbështetur në T. A. Van Dijk, “Principles of 

critical discourse”, Discourse and Society, 4/2, 1993, f. 249-283. 
197Ndër burimet e përdorura përmendim www.bbc.co.uk; www.voanews.com; www.esl-lab.com; 

www.webenglishteacher.com/esl.html; www.literacynet.org, etj. 
198Shih në http://uwp.aas.duke.edu/wstudio 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.voanews.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.webenglishteacher.com/esl.html
http://www.literacynet.org/
http://uwp.aas.duke.edu/wstudio
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ngrirë të Antarktidës) u kanë dhënë mundësinë studentëve shqiptarë të ballafaqohen me 

një gamë të gjerë e  të larmishme dukurish e çështjesh me interes të lartë kulturor.  

 

Për më tepër, çështje e tema të tilla fitojnë një vlerë të shtuar për studentët, pasi paraqiten 

përmes një mjedisi që, përveçse stimulon shqisat, lejon edhe kohën e nevojshme për 

mendim të thellë reflektues. Nëpërmjet optikës që mundëson mjedisi online studentët 

prekin nga afër pamje të gjalla të jetës prej vendeve anglishtfolëse, diçka krejt e 

ndryshme kjo nga të fiksuarit mekanik të fakteve dhe informacionit kulturor. Ata mësojnë 

t‟i shohin gjërat prej pikëvështrimeve alternative të individëve dhe grupeve të ndryshme 

shoqërore që flasin e veprojnë në materialet online. Përmes qasjes krahasuese studentët 

zbulojnë të përbashkëtat dhe specifikat dalluese të përvojave të ndryshme që paraqiten në 

këto materiale. Për ilustrim mund të përmendim trajtimin e problematikës së 

analfabetizmit në videon Enrique‟s Story. Videoja përshkruan pengesat që has Enrique 

Ramirez, një burrë që për shkaqe të ndryshme familjare e shoqërore nuk ka mësuar dot të 

shkruajë e të lexojë, për të përmbushur detyrat e tij si prind, por edhe përpjekjet e tij të 

suksesshme, të ndihmuara nga një sistem i tërë edukativ-shoqëror, për të mundur (mes të 

tjerash) t‟i lexojë të birit një përrallë për ta vënë në gjumë. Nëpërmjet kësaj videoje, pra, 

studentët ndërgjegjësohen për pasojat individuale dhe shoqërore të analfabetizmit. Duke 

u njohur me mënyrën se si shoqëria amerikane i qaset një problematike të tillë, ata 

fillojnë ta shohin edhe problematikën e analfabetizmit në Shqipëri në një dritë më të 

qartë. Kështu, mes të tjerash, studentët përpiqen t‟u japin përgjigje pyetjeve të tilla si: a 

do të ishte përvoja e Enrique-s e mundur në realitetin shqiptar? Apo, a trajtohet 

analfabetizmi në Shqipëri me të njëjtat përpjekje të organizuara si në SHBA? 

 

Së dyti, një aspekt i rëndësishëm i ligjërimit që del në pah prej analizës sonë është të 

trajtuarit e një çështjeje të caktuar prej pikëvështrimesh të ndryshme, tregues ky i pranisë 

dhe promovimit të shprehive, vlerave dhe qëndrimeve ndërkulturore në materialet 

online.
199

 Shpesh mendimet alternative që gjejnë shprehje në këto materiale vendosen në  

raporte  polemizuese me njëri-tjetrin, siç është rasti i qëndrimeve pro e kundër miratimit 

të ligjit të ri mbi abortin në Irlandë.
200

 Një mori qëndrimesh e pikëpamjesh paraqiten edhe 

në materialet me burim kanalet BBC dhe VOA rreth protestave në Turqi. Në këtë rast 

dallimet nuk vërehen vetëm brenda secilit material (mesazhet e ndryshme të protestuesve, 

përfaqësuesve të qeverisë turke, politikanëve nga vende të ndryshme të botës mbi 

demonstratat në Turqi), por edhe mes vetë mënyrës që burime të ndryshme zgjedhin për 

ta paraqitur lajmin, pra, si të thuash, nëntekstit që rrjedh prej formës së tekstit 

dëgjimor.
201

 Të parit e gjërave nga një shumësi perspektivash që mishërojne vlera e 

qëndrime të ndryshme i ndihmon studentët në zhvillimin e ndërgjegjes kritike mbi 

dukuritë me karakter kulturor.  

 

Së treti, prania e përmasës ndërkulturore në tekstet dëgjimore shprehet në rrafshin 

ligjërimor edhe nëpërmjet përdorimit të shpeshtë të fjalëve dhe shprehjeve (emra të 

                                                        
199 D. Atay, G. Kurt, Z. Çamlibel, P. Ersin, dhe Ö. Kaslioglu, “The role of intercultural competence in 

foreign language teaching”, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 10/3, 2009, f.123-135. 
200Shih në website Listening Class 12: News report: Abortion Law Vote Polarizes Ireland. 
201BBC është më e paanshme dhe më e drejtpërdrejtë, ndërsa VOA mban qëndrim disi antiqeveritar e pro-

protestuesve. 
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përgjithshëm, emra të përveçëm, etj.) me ngjyrim ndërkulturor pozitiv (përmes njësive 

leksikore në fjalë sugjerohen vlera të tilla ndërkulturore si të pranuarit e tjetrit pavarësisht 

racës, etnisë, etj.) dhe, anasjelltas, përmes mungesës së klisheve fyese e përjashtuese. 

Shembujt e mëposhtëm, të organizuar sipas materialeve prej nga janë përzgjedhur dhe të 

shoqëruar me përkthimin në shqip, përbëjnë një ilustrim të zgjeruar të ndërlidhjes mes 

aspektit leksikor të teksteve dhe elementit ndërkulturor në to. 

 

“My Autism and Me”: a different point of view, accepted, understanding, support, relate, 

socialize, unique, special, etc. 

 

[“Autizmi dhe unë”: këndvështrim i ndryshëm, i/e pranuar, mirëkuptim, mbështjetje, lidh, 

shoqërizohem, unike, i/e veçantë, etj.] 

 

“Liberty”: free(dom), reaching out other minds, human exchange, human contact, basic 

need, democracy, sharing thoughts, hope, a Hungarian woman, future, human rights, 

individuals, citizens, liberty, harmony, no frontiers of space or time, Russian, English, 

Burmese, Tunisian, Middle East, respect, „common to all races‟, dignity, similarities, 

dissimilarities, prejudice, oppression, women and men, universal human aspiration, 

nation, human communication, to engage. 

 

[“Liria”: i/e lirë, liri, të komunikosh me “mendje” të tjera, shkëmbim njerëzor, kontakt 

njerëzor, nevojë themelore, demokraci, ndarje mendimesh, shpresë, një grua hungareze, 

e ardhmja, të drejtat e njeriut, individë, qytetarë, harmoni, pa kufij në hapësirë e kohë, 

rus, anglez, birmanez, tunizian, Lindja e Mesme, respekt, “e përbashkët për të gjitha 

racat”, dinjitet, ngjashmëri, dallime, paragjykim, shtypje, gra dhe burra, aspiratë 

universale njerëzore, komb, komunikim njerëzor, bashkohem/përfshihem.] 

 

“Protests in Turkey”: peace, women‟s rights, to listen, respect, citizens‟ rights, to 

undermine their rights, democracy, „people‟s voice will be heard‟. 

 

[“Protestat në Turqi”: paqe, të drejtat e grave, dëgjoj, respekt, të drejtat e qytetarëve, 

minoj të drejtat e tyre, demokraci, “zëri i njerëzve do të dëgjohet”.] 

 

“Abortion Law Vote Polarizes Ireland”: woman, support, solidarity, woman power, 

ethnic, right to decide, “Woman Power Connect” (an Indian association) 

 

[“Vota për ligjin e abortit ndan opinionin publik në Irlandë”: grua, mbështetje, 

solidaritet, pushteti i gruas, etnike, e drejta për të vendosur, “Woman Power Connect” 

(shoqatë indiane e gruas)] 

 

“VIP News”: openness, self-awareness, responsibility, stigmatized, make a choice, 

power. 

 

[“Të reja nga bota e njerëzve të famshëm”: çiltërsi, vetëndërgjegjësim, përgjegjësi, i/e 

stigmatizuar, bëj një zgjedhje, pushtet.] 
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“News Report”: the European Union, Croatian heritage, Croatian flag, freedom of 

movement, peace, citizens of my country. 

 

[“Kronikë lajmesh”: Bashkimi Evropian, trashëgimia kroate, flamuri kroat, liri e lëvizjes, 

paqe, qytetarët e vendit tim.] 

 

“Enrique‟s Story”: self-esteem, together, a chance for life, patience. 

 

[“Historia e Enrique-s”:vetëvlerësim, bashkë, një mundësi për jetën, durim.] 

 

Emra të përveçëm vendesh të hasur në tekstet dëgjimore: 

 

The USA, Croatia, Dubrovnik, European Union, Yugoslavia, Serbia,Turkey, Istanbul, 

Paris, Ireland, India, Burma, Egypt, Tunisia, Syria, the Soviet Union, the Great Britain.  

 

Emra personazhesh protagonistë në tekstet dëgjimore:  

 

Enrique Ramirez, Rosie, Ben, Lennie, Nadan Vidosevic, Recep Tayyip Erdogan, Zlatica 

Hoke, Jennifer Psaki, Ozan Kecili, Caroline Simons, Declan Meena, Mark Hennesy, 

Ranjana Kumari, Aung San Suu Kyi, Angeline Jolie, Margaret Thatcher, Boris Kaliegin, 

Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Harrison Ford, Ben Affleck, etj. 

 

E përbashkëta e gjithë këtyre personazheve, që përfaqësojnë raca e etni të ndryshme, 

është se të gjithë, për t‟i dhënë jehonë sa më të gjerë zërit të tyre, shprehen në gjuhën 

angleze, fakt domethënës ky mbi statusin e anglishtes  sot në botë. Ballafaqimi i 

studentëve me këtë galeri të larmishme personazhesh (artistë të Hollywood-it, politikanë, 

shkencëtarë, njerëz të zakonshëm, përfaqësues të nënkulturave të ndryshme të 

marxhinalizuara, etj.) i shërben zgjerimit të horizontit të tyre kulturor, përmes njohjes së 

gjallë dhe krahasimit kritik të pikëvështrimeve e mendimeve alternative dhe kultivimit të 

një ndjeshmërie më pak të ndikuar nga shabllonet paragjykuese, pra,  më përafruese ndaj 

atij që është ndryshe.  

 

Së katërti, një element tjetër ndërkulturor në tekstet dëgjimore online që e zbulojmë 

përmes analizës ligjërimore është prania e nënkuptimeve dhe presupozimeve (impliciti 

gjuhësor, siç njihet në Gjuhësinë e Tekstit). Kështu, jo vetëm përdorimi i tropeve 

(metafora, epitete, krahasime, etj.), por edhe larmia e procedimeve të tjera me karakter 

stilistik e gjuhësor bëhet shprehje konkrete e vetëdijes për rëndësinë e gjuhës në përftimin 

e një imazhi sa më të drejtë e objektiv mbi kompleksitetin e realitetit e botës që na 

rrethon
202

 (si rregull qëndrimet jokritike dhe botëkuptimet e ngushta kanë prirjen të 

manifestohen përmes një gjuhe të drunjtë, të parafabrikuar  me klishe të gatshme). Gjuha 

e teksteve, pra, vjen si  një lloj pasqyrimi në nivel ligjërimor i shpirtit të tolerancës dhe 

                                                        
202 Ndër të tjera, në funksion të kësaj përftese vihen  mjete si shquarsia e emrave, emërzimi, përemrat 

pyetës, foljet aspektore (nis, pushoj, vazhdoj) e implikative (harroj, guxoj, shmang), shprehjet faktike (di, 

kujtohem, më vjen keq, çuditem), format mohore e fjalitë lidhore. (Shih Nonda Varfi, Impliciti, Gjuhësi 

teksti, Leksion i mbajtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në programin Master i Nivelit të Dytë, 

Universiteti i Tiranës, Tiranë, mars 2010.) 
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qasjes reflektive që përcillet nga përmbajtja ideore e teksteve të dëgjimit. Nga ana tjetër, 

përdorimi i tropeve letrare dhe i gjuhës së nënkuptuar në përgjithësi, nuk errëson aspak 

qartësinë përmbajtësore të teksteve (shmangen metaforat e stisura e stërhollimet e 

panevojshme  të stilit) si dhe nuk bie kurrë në ngjyrime fyese apo përkeqësuese. 

 

Përmasa ndërkulturore e përdormit figurativ të gjuhës ilustrohet më poshtë nëpërmjet një 

shembulli nga teksti mbi pranimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian: 

 

 “We‟ll jump into cold water and start swimming, you know, but we‟ve decided to jump 

into water, because we believe it will be at the end something that will make pleasure to 

us. What is the meaning of pleasure? Welfare for the citizens of my country.” 

 

[“A e dini, ne do të hidhemi në ujë të ftohtë e do të fillojmë të notojmë, por, sidoqoftë, ne 

kemi vendosur të hidhemi, pasi besojmë vërtet se në fund e gjithë kjo do të jetë një 

përvojë që do të na mbushë me kënaqësi. Cili është kuptimi i kënaqësisë? Mirëqenie për 

qytetarët e vendit tim.”] 

 

                                                                                                    Nadan Vidosevic 

                                                                                                     (Politikan kroat) 

 

Për kontrast, ekstrakti i mësipërm mund të krahasohet me intervistën e  Margaret 

Thatcher dhënë televizionit sovjetik në vitin 1987. Në këtë të fundit stili denoncues i 

drejtpërdrejtë dhe mënyra emfatike e të shprehurit përcjellin sfondin historik të Luftës së 

Ftohtë, të karakterizuar nga klima e armiqësisë dhe qëndrimet e ashpra:  

 

“You have more nuclear weapons in the Soviet Union than any other country in the 

world! You started intermediate nuclear weapons, we didn‟t have any! You were the first 

to deploy intermediate missiles ...., etc”. 

 

[“Ju keni më shumë armë bërthamore në Bashkimin Sovjetik sesa cilido vend tjetër në 

botë! Ju filluat me armët bërthamore me rreze të mesme veprimi, ne nuk zotëronim 

ndonjë! Ju keni qenë të parët që i përdorët ..., etj”.] 

 

                                                                                              Margaret Thatcher 

                                                                        (Ish-Kryeministre e Mbretërisë së Bashkuar) 

 

Në përgjithësi, mënyra se si personazhet e ndryshme i referohen njëri–tjetrit, apo se si i 

paraqitin mendimet e tyre tregon se shtrati botëkuptimor mbi të cilin ngrihet ligjërimi në 

tekstet tona është ai i respektit për dinjitetin e individit dhe pranimit të ndërsjellë mes 

njerëzve. Citimi i mëposhtëm na njeh me ndjenjat që ushqen Enrique ndaj udhëheqëses së 

tij në përpjekjet për të mposhtur analfabetizmin:    

 

“My tutor, I think, has a lot of patience... she doesn‟t get mad... I have a problem, she 

understands me...” 
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[“Tutorja ime, mendoj, ka një durim të jashtëzakonshëm... ajo kurrë nuk nervozohet ... 

unë kam një problem ... ajo më kupton...”] 

 

Thëniet në vijim janë nxjerrë nga dokumentari i BBC-së mbi fëmijët autikë. Në fillim po 

citojmë dy përshkrime që shokët e klasës i bëjnë djalit autik, njërit prej protagonistëve të 

dokumentarit: 

 

“Ben, I find a quite interesting person, quite entertaining...” 

[Beni më duket nje djalë mjaft tërheqës, zbavitës...”] 

 

“He brings a  different point of view...” 

[“Ai sjell një këndvështrim ndryshe...”] 

 

Bie në sy qartazi qëndrimi njerëzor, empatizues e pranues që fëmijët e tjerë shprehin ndaj 

shokut të ndryshëm. Ndërkaq, Beni (djali autik), flet rreth vetes duke përdorur gjuhën e 

vetërespektit e duke treguar, kësisoj,  një shkallë të lartë ndërgjegjësimi rreth identitetit të 

tij të veçantë.   

 

“I am clearly OK: clever, occasionally funny and a bit mad...” 

[“Ndihem krejtësisht në rregull: i zgjuar, hokatar me raste dhe pak i çmendur...”] 

 

Të njëjtën gjë mund të themi edhe për Rosie–n, protagonisten tjetër autike të 

dokumentarit, që pohon: 

 

“I wouldn‟t swap my autism for anything. My autism makes me who I am.” 

[“Nuk do ta shkëmbeja autizmin tim me asgjë. Autizmi im më bën këtë që jam.”] 

 

Citimet e lartpërmendura dhe shumë shembuj të tjerë që mund t‟i kishim vendosur krah 

tyre jo vetëm që pasqyrojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë vlera e qëndrime me domethënie 

të madhe ndërkulturore, por shërbejnë edhe për të ilustruar funksionin didaktik të 

teksteve prej nga janë shkëputur. Nëpërmjet ballafaqimit të vazhdueshëm me një tipologji 

të tillë ligjërimore dhe, rrjedhimisht,  me vlerat, qëndrimet e shprehitë që ajo përcjell, 

studentët nxiten në interesin e tyre intelektual për të njohur e eksploruar më shumë 

kulturat e identitetet e ndryshme njerëzore, dhe, në një rrafsh më të thellë, çlirohen prej 

trashëgimisë, shpesh të pavetëdijshme, të perceptimeve e gjykimeve jokritike mbi tjetrin. 

 

Së pesti, prania e strukturave veprore e pësore të ngarkuara nga ana stilistikore i shërben, 

po ashtu, promovimit të komponentit ndërkulturor në ligjërimin online. Dihet se të 

shprehurit me anë të pësores, në përgjithësi, e zhvesh ligjërimin prej ngjyrimeve 

emocionale vetjake, pra, përfton një pikëpamje më pavetore e objektive mbi gjërat. 

Leksioni mbi lirinë i mbajtur nga udhëheqësja e opozitës në Birmani është mjaft i pasur 

në struktura pësore, çka i shkon më së miri karakterit të tij përsiatës (në leksion 

analizohet kuptimi e vlera praktike e lirisë si një e drejtë e patjetërsueshme e njeriut), që 

shmang shfryrjen e dufit vetjak apo sulmet ad hominem mbi kundërshtarët politikë të 

ligjërueses (udhëheqësja e opozitës birmaneze është arrestuar e burgosur disa herë për 

mbrojtjen e kauzës së lirisë politike e shoqërore në Birmani). Përdorimi i shpeshtë i 
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pësores përgjatë leksionit e orienton vëmendjen kah thelbi i çështjeve e kah veprimet që 

duhen kryer në të ardhmen, duke mënjanuar, njëkohësisht, referencat ndaj emrave të 

përveçëm e akuzat me karakter personal mbi historinë e hidhur të së shkuarës. Leksioni 

flet me gjuhën e arsyes, por pa rënë në teorizime abstrakte. Në të kundërt, ideja e lirisë që 

del prej tij bëhet mjaft e prekshme për audiencën online nëpërmjet citimit të mjaft 

shembujve frymëzues nga jeta dhe vepra e “dëshmorëve të lirisë” prej periudhash të 

ndryshme historike e vendesh të ndryshme të botës. Mesazhi që përcillet, kësisoj, është ai 

i nevojës për të luftuar e punuar parreshtur në mënyrë që ideali i lirisë të mos ngelet 

vetëm i tillë, por të aktualizohet në përvojën e gjallë të njerëzve.  

 

Shembuj nga leksioni “Liberty”: 

 

“How many of them had been beaten up?...” 

[“Sa prej tyre ishin rrahur e torturuar?”] 

 

“This is how the battle of fear has to be fought....” 

[“Ja, kështu duhet të luftohet beteja kundër frikës...”] 

 

“A number of young rappers were emprisoned after the Revolution of Monks....” 

[“Një numër të rinjsh rrepistë u burgosën pas Revolucionit të Murgjve...”] 

 

Madje, edhe teksa i përmend këto autoritete, i kursen fjalët e rënda, fyese duke shmangur 

gjuhën e urrejtjes: 

 

“The Burmese authorities are not fond of intense unconventional young people.” 

[“Autoritetet birmaneze nuk i kanë shumë për zemër të rinjtë më prirje të ndjeshme 

jokonvencionale.”] 

 

Së gjashti, tekstet online shmangin përdorimin me funksion kundërvënës të përemrave 

vetorë si “us” (ne) dhe “them” (ata). Edhe në ato raste kur përemra të tillë përdoren, kjo 

nuk i shërben përftimit artificial të ndonjë dikotomie absolute mes identitesh që e 

përjashtojnë njëri–tjetrin, por theksimit të asaj që e bën të veçantë një kulturë apo grupim 

shoqëror të caktuar, pra, që i jep atij të drejtën të pranohet për çka është në vetvete pa iu 

nënshtruar standardit kulturor të një shoqërie të dhënë. Për të sjellë një shembull konkret, 

në filmin dokumentar mbi fëmijët autikë (“My Autism and Me”) përemrat “us” dhe 

“them”përdoren shpesh prej protagonistëve autikë të filmit jo për të ndërtuar përmes 

ligjërimit ndonjë kundërvënie identitare me të tjerët që nuk e kanë këtë problem, por si 

për të treguar se ata e pranojnë faktin që janë të ndryshëm, unikë, ndaj kërkojnë të njëjtën 

gjë edhe prej shoqërisë: 

 

“They (= normal people) don‟t mean to be mean, but it hurts my feelings because of my 

sensitivity…” (Rosie) 

[“Ata (=njerëzit normalë), nuk kanë për qëllim të jenë të këqinj, por unë lëndohem për 

shkak të ndjeshmërisë sime…”] 

 

“I just don‟t feel lonely with them around.” (Tony) 
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[“Unë thjesht nuk ndihem i vetmuar mes tyre.”] 

“They didn‟t understand I had autism.” (Ben) 

[“Ata nuk e kuptonin që unë isha autik.”] 

 

“I think things will get much better when we (= the autistic) grow older…. It‟s worth 

getting to know us.” (Rosie) 

[“Mendoj se gjërat do të shkojnë më mirë kur ne (=autikët) të rritemi….Ia vlen të na 

njihni.”] 

 

Përfundimi që rrjedh nga tërësia e analizës së mësipërme mbi tiparet ligjërimore të 

teksteve online është se ato i shërbejnë më së miri zhvillimit të njohurive, vlerave, 

qëndrimeve e shprehive ndërkulturore të studentëve. Për më tepër, një ndikim i tillë vjen 

jo vetëm në mënyrë të drejtpërdrejtë prej ideve që gjejnë shprehje në këto materiale, por, 

më tërthorazi, edhe prej vetë mjedisit që bën të mundur komunikimin e tyre tek studentët, 

me një fjalë, website-it. Kontekstualizimi i materialeve dëgjimore online brenda një 

kuadri shumë më të gjerë e domethënës se ai që ofron klasa tradicionale i nxit dhe u 

krijon mundësinë studentëve të shohin horizontin e gjerë kulturor përtej elementit 

gjuhësor të teksteve, pra, përbën edhe përparësinë e madhe të mësimdhënies online në 

lidhje me promovimin e kompetencës ndërkulturore.  

 

5.6.2. Veprimtaritë dhe produktet e studentëve gjatë etapës reflektive të programit 

dëgjimor 

 

Të njëjtën analizë ligjërimore me objekt vërtetimin e hipotezës mbi zhvillimin e 

kompetencës ndërkulturore të studentëve prej mjedisit online të mësimdhënies mund ta 

realizojmë edhe për veprimtaritë dëgjimore (gjatë etapës reflektuese kur studentët ftohen 

të diskutojnë e debatojnë mbi çështjet e ngritura) dhe komentet e studentëve në forumin e 

faqes. 

 

Veprimtaritë dëgjimore në fletët e punës dhe ato pas-dëgjimore postuar prej meje në 

forum kanë pasur më shumë për synim nxitjen dhe zhvillimin e aftësive të nevojshme për 

kërkimin e orientuar dhe përpunimin kritik të informacionit sesa të mësuarit përmendsh të 

fakteve të reja. Veprimtaritë në fjalë përfshijnë të kuptuarit në thellësi të tekstit, 

reflektimin mbi çështjet e trajtuara dhe diskutimet në faqen online. Nxënësve iu kërkuam 

t‟u qaseshin materialeve në mënyrë kritike, çka nuk ishte aspak e lehtë për shkak të 

karakterit polifonik të teksteve. Në fakt, ballafaqimi kritik me një mori pikëpamjesh e 

mendimesh mbi tema të ndërlikuara i ndihmon studentët të ngrihen mbi këndvështrimet e 

kahershme që shpesh zënë vënd në botëkuptimin e tyre, në mënyrë krejt të 

pavetëdijshme, si një lloj precipitati ideologjik i përcjellë nga një brez njerëzor në tjetrin. 

Me fjalë të tjera, studentët mësohen t‟i shohin gjërat prej një perspektive të re të lartësuar, 

që, ndonëse nuk është e thënë të përputhet me pikëpamjet e shprehura në tekste, sheh tek 

vlerat identitare që ato përfaqësojnë mënyra alternative krejt legjitime të menduari e të 

jetuari. Qëllimi i përbashkët i detyrave të tilla si krahasimi i domethënies së informacionit 

të ri me atë që studentët e kanë ditur më parë ose e kanë marrë për të mirëqenë, 

interpretimi i përvojave të ndryshme dhe vendosja e lidhjeve mes ngjarjeve të jetuara e 

atyre të panjohura, apo shkëmbimi i mendimeve dhe ideve me njëri-tjetrin ka qenë, 
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pikërisht, zhvillimi i mendimit kritik tek studentët dhe ndërgjegjësimi i tyre për larminë e 

pakufizuar të formave të jetës kulturore në botën e sotme.  

 

Më poshtë po sjellim disa shembuj pyetjesh (veprimtarish) të hedhura online për diskutim 

e debat: 

 

 Is Christmas celebrated in your country? In what ways? How similar/different do 

you find these celebrations with the ones in the extract? What Chrsitmas gifts would 

you like to receive? 

 

[A festohen Krishtlindjet në vendin tuaj? Në çfarë mënyre? Sa të ngjashme/të 

ndryshme ju duken këto tradita festimi me ato në pjesën që dëgjuat? Çfarë 

dhuratash do të donit të merrnit për Krishtlindje?] 

 

 I would invite you to discuss the ideal living situation for a university student in 

Albania and compare living in an apartment, house and dormitory. Debate on their 

advantages and disadvantages in terms of privacy, price, space and location. How 

is the Albanian context different from the western context regarding this point? 

 

[Do t‟ju ftoja të diskutonit rreth situatës ideale të jetesës për një student në Shqipëri 

duke krahasuar banimin në një apartament, shtëpi dhe konvikt. Debatoni mbi 

përparësitë dhe disavantazhet e tyre në drejtim të privatësisë, çmimit, hapësirës dhe 

vendndodhjes. Në ç‟mënyrë dhe ç‟aspekte konteksti shqiptar paraqitet i ndryshëm 

nga ai perëndimor?] 

 

 In your culture,who are mainly responsible for saving money and paying for 

college: parents or children? (Is it the same in the West?) If children pay at least 

part, what values can they learn from such an experience? 

 

[Në kulturën tuaj, cilët e mbajnë kryesisht përgjegjësinë për kursimin e të hollave 

dhe për të përballuar pagesat e shkollimit: prindërit apo fëmijët?A ndodh e njëjta 

gjë në Perëndim? Nëse fëmijët paguajnë të paktën një pjesë, çfarë vlerash mësojnë 

ata nga një përvojë e tillë?] 

 

 Do you think the choice of Angeline Jolie should serve as an example for women in 

general? How do people in your culture perceive this act? Leave a comment. 

 

[A mendoni se zgjedhja e Angeline Jolie-së duhet të shërbejë si shembull për gratë 

(femrat) në përgjithësi? Si perceptohet gjesti i saj nga njerëz të ndryshëm në 

kulturën tuaj? Lini një koment.] 

 

Për të zbuluar praninë e dimensionit ndërkulturor në diskutimet e studentëve në forum 

kemi ndërmarrë një shqyrtim të detajuar të ligjërimit në to. Që në fillim na duhet të 

theksojmë se mundësitë që një qasje e tillë metodike (ekplorimi i dimensionit 

ndërkulturor nëpërmjet instrumentit të analizës ligjërimore) të çojë në përfundime  të 
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vlefshme qëndrojnë në raport të drejtë  me  nivelin e zotërimit të gjuhës së huaj prej 

studentëve. Me fjalë të tjera, kusht paraprak i domosdoshëm për të vërtetuar nëpërmjet 

analizës ligjërimore nëse kompetenca ndërkulturore e studentëve nxitet si rezultat i të 

mësuarit me website është që ndër kompetencat gjuhësore të zotëruara prej studentëve të 

përfshihet mundësia për të përzgjedhur lirshëm mes regjistrave të ndryshëm stilistikorë 

apo formave alternative të shprehjes së një ideje. Tani, në rastin tonë, një kusht i tillë nuk 

plotësohet tërësisht, pasi ndodh që studentët të shprehen përmes një forme të caktuar 

ligjërimore jo se ashtu zgjedhin për arsye stili, por të shtrënguar nga mungesa e njohurive 

të gjera leksikore e stilistikore. Për pasojë gama e elementëve domethënës stilistikorë dhe 

e mjeteve retorike që gjejmë në postimet e studentëve është disi e ngushtë. Po ashtu, 

gjuha e përdorur priret kah format e drejtpërdrejta të të shprehurit, ku nuk mungojnë edhe 

gabimet gramatikore.
203

 Gjithsesi, me gjithë këto rezerva, rezultatet e dala nga analiza 

ligjërimore e komenteve të studentëve në forum mund të interpretohen në mënyrë 

koherente si dëshmi të nxitjes së kompetencës ndërkulturore prej mjedisit online të 

mësimdhënies. 

 

Konkretisht, analiza tregon se:  

 

1. Studentët i mbështesin mendimet e opinionet e tyre duke iu referuar në mënyrë 

sistematike burimeve institucionale të materialeve dëgjimore, jo vetëm në lidhje me 

faktet e idetë e shprehura, por edhe për ҫështje të stilit apo pikëvështrimit. Për 

shembull, ata krahasojnë mënyrën sesi dy burime të ndryshme mediatike – BBC dhe 

VOA – raportojnë e analizojnë të njëjtin lajm – protestat antiqeveritare në Turqi – 

duke evidentuar dallime domethënëse në stil e në përmbajtje dhe, më tej, duke i 

përqasur ato me pikëvështrimin që ata vetë kanë mbi situatën në fjalë.  

“The BBC news is more explicit... the BBC report is more like a matter-of-fact report.”  

[“Lajmet e BBC-së janë më të drejtpërdrejta... Raportimi i BBC-së ka karakter më  

asnjëanës...”] 

                                                                 (Komenti i Ildës, “Protests in Turkey”) 

 

Në këtë mënyrë studentët mësojnë të mos marrin për të mirëqenë fasadën e lajmit, por të 

përpiqen për të zbuluar presupozimet e konvencionet e fshehura që strukturojnë 

paraqitjen e realitetit. 

 

2. Ashtu si vetë tekstet dëgjimore, edhe diskutimet e studentëve në forum manifestojnë 

një mori mendimesh e perspektivash, ҫka dëshmon zhvillimin e mendimit kritik të 

pavarur. Njëtrajtësia e ideve stereotipike zëvendësohet nga larmia e mendimeve 

origjinale që ngrihen mbi zhvillimin e shprehive për krahasimin, interpretimin  e 

lidhjen mes dukurive në kultura të ndryshme. Shembulli i teksteve ndiqet edhe në 

mënyrën se si modelohet debati mes studentëve. Kështu, ҫështja e ngritur për 

diskutim paraqitet me gjuhë të qartë, ndërsa ballafaqimi i argumentave e pikëpamjeve 

të kundërta bëhet me rregull e duke respektuar etikën e komunikimit në një shoqëri të 

hapur. Një praktikë e tillë, aq më tepër kur përmbajtja e pikëpamjeve të debatuara 

                                                        
203Përdorimi i rrallë i strukturave pësore, figurave retorike apo mjeteve të tjera gjuhësore që shprehin 

presupozimin e nënkuptimin rrjedh në një masë të madhe prej njohjes së cunguar të gjuhës. 
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lidhet me interpretimin e krahasimin e dukurive të ndryshme kulturore, i ndihmon 

studentët të zhvillojnë të menduarit kritik e shprehitë e nevojshme retorike për të 

argumentuar në mënyrë bindëse qëndrimet që kanë.
204

 

Në fakt, siҫ do të përpiqemi të tregojmë përmes disa shembujve ilustrues, komentet e 

shumicës së studentëve mbi ҫështje të ndryshme janë koherente nga pikëpamja e logjikës 

formale dhe të ngritura mbi një bazë të shëndoshë faktesh e argumentash. 

 

Shembuj diskutimesh të studentëve mbi materialin Abortion Law Vote Polarizes Ireland: 

 

a. Komenti i Rajmondit: On Abortion (Mbi abortin) 

“My personal opinion is that abortion is to kill a human being with self consciousness. I 

think adoption is a much greater way to deal with an unwanted pregnancy. There are 

many couples in the world that would love to have children but are unable to due to a 

medical problem. Couples like these would love to adopt one of these babies. 

But let`s see this topic in a different way. What if a 13 year old girl is raped? What does 

she have to do with her life? She is just a kid and she doesn`t know much about life. 

I also know that during the abortion both lives (mother and the child or fetus) are in 

danger.I also know that women who abort during their first pregnancy is 50% risk for not 

having a baby any more. 

I`m telling these facts to understand the pressure that is on those women.What choices do 

they have to do? 

Once I have heard about a poll made in USA. There were two countries, the first one 

allowed abortion and the second forbit it. After twenty years the country  who forbit the 

abortion had a normal life with minor crime because it was a strong healthy family but 

on the next country the crime was rising. Children and families had problems with stress, 

drugs and other difficulties. 

An average of about 1.3 million abortions are done in USA each year. Most women feel 

guilty after having an abortion. Abortion promotes careless behaviors amongst people. 

I would like to end this discussion with the words of a famous pop singer Michael 

Jackson, Heal the world; in the world, there are people dying, if you care enough for the 

living, make a better place for you and for me.” 

 

[“Mendimi im personal është që aborti nënkupton të vrasësh një krijesë me vetëdije. Për 

mua adoptimi është një mënyrë mjaft më e mirë për t‟u përballur me një shtatzani të 

padëshiruar. Ka mjaft ҫifte në botë që do të donin  të kishin fëmijë por nuk munden për 

probleme me karakter mjeksor. Këto ҫifte do të ëndërronin të adoptonin një fëmijë. 

Por, le ta shohim ҫështjen nga një drejtim tjetër.Po sikur një e mitur 13-vjeҫare të bjerë 

prehë e një përdhunimi? Si do ta përballojë ajo jetën? Ajo është thjesht një fëmijë dhe di 

shumë pak rreth jetës. 

Gjithashtu, kam dëgjuar se gjatë abortit si jeta e nënës, edhe ajo e fetusit janë në rrezik. 

Di edhe një fakt sipas të cilit një nënë që aborton gjatë shtatzanisë së saj të parë rrezikon 

me 50% mundësinë për të mos pasur kurrë më fëmijë.  

                                                        
204Komentet citohen ad litteram, pa qortime të pasaktësive gjuhësore.  
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Po jua them këto fakte për të kuptuar presionin që përjetojnë këto gra. Ҫfarë zgjedhjesh 

duhet të bëjnë ato në këto kushte? 

Kam dëgjuar një herë rreth një sondazhi të kryer në Amerikë. Dy shtete (amerikane) – 

njëri që nuk e lejonte abortin dhe tjetri që e lejonte u bënë objekt i një studimi dhe pas 

njëzet vjetësh shteti që e ndalonte abortin karakterizohej nga një jetë më normale dhe me 

kriminalitet të ulët, për arsye se mbështetej në familje të forta e të shëndosha, ndërsa në 

shtetin tjetër shifrat e krimit kishin pësuar rritje. Fëmijët dhe familjet kishin probleme me 

stresin, drogën si dhe vështirësi të tjera. 

Në SHBA përllogaritet mesatarisht një mesatare prej 1.3 milion abortesh ҫdo vit. 

Shumica e grave ndihen fajtore pas kryerjes së abortit. Aborti nxit sjellje të pakujdesshme 

mes njerëzve. 

Në  fund, do të doja ta mbyllja diskutimin me fjalët e një prej ikonave të muzikës pop, 

Michael Jackson-it, përmes vargjeve të këngës “Heal the World”:  

„Në botë ka përditë njerëz që vdesin, por nëse çdokush ka ndopak ndjeshmëri për jetën, le 

të punojë  për një botë më të mirë‟…”] 

 

b. Komenti i Elenës: 

“I totally support this bill, because we are talking about serious medical problems here 

that can take the life of a woman and abortion is her only way to survive, so I think that 

the government of Ireland has done the right choice to approve that law. It's sad hearing 

the story of that Indian woman who died. I can understand Rajmond in every word 

because there can be a lot of reasons that force women to face abortion and a lot of times 

they are forced by a lot of circumstances, especially nowdays that the society is facing a 

lot of serious problems. Albania faces a lot of abortions and among other reasons, this 

has to do with the mentality as well, for example a single mother in Albania is not seen as 

a single mother in other European countries or in America...” 

 

[“Unë e mbështes tërësisht këtë paketë, pasi këtu po flasim për probleme serioze mjeksore 

që mund t‟i kushtojnë jetën një gruaje dhe aborti këtu duhet parë si një mjet shpëtimi, si 

një mënyrë mbijetese, prandaj unë mendoj se qeveria e Irlandës ka bërë zgjedhjen e 

duhur duke e aprovuar atë ligj. Ishte e trishtë të dëgjoje historinë e asaj gruas indiane që 

vdiq.Unë e kuptoj Rajmondin në ҫdo fjalë, pasi mund të ketë një mori arsyesh dhe 

rrethanash që mund ta detyrojnë një grua të përballet me abortin, sidomos në ditët tona, 

kur shoqëria jonë përballet me një sërë problematikash. Shkalla e aborteve në Shqipëri 

është shumë e lartë dhe, përveҫ arsyeve të tjera, këtu luan rol edhe mentaliteti, për 

shembull, një nënë beqare në Shqipëri paragjykohet dhe nuk shihet me të njëjtin sy si 

nënat „single‟ në Evropë apo Amerikë…”] 

 

 

c. Komenti i Damianit: Abortion law, why is it necessary? (Ligji i abortit, pse është i 

nevojshëm?) 

 

“In my opinion, Abortion Law in Ireland is just sensless. What was happening in this 

country, where a woman died because the hospital authorities didn't allow her to abort 

her baby was quite scandalous. I don't think that abortion is a solution but in an extra-

ordinary situation where the woman's health is risked or the baby is a consequence of a 
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rape abortion should be allowed. The decision of hospital authorities in Ireland was just 

absurd, because it is completely unimaginable to prevent a woman from the right to live. 

It's also unacceptable the influence of the Ireland Church in a country which is a member 

of EU. The modern societies have separated the state from the religion. The state is laic 

and the religion is a human right.” 

 

[“Për mendimin tim, Ligji i Abortit në Irlandë është thjesht i pakuptimtë. Ajo ҫka ka 

ndodhur në këtë vend, ku një grua ka ndërruar jetë për shkak se autoritetet spitalore nuk 

e kanë lejuar të abortojë foshnjën, është e tmerrshme. Unë nuk e shoh abortin si zgjidhje, 

por në raste të jashtëzakonshme  kur kërcënohet jeta dhe shëndeti i gruas, ose kur foshnja 

është rezultat i një përdhunimi, aborti duhet të lejohet. Vendimi i autoriteteve të spitalit 

në Irlandë ishte thjesht absurd, pasi është krejtësisht e paimagjinueshme t‟i mohosh një 

gruaje të drejtën për të jetuar. 

Është gjithashtu i papranueshëm ndikimi dhe roli i Kishës në Irlandë – në një vend që 

është anëtar i Bashkimit Evropian. Shoqëritë moderne e kanë ndarë shtetin nga feja. 

Shteti është laik dhe feja, një e drejtë e njeriut.”] 

 

2. Në diskutimet e studentëve është i pasur leksiku (i përgjithshëm dhe i përveҫëm) 

me karakter kulturor e ndërkulturor: 

 

 “Public holidays – Christmas”: tradition, Christmas, global festivity, western culture, 

“they have combined the traditional part with what is considered of American 

origin”, borrowed symbols, love, united, different traditions, peace, tolerance, human 

love, unique, a Christian, a Muslim, non-religious, everyone‟s celebration, reunion, 

the USA, typically American, “symbols penetrating to our culture”, mutual respect, 

one‟s identity, different people, to respect each-other‟s religion, multicultural world, 

to cohabit, etc. 

[“Festat zyrtare – Krishtlindjet”: traditë, Krishtlindje, festime globale, kulturë 

perëndimore, “ata kanë ndërthurur pjesën tradicionale me atë që shihet si amerikane 

në origjinë”, simbole të huazuara, dashuri, i/e bashkuar, tradita të ndryshme, paqe, 

dashuri njerëzore, unik, i krishterë, musliman, jofetar, festa e të gjithëve, ribashkim, 

SHBA, tipike amerikane, “simbole që po depërtojnë në kulturën tonë”, respekt 

reciprok, identitet i dikujt, njerëz të ndryshëm, respektojmë fenë e njëri-tjetrit, botë 

shumëkulturëshe, bashkëjetoj, etj.] 

 

 “Family values”: universal values, common to all cultures 

[“Vlerat e familjes”: vlera universale, të njëjta/të përbashkëta në të gjitha kulturat] 

 

 “College life”: choose one‟s own lifestyle, integration, abroad, European standards, 

follow the best examples, freedom, students‟ rights, raise our voice, make your own 

decisions, a big world, etc. 

[“Jeta në kolegj”: zgjedh stilin tim të jetës, integrim, jashtë shteti, standarde 

evropiane, ndjek shembujt më të mirë, liri, të drejtat e studentëve, ngremë zërin, merr 

vendimet e tua, një botë e madhe, etj.”] 
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 “The ideal date”: different mentality, open-minded, “...in Albania things are changing 

for better”, be yourself, “...I liked the extract because the girl was talking to her 

father about her first date. This doesn‟t happen in my place...”, times are changing, 

tolerant, democratic environment, without frontiers. 

[“Takimi ideal në ҫift”: mentalitet i ndryshëm, mendjehapur, “...në Shqipëri gjërat po 

ndryshojnë për më mirë”, ji vetvetja, “...më pëlqeu pjesa pasi vajza komunikonte 

lirshëm me të atin rreth takimit të saj të parë. Kjo nuk ndodh në vendin tim...”, kohët 

po ndryshojnë, tolerant, mjedis demokratik, pa kufij.] 

 

 “VIP News”: Albania, developed countries, Kylie Minogue, Osborne‟s wife, different 

people – different minds, we (inclusive), our society, share the experience, in my point 

of view, break a taboo, raise awareness, origin, values, judged and misjudged, a 

choice. 

[“Lajme nga bota e njerëzve të famshëm”: Shqipëria, vendet e zhvilluara, Kylie 

Minogue, bashkëshortja e Osborn-it, njerëz të ndryshëm – mendje të ndryshme, ne 

(përfshirëse), thyej një tabu, rrit ndërgjegjësimin, origjinë, vlera, gjykuar dhe 

paragjykuar, zgjedhje.] 

 

3. Sa i takon aspektit pragmatik të ligjërimit mund të themi se komunikimi mes 

studentëve në forum është i drejtpërdrejtë e i hapur. Toni miqësor i diskutimeve e 

debateve dhe mungesa e fjalëve apo shprehjeve fyese e përkeqësuese dëshmojnë 

pranimin e mendimit alternativ dhe gatishmërinë për t‟i ndryshuar opinionet në 

dritën e fakteve të reja të panjohura më parë. Përdorimet e pakëta figurative të 

gjuhës dhe tendenca për të shmangur të shprehurit e tërthortë e aluziv të ideve 

përmes strukturave të ndërlikuara sintaksore (strukturat veprore ndeshen shumë më 

shpesh se ato pësore), ndonëse, siҫ theksuam më lart, kushtëzohen, deri diku, nga 

njohja jo e përsosur e anglishtes prej nxënësve, mund të interpretohen edhe si 

shprehje e ҫiltërsisë së mendimit që, duke e pranuar të ndryshmen siҫ është, 

refuzon mbrojtjen e ideve fikse përmes arsyetimeve të koklavitura apo fshehjes pas 

frazeologjive boshe. 

“I am a Muslim, but I like to celebrate Christmas...” 

[“Unë vetë jam muslimane, por më pëlqen t‟i festoj Krishtlindjet...”] 

 

                                                        (Komenti i Irisit, “Public holidays – Christmas”)  

 

4. Ndërkaq, studentët tregojnë vetëdije mbi diversitetin kulturor dhe identitetet e 

ndryshme që secili përfaqëson në shoqëri.  

 

Shembuj: 

 

Noone should be ashamed of one‟s identity, a multicultural world, different people, 

different ways, different minds, one‟s own lifestyle,etc. 

[Askush nuk duhet të ketë turp për identitetin e tij, botë shumëkulturëshe, njerëz të 

ndryshëm, mënyra të ndryshme, mendje të ndryshme, stili personal i jetesës, etj.] 

 

Nganjëherë kjo vetëdije shprehet përmes kundërvënieve të herëpashershme: 
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Albania – abroad/western traditions; the Albanian – the American/the European, etc. 

[Shqipëria – jashtë vendit /traditat perëndimore; shqiptarët – amerikanët/evropianët, etj.] 

 

Pjesëmarrja e lartë në diskutimet online, që tejkalon bindshëm shkallën e aktivizimit gjatë 

etapës reflektuese në klasën tradicionale, mund të analizohet si një tregues tjetër i 

efektivitetit të mësimdhënies me website në nxitjen e kompetencës ndërkulturore të 

nxënësve. Nga përpunimi statistikor i të dhënave del se mbi 90% e studentëve i shprehin 

komentet e tyre në website të paktën një herë, ndërkohë që përqindja respektive për 

klasën tradicionale është shumë më e ulët.
205

 Po kaq e qartë, ndonëse jo e matshme në 

terma të thjeshtë sasiorë, është edhe epërsia cilësore e komenteve online në raport me ato 

të klasës. Përgjithësisht, mund të themi se komentet e studentëve në forum janë më 

bindshëm të shtjelluara se komentet e dhëna nga studentët në klasën tradicionale. Për më 

tepër, në rast se ndjekim shtrirjen e komenteve online në kohë, vërejmë një përmirësim 

progresiv të formës dhe përmbajtjes së komunikimit. Kështu, në komentet e para 

mbizotëron elementi përshkrimor në raport me atë analitik e argumentues. Ato janë tepër 

të gjata e, për pasojë, të papërshtatshme për ritmikën e komunikimit në një forum online.  

 

Më me rëndësi nga pikëpamja e zhvillimit të kompetencës ndërkulturore është fakti se të 

tilla komente janë disi të mbyllura në vetvete, jo vetëm në kuptimin që studentët u 

referohen në mënyrë të përsëritur përvojave të tyre vetjake, por edhe që secili koment 

qëndron disi më vete, pra, nuk ndërvepron logjikisht me të tjerët. Me kohë komunikimi 

mes studentëve fiton një tjetër dinamikë, ndërkohë që sfera e mendimeve dhe ideve që 

dalin prej krahasimit dhe interpretimit kritik të dukurive kulturore bëhet gjithnjë e më e 

madhe. Me sa duket, mjedisi online i komunikimit, duke u rritur studentëve sensin e 

përgjegjësisë për atë çka shprehin (audienca virtuale me të  cilën ballafaqohen studentët 

është potencialisht e pakufizuar) dhe duke u siguruar kohën e komoditetin e nevojshëm 

për të menduar në mënyrë të thelluar, nxit, mes të tjerash, aftësinë, aq të rëndësishme nga 

pikëpamja e zhvillimit të kompetencës ndërkulturore,  për të bërë krahasime, 

përgjithësime, intrepretime të dhënash e gjetje lidhjesh mes dukurive të ndryshme. 

 

Shembull:  

 

Komentet për materialin “Public Holidays – Christmas” manifestojnë diversitet 

mendimesh mbi mënyrën si perceptohet festa e Krishtlindjes, por edhe një qëndrim 

pozitiv përbashkues që gjen shprehje në mesazhe si: 

 

“Be together and happy”, “a family reunion”, tolerance and respect for each-other”, 

“...I am a Muslim but I like to celebrate Christmas...”. 

[“Të jemi të bashkuar e të lumtur”, “ribashkim i familjes”, “tolerancë dhe respekt për 

njëri-tjetrin”, “…jam muslimane, por më pëlqen t‟i festoj Krishtlindjet…”.] 

 

5. Megjithë pasaktësitë gjuhësore, diskutimet në forum janë mjaft të fokusuara– 

studentët ndjekin zhvillimin logjik të argumentit duke reaguar në mënyrë kritike 

ndaj qëndrimeve të njëri-tjetrit e duke respektuar, ndërkaq, etikën e komunikimit 

edhe kur debati bëhet “i nxehtë”. Kultura e lartë e komunikimit mes studentëve 

                                                        
205 Për një analizë krahasimore të detajuar të shifrave në fjalë, shih kapitullin III, tabela 3.11. 
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pasqyron edhe rritjen e vetëdijes ndërkulturore, thënë ndryshe, të kuptuarit e 

paparagjykuar të së drejtës së barabartë të identiteve të ndryshme (identitetit vetjak 

dhe identiteteve të tjera) për t‟u shpërfaqur lirshëm në një botë të hapur.    

Shembuj strukturash: 

 

I agree with..., I have a different opinion..., I partly agree..., In my opinion..., from my 

point of view..., My opinion is somewhat different..., I read all the comments about 

Chrsitmas... I agree with some..., I like the comment of Ilir ..., Yes, I agree with you..., I 

don‟t share the same opinion with ..., As Klara said... 

[Jam dakord me..., Kam opinion të ndryshëm..., Bie pjesërisht dakord..., Për mendimin 

tim..., nga këndvështrimi im..., Mendimi im është disi ndryshe..., I lexova të gjitha 

komentet rreth Krishtlindjeve..., Jam dakord me një pjesë..., Më pëlqen komenti i Ilirit..., 

Po, jam dakord me ju..., Nuk ndaj të njëjtin mendim me..., Siç tha Klara...] 

 

Ilustrime
206

 nga “My Autism and Me”: 

 

 I am surprised that the autistic girl has accepted her problem. (Eni) 

[Jam i mahnitur që vajza autike e ka pranuar problemin e saj.]   

                                                                                                

 She has brought her world to ours. (Rajmond) 

[Ajo e ka sjellë botën e saj tek ne.] 

 

 It‟s the first time I meet an autistic person who accepts the problem, I see normal 

people with certain defects in the body (that can be changed) who don‟t accept their 

body. (Risa) 

[Është hera e parë që takoj një person autik i cili e pranon problemin, ndërkohë që 

shoh njerëz normalë thjesht me defekte të caktuara trupore (të cilat mund të 

ndryshohen), që nuk e pranojnë gjendjen e tyre.] 

 

 The film opened my eyes.  (Risa) 

[Filmi më ka hapur sytë.] 

 

 Here in Albania we lack the empathy, we don‟t keep them close, so the pain of 

parents is much higher – our society is deaf towards this group.(Ilda) 

[Këtu në Shqipëri neve na mungon empatia, nuk i mbajmë afër, kështu  që dhimbja e 

prindërve është më e thellë – shoqëria jonë është e shurdhët kundrejt këtij grupi.] 

 

 People are deaf because they lack information about it. Why don‟t we share this 

video on the Facebook? (Ilir) 

[Njerëzit janë të shurdhët pasi nuk kanë informacion për të. Si mendoni sikur ta 

ndajmë këtë video në Facebook?] 

                                                        
206 Për shembuj të tjerë ilustrimesh, shih komentin e Enit tek The Ideal Date, komentin e Klarës tek 

Angeline Jolie dhe Abortion Law Vote Polarizes Ireland, etj., në adresën e website-it. 
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 Why don‟t we make a small project and visit the school of mentally disabled kids in 

Korça?  (Lubin) 

[Si thoni, organizojmë një projekt të vogël dhe vizitojmë shkollën e fëmijëve me aftësi 

ndryshe këtu në Korçë?] 

 

5.7.Qëndrime të studentëve mbi mjedisin mësimdhënës që promovon më thellë 

dimensionin ndërkulturor. 

 

Në këtë pikë të studimit do të paraqesim e analizojmë qëndrimet e 12 studentëve të grupit 

eksperimental në lidhje me çështjen se cilin mjedis të mësimdhënies e konsiderojnë më të 

përshtatshëm për promovimin e komponentëve ndërkulturorë. Qëndrimet e studentëve 

kanë për bazë përqasjen e përvojës së tyre të gjatë në klasat tradicionale me përvojën e re 

me projektin në website. Ato formulohen si përgjigje ndaj shtatë pyetjeve të një pyetësori 

të posaçëm
207

 dhe argumentohen më tej gojarisht gjatë diskutimit të rezultateve të dala. 

Analiza e përgjigjeve ndaj pyetjeve është grupuar në katër shtylla  sipas komponentëve 

përkatës. Studentëve u është dhënë, gjithashtu, mundësia të shprehin mendime lidhur me 

aspekte të tjera të punës së tyre me objekt kulturën. Vlerësimi për çdo tregues është bërë 

sipas së njëjtës shkalle (shkallë ngjitëse nga 1 deri në 4, ku 1 – dobët, 2 – mjaftueshëm, 3 

– mirë, 4 – shumë mirë) në secilin mjedis (klasë e website). 

 

a. Cili mjedis krijon më shumë hapësirë për zhvillimin e njohurive ndërkulturore? 

 

Vlerësimi në lidhje me këtë komponent ndërkulturor kërkohet në pyetjen e parë të 

pyetësorit. Menjëherë bie në sy fakti se të gjithë studentët – 100% e të pyeturve – i japin 

përparësi website-it kundrejt mësimdhënies tradicionale në klasë në lidhje me 

përvetësimin e njohurive të reja me karakter shoqëror-kulturor mbi  jetën, njerëzit e 

perceptimet e tyre. Më konkretisht, koeficienti mesatar i vlerësimit të kësaj pike për 

mësimdhënien online shënon vlerën kw =3.8 (pothuajse maksimale), ku 83% e studentëve 

japin vlerësimin shumë mirë (koeficient 4 ), ndërsa 17% vlerësimin mirë (koeficienti 3). 

Ndërkaq, sipas studentëve, mësimdhënia tradicionale në klasë i zhvillon me ritme më të 

ngadalta dhe jo në thellësinë e duhur, njohuritë ndërkulturore. Epërsia e ndjeshme e 

mjedisit online në raport me klasën tradicionale në lidhje me këtë pikë dëshmohet në 

terma sasiorë nga rënia e ndjeshme e shifrave për mësimdhënien në klasë. Kështu, 

mesatarja për klasën nuk shkon më shumë se kk = 1.4, ku 67% e studentëve japin 

vlerësimin mjaftueshëm (k = 2), 8% vlerësimin dobët (k = 1), dhe vetëm 25% japin 

vlerësimin mirë (k = 3). E gjitha kjo lë të kuptohet se në dallim nga mjedisi virtual që u 

ofron studentëve një ekspozim të gjallë e të pasur ndaj kulturës objekt klasa tradicionale, 

me mjet bazë tekstin dhe autoritet qendror fjalën e mësuesit, ofron një kontekst relativisht 

të kufizuar për thithjen e njohurive me karakter ndërkulturor.  

 

                                                        
207

Modeli i këtij pyetësori është bashkëngjitur në shtojcën 14 të këtij punimi, f. 233. 
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Grafiku 5.1. 

 

b. Cili mjedis promovon më mirë shprehitë ndërkulturore gjatë MNGJH-së?  

Pajisja me shprehi të ndryshme ndërkulturore e nxënësve lidhet me përshkruesit 2, 3, 4 të 

pyetësorit, që i përgjigjen secili  një shprehie të caktuar. Përkatësisht, në pyetjen dy 

studentëve u kërkohet të vlerësojnë në ç‟masë i ka stimuluar mjedisi virtual në raport me 

klasën shprehitë e krahasimit në lidhje me këndvështrimet e ngjarjeve në kultura të 

ndryshme, veçanërisht në atë shqiptare e amerikane.Vlerësimet e dhëna tregojnë se për 

studentët website-i ka një avantazh të konsiderueshëm në raport me klasën në lidhje me 

aftësimin e tyre për të krahasuar perspektivat që kultura të ndryshme kanë mbi ngjarjet a 

dukuritë e natyrës shoqërore-kulturore. Konkretisht, në lidhje me këtë përshkrues 

mesatarja e vlerësimit për mjedisin online është kw = 3.7, ku 75% e të pyeturve japin 

vlerësimin shumë mirë (k = 4) dhe 25% vlerësimin mirë (k = 3). Për klasën vlerësimi 

mesatar i kësaj pike është kk = 2, ku vetëm 25% japin vlerësimin mirë (k = 3), ndërsa 

58%  vlerësimin mjaftueshëm (k = 2) dhe 17% vlerësimin dobët (k = 1). 

 

Përshkruesi i tretë i pyetësorit i referohet vlerësimit që studentët i bëjnë zhvillimit të 

aftësisë për të interpretuar aspekte të ndryshme të kulturave 

angleze/amerikane/anglishtfolëse duke vendosur lidhje mes tyre dhe kulturës shqiptare. 

Rezultatet e pyetësorit në këtë pikë dëshmojnë një prirje të dukshme në favor të praktikës 

me website. Kështu, 75% e studentëve e vlerësojnë me k = 4 (shumë mirë) dhe 25% me k 

= 3 (mirë) kontributin e website-it në këtë drejtim, prej nga del një mesatare prej kw = 3.7. 

Për klasën shifrat flasin ndryshe: vlerësimi mesatar në këtë rast është kk = 2, ku 58%  e 

studentëve kanë dhënë vlerësimin mjaftueshëm (k = 2), 17%, vlerësimin dobët (k = 1) 

dhe vetëm 25%  vlerësimin mirë (k = 3). Siç tregon ballafaqimi i shifrave, nëse përqasim 
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të dhënat mesatare të vlerësimeve për treguesin e tretë me ato për treguesin e dytë, do të 

shohim se përftohen të njëjtat vlera. 

 

 
 

  

 

 

Grafiku 5.2. 

 

Përshkruesi 4 i pyetësorit lidhet me vlerësimin e shprehive të zbulimit dhe integrimit. 

Sërish shumica e studentëve – 83% – e vlerësojnë shumë mirë (k = 4) kontributin e 

praktikës online, por ka edhe disa studentë që e ndiejnë të vështirë integrimin e njohurive 

ndërkulturore në mjediset virtuale (8% japin vlerësimin mjaftueshëm – k = 2 – dhe po aq 

vlerësimin dobët – k = 1). Gjithsesi, vlerësimi mesatar për website-in – kw = 3.6 – ngelet i 

lartë edhe për këtë tregues. Mesatarja respektive për klasën tradicionale është edhe në 

këtë rast më e vogël kk = 2.3, por brenda kësaj shifre bën përshtypje vlerësimi i lartë që 

1/3 e studentëve i japin kultivimit të shprehive zbuluese e integruese në klasë (17% japin 

vlerësimin shumë mirë dhe 17% të tjerë vlerësimin mirë duke e lidhur mundësinë që u jep 

veprimtaria në klasë për të zbuluar e integruar njohuritë e fituara me praninë e mësuesit 

dhe shokëve çka u krijon mundësi për diskutime të mirorientuara). Ndërkaq, pasqyra 

statistikore e këtij treguesi për klasën plotësohet me vlerësimin prej k = 2, që jepet nga 

50% e studentëve dhe atë prej k = 1, dhënë nga një pakicë prej 17%. 
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Grafiku 5.3 

 

Siç edhe u evidentua qartazi nga të tre përshkruesit e mësipërm, si për shprehitë e 

krahasimit, të interpretimit e lidhjes edhe për ato të zbulimit e integrimit të njohurive, 

studentët i japin mësimdhënies me website një vlerësim dukshëm më të lartë se 

mësimdhënies tradicionale në klasë. Vlerësime të tilla tregojnë se mjeti dhe mjedisi i ri i 

punës ka ndikuar jo pak në zhvillimin e kompetencës ndërkulturore të studentëve. Duke 

argumentuar zgjedhjet e tyre, studentët pohojnë se përparësia e mjedisit online në lidhje 

me zhvillimin e aftësisë për të krahasuar, zbuluar e interpretuar njohuritë vjen prej 

sigurimit të një konteksti më të plotë për analiza të tilla se ai që mundëson klasa 

tradicionale dhe që, për më tepër, paraqitet me vërtetësinë e perceptimeve në jetën reale. 

Gjithashtu, ata mendojnë se origjinaliteti dhe autentitciteti i materialeve online i bëjnë të 

ndihen më të motivuar e më të fokusuar gjatë veprimtarive.  

 

 

c. Cili mjedis përshpejton e thellon kultivimin e qëndrimeve e vlerave 

ndërkulturore? (pyetjet 5,6, 7) 

 

Të pyetur për të vlerësuar në mënyrë krahasuese ndikimin e mësimdhënies së gjuhës në 

mjedisin virtual dhe asaj në klasën tradicionale në lidhje me promovimin e kuriozitetit 

dhe tolerancës ndaj identitetit të tjetrit, studentët pohojnë përmes shifrash epërsinë e 

mësimdhënies me website me arsyetimin se konteksti i MNGJH-së që mundëson mjeti 

online është krahasimisht më i pasur. Konkretisht, mesatarja e vlerësimit për mjedisin 

virtual është kw = 3.7, ku 75% e nxënësve japin vlerësimin shumë mirë (k = 4) dhe 25% 

vlerësimin mirë (k = 3). Krejt ndryshe flasin shifrat për mjedisin tradicional. Kështu, 
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kapacitetin e klasës për të kultivuar e promovuar qëndrimet e kuriozitetit, 

mendjegjerësisë si dhe vlerat e tolerancës e të pranimit të tjetrit, e vlerësojnë pozitivisht 

vetëm 9% e të pyeturve, ndërkohë që 58% japin vlerësimin mjaftueshëm (k = 2) dhe 33% 

vlerësimin dobët. Si rezultat, mesatarja që përftohet në lidhje me këtë tregues për 

mjedisin e klasës tradicionale është mjaft e ulët – kk = 1.8.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Grafiku 5.4. 

 

 

Në lidhje me aftësimin për t‟i trajtuar çështjet në mënyrë kritike si dhe për t‟u 

ndërgjegjësuar për vlerat e tyre dhe pikëpamjet e tjetrit, dallimi në vlerësimet e 

studentëve mes mjedisit online dhe atij tradicional është, po ashtu, mjaft i theksuar. 

Kështu, mesatarja e vlerësimit për mësimdhënien me website është kw = 3.6 (67% japin 

vlerësimin shumë mirë, 25% vlerësimin mirë dhe vetëm 8% atë mjaftueshëm), ndërsa për 

mësimdhënien tradicionale kk = 2 (25% japin vlerësimin mirë, 50% vlerësimin 

mjaftueshëm dhe 25% atë dobët). 
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Grafiku 5.5. 

 

Së fundi, në përgjigje të pyetjes sa të aftë e të sigurt ndihen për të ndërvepruar lirisht me 

individë të kulturave anglishtfolëse, studentët japin sërish përgjigje mjaft vlerësuese për 

praktikën mësimore me website. Vlerësimi mesatar në këtë rast është kw = 3.6, ku 67% 

japin vlerësimin shumë mirë, 25% vlerësimin mirë dhe vetëm 8% vlerësimin 

mjaftueshëm. Për klasën mesatarja është kk = 2.25, ku 41.5% japin vlerësimin mirë, 

41.5% vlerësimin mjaftueshëm dhe 17% vlerësimin dobët. 

 

 
 

  

 

Grafiku 5.6. 
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Vlerat e përshkruesve të fundit (5, 6, 7) të pyetësorit konfirmojnë bindjen e grupit se 

auditori nuk siguron kontekst të mjaftueshëm për t‟u mundësuar nxënësve kultivimin e 

qëndrimeve, vlerave e besimeve konsistente ndërkulturore. Në të kundërt, suksesi i 

mësimdhënies me website në këtë drejtim i atribohet, në një masë të konsiderueshme, 

natyrës  autentike të materialeve online, karakterit real e të gjallë të komunikimit si dhe 

ekspozimit të gjerë e të vazhdueshëm në rrugë virtuale ndaj konteksteve të ndryshme 

socio-kulturore, që krijojnë baza të shëndosha për formimin ndërkulturor të nxënësve.  

 

d. Komente shtesë të studentëve 

 

Përpos vlerësimeve shifrore, studentëve u është kërkuar të shtojnë, në një seksion të 

shkurtër b të pyetësorit, komente të tjera vlerësuese (nëse ka të tilla) rreth zhvillimit të 

kompetencës ndërkulturore gjatë praktikës mësimore online në raport me klasën 

tradicionale. Në këto komente një numër i madh studentësh theksojnë kontributin e 

praktikës online në qartësimin dhe thellimin e koncepteve të ndryshme (50% e 

komentuesve) dhe nxitjen e kuriozitetit që i shtyn ata të eksplorojnë më tej temat e 

çështjet e trajtuara gjatë punës mësimore (40% e komentuesve). 

 

Për ilustrim po citojmë dy prej komenteve të bëra nga studentët: 

 

Përmes praktikës virtuale “...kam thelluar punën, kam mësuar edhe më shumë...”. 

(Rajmondi) 

  

Apo “...njoh më në thellësi disa çështje që i kisha dëgjuar përciptazi...”. (Iliri) 

 

Interes të veçantë paraqet edhe pohimi i disa studentëve që mendojnë se MNGJH-ja 

përmes website-it i ka ndihmuar mjaft në zhvillimin e aftësive të nevojshme për t‟u 

përballur me kontekste e dukuri të ndryshme në një kulturë të huaj. Studentë të tjerë 

shprehin bindjen se nëpërmjet praktikës së re mësimore kanë zhvilluar perspektiva të 

shumëfishta në mënyrën e të perceptuarit të situatave e marrëdhënieve mes kulturave: 

 

“Projekti në website më krijoi mundësinë të njoh e të kuptoj kulturën angleze/amerikane 

në distancë dhe, më tej, duke përvetësuar perspektivën e asaj kulture, të rikthehem në 

kulturën time.”                                                                                                 (Damiani) 

 

Një pjesë e studentëve nuk harrojnë të komentojnë rolin e madh që kanë pasur materialet 

online në sensibilizimin e tyre ndaj mjaft çështjeve me impakt të gjerë shoqëror, politik e 

kulturor. Ato, madje, kanë nxitur edhe ndërmarrjen e veprimeve konkrete në dobi të 

shoqërisë – veçohet këtu vizita tek qëndra e fëmijëve më aftësi ndryshe në Korçë, postimi 

i videos mbi autizmin e mbi lirinë në rrjetet sociale, etj. 

 

5.8.Ecuria e dimensionit ndërkulturor gjatë përvojës mësimore në mjediset virtuale 

 

Drejtimi i tretë i analizës në funksion të vërtetimit të hipotezës H3 të këtij studimi ka në 

fokus vlerësimin e ecurisë së kompetencës ndërkulturore të studentëve të grupit 
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eksperimental përmes shqyrtimit të disa aspekteve të përvojës së fituar gjatë punës 

mësimore me website, si dhe ballafaqimit të rezultateve të nxjerra nga vetëvlerësimi i tyre 

mbi kompetencën në fjalë në dy periudha të ndryshme – para praktikës me mjetin dhe në 

përfundim të projektit. Duke qenë se dimensioni ndërkulturor është një koncept i lidhur 

me aspekte të zhvillimit moral – afektiv të njeriut, jemi të kushtëzuar që për matjen e 

komponentëve të tij (p.sh.: tolerancën), t‟u referohemi të dhënave me natyrë subjektive, 

pra, që, për përkufizim, nuk mund të kenë të njëjtin nivel besueshmërie si faktet me 

karakter objektiv të pastër. Megjithatë, mbështetja e praktikës së vetëvlerësimit në 

standardet e biografisë gjuhësore të Portofolit Europian të Gjuhëve për moshat e rritura 

siguron besueshmërinë e nevojshme metodologjike për përfundimet tona në këtë pjesë të 

studimit.  

 

Më konkretisht, përfundimet e paraqitura bazohen mbi analizën e shënimeve të 

studentëve për historikun e përvojës ndërkulturore në biografinë gjuhësore dhe 

krahasimin e rezultateve të dala nga vetëvlerësimi i tyre në lidhje me kompetencën 

ndërkulturore për të dy etapat - para dhe pas projektit. 

 

5.8.1. Analiza e historikut të përvojës ndërkulturore të studentëve  

 

Për të analizuar historikun e përvojës ndërkulturore të studentëve janë marrë në shqyrtim 

shënimet e 12 pjesëmarrësve të projektit në formularin 1 të biografisë ku ata kanë 

regjistruar ndjeshmëritë, njohuritë me karakter ndërkulturor që kanë fituar si  dhe 

veprimet e ndërmarra me impakt ndërkulturor gjatë projektit online. 

 

Së pari, studentëve u është kërkuar të raportojnë lidhur me ndjeshmëritë e përjetuara gjatë 

përvojës me website. Më konkretisht, janë marrë parasysh faktorë si kurioziteti në 

veprimtari, vështirësitë me karakter kulturor të hasura gjatë punës me projektin dhe 

ndjenja e komoditetit gjatë veprimtarive. Të gjithë studentët pohojnë rritjen sistematike të 

interesit e kuriozitetit në veprimtari duke nënvizuar dy arsye kryesore: bashkëkohorësinë 

e materialeve si dhe sigurimin (përmes mjetit) të një konteksti të gjerë për krahasime e 

interpretime mes kulturës shqiptare e kulturave të vendeve anglishtfolëse. Çështjet që 

kanë ngjallur interes të lartë tek studentët janë të shumta. Mes tyre veçojmë çështjen e 

abortit dhe qëndrimin e Kishës Katolike ndaj tij, atë të vendit të fëmijëve autikë në 

familje e shoqëri, protestat në Turqi, marrëdhëniet prind – fëmijë, lajmin sensacional për 

ndërhyrjen kirurgjikale kryer nga Angelina Jolie si masë parandaluese ndaj kancerit të 

gjirit (diskutim i cilësuar tabu deri pak kohë më parë në shoqërinë tonë) apo suksesin 

historik të gruas në politikë në vendet perëndimore (në shoqërinë shqiptare mbetet ende 

shumë për të bërë në lidhje me këtë fakt). Interes të madh tek studentët ngjalli projekti në 

kursin e Qytetërimit Amerikan, ku, përmes një qasjeje krahasuese,u mor në shqyrtim e 

vendi e roli i gruas, fesë, arsimit apo minoriteteve në shoqëritë amerikane dhe shqiptare. 

Thënë përmbledhtazi, pra, tematikat e rrahura përmes materialeve online kanë promovuar 

kuriozitetin e studentëve ndaj kulturës tjetër. 

 

Studentët pohojnë të kenë hasur vështirësi të ndryshme të tipit kulturor gjatë punës së 

tyre. Dy studentë theksojnë se për arsye themelore fetare e etike e kanë të pamundur të 

pranojnë idenë e së drejtës së grave për të abortuar (një ndër çështjet më të debatuara 
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edhe online). 35% e studentëve e konsiderojnë rrëfimin publik të Angelina Jolie mbi 

operacionin profilaktik kundër kancerit të gjirit si një akt të guximshëm që thyen tabunë e 

vjetër të heshtjes për kësi temash. Për rreth 40% të studentëve ballafaqimi me problemin 

e analfabetizmit dhe efekteve të tij, trajtuar në materilin filmik Enrique‟s Story, ka qenë 

mjaft i vështirë, edhe për shkak mprehtësisë së kësaj problematike në vendin tonë. 

Vështirësitë ndërkulturore shpjegohen prej studentëve, më së shumti, me mospërputhjen 

midis vlerave dhe pikëpamjeve të tyre dhe atyre që paraqiten në materiale. Ndonjëherë, 

shkak objektiv për vështirësi të tilla bëhet mungesa e informacionit paraprak mbi çështjet 

e trajtuara në materialet dëgjimore. Kështu, 35% e studentëve shprehën shqetësim të 

thellë e, madje, edhe një lloj tronditjeje, kur panë dokumentarin e BBC-së mbi fëmijët 

autikë e më pas reflektuan mbi mungesën e shërbimeve sociale të nevojshme për këtë 

kategori njerëzish në Shqipëri. Ndërkaq, një grup i vogël studentësh –17% e 

pjesëmarrësve në projekt – nuk përmendin vështirësi të llojit kulturor. 

 

Në lidhje me ndjenjën e komoditetit (të ndjerit, si të thuash, në shtëpi nga pikëpamja 

kulturore), shumica e studentëve shprehen se ajo ka qenë më e lartë gjatë etapës 

reflektuese të orëve mësimore kur u është dhënë mundësia të diskutojnë e debatojnë në 

forum ose të lënë komentin poshtë tekstit të postuar online. Ashtu siç mund të pritej, 

ndjenja e komoditetit erdhi duke u rritur gjatë projektit me familjarizimin gjithnjë e më të 

madh të studentëve ndaj llojit të punës së kërkuar dhe zhvillimin progresiv të ndërgjegjes 

ndërkulturore. Në komentet e studentëve nuk mungojnë edhe sekuencat ilustruese nga 

materiale online që i kanë bërë të ndihen komodë përmes evokimit të ndjenjës së pranimit 

të ndërsjellë dhe qëndrimit mirëkuptues ndaj tjetrit. Ndër shembujt më të përmendur 

është ai i komunikimit të hapur midis një babai dhe vajzës së tij që do të dalë në takimin e 

saj të parë.
208

 

 

Së dyti, studentëve u është kërkuar të raportojnë mbi aspekte të ndryshme të njohurive 

kulturore të marra përmes praktikës online. Sipas gjithë pjesëmarrësve në projekt, 

praktika përmes website-it ka ndikuar pozitivisht në zgjerimin e gamës së njohurive 

ndërkulturore. Tërthorazi, i njëjti përfundim rrjedh prej sasisë dhe larmisë së shënimeve 

të mbajtura nga studentët mbi aspekte të debatueshme të jetës familjare e shkollore apo 

çështjeve të shëndetit e mjedisit në vendet anglishtfolëse. Komentet e studentëve mbi 

fjalët dhe veprat e personazheve të shumtë me të cilët u njohën përmes dritares 

ndërkulturore të hapur nga website-i, udhëhiqen prej një qasjeje krahasuese që përpiqet të 

hedhë dritë mbi dallimet dhe ngjashmëritë mes kulturës vendase dhe asaj të gjuhës 

objekt. Në analizë të fundit, e gjitha kjo përbën një dëshmi mjaft domethënëse mbi 

përmasën e thellësisë së njohurive ndërkulturore të fituara nga nxënësit.  

 

Së treti, një aspekt origjinal mjaft të rëndësishëm të përvojës ndërkulturore të studentëve 

përbën ndërmarrja e veprimeve me impakt ndërkulturor që rrjedhin si rezultat logjik i 

qëndrimeve dhe ndjeshmërive të zhvilluara gjatë projektit. Akte të tilla si vizita e 

organizuar e gjithë grupit eksperimental në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe (nxitur 

nga dokumentari mbi fëmijët autike në Britani), postimet e shpeshta të videove e link-eve 

në rrjetet sociale me qëllim sensibilizimin e një rrethi sa më të gjerë njerëzish (për këtë 

33% e studentëve kanë përdorur rrjetin social Facebook) apo ndarja e përvojave të 

                                                        
208 Shih komentin e plotë të Blerinës gjatë diskutimit për këtë temë në forumin e www.netenglisholsa.org 
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ndryshme me familjen e miqtë (40% e studentëve) përbëjnë një dëshmi praktike të 

pakundërshtueshme të thellësisë së ndikimit që përmasa ndërkulturore e projektit të 

mësimdhënies online ka pasur mbi mendimet e veprimet e studentëve. Ndërkaq, nuk 

raportohet asnjë incident i natyrës kulturore gjatë veprimtarive nga studentët e pyetur. 

 

5.8.2. Rezultatet e krahasimit të formateve vetëvlerësuese të kompetencës 

ndërkulturore të studentëve para dhe pas mësimdhënies me website 

Përveç analizës së historikut të përvojës ndërkulturore që paraqitëm më lart, për të marrë 

një rezultat sa më të besueshëm lidhur me shkallën e ndikimit të mësimdhënies përmes 

website-it mbi formimin ndërkulturor të pjesëmarrësve në projekt ndoqëm edhe rrugën e 

krahasimit të rezultateve të dala nga vetëvlerësimi i studentëve në dy faza - para dhe pas 

projektit. Formati vetëvlerësues u bazua në kriteret e përcaktuara nga KPER-i në 

biografinë gjuhësore të PEGJ-it. Konkretisht, studentëve iu kërkua të vlerësojnë aftësitë e 

tyre ndërkulturore para dhe pas projektit, sipas një shkalle ngjitëse Likert me katër nivele 

(1 – dobët, 2 – mjaftueshëm, 3 – mirë, 4 – shumë mirë) për 5 aspekte të dimensionit 

ndërkulturor, duke i shoqëruar vlerësimet shifrore me komente e shembuj shpjegues. Le 

të ndalemi tek të dhënat e grumbulluara: 

 

Për treguesin A – sa interes shfaqin nxënësit për mënyrën e jetesës së njerëzve nga 

kultura të tjera – të dhënat e raportuara nga studentët para projektit online janë më të 

ulëta sesa ato që raportohen pas projektit. Koeficienti mesatar i vlerësimit para projektit 

në vlerën k1 = 1.9  tregon se shkalla e interesit të studentëve për jetën në kultura të tjera 

para njohjes me praktikën online ka qenë relativisht e ulët. I njëjti qëndrim indiferent 

kuptohet tërthorazi edhe nga mosdhënia e shembujve konkretizues prej studentëve për të 

argumentuar vlerësimin e dhënë. Nga ana tjetër, koeficienti i vlerësimit pas përfundimit 

të projektit me website kap vlera të larta, k2 = 3.3. Gjithashtu, kësaj radhe vlerësimi në 

masë të konsiderueshme shoqërohet me shembuj konkretizues që u referohen materialeve 

të punuara, çka tregon se mjedisi i ri me burimet, veprimtaritë  dhe kontekstin e gjerë të 

komunikimit që u siguron studentëve, brenda një periudhe 6-mujore ka nxitur pozitivisht 

rritjen e interesit kulturor tek ta. 

 

   
  

 

 

Grafiku 5.7: Interesi për mënyrën e jetesës në kultura të tjera 
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Në lidhje me treguesin B – aftësia për të ndryshuar këndvështrimin – diferenca mes 

koeficientëve mesatarë të vlerësimit tregon një rritje edhe më të madhe prej 2.1 njësish 

përgjatë projektit (nga k1 = 1.4 në k2 = 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Grafiku 5.8: Aftësia për ndryshimin e këndvështrimit 

 

 

Vlerësimi për treguesin C – aftësia për të përballuar jetesën në një kulturë tjetër – pëson 

një rritje relative prej 0.8 njësish,  nga k1 = 2 para përvojës me website, në k2 = 2.8 pas 

projektit. Shifrat flasin për një ndikim pozitiv, por të moderuar të mjetit dhe mjedisit 

virtual në promovimin e kësaj shprehie në krahasim me përshkruesit e tjerë.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Grafik 5.9:  Aftësia për t‟u përshtatur me jetesën në kulturë tjetër 
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nga studentët rezulton k1 = 1.9, vlerë e cila pas projektit dyfishohet në k2 = 3.8, duke 
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efektivitetin e mësimdhënies me website në promovimin e  njohurive rreth vendeve e 

kulturave të tjera. 

 

 

 

 

  

 

Grafik 5.10: Njohuri për vendin e kulturën tjetër 

 

Në të njëjtin përfundim mbërrijmë edhe nga shqyrtimi i të dhënave për treguesin E – 

njohuri për komunikimin ndërkulturor – vlerësimi i të cilit nga shifrat minimale k1 = 1.2 

para projektit, pëson një rritje të ndjeshme në k2 = 3.1 pas tij.  

 

 

 

 

 

 

 

  

        Grafik 5.11: Njohuri për komunikimin ndërkulturor 
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vijim do të përpiqemi t‟i japim përgjigje të argumentuar në detaje pyetjes se çfarë 

1.9

3.8

0

1

2

3

4

k1 k2

para projektit pas projektit

1.2

3.1

0

1

2

3

4

k1 k2

para projektit pas projektit

1-Dobët                                3. Mirë 

2-Mjaftueshëm                    4. Shumë mirë 

 

1-Dobët                                3. Mirë 

2-Mjaftueshëm                    4. Shumë mirë 

 



178 
 

tregojnë rezultatet e vetëvlerësimit të kompetencës ndërkulturore të studentëve para dhe 

pas përvojës me website. 

 

Së pari, nëse hedhim një vështrim tërësor mbi vlerësimet e raportuara nga studentët para 

projektit me website vërejmë menjëherë se formimi i tyre ndërkulturor ka qenë relativisht 

i ulët, megjithë kohën e konsiderueshme të ekspozimit ndaj gjuhës në klasat ku kanë 

studiuar. Për katër nga pesë treguesit ndërkulturorë rezultatet mesatare të vetëvlerësimit 

të studentëve nuk arrijnë as nivelin mjaftueshëm (përjashtim bën vetëm treguesi C – 

aftësia për të përballuar jetesën në një vend tjetër – për të cilin k1 = 2). Rezultate të tilla 

njëtrajtshmërisht të ulëta tregojnë se metodologjia tradicionale që zbatohet rëndom në 

shkollat dhe auditoret tona nuk përbën një bazë të shëndoshë për promovimin e përmasës 

ndërkulturore të mësimdhënies së gjuhëve të huaja. Sipas studentëve, mësimdhënia në 

orët tradicionale të gjuhës së huaj shpesh reduktohet në dhënien e informacionit gjuhësor, 

i cili trajtohet në mënyrë disi shkollareske, i shkëputur prej kontekstit më të gjerë të 

kulturës. Edhe vetë fakti që disa prej studentëve, tek plotësonin formularin para projektit 

online, kishin nevojë për sqarimet e pedagogut në lidhje me domethënien e  koncepteve 

të tilla ndërkulturore si “aftësia për të ndryshuar këndvështrimin”, “komunikimi 

ndërkulturor”, “empatia” mund të interpretohet si një dëshmi e tërthortë që konfirmon 

rezultatet e paraqitura më sipër. 

 

Së dyti, të dhënat e vetëvlerësimit pas projektit tregojnë një rritje të spikatur për të gjithë 

përbërësit e dimensiont ndërkulturor të mësimdhënies së gjuhës së huaj. Rritja më e 

madhe është ajo për treguesin B - aftësia për të ndryshuar këndvështrim (në këtë rast 

diferenca mes k2 dhe k1 është plot 2.1 njësi), ndjekur nga e njëjta rritje prej 1.9 njësish për 

treguesit D – njohuri për vendin e kulturën tjetër njohuri për vendin e kulturën tjetër dhe 

E - njohuri për komunikimin ndërkulturor. Thellësia e diferencave mes koeficientëve 

përkatës dhe konsistenca e rezultateve të dala nga krahasimi i pyetësorëve nuk lënë asnjë 

dyshim për efektivitetin e mjedisit online të mësimdhënies në promovimin e 

kompetencave ndërkulturore që përshkruhen prej treguesve tanë.  

 

Nga ana tjetër, rritja relativisht e lehtë prej vetëm 0.8 njësish për treguesin C – aftësia për 

të përballuar jetesën në kulturë tjetër – shpjegohet me natyrën komplekse të ndryshimeve 

që nevojiten për ta bërë atë të mundur, ndryshime të lidhura me një shumësi faktorësh 

praktikë, që i tejkalojnë caqet e procesit mësimor–edukativ. Megjithatë, edhe kjo rritje e 

vogël ka rëndësi të madhe pragmatike pasi treguesi në fjalë, mes të tjerash, i referohet 

vetëbesimit të studentëve për t‟u përballur me sfidat konkrete të shoqërisë së sotme 

globale, ku lëvizja e lirë e njerëzve dhe ideve pengohet gjithnjë e më pak prej vështirësive 

objektive apo kufijve artificialë të vendosur nga vetë njerëzit. 
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PËRFUNDIME 

 

Në kushtet e shoqërisë së informacionit, kontekst në të cilin jetojmë, interneti me 

masivizimin e tij ka përfshirë çdo sektor të jetës dhe ka zgjeruar kapacitetin për 

ndërveprim mes njerëzve përmes mjeteve e programeve të larmishme e 

shumëfunksionale. Ky kapacitet teknologjik, ende i pashfrytëzuar në potencialin e tij, po 

depërton ndjeshëm edhe në procesin mësimor të të nxënit të gjuhëve të huaja duke i 

vendosur aktorët përballë përgjegjësive të mëdha vendimmarrëse me karakter jetik për të 

ardhmen e arsimit dhe formimin intelektual të brezave. Ndaj, studimi i ndërmarrë përbën 

një kontribut real të aktualizuar përmes eksplorimit dhe zbatimeve konkrete kurrikulare të 

potencialit të një mjeti teknologjik popullor si website-i në mësimdhënien e 

kompetencave dëgjimore, leximore e ndërkulturore në gjuhën e huaj. 

 

Mundësimi i një studimi të plotë e të thellë me karakter empirik si ky vjen si rezultat i një 

procesi të gjatë hulumtimi të literaturës bashkëkohore pedagogjike, analiza e qasjeve dhe 

arritjeve bazë të së cilës bëhet boshti i kapitullit të parë të punimit, ku shtjellohet në 

aspekte e tregues të ndryshëm natyra e mësimdhënies bashkëkohore të gjuhëve të huaja e 

përballur me një zhvendosje paradigmatike të kontekstit pedagogjik të të nxënit në 

kushtet e masivizimit të mjeteve të teknologjisë së informacionit. Gjatë shqyrtimit të 

teorive më në zë të të nxënit në funksion të vendit që ato u caktojnë mjeteve të internetit 

në këtë proces, nga dy kahet e evidentuara, modeli sociolinguistik, i mbështetur në 

parimin se gjuha e huaj mësohet më mirë përmes ndërveprimit shoqëror, rezulton të jetë 

sot më i gjithëpranuari. Me zanafillë tek teoria sociokulturore e Vygotsky-t dhe shtjelluar 

më tej në teoritë e konstruktivizmit shoqëror, ky model krijon hapësira të gjera 

promovuese për integrimin e mjeteve të internetit. Për një zbatim sa më të kuptimshëm e 

produktiv të TIK-ut në klasë e përtej saj sipas modelit në fjalë, analizohen disa parime 

themelore pedagogjike që i paraprijnë filozofisë së mësimdhënies në shoqërinë e 

informacionit, të tilla si: integrimi i TIK-ut në kurrikulën mësimore, të mësuarit autonom 

e në bashkëpunim, të nxënët ndërkulturor, kritik e krijues, parimet e mësimdhënies me në 

qendër nxënësin, të nxënët e dyfishtë, etj.  

 

Përfundimet e arritura nga studimet e deritanishme më në zë hedhin dritë mbi disa 

drejtime të cilat mund të zhvillohen më tej  nga Teknologjia e Informacionit dhe 

Komunikimit në kontekstin e mësimdhënies së gjuhës së huaj. Në themel të tyre qëndron 

potenciali i kësaj teknologjie për t‟i ndihur  komunikimit ndërkulturor. Drejtimi i dytë tek 

i cili jemi ndalur gjatë diskutimit ka qenë ai që e paraqet TIK-un si një shtysë për 

zhvillimin pragmatik e sociolinguistik të ligjërimit, tipar i cili aktualizohet në 

ndërgjegjësimin e nxënësve gjatë mësimit të gjuhës së huaj për ekzistencën e variateteve 

gjuhësore jozyrtare si dhe regjistrave të ndryshëm që nuk shfaqen në tekstet mësimore. Si 

rezultat i njohjes më të thellë me karakter sociolinguistik e pragmatik, nxënësi rrit numrin  

e mundësive në ligjërim dhe angazhohet në episode të rregullta e  të vazhdueshme 

komunikimi. Një linjë e tretë thekson rolin e TIK-ut për promovimin e saktësisë 

gjuhësore, çka shpesh shihet si qëllimi thelbësor i përvetësimit të një gjuhe - përdorimi i 

teknologjisë i bën nxënësit më të ndjeshëm ndaj gabimeve dhe më bashkëpunues. Tri 

qasjet e sipërpërmendura e kanë bërë më të ngutshme kërkesën në mbarë globin për 

zbatimin e TIK-ut në MNGJH të mbështetur në kriterin themelor të integrimit të tij në 
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kurrikul, si kusht i domosdoshëm për t‟i dhënë kuptim e për ta bërë të frytshëm. Integrim 

nuk do të thotë përdorim i teknologjisë si qëllim në vetvete, por gërshetim harmonik i 

mekanizmave të saj me veprimtaritë mësimore për arritjen e objektivave të paracaktuar. 

Pikërisht, kjo qasje i jep një dimension të ri kontekstit mësimdhënës, siç edhe përshkruhet 

gjatë punimit. 

 

Integrimi i mjeteve të ndryshme të internetit përligjet në literaturën pedagogjike përmes 

një sërë argumentash. Së pari, teknologjia u siguron mësuesve dhe nxënësve një mori 

burimesh të vlefshme materialesh autentike, të cilat në mungesë të saj jo vetëm nuk do të 

ishin lehtësisht të gjendshme, por edhe në rastin më të mirë, do të kushtonin shumë më 

tepër. Së dyti, rrjeti kompjuterik u ka çelur rrugë mundësive për komunikim e lidhje të 

reja mes njerëzve kudo që ndodhen si dhe ndërveprimit më të lirshëm e të vazhdueshëm 

mes mësuesve e nxënësve. Si nxitës i zhvillimit të shprehive gjuhësore, për më tepër, 

TIK-u kontribon në promovimin e aftësive komunikative në të gjitha drejtimet. Gjatë 

analizës u faktua se mësimdhënia e gjuhës së huaj përmes teknologjisë online në klasë e 

përtej saj i njeh nxënësit edhe me kontekstin kulturor ku flitet gjuha objekt, duke u 

mundësuar atyre të shohin gjuhën dhe kulturën si dy anë të të njëjtit realitet. 

 

Qëndrimet pozitive ndaj zbatimit të teknologjisë së internetit në gjuhën e huaj shoqërohen 

jo në pak raste me debate e polemika që flasin për një frymë skeptike në radhët e shumë 

specialistëve e mësuesve. Ky mosbesim shpjegohet shpesh me pengesat financiare për 

ngritjen e infrastrukturës së rrjetit apo për realizimin e trajnimeve me mësues apo me 

avaritë e ndryshme teknike që mund të pengojnë procesin e mësimdhënies. Në një masë 

të madhe ndikojnë negativisht edhe dyshimet lidhur me përmbajtjen e informacionit që 

sigurohet në internet, kërkime të cilat shpesh për mungesë profesionalizmi mund të 

rezultojnë zhgënjyese.  Së fundi, si shkak për skepticizmin ndaj teknologjisë në 

mësimdhënie shihet vështirësia për reformimin tërësor të kontekstit pedagogjik të 

mësimdhënies, duke filluar që nga konceptimi i ri i klasës nga një mjedis tradicional në 

një mjedis të dixhitalizuar, i roleve të reja të mësuesit si drejtues, organizator e lehtësues i 

procesit mësimor dhe të nxënësve si krijues autonomë më tepër përgjegjës për nismat  e 

tyre.  

 

Duke qenë se website-i është bërë objekt i mirëfilltë i studimit jo thjesht si mjet 

pedagogjik, por edhe si mjedis të nxëni (gjatë mësimdhënies virtuale), kapitulli i parë 

përfundon me një analizë të karakterit njohës të tij dhe lehtësive që ai mund t‟i krijojë 

procesit mësimor në kushtet e zbatimit të kritereve për një kërkim të suksesshëm në rrjet, 

por edhe të konceptit të mësimdhënies në distancë - një realitet i ri dhe shpesh 

kontradiktor në MNGJH - me problematikën dhe tiparet unike që e karakterizojnë. 

 

Qëndrimi ynë gjatë analizave përgjatë kapitullit hyrës ka qenë i qartë dhe i qëndrueshëm. 

Me gjithë pengesat e rreziqet që ai mbart, vlera dhe roli i TIK-ut (konkretizuar përmes 

website-it) në kontekstin e MGJH-së nuk mund të shpërfillet. Në këtë kuadër, studimi i 

ndërmarrë merr vlerë të veçantë si një nismë për të rivlerësuar rolin dhe kapacitetin e 

teknologjive të internetit gjatë mësimdhënies në klasë dhe në distancë në raport me atë që 

ofron tradita. 
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Gjatë kapitullit të dytë argumenti ka përvijuar me njohjen më nga afër të përvojës 

shqiptare të MNGJH-së, e mundësuar kjo përmes një analize disaplanëshe me karakter 

eksplorues, vlerësues e ndërgjegjësues për identifikimin e situatës dhe realitetit të ri që po 

projekton Epoka e Internetit në MNGJH në kontekstin shqiptar krahasuar me hapat e bëra 

në botën e qytetëruar, duke gatitur kështu një shtrat të sigurt për projektin tonë studimor.  

Nga një këndvështrim i posaçëm, gjatë parashtrimit të mprehtësisë së kësaj problematike 

në vendin tonë, u sollën në vëmendje përpjekjet  dhe strategjitë e strukturave të MAS-it 

për integrimin e TIK-ut në MNGJH. Duke qenë se interneti dhe përfshirja e tij në 

procesin mësimor përbën prej disa vitesh një prioritet për qeverinë shqiptare, vlerësohen 

hapat e hedhur në drejtim të krijimit të infrastrukturës teknologjike në sistemin tonë 

arsimor parauniversitar dhe universitar, hartimit të një plani strategjik për përdorimin e 

teknologjisë në procesin e MNGJH-së, përcaktimit të skemave të qëndrueshme për 

zhvillimin profesional të mësuesve të gjuhës së huaj si dhe ngritjes së ekspertizës së 

nxënësve në lidhje me përfshirjen e mjeteve TIK. Ndërkaq, skepticizmi i shfaqur hera-

herës në drejtim të zbatimit të konceptit menaxhues (mungesës së treguesve të matshëm 

të arritjeve në këtë drejtim) mbetet për t‟u kristalizuar me nismat në vijim. 

 

Nga një linjë e dytë, në ndihmë të analizës erdhi edhe vëzhgimi përmes një pyetësori, i 

realizuar me nxënës gjimnazistë nga shkolla të DAR Korçë, përmes të cilit u siguruan të 

dhëna lidhur me vlerësimin që i bëhet nga ana e nxënësve infrastrukturës teknologjike 

(aksesit, shpeshtisë dhe qëllimeve të përdorimit të saj), kompetencës elektronike dhe 

mënyrës si janë aftësuar nxënësit ta përdorin teknologjinë, si dhe shkallës e natyrës së 

përdorimit të TIK-ut në MNGJH.Të dhënat e grumbulluara prej nxënësve dëshmuan se 

me gjithë disponueshmërinë dhe njohjen relative që ata kanë për mjetet TIK dhe 

internetin në përgjithësi, këto nuk shfrytëzohen në shkallën e duhur, ndaj është ende edhe 

më e vështirë të flitet në këto kushte për integrim të teknologjisë gjatë procesit mësimor 

të gjuhës. 

 

Nxënësit e përfshirë në këtë minisondazh, me gjithë shkallën e mjaftueshme të 

kompetencës kompjuterike dhe elektronike, nuk mund t‟i klasifikojmë si stereotipa të “të 

lindurve në Epokën e Internetit”, pasi ata ende nuk kanë arritur të zotërojnë një kulturë 

globale të përbashkët të përshkuar nga disa cilësi që kanë të bëjnë me format e 

ndërveprimit të tyre me TIK-un dhe mes njëri-tjetrit. Pavarësisht nga kjo, gjasat janë që 

ata të pasurojnë mjeshtëritë e tyre elektronike në vazhdim.  

 

Në këtë drejtim mjeti më i njohur e popullor i cilësuar si i tillë në pyetësor rezulton të jetë 

website-i. Rrjedhimisht, nxënësit dhe mësuesit kanë nevojë të inkurajohen ta integrojnë 

atë krahas mjeteve të tjera si email-i, blog-u apo chat-i për të mos e kthyer mësimdhënien 

në një ishull të shkëputur nga realitetet e jetës së përditshme. Në këtë kuadër, modelet 

dhe përvojat e pasura teknologjike e pedagogjike të kolegëve të huaj që kontribojnë në 

vendin tonë, siç e evidentuam gjatë anketimit, përbëjnë një vlerë dhe një shtysë për 

mësuesit tanë për arritje të dobishme në një kohë sa më të shkurtër. 

 

Nga një këndvështrim i tretë, në funksion të plotësimit të kuadrit analitik të situatës 

arsimore të gjuhëve të huaja në shoqërinë shqiptare, morëm në shqyrtim profilin e 

mësuesit të gjuhës së huaj dhe raportet e tij me  kontekstin e ri mësimdhënës, duke u 
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ndalur në arritjet, vështirësitë, kompetencat elektronike, qëndrimet dhe pritshmëritë e tyre 

në rrugën e gjatë e plot pengesa të integrimit të TIK-ut. 

 

Nga analiza e shifrave, u konstatua qartazi se mësuesit e gjuhës së huaj në nivele të 

ndryshme mësimdhënieje ushtrojnë një përdorim të kufizuar të mjeteve të internetit si në 

gamën e veprimtarive, ashtu edhe në qëllimet e paracaktuara për realizimin e tyre. 

Mbizotëron ndjeshëm përdorimi i teknologjisë jashtë mjedisit të klasës, çka flet për 

mungesën e ndërveprimit midis nxënësit dhe mjetit (siç njihet tradicionalisht marrëdhënia 

me tekstin). Një situatë e tillë i bën mësuesit të mbështeten tek teksti, i cili u ofron më 

shumë siguri e garanci për mbarëvajtjen e procesit. Këto të dhëna dhe argumenta na çojnë 

në përfundimin se TIK-u njihet e shfrytëzohet në masë të pamjaftueshme në MNGJH në 

shkollat tona, ndaj është ende herët të flitet për integrim të tij gjatë procesit mësimor.  

 

Studimi, nga ana tjetër, tregoi se shumica e mësimdhënësve të gjuhës së huaj kanë 

perceptime pozitive ndaj TIK-ut dhe ndihen të motivuar për ta përdorur, por përpjekjet e 

tyre kanë hasur jo pak pengesa e sfida për t‟u kapërcyer. Kjo nxjerr në pah nevojën e 

domosdoshme për mbështetje infrastrukturore, teknike e pedagogjike, si dhe vlerësimin e 

promovimin e shembujve pozitivë. Në këtë kuadër, nevojitet një reformim i konceptit të 

kualifikimit të mësuesve në përputhje me kërkesat e kohës, larg teorive e shablloneve  që 

vetëm shtojnë ngarkesën dhe ndërlikojnë punën e mësuesit. Ndërkaq, ndryshore të 

rëndësishme konsiderohen mosha dhe shkalla e kualifikimit. Konkretisht, moshat e reja 

dhe më të kualifikuarit - të mirëpërshtatur me realitetin e ri, e shohin pozitivisht çështjen 

e integrimit të teknologjive në fjalë duke ngritur kërkesa për kualifikim të vazhdueshëm, 

si dhe duke shprehur dëshirën e nevojën për më shumë bashkëpunim mes kolegësh. 

 

Edhe pse një vëzhgim me karakter kryesisht njohës, gjetjet e dëshmuara gjatë tri 

drejtimeve analitike të këtij kapitulli na çojnë në një sërë përfundimesh të përbashkëta 

lidhur me objektin e diskutimit.  

 

Së pari, faktet e sjella në këtë kapitull tregojnë se si nxënësit, ashtu edhe mësimdhënësit 

ende nuk njohin dhe vlerësojnë si duhet potencialin e kompjuterit si mjet komunikimi, 

për pasojë, teknologjia, edhe në rastet kur përdoret, zbatohet kryesisht pa iu referuar 

koncepteve të shkrimit drejtuar audiencave autentike, mësimdhënies e të nxënit 

ndërkulturor, etj. 

 

Së dyti, përmes të dhënave të pyetësorëve është konstatuar se të dyja grupet e popullatës 

në studim e vlerësojnë si të rëndësishme kompetencën elektronike në mësimdhënien e 

gjuhës së huaj dhe më gjerë. Madje, ata shprehin një njohje të kënaqshme të disa mjeteve, 

duke cilësuar website-in si mjetin më popullor (edhe pse me përdorim të kufizuar për 

qëllime gjuhe). Kjo gjetje përbën një të dhënë kyçe, e cila është shfrytëzuar më tej në 

projektimin dhe aktualizimin e  projektit mësimor përmes website-it. 

 

Së treti, të dhënat e vjela prej analizës së përvojës në terrenin shqiptar të krahasuara me 

vëzhgime të përafërta në vende të zhvilluara dëshmojnë se çështja e njohjes dhe zbatimit 

të TIK-ut në MNGJH nga aktorët mësimdhënës nuk është problematikë vetëm për vendin 

tonë, por edhe për vende të qytetëruara, të cilat, me gjithë shkallën e lartë të zhvillimit 
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ekonomik (i reflektuar ky edhe në investimet e arritjet në arsim), për një sërë arsyesh 

(shpesh edhe për skepticizmin e shfaqur) janë ende në etapat e para të integrimit të 

mjeteve TIK në MNGJH.  Kjo dhe disa përfundime të tjera me interes u dëshmuan 

veçanërisht prej një ndër projekteve madhore të Komisionit Evropian për arsimin në një 

sërë vendesh të Evropës Lindore e Perëndimore (ODLAC), ku u evidentua, së pari, se 

mësuesit do të zgjedhin të përdorin TIK-un dhe, për rrjedhojë, internetin në MNGJH 

vetëm nëse këto mjete arrijnë të perceptohen prej tyre si nxitës, pasurues e përshpejtues të 

mësimdhënies dhe të nxënit. Së dyti, rikonceptimi i filozofive të MGJH-së duhet të prekë 

në mënyrë të pakthyeshme si mësuesit, edhe nxënësit, si aktorë qendrorë të mjedisit të ri 

të të nxënit, duke u veshur atyre role dhe përgjegjësi të reja. Së treti, shumica e mësuesve 

të gjuhës së huaj në vende të ndryshme të  Evropës shohin më të favorshme  

mësimdhënien me TIK në raport me format tradicionale, ndërkohë që janë të vetëdijshëm 

për pengesat e shumëllojshme në zbatimin e TIK-ut në këtë proces. Së katërti, për 

kapërcimin e tyre dhe për integrimin e TIK-ut nevojitet mbështetje institucionale, teknike 

e pedagogjike.  

 

Së fundi, vlen të theksojmë se, megjithë shembujt pozitivë në rritje të përdorimit të 

teknologjisë në MGJH në Evropë, ende këto zbatime janë josistematike e të izoluara, ndaj 

mbetet ende punë për të bërë për t‟iu qasur problemit përmes angazhimeve të përbashkëta 

strategjike sistematike ndërkombëtare. 

 

Ndërkaq, në Shqipëri, për vetë kompleksitetin e kontekstit mësimdhënës të gjuhëve, kjo 

çështje bëhet më e mprehtë dhe, si e tillë, kërkon vëmendje të posaçme dhe mbështetje të 

pandërprerë veçanërisht nga strukturat drejtuese. Ndryshimi në arsim përbën një proces i 

cili nuk mund të realizohet brenda një dite. Ai kërkon frymë vizionare, vullnet, 

bashkëpunim, mbështetje reciproke mes gjithë aktorëve dhe pasion. Me sa duket, shkollat 

shqiptare duhet të bëjnë më shumë përpjekje në drejtim të forcimit të këtyre parametrave 

për ta bërë të prekshëm, pra, edhe të vlefshëm ndryshimin. 

 

Mësimdhënia e gjuhëve të huaja po merr një rëndësi të veçantë në Evropën 

shumëkulturëshe. Teoritë e të nxënit më në zë të kohës (teoria e konstruktivizmit 

shoqëror), i mëshojnë domosdoshmërisë së orientimit të MNGJH-së drejt një 

mësimdhënieje me bazë kompetencat. Në këtë kuadër,  vetë struktura e këtij studimi   i 

është përgjigjur këtij kriteri. Konkretisht, në qendër të studimit u vendosën dy 

kompetencat marrëse – dëgjimi dhe leximi në gjuhën angleze, ndjekur nga kompetenca 

ndërkulturore, të cilat u studiuan e analizuan në vijim të punës. 

 

Metodologjikisht çështja në fjalë është trajtuar në punimin tonë si një çështje e hapur. 

Kështu, për të shmangur gjykimet me karakter aprioristik dhe përfundimet e paracaktuara 

prej premisave në themel të punës sonë studimore vendosëm realizimin e një 

eksperimenti që na siguroi me të dhënat e nevojshme empirike për të faktuar çdo 

argument e interpretim. Eksperimenti konsistoi në realizimin e një projekti gjashtëmujor 

për mësimdhënien e gjuhës angleze nëpërmjet website-it me një grup studentësh në 

programin e Komunikimit dhe Qytetërimit Amerikan (website-i i emërtuar 

www.netenglisholsa.org. u ndërtua posaçërisht për këtë qëllim).  

 

http://www.netenglisholsa.org/
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Kapitulli i tretë vendosi në qendër ecurinë e kompetencës dëgjimore në gjuhën angleze në 

kushtet e dhëna për vërtetimin ose kundërshtimin e hipotezës H1 të ngritur në këtë studim.  

Nxitja e kompetencës dëgjimore është thelbësore për përvetësimin e gjuhës së huaj, ajo u 

paraprin aftësive të tjera që bëjnë të mundur komunikimin. Ritmi i zhvillimeve në epokën 

e internetit ngre përgjegjësi të reja mbi mësimdhënësit dhe specialistët e gjuhës së huaj, të 

cilët duhet të gatiten për një reformë paradigmatike të roleve, përmbajtjeve e funksioneve 

të mësimdhënies së dëgjimit në gjuhën e huaj për një proces sa më të suksesshëm e të 

vlefshëm. Shtyrë prej këtij konteksti jemi përpjekur të sjellim një përvojë novatore, 

veçanërisht për shoqërinë shqiptare, përmes ndërtimit të një website-i të integruar në 

mësimdhënien e dëgjimit në gjuhën angleze si dhe krijimit e zbatimit të një kurrikule 

dëgjimore në përputhje me standardet e programit për nivelin e parë të përparuar, 

paralelisht në një mjedis virtual me grupin eksperimental të studentëve dhe në atë 

tradicional në klasë me grupin e kontrollit. Projekti studimor në një etapë të parë të tij 

synoi të shqyrtojë efektshmërinë e website-it në raport me mjetet e traditës në zhvillimin 

e kompetencës dëgjimore, kur, në të dyja rastet, mësimdhënia realizohet fizikisht në 

mjedisin e klasës. Nga përqasja e të dyja formateve mësimore integrimi i website-it 

rezultoi të ketë epërsi në disa drejtime krahasuar me mjetin tradicional.  

 

Së pari, ai ndihmon përshpejtimin e ritmeve të zhvillimit të shprehive të të dëgjuarit në 

gjuhën e huaj përmes larmisë së zgjedhjeve, teksteve autentike dhe rritjes së sensit të 

protagonizmit në detyrë duke rritur ndjeshëm motivimin e studentëve. Së dyti, kontributi 

i këtij mjeti është vendimtar në zgjerimin e leksikut dhe strukturave gramatikore 

përkatëse. Ekspozimi më i madh ndaj informacionit gjuhësor, angazhimi i gjithsecilit në 

veprimtaritë mësimore çojnë në një shkallë më të lartë përvetësimi, e cila aktualizohet 

edhe në produktet e krijuara gjatë etapës reflektuese. Së treti,  formati me website 

promovon shprehitë e të shkruarit e të folurit duke ngritur përgjegjësi pjesëmarrjeje mbi 

çdo student për kryerjen me cilësi e në bashkëpunim të detyrave me shkrim e me gojë. Së 

fundi, nuk mund të anashkalohet kapaciteti i website-it në promovimin e kompetencës 

ndërkulturore gjatë MGJH-së, duke iu përgjigjur kërkesave të globalizmit për individë të 

pajisur me shprehitë e nevojshme komunikative e ndërkulturore për një përballje të denjë 

me realitetet shumëkulturëshe, siç u pa gjatë analizës.  

 

Gjetjet gjatë kësaj analize janë në mbështetje të plotë të hipotezës H1, të parashtruar në 

krye të studimit. Pra, website-i i integruar në kurrikulën e MNGJH –gjatë mësimdhënies 

në klasë - ka ndikim më të madh mbi zhvillimin e kompetencës dëgjimore, krahasuar me 

format tradicionale në klasë. 

 

Në etapën e dytë projekti synoi një eksperimentim më rrënjësor duke e zhvendosur 

mësimdhënien përmes  website-it prej klasës fizike  – mjedis ky tradicional e krejtësisht i 

njohur për të gjithë – drejt hapësirës virtuale, që, në kontekstin e mësimdhënies, 

perceptohet si një realitet i ri, kompleks, i paeksploruar më parë. Përmes një kurrikule të 

posaçme (në të vërtetë këto u konkretizuan në dy programe – njëri për mësimdhënien 

virtuale, tjetri për atë tradicionale) konceptuar në përputhje me kërkesat e programit për 

nivelin e marrë në shqyrtim (niveli i parë i përparuar) si dhe me parimet bashkëkohore 

për një dëgjim të suksesshëm është bërë i mundur realizimi i përvojës dëgjimore në 

gjuhën angleze për mëse 10 javë në dy mjedise,  atë të klasës dhe atë online. Krahasimi i 
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procesit të punës gjatë mësimdhënies së dëgjimit online dhe asaj në klasë përmes 

vlerësimit të qëndrimeve të studentëve lidhur me efektshmërinë e njërit mjedis në raport 

me tjetrin, matjes së performancës me notë të studentëve dhe analizës së ecurisë së 

arritjeve të tyre nga ora në orë na çon në një sërë përfundimesh:  

 

Shqyrtimi i të dhënave të pyetësorit të plotësuar prej studentëve nxjerr qartazi në pah 

epërsinë e mjetit – website-it – në mësimdhënien e dëgjimit. Vlerësimet e larta të dhëna 

prej grupit eksperimental mbi tregues të tillë si motivimi dhe kënaqësia e përjetuar apo 

komoditeti, nxitja e autonomisë së të nxënit dhe diferencat shpesh të ndjeshme me 

vlerësimet respektive të bëra nga grupi i kontrollit përbëjnë një dëshmi të 

pakundërshtueshme për potencialin e mjetit/mjedisit në promovimin e dëgjimit dhe jo 

vetëm. Vlerësimi i treguesve në fjalë në nivele pranë maksimales prej studentëve që 

punuan online është mjaft domethënës në lidhje me shkallën e rritjen e përgjegjësisë dhe 

vullnetit për arritje tek këta studentë në raport me ata të klasës tradicionale. 

 

Sa u takon pengesave të hasura në dy mjediset, mund të themi se pengesa të tilla 

specifike të  evidentuara nga studentët e grupit eksperimental si kompetenca e ulët 

elektronike, mungesa e linjës së internetit apo avaritë e ndryshme me karakter teknik, 

megjithëse shpesh kanë sjellë vonesa në ritmikën e punës, në thelb nuk e kanë penguar 

realizimin përmbajtësor të saj. Nga ana tjetër, pengesat specifike për grupin e kontrollit si 

zhurmat apo kufijtë kohorë për zgjidhjen e detyrave të dëgjimit përbëjnë një problematikë 

shqetësuese që shpesh cënon cilësinë e produktit mësimor. Dallimet mes pengesave në dy 

mjediset nuk lidhen vetëm me peshën e problemeve që ato shkaktojnë, por edhe me 

zhvillimin e tyre në kohë. Në rastin e mjedisit online problemet në tërësinë e tyre janë 

bërë gjithnjë e më të rralla, kurse pesha e tyre gjithnjë e më e lehtë (p.sh.: problemet që 

lidhen me  kompetencën elektronike, nivelet e ankthit apo vështirësitë me gjuhën). Në 

auditor problemet janë më të qëndrueshme në kohë.  

 

Për të dy mjediset vështirësitë gjuhësore përbëjnë një  problematikë mjaft të prekshme 

(në fakt,  ky është një shqetësim i vazhdueshëm i ngritur nga mësimdhënësit e anglishtes 

gjatë veprimtarive dëgjimore). Në dallim nga prirja e përgjithshme e krahasimit të 

treguesve për të dy mjediset, problemet me gjuhën rezultojnë disi më të shprehura për 

mësimdhënien online. Sidoqoftë, është e vetëkuptueshme se një vështirësi e tillë që lidhet 

ngushtë me volumin e përvojës dëgjimore ka prirjen të zbutet me ekspozimin gjithnjë e 

më të madh të studentëve ndaj gjuhës.  

 

Përfundimi që rrjedh prej analizës së qëndrimeve të studentëve është se praktika 

dëgjimore me website mbart përparësi të konsiderueshme në raport me klasën 

tradicionale, ndaj dhe përbën një argument të qenësishëm në lidhje me nevojën për të 

rikonceptuar mësimdhënien e gjuhëve të huaja në epokën e internetit. 

 

Nga një këndvështrim i dytë, për të vlerësuar efektshmërinë e mjetit në raport me klasën 

u morën në shqyrtim raportet e performancës me notë të studentëve në klasë e website në 

fillim e në fund të projektit. Analiza e kalueshmërisë së studentëve në të dyja etapat për të 

dyja mjediset, për shkak të niveleve të njëjta të arritjeve në të dyja kontekstet – 

kalueshmëria rezultoi 100% në të gjitha rastet – e përjashton këtë tregues si jodomethënës 
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për vlerësimin e efektshmërisë së secilit mjedis në promovimin e kompetencës dëgjimore, 

për këtë arsye nuk është marrë parasysh në analizë.  

 

Krahasimi i mesatareve të performancës së studentëve ne testin përfundimtar dhe atë 

paraprak tregoi se projekti dëgjimor ka qenë i suksesshëm në përmirësimin e ndjeshëm të 

shprehive dëgjimore në të dyja mjediset, pasi ka bërë të mundur arritje dukshëm më të 

larta nga studentët në etapën e testit përfundimtar. Më tej, analiza statistikore në SPSS 

dëshmon se diferenca prej 5.34% në favor të website-it, që rezulton prej krahasimit të 

nivelit të arritjeve mes dy etapave testuese në dy mjediset respektive, është statistikisht e 

ndjeshme. Pra, edhe rezultatet  ku na çon ky drejtim i studimit, vërtetojnë hipotezën H1 

për epërsinë e mjetit dhe mjedisit virtual në raport me klasën tradicionale si një kontekst 

promotor dhe përshpejtues i zhvillimit të kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj.  

 

Më tej, vlerësimi i ecurisë së studentëve përmes krahasimit të mesatareve të arritjeve 

përgjatë programit dëgjimor në të dy mjediset tregon se për aspektin e realizimit të 

detyrave për çdo orë dëgjimi arritjet e grupit eksperimental janë më të larta se ato të 

grupit të kontrollit, përfundim ky që është mbështetur edhe prej analizës statistikore në 

SPSS për krahasimin e mesatareve të përgjithshme për secilin mjedis pune. Ndërkaq, 

treguesi i kalueshmërisë, paraqitet vazhdimisht në vlera maksimale të njëjta për të dyja 

grupet, pra, nuk lë vend për interpretim të diferencuar. Koha e ekspozimit në mjedisin 

online, gama e gjerë dhe e larmishme e materialeve autentike në përmbajtje e në formë, si 

dhe karakteri autonom e me në qendër nxënësin i praktikës dëgjimore në website kanë 

luajtur rol përcaktues në arritjet më të larta të studentëve të grupit online kundrejt atyre të 

klasës tradicionale, çka dëshmohet nga vlerësimi dinamik nga detyra në detyrë i 

performancës së studentëve pjesëmarrës në projekt.  

 

Analiza dinamike e ecurisë së studentëve orë pas ore (për detyra e veprimtari me tipologji 

të njëjtë) në të dy mjediset nxori në pah disa përfundime. Në mjedisin virtual të website-it 

për grupime të ndryshme detyrash (seanca dëgjimore me vetëvlerësim, përmbledhje 

lajmesh, video–dokumentarë me gjatësi mbimesatare për problematika shoqërore të 

aktualitetit, kumtesa me karakter akademik) konstatohet një prirje e qartë dhe e 

qëndrueshme rritjeje graduale. Ndonëse ritmika e rritjes progresive është e luhatshme – 

herë më e ulët e herë më e lartë – nga detyra në detyrë dhe diferencat mes dy orësh të 

njëpasnjëshme përgjithësisht nuk janë të theksuara, fakti i rritjes mbetet i qëndrushëm 

përgjatë gjithë ciklit të detyrave duke përftuar një trend progresiv të qartë dhe një dallim 

të konsiderueshëm mes rezultateve përfundimtare të studentëve dhe atyre në detyrat e 

para. Për t‟u nënvizuar posaçërisht është vlefshmëria e përfundimit të mësipërm për 

kumtesat e gjata me tematikë komplekse bashkëkohore – krahasimi i mesatareve të 

arritura për secilën detyrë mbi këto materiale dëgjimore mjaft sfiduese konfirmon 

plotësisht suksesin e punës në mjedisin online. 

 

E njëjta analizë realizuar me grupin e kontrollit në klasë tregoi se ulje–ngritjet në cilësinë 

e performancës së studentëve për detyra të së njëjtës tiplogjie (tekstet e dëgjimit këtu u 

grupuan në dokumentarë, intervista dhe materiale me folës të shumëfishtë) janë të 

shpeshta e kaotike, ndaj nuk mund të flasim për një prirje të qartë të ecurisë së studentëve 

detyrë pas detyre. Si duket, kohëzgjatja prej vetëm dy muajsh e praktikës dëgjimore ka 
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qenë e pamjaftueshme për të prodhuar një përparim cilësor të qëndrueshëm në drejtim të 

promovimit të aftësisë së dëgjimit në gjuhën e huaj. Ndërkaq, siç treguam më lart, brenda 

të njëjtit kuadër kohor prej dy muajsh, puna me dëgjimin në mjedisin online, ndryshe nga 

ajo në klasë, ka rezultuar mëse e mjaftueshme për arritjen e objektivave mësimore në 

drejtim të zhvillimit të kompetencës dëgjimore. 

 

Një tjetër drejtim i rëndësishëm studimor që zgjeron dhe plotëson boshtin e analizës së 

performancës së studentëve gjatë detyrave dëgjimore është shqyrtimi i përgjigjeve të 

nxënësve në etapën reflektuese dhe i disa aspekteve që lidhen me mbajtjen e shënimeve 

për materialet e dëgjuara. Në këtë kuadër, përfundime mjaft domethënëse për hipotezën e 

ngritur dalin nga matja e shkallës se pjesëmarrjes së studentëve në dhënien e përgjigjeve 

reflektuese e në shënimmbajtje si dhe nga vlerësimi i produkteve të shkruara si për nga 

gjatësia, ashtu edhe, më përmbajtësisht, për nga organizimi ligjërimor e shtjellimi i ideve. 

 

Prej shqyrtimit krahasues të të dhënave evidentuam se numri i studentëve që mbajnë 

shënime gjatë dëgjimit online është ndjeshëm më i lartë se ai i atyre që mbajnë shënime 

në klasë. Po ashtu, rregullsia, fokusi dhe përfshirja e hollësive në shënimet e shkruara 

prej studentëve të grupit eksperimental kontraston dukshëm me prirjen e studentëve të 

klasës “për t‟u rënë shënimeve shkurt” në drejtim të organizmit logjik e nënvizimit të 

detajit domethënës. 

 

Edhe në dhënien e komenteve/përgjigjeve reflektuese (veprimtari pasdëgjmore) studentët 

e  grupit online morën pjesë më gjerësisht se ata të klasës (ka raste studentësh të njohur 

për qëndrimin tipikisht të heshtur në klasë që “zgjohen” online). Madje, në këtë pikë 

diferenca në përqindje e studentëve që morën pjesë aktivisht në veprimtaritë 

pasdëgjimore thellohet edhe më kur krahasojmë numrin e komenteve/përgjigjeve të 

shkruara, pasi në mjedisin online ka mjaft studentë që japin komente të shumëfishta, duke 

ndërvepruar edhe me njëri–tjetrin, gjë që nuk ndodh në mjedisin e klasës. Si rregull, 

shkrimet reflektuese të studentëve online janë relativisht të gjata, shpesh, madje, 

shtjellimi i mirëmenduar i ideve në to merr trajtat e ligjërimit eseistik. Në auditor, 

veprimtaritë reflektuese pasdëgjimore realizohen në dy forma, me shkrim e me gojë. Bie 

në sy menjëherë se shkrimet e studentëve të klasës për këtë etapë janë më të shkurtra sesa 

ato të postuara online (mesatarisht kanë një gjatësi prej 50 fjalësh dhe janë të organizuar 

thjeshtësisht brenda një paragrafi të vetëm). Në lidhje me veprimtaritë reflektuese me 

gojë, vihet re se mjaft studentë zgjedhin të qëndrojnë pasivë në klasë duke e shkarkuar 

përgjegjësinë për kontribut aktiv mbi të tjerët. Përgjithësisht, mund themi se në auditor 

kontributi i nxënësve në etapën e reflektimit, si me shkrim e me gojë, është më i pasur 

kur ata zotërojnë njohuri paraprake mbi çështjen e trajtuar në tekstin e dëgjimit dhe më i 

përciptë e modest kur informacioni i marrë gjatë dëgjimit lidhet me diçka të panjohur apo 

pa interes të prekshëm për studentët.  

 

Diferencat e lartpërmendura mund të interpretohen si tregues se mjedisi online u krijon 

studentëve mundësitë për të depërtuar më thellësisht në brendësi të materialit gjatë 

veprimtarisë dëgjimore. Fokusi i qartë,  stili i gjallë i të shprehurit e thellësia e mendimit 

reflektues në shkrimet e postuara nga studentët online, dëshmojnë se dëgjimi në website u 

ofron atyre një kontekst të gjerë komunikimi që lejon hapësirën e nevojshme për përsiatje 
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të thelluar; në të njëjtën kohë u nxit interesin, rrit protagonizmin e u zhvillon ndjenjën e 

autonomisë aq të nevojshme për një pjesëmarrje aktive gjatë procesit mësimor.  

 

Përfundimet që rrjedhin prej shqyrtimit disaplanësh të morisë së fakteve që kemi 

paraqitur, konvergojnë në vërtetimin e hipotezës H1 të vendosur në krye të punimit: 

 

Në krahasim me mjetet e traditës në klasë, mësimdhënia përmes website-it, mjet ky i 

integruar në kurrikul, përshpejton zhvillimin e kompetencës dëgjimore në gjuhën e 

huaj, në një mjedis autonom e ndërveprues me në qendër nxënësin. 

 

Në kapitullin e katërt hipoteza  e ngritur për vërtetim lidhet posaçërisht me promovimin e 

kompetencës leximore në gjuhën e huaj si rezultat i përdorimit të website-it në 

mësimdhënie.  

 

Rëndësia që ekspertët u japin shprehive të të lexuarit në zotërimin e gjuhës së huaj, vlera 

që përvetësimi i kësaj kompetence ka për suksesin e gjithsecilit në veprimtarinë 

profesionale, si dhe problematika komplekse e evidentuar me studentët tanë gjatë 

performancës leximore në gjuhën e huaj e bëjnë këtë studim të nevojshëm për kohën. 

Kapërcimi i vështirësive në funksion të zgjerimit të hapësirave për të lexuar dhe 

përmirësuar këtë shprehi përbën një sfidë madhore për pedagogët e gjuhës së huaj në 

përgjithësi e të anglishtes në veçanti. Vlera e këtij studimi bëhet edhe më domethënëse 

kur gjatë shqyrtimit të literaturës përballemi me përfundime kontradiktore lidhur me 

mjedisin që promovon më thellë shprehitë e leximit. 

 

Në funksion të vërtetimit të hipotezës së shtruar më lart studentët pjesëmarrës në 

projektin tonë online (në të njëjtën platformë) u ftuan të përfshihen edhe në një program 

mësimor leximi që zgjati për rreth pesë javë. Programi leximor u shtri në shtatë njësi 

mësimore në përputhje me standardet e nivelit të parë të përparuar. Ai  u realizua 

paralelisht nga dy grupe homogjene studentësh, të përzgjedhur prej ndjekësve të vitit të 

parë të degës së gjuhës angleze në Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë,  sipas të njëjtave 

kritere të ndjekura gjatë programit të dëgjimit. Në fokus të kësaj pjese të studimit tonë ka 

qenë pikërisht shqyrtimi i shkallës dhe natyrës së ndikimit të website-it (të vënë në 

funksion të mësimdhënies virtuale) krahasuar me mjedisin tradicional të klasës në ecurinë 

e kompetencës leximore në gjuhën angleze. Puna paralele në dy mjediset u bazua mbi një 

fond të pasur e të mirëstrukturuar materialesh e veprimtarish leximore nga burime 

autentike. Në mjedisin online janë shfrytëzuar edhe mundësitë e shumta të ofruara nga 

mjeti për eksplorimin e mëtejshëm të informacionit nëpermjet link-eve të ndryshme  

autoritare (didaktike ose jo). 

 

Me qëllim vërtetimin sa më të plotë të hipotezës së parashtruar analiza jonë ndoqi tri 

drejtime studimore. Së pari, u shqyrtua raporti i i performancës me notë të studentëve  

përmes krahasimit statistikor të rezultateve në testin paraprak e atë përfundimtar si dhe 

përqasjes së prirjes së ecurisë së arritjeve të studentëve përgjatë ciklit të detyrave 

leximore paralelisht në secilin mjedis pune. Së dyti, u analizua natyra e produktit 

gjuhësor të studentëve në etapën e reflektimit në website dhe në klasë përmes matjes së 

dy treguesve – gjatësisë së tekstit të shkruar dhe kontributit/pjesëmarrjes së çdo studenti 
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në të. Së fundi, u analizua krahasimisht për secilin mjedis pune ecuria e dy përbërësve 

subjektivë me domethënie të madhe mbi përparimin e studentëve në lidhje me 

kompetencën leximore – motivimi dhe kënaqësia e përftuar. Raporti i performancës mes 

testit paraprak dhe testit përfundimtar, detyrat e shqyrtuara nga pikëpamja e mesatares 

dhe karakterit të feedback-ut në fazën e reflektimit, si dhe të dhënat e nxjerra nga 

anketimi i studentëve mbi vlerësimin e ecurisë së motivimit e kënaqësisë në mjedisin 

virtual dhe atë tradicional kanë shërbyer si instrumenta për nxjerrjen e rezultateve të këtij 

studimi. 

 

Rezultatet e punës për drejtimin e parë të studimit – krahasimi i raporteve të 

performancës me notë të studentëve në programin leximor në gjuhën angleze për të dyja 

mjediset – treguan, para së gjithash, se programi i leximit në vetvete ka qenë një projekt i 

suksesshëm e ambicioz, i cili ka kontribuar në përmirësimin e shprehive leximore të 

studentëve në të dyja rastet, pavarësisht nga natyra e mjedisit të punës. Më konkretisht, 

përmes përqasjes krahasuese të arritjeve të studentëve të secilit grup për testin paraprak e 

atë përfundimtar rezultoi se shkalla e përmirësimeve në të dy mjediset në lidhje me 

promovimin e shprehive leximore në gjuhën e huaj, është domethënëse. Teksa janë 

përqasur diferencat e përmirësimeve midis dy mjediseve, ka rezultuar një epërsi, ndonëse 

e lehtë (statistikisht jo e ndjeshme), në favor të website-it duke shënuar një dallim midis 

dy mjediseve mësimdhënëse. 

 

Ndërkaq, epërsia domethënëse e website-it në raport me klasën tradicionale është 

konstatuar në mënyrë më bindëse në një sërë treguesish të tjerë të matshëm (subjektivë e 

të performancës). 

 

Kështu, vlerësimi krahasimor i arritjeve të studentëve përgjatë ciklit të detyrave të leximit 

në të dy mjediset dëshmoi se arritjet në vlerë mesatare të studentëve të grupit 

eksperimental janë më të larta se ato të grupit të kontrollit në klasë. I njëjti përfundim 

është arritur edhe nga shqyrtimi i secilës detyrë në fletë pune, ku evidentohet epërsia herë 

më e theksuar e herë më e lehtë e të mësuarit përmes website-it në raport me klasën 

tradicionale. Pra, studentët tanë punojnë në mënyrë më efikase kur u duhet të realizojnë 

një detyrë leximi online sesa kur e njëjta detyrë u jepet e printuar në klasë. Një 

këndvështrim më i gjerë, që rrok gjithë dinamikën e performancës së studentëve detyrë 

pas detyre, megjithë luhatjet e vazhdueshme  nga detyra paraardhëse në atë pasardhëse 

(më të theksuara këto në mjedisin online), nxjerr në pah një prirje pozitive në ngjitje të 

ecurisë së performancës leximore të studentëve për të dyja mjediset. Në këtë rast, 

megjithatë, diferencat janë më të ndjeshme për mjedisin virtual, çka dëshmon epërsinë e 

tij në promovimin e kompetencës së leximit krahasuar me mjedisin e klasës. 

 

Drejtimi ynë i dytë studimor për projektin e leximit u përqëndrua në shqyrtimin e 

karakterit të përgjigjeve të studentëve gjatë veprimtarive reflektuese. Përmes matjes së 

disa tipareve të produktit gjuhësor përfundimtar të studentëve u siguruan të dhëna me 

mjaft vlerë lidhur me cilësinë e feedback-ut të tyre gjatë etapës së reflektimit. Më 

konkretisht, vlerësimi i shkallës së pjesëmarrjes së studentëve në veprimtaritë reflektuese 

si dhe i gjatësisë së komenteve të shkruara prej tyre (përkatësisht në faqen online për 

grupin eksperimental dhe në fletën e punës për grupin e kontrollit) shërbeu për të treguar 
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nivelin e përvetësimit të materialit, duke bërë të matshme e të vlerësueshme përmes një 

produkti konkret cilësinë e arritjeve të studentëve lidhur me shprehitë leximore e jo 

vetëm.
209

 

 

Përqasja e shifrave në tabela tregoi se përgjatë kësaj pjese të projektit shkalla e 

angazhimit të studentëve të të dyja grupeve ka qenë mjaft e kënaqshme (mbi 2/3 e 

studentëve për orë leximi), çka flet për karakterin dinamik të programit të leximit që ka 

ngjallur interesin e studentëve pavarësisht mjedisit të punës. Nga ana e saj, barazia e 

shifrave për nivelin e pjesëmarrjes në secilin grup tregon se analiza krahasuese e ndikimit 

të mjedisit mësimdhënës mbi aktivizimin e studentëve duhet interpretuar në mënyrë mjaft 

të kujdesshme duke dalluar nuancat diferencuese në dy tablo të ngjashme. Kështu, ndërsa 

studentët e klasës mjaftohen me një angazhim të vetëm reflektues për çdo orë mësimi, 

studentët e grupit eksperimental, si rregull, kanë marrë pjesë në mënyrë të shumëfishtë në 

diskutime. Një dallim i tillë, në dukje thjesht sasior, nxjerr edhe një herë në pah jo vetëm 

mundësitë e pakufizuara që ofron mjeti në lidhje me eksplorimin e informacionit, por 

edhe nxitjen e sensit të debatit që sjell ndërveprueshmëria e komunikimit në rrjet.
210

  

  

I njëjti përfundim në lidhje me përparësinë e mjetit në promovimin e kompetencës 

leximore të studentëve del edhe nga krahasimi i gjatësisë së komenteve që studentët e dy 

grupeve kanë shkruar gjatë etapës reflektuese. Shkrimet e studentëve të grupit 

eksperimental variojnë për nga gjatësia prej komenteve relativisht të shkurtra 

njëparagrafëshe deri tek shtjellimet e zgjeruara me karakter eseistik. Nga ana e tyre, 

shkrimet e studentëve të klasës, në përgjithësi, nuk i kalojnë caqet e një paragrafi, ndërsa, 

ndonjëherë, nuk përmbajnë më shumë se një a dy fjali. Një ndër shkaqet për këtë 

diferencë të dukshme është edhe fakti se studentët online gjatë shkrimit të komenteve 

mbështeten, përveç artikullit të dhënë, edhe në link-et shtesë që ofron mjeti, kurse 

studentët e klasës, të kufizuar objektivisht nga mjedisi i punës, mund të shfrytëzojnë 

vetëm informacionin e marrë prej tekstit të printuar ose përvojën vetjake. Një dallim i 

tillë objektiv që lidhet drejtpërdrejt me natyrën e mjedisit të mësimdhënies është mjaft 

domethënës për vërtetimin e hipotezës sonë. Ndër të tjera, ai nënkupton edhe një 

ekspozim më të madh ndaj gjuhës së studentëve të mjedisit online, ndaj na ndihmon të 

kuptojmë cilësinë më të lartë të shkrimeve të tyre në krahasim me shkrimet e studentëve 

të klasës, në lidhje me parametra të tillë përmbajtësore si pasuria gjuhësore, larmia e 

ideve, koherenca e argumentave, etj.
211

 

 

Drejtimi i tretë studimor në funksion të vërtetimit të hipotezës H2 pati për fokus matjen 

dhe krahasimin e nivelit të motivimit dhe kënaqësisë së studentëve të secilit grup në dy 

faza, para dhe pas programit leximor. Shqyrtimi i vlerave të këtyre treguesve subjektivë 

në tabelën përmbledhëse si dhe interpretimi i bërë përmes analizës statistikore treguan se 

                                                        
209 Analiza e shkallës së parparimit të aftësive të tjera gjuhësore mund të përbënte objektin e një studimi në 

të ardhmen.  
210 Pohimi i mësipërm vlen për shumicën e studentëve. Ka pasur, megjithatë, edhe ndonjë student që, 

megjithëse aktiv e i gjallë gjatë mësimdhënies tradicionale, është shfaqur pasiv e i tërhequr gjatë projektit 

online. 
211 Këtë mund ta pohojmë nga një këndvështrim i përgjithshëm pasi produktet në fjalë nuk janë vlerësuar 

posaçërisht nga pikëpamja e elementëve të përmbajtjes. 
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mjedisi virtual nxit motivimin dhe rrit kënaqësinë e studentëve gjatë punës me tekste 

leximore në gjuhën e huaj në një shkallë më të lartë sesa mjedisi i klasës.  

 

Siç tregojnë përgjigjet e studentëve të grupit eksperimental ndaj një anketimi të kryer në 

përfundim të projektit online, mësimdhënia e leximit në website shton pëlqyeshmërinë 

dhe interesin ndaj leximit si proces në vetvete. Prej anketimit del se kjo, ndër të tjera, 

reflektohet edhe në kohën më të gjatë që studentët e mjedisit online i kanë kushtuar 

leximit gjatë projektit krahasuar me përvojën e mëparshme në klasë. Ndër faktorët që 

përmenden nga studentët për të përligjur vlerësimin e tyre mbi shkallën e lartë të 

kënaqësisë dhe motivimit që karakterizon punën mësimore në web është edhe fakti se 

informacioni që ofrohet gjatë praktikës leximore në website është më i gjerë, mbresëlënës 

e i larmishëm si në formë, edhe në përmbajtje se ai që mundëson hapësira e punës në 

klasë. Po ashtu, një tjetër faktor ndikues i përmendur prej studentëve në lidhje me 

treguesit subjektivë është paraqitja e jashtme tërheqëse dhe thjeshtësia në përdorim e 

platformës mësimore me website. Rrjedhimisht, pra, duke qenë se niveli i motivimit dhe 

kënaqësisë së përjetuar, në mënyrë të vetëkuptueshme lidhet me cilësinë e produktit 

mësimor, mund të pohojmë se edhe prej drejtimit të tretë studimor, rezulton se hipoteza e 

dytë është e vërtetë.   

 

Pra, në raport me mësimdhënien tradicionale në klasë, mësimdhënia përmes 

website-it – mjet ky i integruar në kurrikul, përshpejton e pasuron kompetencën 

leximore në gjuhën e huaj. 

 

Së fundi, gjatë kapitullit të pestë është marrë në shqyrtim hipoteza e tretë e shtruar në 

fillim të punës, e cila i është adresuar  zhvillimit të kompetencës ndërkulturore të 

studentëve gjatë mësimdhënies përmes website-it në të njëjtën platformë virtuale. 

 

Konkretisht, njëra nga pyetjet rreth së cilës shtillen shumë nga faktet dhe argumentat e 

paraqitura në këtë pjesë të punimit është nëse përdorimi i metodologjive të bazuara mbi 

website-et në mësimdhënien e gjuhëve të huaja nxit zhvillimin e kompetencës 

ndërkulturore të nxënësve. Përfundimet në lidhje me çështjen e dimensionit ndërkulturor 

u bazuan, së pari, në rezultatet e dala nga analiza kritike ligjërimore e teksteve të dëgjimit 

online dhe e komenteve që studentët postuan në forumin e website-it. Lehtësia e gjetjes së 

burimeve institucionale me autoritet të lartë në rrjet, moria e pikëpamjeve të ndryshme 

mbi çështjet me karakter social–kulturor që gjejnë hapësirë në to, diversiteti i mendimeve 

të shprehura nga studentët mbi këto çështje në forum, shpeshtia e përdorimit të fjalëve e 

strukturave me domethënie të spikatur ndërkulturore si në tekstet vetë, edhe në forum e, 

sidomos, përftimi gradual i një optike ndërkulturore si këndvështrim i përgjithshëm mbi 

ngjarjet e dukuritë në botën e sotme – këto dhe tregues të tjerë që analizohen në studimin 

tonë çojnë në përfundimin se përdorimi i website-eve në mësimdhënien e gjuhëve të 

huaja shërben si nxitës për zhvillimin e kompetencës ndërkulturore të studentëve. 

 

Më konkretisht, fondi ynë i të dhënave u sigurua edhe nga shënimet mbi historikun e 

përvojës ndërkulturore të mbajtura nga studentët gjatë punës me veprimtaritë online dhe 

rezultatet e vetëvlerësimit të tyre në lidhje me zotërimin e kompetencave të ndryshme 

ndërkuturore para dhe pas projektit.   
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Shqyrtimi i shënimeve mbi historikun e përvojës ndërkulturore tregon në mënyre bindëse 

se ndjeshmëritë, njohuritë e veprimet me karakter ndërkulturor të studentëve kanë ardhur 

duke u rritur e zhvilluar ndjeshëm përgjatë gjashtë muajve të punës me website-in. Në 

komentet e tyre studentët flasin gjerësisht për nxitjen e ndjenjës së kuriozitetit mbi temat 

me karakter ndërkulturor, çka i atribuohet bashkëkohorësisë së materialeve online dhe 

kuadrit dinamik që website-i siguron si kontekst për të kuptuarit e çështjeve 

ndërkulturore. Vështirësitë e hasura nga studentët kur gjatë etapave të para të punës u 

është dashur të përballen me këndvështrime të panjohura në interpretimin e dukurive, me 

kalimin e kohës erdhën duke u reduktuar (në të kundërt, komoditeti në veprimtari, 

veçanërisht gjatë diskutimeve të lira në forum, ka ardhur në rritje) si pasojë e 

familjarizimit me ndryshimin e perspektivave, çka flet edhe një herë për suksesin e 

edukimit ndërkulturor përmes website-it. Për më tepër, njohuritë e fituara dhe 

ndjeshmëritë e rritura të studentëve në lidhje me çështjet ndërkulturore kanë gjetur 

shprehje praktike në veprime konkrete me domethënie të madhe ndërkulturore e 

shoqërore dhe rëndësi simbolike të veçantë (veçojmë mes aktesh të tilla vizitën në 

qendrën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në qytetin e Korçës). 

 

Përfundimet e pyetësorit mbi vlerësimin e mjedisit që promovon më thellë kompetencën 

ndërkulturore, si dhe analiza krahasuese e rezultateve të dala nga vetëvlerësimi i 

studentëve mbi nivelin e  zotërimit të kompetencës ndërkulturore para dhe pas projektit, 

zbuluan mangësitë e theksuara në formimin e tyre ndërkulturor, megjithë kohën e gjatë 

shumëvjeçare të ekspozimit ndaj mësimdhënies  tradicionale të gjuhës së huaj në klasë. 

Nga ana tjetër, niveli i ri i zhvillimit që njohu kjo kompetencë në të gjithë përbërësit e saj 

pas projektit me website dëshmon për rolin domethënës dhe efektivitetin e madh të këtij 

mjeti në nxitjen e dimensionit ndërkulturor të MNGJH-së.  

 

Pra, hipoteza H3 rezulton e vërtetë: 

 

Website-i, i integruar në kurrikulën e gjuhës së huaj, nxit zhvillimin e kompetencës 

ndërkulturore të nxënësve, duke i kontribuar formimit të gjithanshëm të 

personalitetit të tyre si qenie shoqërore nëpërmjet krijimit të një konteksti ku gjuha 

dhe kultura shkrihen në një njësi të pandarë. 

 

Studimi bindshëm dëshmoi se përmes website-it ne ndikojmë me largpamësi në 

ridimensionimin e MGJH-së në një mësimdhënie të mbështetur realisht në zhvillimin e 

kompetencave gjuhësore e kulturore, duke kultivuar autonominë e të nxënit dhe shprehitë 

e të mësuarit gjatë gjithë jetës përmes shtrirjes së veprimtarive të të nxënit përtej mureve 

të klasës.  
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PERSPEKTIVA PËR KËRKIME TË MËTEJSHME 

 

Siç edhe u theksua gjatë studimit, integrimi i mjeteve të internetit në MNGJH është ende 

në zanafillat e veta, çka tregon se mundësitë për kërkime shkencore në fushën e 

mësimdhënies përmes TIK-ut janë shumë të gjera, madje, të pafundme. Në këtë kontekst, 

le të shërbejë ky punim si një përvojë dhe nxitje për nisma kërkimore të mëtejshme në të 

ardhmen. Mbështetur në suksesin që pati zbatimi i këtij projekti në website me grupin e 

punës në universitet,  ai mund të bëhet objekt për të thelluar eksplorimin e ecurisë së të 

njëjtave kompetenca (dëgjimit dhe leximit) në drejtim të matjes së disa treguesve të tjerë 

të cilësisë së feedback-ut gjuhësor të nxënësve për nga aktualizimi i elementëve të 

përmbajtjes, gjuhës dhe organizimit të tekstit të shkruar (koherenca, kohezioni, stili, 

saktësia, etj) – tregues që nuk kanë qenë objekt i posaçëm i analizave ndër kapituj 

(përgjatë këtij punimi).  

 

Një studim i posaçëm, madje, mund të thellohet në drejtim të shqyrtimit të ecurisë së 

kompetencës ndërkulturore me metoda krahasuese në mjedisin virtual dhe atë tradicional. 

Ndërkaq, interes paraqet marrja në shqyrtim e zhvillimit të kompetencave të tjera 

gjuhësore si të shkruarit e të folurit si dhe ato leksiko-gramatikore në gjuhën e huaj për të 

vlerësuar konkretisht shkallën dhe natyrën e ndikimit të mjetit në fjalë në ecurinë e tyre 

në gjuhën e huaj (dhe jo vetëm në atë angleze). 

 

Për më tepër, duke qenë se gjuha e huaj mësohet me grupmosha dhe nivele të ndryshme, 

do të ishte ide e mirë konceptimi i një studimi të posaçëm për të parë si mund të 

integrohet website-i me moshat e vogla apo me nivelet disi fillestare e mesatare (nëse kjo 

do të ishte e mundur) dhe çfarë vlere do të kishte ai në përparimin e nxënësve tanë. 

 

Prakticiteti i website-it e bën atë një mjet që mund të përdoret lehtësisht brenda dhe jashtë 

mjediseve të klasës. Ky përbën një fakt domethënës që mund të shërbejë si zanafillë për 

ndërmarrjen e projekteve kërkimore me objekt trajtën e përdorimit të mjetit, madje jo 

thjesht e vetëm për veprimtari të kufizuara, por për realizimin edhe të projekteve më 

afatgjata. 

 

Kur flasim për mësimdhënie të gjuhëve të huaja në epokën e internetit nuk mund dhe nuk 

duhet të kufizohemi thjesht brenda mundësive që na ofron website-i. Ai fare mirë mund 

të ndërthuret ose të zëvendësohet nga një mori mjetesh të tjera TIK, siç janë email-i, 

blog-u, wiki e mjaft mjete të tjera edhe më të sofistikuara. Projekti ynë, p.sh., edhe pse 

fokusin  e pati mbi shqyrtimin e natyrës dhe efektshmërisë së punës në website, ai në çdo 

hap të tij u mbështet nga email-i, i cili shërbeu si kanal aktiv komunikimi, pasi ai 

mundësoi zhvillimin e pandërprerë të dinamikës së komunikimit e bashkëpunimit 

pedagog-student dhe student-student (kujtojmë se të gjitha detyrat e programit, 

veprimtaritë në fletë pune, orientimet rreth tyre, komentet dhe vërejtjet e mia e të 

studentëve janë realizuar përmes email-it. Për më tepër, gjatë punës kërkimore është 

arritur të krijohet e realizohet edhe një projekt për mbledhje të dhënash përmes integrimit 

të email-it dhe website-it, i cili mban autorësinë time dhe është paraqitur si model në 

shtojcat e këtij studimi, por nuk është marrë në shqyrtim). Pra, do t‟u sugjeroja kolegëve 

të apasionuar pas fushës së teknologjisë të shtrinin hapësirat për kërkim përtej website-it, 
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duke konceptuar mundësi të reja për të përdorur e eksploruar edhe mjete të tjera, pse jo, 

edhe duke ndërthurur dy a më shumë mjete, madje, duke shkuar më tej, në forma të tjera 

të mësimdhënies në distancë si videokonferencat, apo format hibride (të përziera) të 

mësimdhënies, pasi shoqëria dhe komuniteti arsimor kanë mjaft interes dhe nevojë për t‟i 

njohur ato. 

 

Atëherë, a kemi të drejtë të themi se e ardhmja e mësimdhënies i përket teknologjisë dhe 

internetit? A parathotë kjo fundin e një tradite për profesionin e mësimdhënies?  

 

Le t‟ia lëmë kohës të thotë këtë, por një gjë është e sigurt: e nesërmja kërkon njerëz të 

aftë për t‟iu përgjigjur kërkesave të një realiteti në transformim të vazhdueshëm. Në këtë 

kontekst mendoj se nevoja për figurën dhe fjalën e mësuesit do të jetë edhe më e 

domosdoshme se kurrë për t‟i ndihmuar nxënësit t‟i japin kuptim një bote 

shumëdimensionale (shumëkulturëshe e shumëgjuhëshe) në një epokë informacioni. 

Teknologjia në vetvete nuk mund ta bëjë mrekullinë, ajo vetëm sa do të lehtësojë këtë 

sipërmarrje domethënëse të aktorëve mësues e nxënës në procesin e përbashkët drejt të 

nxënit të gjuhëve. Misioni i mësuesit në shoqërinë postmoderne, pra, bëhet më i 

qenësishëm se kurrë. I mbështetur në parimin bazë të mësimdhënies me në qendër 

nxënësin, në veprimtaritë ndërvepruese, ku nxënësi vendoset në rolin e një krijuesi apo 

autori, ai prihet nga  një qëllim final “të kërkojmë të bindim nxënësit për të ndryshuar 

mënyrën sesi e perceptojnë ata botën përmes njohjes më të thellë të tjetrit”. Mësuesit do 

t‟i udhëheqin “dishepujt” e tyre në këtë proces të gjatë transformimi për ta bërë 

mësimdhënien të dobishme për brezat e së ardhmes, duke kultivuar kompetencën 

komunikative plurikulturore, tolerancën dhe empatinë mes njerëzve në një botë kaq të 

larmishme.  

 

E kush më mirë se gjuha e huaj mund ta kryejë këtë mision human e qytetar të 

bashkëjetesës në një “fshat” global.  
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SHTOJCË 1                             

PYETËSOR A 

 

Qëllimi i këtij pyetësori është mbledhja e të dhënave mbi përvojën kompjuterike, aksesin 

ndaj teknologjisë si dhe kompetencën elektronike të nxënësve tanë në tipa të ndryshëm 

shkollash të mesme në Korçë (e mesme e përgjithshme, e mesme profesionale, e mesme 

social-kulturore, kolegj jopublik). Lutemi t‟u  përgjigjeni të gjitha pyetjeve  të 

mëposhtme. Ju sigurojmë se të  dhënat do të mbeten anonime dhe do të shfrytëzohen 

vetëm për qëllime kërkimore.  

Faleminderit për bashkëpunimin!  

Olsa Pema 

 

1. INFORMACION  PERSONAL 

Mosha: ________________________    

 

Vendlindja: ________________________________  

 

Klasa: ___________________________  

 

Profesioni i babait: ___________________________  

 

Profesioni i nënës: _____________________________ 

 

1.1.Në cilën shkollë keni kryer  arsimin 9-vjeçar?  

_________________________________  

 

1.2. A e përdornit kompjuterin në 9-vjeçare?  

_____________________________________ 

 

1.3. Nëse përgjigjia është „Po‟ shpjego shkurtimisht për çfarë kryesisht e përdornit 

kompjuterin në shkollë.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 
2. SHPREHITË KOMPJUTERIKE  

 

2.1. Shënoni përgjigjen/-t  e vërtetë/-a  për ju: 

______ Shtyp shpejt në tastierë. 
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______Shtyp disi shpejt në tastierë. 

 

_____ Shtyp ngadalë në tastierë. 

 

_____ Preferoj të shkruaj tekste në letër, jo në kompjuter.  

 

_____ Kam kompjuter në shtëpi por nuk kam internet. 

 

_____ Kam kompjuter në shtëpi të lidhur edhe me internet. 

 

_____ Kam akses ndaj kompjuterit në shkollë, por nuk ka lidhje interneti. 

 

_____Përdor kompjuterin në shkollë të lidhur me internetin.  

 

____ Në shkollë përdor laptop-in personal për të hyrë në internet. 

 

____ Nuk e përdor kompjuterin. 

 

2.2. Plotëso çdo vend bosh me një numër: 

Shpenzoj 

__________ orë në ditë para kompjuterit. 

 

__________ orë në javë para kompjuterit. 

 

_________ orë në ditë para internetit.  

 

_________ orë në javë para internetit. 

 

Paguaj _________ lek për lidhjen me internet në shtëpi. 

 

 

2.3. Si do t’i vlerësonit aftësitë tuaja për sa u përket aplikimeve të mëposhtme 

kompjuterike dhe shërbimeve të internetit? 

Plotëso duke vendosur numrin përkatës në një shkallë ngjitëse:  

1 – i pamjaftueshëm; 2 – mjaftueshëm; 3 – mirë;  4 – shumë mirë. 

 

_______ Word Processor (p.sh. Word-i) 

 

______ Email 

 

______ Chat  

 

_____  Blog 

 

_____  Wiki 
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_____ Podcast 

 

_____ Motorrët e kërkimit (p.sh. Google, etj) 

 

_____ Programe për prezantime (p.sh. Power Point) 

 

_____ Kërkim informacioni në internet 

 

_____ Programe të projektimit grafik (p.sh. Photoshop) 

 

_____ Skype  

 

_____ Forume diskutimi 

  

_____ Shkarkim programesh 

 

_____ Blerje librash e CD për qëllime gjuhe 

 

_____ Lojëra 

 

_____ Shfletim fjalorësh, enciklopedish (apo burime të tjera reference online) 

 

 

2.4. Në ç’formë komunikon me miqtë e tu? 

 

 Flas në telefon (ose celular) 

____ disa herë në ditë 

 

____ një herë në ditë 

 

____ një herë në javë 

 

____ një herë në muaj 

 

____ kurrë 

 

 Me SMS – mesazhe me shkrim 

____ disa herë në ditë 

 

____ një herë në ditë 

 

____ një herë në javë 

 

____ një herë në muaj 
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____ kurrë 

 

 Me Email 

____ disa herë në ditë 

 

____ një herë në ditë 

 

____ një herë në javë 

 

____ një herë në muaj 

 

____ kurrë 

 

 Me Chat 

____ disa herë në ditë 

 

____ një herë në ditë 

 

____ një herë në javë 

 

____ një herë në muaj 

 

____ kurrë 

 

 Me forume diskutimi 

 

____ disë herë në ditë 

 

____ një herë në ditë 

 

____ një herë në javë 

 

____ një herë në muaj 

 

____ kurrë 

 

 Skype 

____ disa herë në ditë 

 

____ një herë në ditë 

 

____ një herë në javë 
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____ një herë në muaj 

 

____ kurrë 

 

2.5. Kam mësuar ta përdor kompjuterin në mënyrat e mëposhtme: 

____ Vetë 

 

____ Nëpërmjet shokëve/të njohurve 

 

____ Në shkollë  

 

____ Në punë  

 

____ Tjetër ______________________________________________________  

 

 

2.6. Sa % të kohës së qëndrimit tuaj në internet e shpenzoni për: 

 

a. Qëllime gjuhësore ____  b. Komunikim  ____  c. Informim ____  d. Zbavitje 

_____ 

 

 

2.7. Në shkollë, e përdorim teknologjinë e informacionit për lëndët e mëposhtme. 

Po në lëndën e gjuhës së huaj? (Cilëso gjuhën e huaj që mëson): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______ 

 

2.8. Disa nga mjetet e teknologjisë online që kemi përdorur në orën e anglishtes 

(për gjuhë tjetër specifiko) janë: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

2.9.Trego shkurtimisht për çfarë lloj veprimtarish në lëndën e gjuhës së huaj e 

keni shfrytëzuar internetin? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

3. Ndiej se prania e kompjuterit në klasë më ka ndihmuar në drejtim të 

përvetësimit të gjuhës së huaj. Trego shkurtimisht pse do të donit të zhvillonit 
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orë mësimi të  gjuhës e huaj me anë të mjeteve të internetit ose, në të kundërt, 

pse nuk do ta dëshironit. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

3.1.Kur më nevojitet informacion për detyrat e shtëpisë ose projektet, hyj në 

internet dhe kërkoj në këto site-e. Përmendni site-in/et e preferuara dhe thoni 

pse ju pëlqejnë: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________  

 

3.2. Kam miq me korrespondencë elektronike (PO/ JO) _____________ 
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SHTOJCË 2 

PYETËSOR  I MËSUESIT/PEDAGOGUT 

 

 

A. Të dhëna personale: 

Vendi i punës: _____________________ 

Mosha: ___________________ 

Shkalla e kualifikimit: _______________  

 

 

B. Aksesi dhe kompetenca elektronike: 

 

1. A jeni njohës i Teknologjisë së Informacionit? Sa do ta vlerësonit kompetencën tuaj 

elektronike? (nga 1 deri në 4 në shkallë ngjitëse) 

_____________________________________________________________________ 

 

2. A keni akses ndaj mjeteve të Internetit në mjedisin e punës? Me çfarë shpeshtësie e 

përdorni për qëllime mësimore?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

C. Integrimi i teknologjisë së internetit në klasë 

 

3. Internetin në punën time e përdor  për këto veprimtari mësimore (brenda e jashtë orës 

së mësimit). Specifiko: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______ 

 

4. Në punën me nxënësit  kam shfrytëzuar këto mjete të Internetit: 

 Email 

 Word processor (Word) 

 Chat  

 Blog, wiki, podcast 

 Kërkime në Website 

 Burime reference online (fjalorë, enciklopedi, etj) 

 Videokonferenca 

 

5. Vlerëso 1 – 4 shkallën e bashkëpunimit mes kolegësh brenda/jashtë institucionit. 

Specifiko llojin e bashkëpunimit.  
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________________________________________________________________________

_____ 

 

D. Mbështetje institucionale 

 

6. Sa të informuar jeni mbi legjislacionin,  politikat  a strategjitë e mundshme në lidhje 

me integrimin e TIK-ut në kurrikulën e gjuhëve të huaja. Vlerëso 1 – 4. 

_________________________________________________________________ 

 

7. Vlerëso infrastrukturën teknologjike në institucionin ku zhvilloni mësim. (nga 1 - 4) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 

 

8. Vlerëso nga 1 – 4 shkallën e trajnimeve teknike për përdorimin e mjeteve të internetit. 

________________________________________________________________ 

 

9. Vlerëso nga 1 – 4 shkallën e trajnimeve pedagogjike për integrimin e TIK-ut në 

MNGJH. 

___________________________________________________________________ 

 

E. Qëndrimet ndaj TIK-ut 

 

10. Jeni pro apo kundër aplikimit të TIK-ut në mësimdhënien e gjuhëve të huaja në 

klasë? Jepni 2 – 3 arsye. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_ 

 

11. Cilin mjet do të preferonit gjatë mësimdhënies: TIK-un apo tekstin? 

____________________________________________________________________ 

 

12.  Çfarë e pengon aplikimin e teknologjisë në mësimdhënien e gjuhëve në kontekstin 

shqiptar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_____ 

 

13. Pritshmëritë tuaja në lidhje me vendin e TIK-ut dhe rolin tuaj si mësues të gjuhëve të 

huaja të ardhmen.  
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SHTOJCË 3 

 

Intervistë e krijuar nga studentë të grupit eksperimental gjatë orës së dëgjimit 

përmes website-it në auditor 

 

Grupi 2: Irisi, Blerina 

 

 
Faqja 1 
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Faqja 2 
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SHTOJCË 4 

 

Intervistë e krijuar nga studentë të grupit të kontrollit gjatë orës së dëgjimit përmes 

mjeteve të traditës në auditor 

 

Grupi 2: Zhuljana, Brunilda 

 

 
Faqja 1 
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Faqja 2 
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SHTOJCË 5 

 

Model i strukturës së një ore dëgjimi në fletë pune shkëputur prej programit 

dëgjimor në mjedisin virtual 

 

Name/Surname: 

Prepared by: Ma.OLSA PEMA 

 

LISTENING TASK SHEET CLASS 14 

 

MY AUTISM AND ME 

 

Pre-listening: What do you know about autism? Do you know somebody who lives with 

autism? How do you feel about this phenomenon? 

 

Listening: Take notes as you watch the film and complete the task below: 

 

1. Rosie describes her autism as: 

a. A state that increases her frustration in crowds. 

b. A state that makes her very sensitive in a way that she can‟t control herself as a 

result of seeing things a bit differently. 

c. A state characterized by great distraction and annoyance. 

d. Something she can‟t imagine living with. 

2. How is autism defined in the film? 

 

3. Tony‟s autism makes him: 

a. obsessively focused on a specific subject 

b. angry about finding it difficult to communicate 

c. unwilling to make friends 

d. hate having to measure distances 

 

4. The main point Lennie‟s mother makes about him is: 

 

a. he is a naughty child    b. he keeps throwing attention    c. only his behavior gives a 

clue about his disability      d. she doesn‟t accept her son‟s problem and thinks he is 

normal 

 

5. Describe the main points of Ben‟s school experience. 

 

6. Find the main reason why 3 in 4 autistic children feel unhappy. 

 

 

7. Rosie has learned from her experience that: 
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a. she is disabled and she must accept that 

b. her life will be much harder in the future 

c. her autism can‟t deprive her of future success 

d. people do not support her 

8. Why has the girl made this film? 

 

Post-listening: Leave a comment below the respective topic on www.netenglisholsa.org 

regarding how the film has made you feel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netenglisholsa.org/
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SHTOJCË 6 

 

Tabela statistikore për homogjenitetin e grupeve të punës në SPSS 

 

Statistika të kampioneve të çiftuara 

 

 Mesatare N Devijimi 

standard 

Mesatarja e 

gabimit standard 

çifti 1 
Test paraprak online % 64.17 12 10.530 3.040 

Test paraprak klasë % 61.42 12 7.810 2.254 

 

 
 

 

Paired Samples Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diferencat e çiftuara t df Sig. i 2-

anshëm 
Mesatare Devijimi 

standard 

Mesatarj

a e 

gabimit 

standard 

95% Intervali i 

besueshmërisë për 

diferencën 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

Çifti: 
Testi paraprak online% -  

Testi paraprak në klasë % 
2.750 8.884 2.565 -2.895 8.395 1.072 11 .307 
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SHTOJCË 7: 

 

Tabela statistikore për krahasimin e arritjeve në test paraprak – test përfundimtar 

për kompetencën dëgjimore midis dy mjediseve 

 

 

Statistika të kampioneve të çiftuara 

 

 Mesatarja N Devijimi standard Mesatarja e 

gabimit standard 

Çifti 1 
T2 klasë në % 71.33 12 9.576 2.764 

T1  klasë në % 61.42 12 7.810 2.254 

Çifti 2 
T2  online në % 79.42 12 12.139 3.504 

T1  online në % 64.17 12 10.530 3.040 

 

 

 

 

Lidhje të kampioneve të çiftuara 

 

 N Lidhja Sig. 

Çifti 1 T2  klasë në %  e T1 klasë në % 12 .980 .000 

Çifti 2 T2 online në %  e T1  online në % 12 .935 .000 
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Statistika të grupit 

 

 
testi N Mesatarja Devijimi stand. Mes.e gabimit 

standard 

përmirësimi 
klasë 12 9.92 2.466 .712 

online 12 15.25 4.372 1.262 

 

 

Paired Samples Test 

 Diferencat e çiftuara t   df Sig.  

Mesatarja Devijimi 

Standard 

Mes.e 

gabimit 

standard 

 Intervali i besimit 

95% për diferencën 

Kufiri i 

poshtëm i 

intervalit 

Kufiri i 

sipërm i 

intervalit 

Çifti 1 
T2 klasë% - T1 

klasë % 
9.917 2.466 .712 8.350 11.484 13.928 11 .000 

Çifti 2 
T2 % online – 

T1 % online 
15.250 4.372 1.262 12.472 18.028 12.083 11 .000 
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Testi i kampioneve të pavarura 

 

 Test i 

Levene për 

barazimin e  

Variancave 

T-testi për barazinë e mesatareve 

F Sig. t df Sig. (e 

dyansh

me) 

Diferen

ca 

mesatar

e 

Dif. e 

gabimit 

stand. 

95% Intervali i 

bësueshmërisë 

për diferencat 

Kufi i 

poshtëm 

Kufi i 

sipërm 

përmirësimi 

Supozohet - variancat e 

barabarta 
1.482 .236 -3.681 22 .001 -5.333 1.449 -8.338 -2.328 

Supozohet - variancat jo të 

barabarta 

  
-3.681 17.358 .002 -5.333 1.449 -8.386 -2.281 

 

 

 

Statistika të kampioneve të çiftuara 

 

 Mesatarja N Devijimi stand. Mesatarja e 

gabimit stand. 

Çifti 1 
Përmirësim 2 15.25 12 4.372 1.262 

Përmirësim 1 9.92 12 2.466 .712 
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Paired Samples Test 

 

 Diferencat e çiftuara t df Sig. (e 

dy-

anshme) 

Mesatarja Devijim

stand. 

Mes.e 

gabimit 

standard 

95% Intervali i 

besueshmërisë për 

diferencën 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

Çifti 1 
përmirësim2 - 

përmirësim1 
5.333 3.822 1.103 2.905 7.762 4.834 11 .001 
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SHTOJCË 8 

 

Shënimet e një studenti të grupit eksperimental gjatë një leksioni online 

 

 
Faqja 1 
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Faqja 2 
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Faqja 3 
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SHTOJCË 9 

PYETЁSOR PЁR PRAKTIKЁN DЁGJIMORE 

  

Emri/Mbiemri: ___________________ 

 

A. Shprehni vlerësimin tuaj nga 1 deri në 5 në ngjitje sipas shkallës Likert (ku 1= dobët, 

2= mjaftueshëm, 3= mesatare, 4 = mbimesatare, 5= shumë mirë) në lidhje me këta 

tregues gjatë praktikës dëgjimore  

 

(QARKO:)      në website/ në klasë: 

 

1. Sa besim keni tek potenciali i website-it/klasës për: 

a. promovimin e kompetencës dëgjimore? ___ 

b. integrimin e kompetencave të tjera gjuhësore?  ____ 

2. Sa komodë jeni ndjerë gjatë praktikës dëgjimore?  ___ 

3. Sa ka qenë shkalla e kënaqësisë dhe motivimit tuaj në fillim të projektit? ___ 

4. Sa ka qenë shkalla e kënaqësisë dhe motivimit në përfundim të projektit? ___ 

5. Sa autonomë jeni ndjerë gjatë realizimit të veprimtarive dëgjimore? ___ 

 

 

 

B. Qarko treguesit që janë bërë pengesë gjatë praktikës suaj dëgjimore: 

 Kompetenca elektronike e ulët 

 Vështirësi gjuhësore me materialin (cilëso!)  

 Pengesa teknike (cilëso!) 

 Mungesa e sinjalit të internetit në shtëpi 

 Nuk përputhet stili im i të nxënit me këtë formë mësimdhënieje (jam ndjerë i 

papërfshirë) 

 Zhurma  

 Ankth/pasiguri emocionale 

 Tjetër __________________ 

     Vlerëso shkallën e pasigurisë emocionale (1 – 5): 

 

a. në fillim të përvojës ___          b. në fund të përvojës ___ 
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SHTOJCË10 

 

Model i strukturës së një ore leximi shkëputur prej programit leximor në mjedisin 

virtual 

 

Name/Surname: ___________                                                                         

Prepared by: Ma.Olsa Pema 

 

READING TASK SHEET 5 

 

Topic: OVERPOPULATION       

                             

I. Pre-reading activity: 

Listen to the song on http://www.youtube.com/watch?v=B8NDuLUcxWg.  

 What is the topic treated in it?  

 Have you heard about overpopulation and its effects? 

 Try to summarize the content of the song in a few words. 

 

II. Reading comprehension: 

Directions Read a striking article from Slate Magazine on the following link. Study its 

key terms & expressions. Then answer the questions below. 

 

http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/world_population_may_a

ctually_start_declining_not_exploding.html 
  

Links for detailed key-word study:  

 The Free Online English Dictionary 

www.dictionary.reference.com  

 
Questions  

 
1. The primary purpose of this article is: 

                                                                  2p 

a. to make suggestions to people and governments about the measures to alleviate 

the problem of overpopulation 

b. to highlight the advantages and disadvantages of population decline in the world 

c. the world population decline is simply a myth  

d. to announce facts and arguments which explain the decline of the world 

population in the years to come 

 

2. Which of the following statements best expresses the main idea in paragraph 3?     

1p 

http://www.youtube.com/watch?v=B8NDuLUcxWg
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/world_population_may_actually_start_declining_not_exploding.html
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/world_population_may_actually_start_declining_not_exploding.html
http://www.dictionary.reference.com/
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a. The population increase into 7 billion within 13 years caused a boom in the 

media.  

b. The media ignored the news about the slowing rate of global population growth 

due to its mysterious nature. 

c. The media ignored the news about the slowing rate of global population growth 

because they thought it was insignificant. 

d. The media did not trust the figures reported about the rate of global population 

growth. 

 

3. The best synonym for perilous (parag.4) would be:             1p    

                                            

a. propelling            b. hazardous             c. pressing                   d. difficult       

    

4. What do the Germans refer to as “the shrinking society”?    2p                                

 

5. Give two reasons why the same phenomenon of population decline has not 

occurred yet in the USA.                                                 2p                                                                                                
                                                                                             

 

6. Respond true/false:                                                        2p     

                                                                       

 The US society finds it hard to familiarize with the concept of population 

decline.  

 Regarding population figures, Russia & China are moving in opposite 

direction compared with Western Europe.  

 

7. The meaning of the word “counterintuitive” at the beginning of paragraph 4 is:     

                                                                                          1p 

a. obstinate       b. contrarian       c. seemingly contrary to common sense      

d. contradicting 

 

8. “Demographic transition” is described in the final paragraph as:    1p   

                       

a. The pattern according to which death rates and birthrates increased due to epidemics, 

wars and famine.  

b. The change of population dynamic from high death & birthrates to low ones. 

c. The technological advancement resulting in a lower number of birthrates. 

d. The shift from low death rates and low birthrates to high death rates and high 

birthrates.  
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III. Post-reading activity: 

 

Read the quotations on this link www.goodreads.com/quotes/tag/overpopulation, 

choose your favorite and leave a comment about it on our web page.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodreads.com/quotes/tag/overpopulation
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SHTOJCЁ 11 

 

Model i strukturës së një ore leximi shkëputur prej programit leximor në klasën 

tradicionale 

 

Name/Surname: ___________                                                                         

Prepared by: Ma.Olsa Pema 

 

   READING TASK SHEET 6                              

Topic: NATURAL DISASTERS   

                               
IV. Pre-reading activity: 

Brainstorm the top ten natural disasters in the world (as well as some key concepts 

about them), then answer these questions: 

 Which one do you fear most? 

 Which one(s) hadn‟t you heard about in the past? 

 Which disasters are more common in the area you live? 

II. Reading activity:   

Read the article from www.independent.co.uk/voices/editorials/leading-article-natural-

disasters-demand-a-radical-new-response-1930006.html  and respond to the questions 

below. Do not reproduce the words of the text when answering! (Use your own 

words!) 

Leading article: Natural disasters demand a radical new response  

The world's system of dealing with earthquakes and floods is outdated 

 

The number of natural disasters in the world has shot up over the past two decades. 

Scientists argue over the extent to which climate change is responsible for this 

phenomenon but no one can seriously deny such disasters are increasing in scale and 

frequency, nor that in tandem with a rapid rise in population and the growing 

concentration of people in cities, the number of people affected by disasters can also be 

expected to rise. 

A gloomy thought, but one best tackled head on if the consequences are not to be 

gloomier still, which is why we should welcome the initiative launched today by the 

International Development minister, Gareth Thomas, on changing the way we respond to 

natural disasters. 

Mr Thomas notes that we, primarily meaning wealthy Western nations, need to greatly 

increase the funds we make available to the UN's Central Emergency Response Fund, the 

Cerf, and at the same time chivvy our prosperous neighbours, some of whom are paying 

almost nothing, into making a more proportionate contribution. We can take pride in the 

fact that so far Britain has been the largest single contributor to the fund, although we 

should bear in mind that countries with populations a fraction of the size of ours, such as 

Holland, Norway and Sweden, are not very far behind. France, meanwhile, has given far 

less than its tiny neighbour Luxembourg, while America has given only slightly more 

than Belgium, though this lacklustre sum is due rise under the Obama administration. 

http://www.independent.co.uk/voices/editorials/leading-article-natural-disasters-demand-a-radical-new-response-1930006.html
http://www.independent.co.uk/voices/editorials/leading-article-natural-disasters-demand-a-radical-new-response-1930006.html
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The backdrop to Mr Thomas's call is a recent Oxfam report which warns that the world 

needs to prepare itself for an almost two-fold rise in the number of people likely to be 

severely affected at any one time by natural disasters, from about 250 million today to 

roughly 375 million in about five years' time. 

Succumbing to compassion fatigue – as well to growing doubts in some people's minds 

about the whole argument on climate change – many will dismiss this as another 

apocalyptic scare story that won't come true. This would be a mistake. As Oxfam's report 

rightly noted, the term natural disaster is going to have to be broadened in future to 

encompass not only the kind of quakes, flood and droughts with which we are familiar 

but also inevitable conflicts between growing populations over declining resources. 

The recent carnage in central Nigeria – ostensibly between Christians and Muslims but 

also a battle for access to land of declining quality – is a disturbing portent of a thousand 

conflicts to come over land and water. Our recent experience of disaster response and 

disaster management in Haiti, meanwhile, should serve to remind everyone that rapid 

action and preventive action undertaken by global bodies like the Emergency Response 

Fund costs far less in the long term than unco-ordinated and poorly targeted aid, or aid 

that trickles in late. 

Mr Thomas is right to point out that while money is crucial, improved co-ordination of 

global responses to disasters is equally important, which is why a UN summit to agree on 

a framework for collective action on the future of humanitarian support would be a good 

idea. 

It all sounds a tall order, and hard to sell to the public at a time of relative economic 

hardship. But it is worth pointing out that overhauling and radically increasing the 

capacity of bodies like Cerf to meet the scale of tomorrow's disasters will cost a fraction 

of the money that we have spent on bailing out banks, and will undoubtedly save millions 

of lives.  
 

Questions 

1. What is the overall purpose of the article?    2p 

2. Who is Gareth Thomas and what‟s his concern about? 2p 

3. Cerf - explain what it is and what it aims at.   2p 

4. How is the article argument related to the Obama administration (par.3)? 1p 

5. Why is the Oxfam report mentioned in the article? What is its focus?  2p 

6. Explain what would be “a mistake” in paragraph 5.   2p 

7. What does the example of Haiti serve to remind us of  according to paragraph 6?    

1p 

8. What is the solution suggested by Mr Thomas to respond to future natural 

disasters?  1p 

9. Point out the main idea of the concluding paragraph.  2p 

III. Post-reading: 

Choose one natural disaster and share some news/curiosities about it on this task sheet. 
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SHTOJCË 12 

  
 

 

 

PYETЁSOR PЁR PRAKTIKЁN LEXIMORE 

 

Emri/Mbiemri: ___________________ 

 

Shprehni vlerësimin tuaj nga 1 deri në 5 në ngjitje sipas shkallës Likert (ku 1= dobët, 2= 

mjaftueshëm, 3= mesatare, 4 = mbimesatare, 5= shumë mirë) në lidhje me këta tregues të 

praktikës leximore:   

 

Qarko mjedisin e punws:    në website/ në klasë: 

 

a. Sa ka qenë shkalla e kënaqësisë dhe motivimit tuaj në fillim të projektit? ___ 

 

b. Sa ka qenë shkalla e kënaqësisë dhe motivimit në përfundim të projektit? ___ 
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SHTOJCË 13 

 

Formular 1:               HISTORIKU I PЁRVOJËS SIME NDËRKULTURORE 

 

Në gjuhën: ____________                                   Mjeti/vendi:       ____________ 

Kohëzgjatja: _____________                                Emri/Mbiemri:   ____________ 

 

a.Ndjeshmëritë 

1. Si arrita të rrit interesin dhe kuriozitetin tim? Në ç‟mënyrë? 

Shembull: (sid. Ata që më bënin të rimerrja në konsideratë kulturën time) 

 

 

2. Koha kur jam ndjerë në vështirësi 

Shembull konkret çfarë më bëri të ndihesha kështu 

 

 

3. Koha kur jam ndjerë komod(e) 

Shembull konkret çfarë më bëri të ndihesha kështu 

 

 

B. Njohuritë 

 Gjërat më të rëndësishme që mësova rreth jetës në familje dhe asaj shkollore  

 

 

 Gjërat më të rëndësishme që mësova rreth jetës shoqërore dhe vendit të individit 

në shoqëri  

 

 

 Gjërat më thelbësore që mësova rreth kulurës shëndetësore dhe edukimit mjedisor  

 

 

 Gjërat më kryesore që mësova rreth vlerave kulturore e zakonore të jetës në 

shoqërinë amerikane  

 

 

C. Veprime 

 A kam hasur në incidente apo probleme të natyrës kulturore gjatë veprimtarive 

online ku më është dashur të ndërhyj për të shmangur keqkuptimin  

Shembull:   

 

 A kam ndërmarrë ndonjë iniciativë a veprim me impakt ndërkulturor i nxitur nga 

konteksti i veprimtarive online?  

Shembull:  
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Formular 2: VETËVLERËSIMI I PËRVOJËS SIME NDËRKULTURORE  

 

(Para e pas projektit) 

 

Emër/Mbiemër:____________ 

 

A. Interesi për mënyrën e jetesës së njerëzve nga kultura të tjera 

- Shfaq interes për detajet e jetës së përditshme të njerëzve nga kultura të tjera – 

shembull: 

 

 

- Shfaq interes për përvojat e individëve dhe grupeve shoqërore me tipare të 

vecanta (kulturore, etnike, fetare, etj) – shembull: 

 

 

B. Aftësia për të ndryshuar këndvështrimin 

- Kam vënë re se arrij t‟i kuptoj kulturat e tjera duke i parë nga këndvështrime të 

ndryshme si dhe duke e parë kulturën time nga këndvështrimi i tjetrit – shembull: 

 

 

 

C. Aftësia për të përballuar jetesën në një kulturë tjetër 

- Mendoj se jam i aftë të përballoj një sërë reagimesh emocionale (si euforinë apo 

mungesën e rehatit, etj) si pasojë e jetesës në një kulturë tjetër  

 

 

D. Njohuri për vendin dhe kulturën tjetër 

- Njoh disa fakte të rëndësishme rreth njerëzve, vendit e normave të jetesës në 

kulturën tjetër 

 

 

- Di si të hyj në bisedë me njerëz nga kultura tjetër si dhe ta vazhdoj rrjedhën e 

bisedës me ta. 

 

 

E. Njohuri për komunikimin ndërkulturor 

- Di të zgjidh keqkuptime që rrjedhin prej mungesës së ndërgjegjësimit të njerëzve 

për pikvështrimet e tjetrit – shembull:  

 

 

- Di si të zbuloj informacion të ri dhe aspekte të reja të kulturës tjetër për veten time 

– shembull: 
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SHTOJCË 14 

PYETËSOR  

 

DIMENSIONI NDËRKULTUROR GJATË PRAKTIKËS MËSIMORE ME 

WEBSITE 

 

A. Jepni vlerësimin tuaj nga 1 deri në 4 në shkallë ngjitëse sipas shkallës Likert 

lidhur me aspektet e mëposhtme të dimensionit ndërkulturor gjatë praktikës 

mësimore me website krahasuar me mjedisin tradicional të të nxenit. 

                       1 (dobët); 2 (mjaftueshëm); 3 (mirë); 4 (shumë mirë). 

 

 WEBSITE TRADITA 

1. Marr njohuri për jetën, njerëzit  e perceptimet e tyre & 

ndërveprimin shoqëror-kulturor përmes ekspozimit të gjallë e 

të pasur ndaj kulturës objekt. 

  

2. Aftësohem të krahasoj këndvështrimet e ngjarjeve mes 

kulturës shqiptare e asaj amerikane lidhur me tematika të 

ndryshme. 

  

3. Aftësohem të interpretoj aspekte të ndryshme të kulturës 

angleze e amerikane duke vendosur lidhje mes tyre dhe 

kulturës shqiptare. 

  

4. Zbuloj njohuri të reja për ceshtje lidhur me arsimin, 

median, fenë, të drejtat e grave& minoriteteve,etj., dhe i 

integroj ato me njohuri të fituara më parë.  

  

5. Veprimtaritë gjatë punës kanë zhvilluar tek unë 

kuriozitetin dhe tolerancën ndaj vlerave e besimeve të tjetrit. 

  

6. Aftësohem të mendoj e t‟i trajtoj cështjet në mënyrë 

kritike, të ndërgjegjësohem për vlerat e mia dhe pikëpamjet e 

tjetrit. 

  

7. Ndihem i/e aftë dhe i/e sigurt të ndërveproj me individë te 

kulturës angleze/amerikane. 

  

 

B. Shtoni komentet tuaja vlerësuese rreth hapësirave për zhvillim të kompetencës 

ndërkulturore gjatë praktikës mësimore online dhe traditës në klasë (nëse keni 

diçka për të shtuar). 
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SHTOJCË 15 

 

Model i një projekti përmes email-it dhe website-it në auditor 

 

Projekt për mbledhje të dhënash: Burimet e Energjisë 

 

Tema: llojet e burimeve energjitike 

 

Qëllimi: të mblidhen të dhëna rreth burimeve energjitike 

 

Nxënësit/Studentët:  Kursi i parë, dega gjuhë angleze (nivel mesatar - mbimesatar) 

 

Moduli: Komunikim 

 

Objektivat: 

 

 Të mblidhet informacion rreth burimeve energjitike dhe potencialit të tyre në 

shoqërinë tonë në të ardhmen. 

 Të zhvillohen kompetencat komunikative në gjuhën angleze në fushën e burimeve 

energjitike (kryesisht, të lexuarit – përmes mblehdjes së të dhënave në website; të 

shkruarit – përmes hartimit të email-ave dhe të folurit – përmes debateve e 

prezantimeve.) 

 Të zgjerohet gama e leksikut të studentëve nga fusha në fjalë (p.sh.: renewable – 

nonrenewable, resource, fossil fuel, acid rain, greenhouse effect, plant, fission, 

fusion, windmill, solar panel, hydroelectric power, organic matter, etj.) 

 Të nxitet të menduarit kritik e krijues përmes punës në grupe përmes integrimit të 

email-it. 

 Të përforcohen struktura të ndryshme të të bërit pyetje në gjuhën angleze.  

 

Koha: 5 orë nga 60 minuta 

 

Procedura 

Orë mësimi 1:  

Mësuesi/Pedagogu ndan klasën në grupe me nga 4-5 nxënës/studentw dhe secilit i ofron 

një faqe web, e cila flet për burimet e energjisë dhe kategoritë e tyre. Shembuj website-

esh të tillë përmendim: Energy Community.org, Renewable Energy.com, American Wind 

Energy Association, etj. Me një kërkim në Google për „burimet e energjisë‟, etj., mund të 

gjenden mjaft adresa. I jepet çdo grupi një faqe, ku trajtohet një burim i veçantë, 

përkatësisht: karburantet, energjia hidroelektrike, burimet gjeotermale, energjia diellore, 

era, biomasa, energjia bërthamore. 

 

Orë mësimi 2: 

Nxënësit në grup vizitojnë website-in, lexojnë informacionin e disponueshëm për të 

krijuar një pamje më të gjerë rreth burimit dhe hartojnë 10 pyetje për t‟ia drejtuar 

institucionit përgjegjës përmes email-it (të cilin e gjejnë në faqen e hapur). Në të do të 

kërkohen të dhëna më të hollësishme lidhur me problematikën e burimit energjitik të 
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dhënë, përparësitë dhe mangësitë apo rreziqet, veçanërisht ndikimet mbi mjedisin dhe 

jetën, si dhe roli i kësaj forme energjie në të ardhmen, më tej bëhen kërkesa për materiale 

promocionale, si: postera, broshura, formularë anëtarësimi, etj. Pyetjet fillimisht 

kontrollohen prej pedagogut nw auditor  pwr shkallwn e saktwsisw.  

 

Orë mësimi 3:  

Çdo grup studentësh shkruan një email që përmban pyetjet e hartuara,duke u kujdesur për 

elementët e organizimit të tekstit, regjistrin, etj. si dhe për të kërkuar materiale 

promocionale si postera, broshura e slide-e dhe e dërgojnë email-in në vendmbërritje.  

 

 
Fig.1 Email-i mbi energjinë diellore hartuar nga studentët e grupit B 

 

Orë mësimi 4: 

Me të marrë përgjigje të email-it, ata përgatitin një prezantim me gojë për të ndarë me 

pjesën tjetër të klasës se çfarë kanë zbuluar rreth burimit energjitik „të grupit‟ si dhe për 

të paraqitur materiale të mundshme promocionale që kanë marrë. 

 

Orë mësimi 5: 

Në këtë fazë të projektit u lihet hapësirë veprimtarive përmbledhëse (ose, siç njihen 

ndryshe, follow-up), aktualizuar përmes një debati të hapur në auditor (i stilit Karl 

Popper). Gjithashtu, për t‟i dhënë vlerë punës së krijuar prezantimet publikohen online në 

faqen e grupit, me qëllim sensibilizimin e një publiku më të  gjerë përtej komunitetit 

arsimor për përdorimin sa më të arsyeshëm dhe ekonomik të burimeve të energjisë.  
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SHTOJCË 16: 

Zbatimi i testit Wilcoxon Sign Test në SPSS për grupin eksperimental 

 

Rangjet
212

 

 

 N Rangu 

mesatar 

Shuma e 

rangjeve 

Website Pas - Website Para 

Rangjet negative 1a 3.50 3.50 

Rangjet pozitive 8b 5.19 41.50 

Lidhjet 3c   

Gjithsej 12   

 

a. Website Pas < Website Para 

b. Website Pas > Website Para 

c. Website Pas = Website Para 

 

 

Statistikat e testit
a213 

 

 Website Pas - 

Website Para 

Z -2.332b 

Asymp. Sig. (e dyanshme) .020 

 

a. Testi Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Bazuar në rangjet negative 

 

 

 

 

 

                                                        
212 Ky term matematik u referohet pozicioneve të vlerave (në angl.: Ranks). 
213 Kjo është tabela e rezultateve përfundimtare për website-in. 
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Zbatimi i testit Wilcoxon Sign Test në SPSS për grupin e kontrollit 

 

 

 

Rangjet  

 

 N Rangu 

mesatar 

Shuma e 

rangjeve 

Klasë Pas - Klasë Para 

Rangjet negative 0a .00 .00 

Rangjet pozitive 3b 2.00 6.00 

Lidhjet 9c   

Gjithsej 12   

 

a. Klase Pas < Klase Para 

b. Klase Pas > Klase Para 

c. Klase Pas = Klase Para 

 

 

 

 

Statistikat e testit
214 

 

 Klasë Pas - Klasë Para 

Z -1.732b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .083 

 

a. Testi Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Bazuar në rangjet negative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
214 Tabela e fundit shpreh rezultatin përfundimtar për klasën. 
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SHTOJCЁ  17: 

 
Nivelet e përbashkëta të aftësive sipas KPER-it

215
 për të kompetencat marrëse në 

nivelet B2 – C1. 

 

 
 B2 C1 

 

 

 

 

 

 

DЁGJIMI 

 
Mund të kuptoj konferenca 

dhe fjalime mjaft të gjata dhe 

madje të ndjek një 

argumentim të ndërlikuar nëse 
tema është relativisht e njohur 

për mua. Mund të kutoj 

shumicën e emisioneve të 
televizionit mbi aktivitetin dhe 

informacionet. Mund të kuptoj 

shumicën e filmave në gjuhë 
standarde. 

 

 
Mund të kuptoj nga një fjalim 

i gjatë edhe pse nuk është i 

ndërtuar qartë dhe që lidhjet 

janë me nënkuptime. Mund të 
kuptoj emisione televizive dhe 

filma pa shumë vështirësi. 

 

 

 

 

 

LEXIMI 

 

Mund të lexoj artikuj dhe 
raporte mbi çështje 

bashkëkohore në të cilat 

autorët shprehin një qëndrim 
të veçantë ose një pikëpamje 

të tyre. Mund të kuptoj një 

tekst letrar bashkëkohor në 

prozë. 
 

 

Mund të kuptoj tekste që 
shprehin fakte, ose letrare të 

gjata dhe të ndërlikuara dhe 

mund të vlerësoj ndryshimet e 
stilit. Mund të kuptoj artikuj të 

specializuar  dhe udhëzime të 

gjata teknike madje edhe nëse 

nuk lidhen me fushën time. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
215 Shih Këshilli i Evropës, Kuadri i përbashkët evropian i referencave për gjuhët: të nxënët, të mësuarit, 

vlerësimi,  f.27. 



 

ABSTRAKT

Mësimdhënia e gjuhëve të huaja (MGJH) prej kohësh ka marrë rëndësi të veçantë në Evropën shumëkulturëshe. Krahas këtij 
realiteti, askush nuk mund të mohojë vendin gjithnjë e më të madh që po zë Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në 
të gjitha fushat e jetës, rrjedhimisht, edhe në atë të mësimdhënies së gjuhëve moderne. Ky realitet ka shërbyer si pikënisje për 
realizimin e këtij punimi, i cili është ndërmarrë me dëshirën e mirë për t’i kontribuar reformimit cilësor të MGJH-së në Shqipëri 
në përputhje me kërkesat e kohës dhe standardet evropiane për një mësimdhënie të suksesshme të gjuhëve të huaja orientuar 
drejt të nxënit të kompetencave. Përmes këtij studimi, duke shpalosur hapësirat e reja që ofron një prej ikonave të teknologjive 
të internetit, website-i, synohet të eksplorohet roli si dhe të vlerësohet efektshmëria e këtij mjeti në krahasim me mësimdhënien 
tradicionale në klasë  në zhvillimin e kompetencave dëgjimore,  leximore si dhe të dimensionit ndërkulturor të studentëve në 
gjuhën e huaj.  Nisma jonë novatore  e integrimit pedagogjik të website-it në kurrikulën mësimore akademike,  përmes çeljes 
së një faqeje rrjeti për zhvillimin e moduleve të Komunikimit dhe Qytetërimit Amerikan në mjediset universitare, bën që 
koncepte  të tilla si ai mësimdhënies përtej mureve të klasës të mos tingëllojnë më si një metaforë por si një realitet i prekshëm 
në shoqërinë shqiptare. 

Fusha e studimit: Didaktikë

Fjalët kyçe: kompetenca dëgjimore e leximore, gjuhë e huaj, dimensioni ndërkulturor, komponentë ndërkulturorë, mësim-
dhënia virtuale, integrim pedagogjik, mësimdhënia tradicionale, zhvendosje paradigmatike, të mësuarit gjatë gjithë jetës, 
autonomi e të nxënit, etj.

ABSTRACT

The ever-increasing importance of second language teaching in a global multicultural society can hardly be overestimated.  
Progressive developments in Information and Communication Technology are providing teachers with great opportunities for 
enhancing the effectiveness of foreign language classes. However, making full use of these opportunities remains an open 
challenge for the teaching community and for policy makers, who are far from uninanimous in their attitudes towards techno-
logical innovations. Set against this background and faithfully following the basic principles embodied in the Common Europe-
an Framework of Reference for Languages, the present study seeks to offer a substantial contribution to the reconceptualization 
of foreign language teaching methodologies, so as to effect a qualitative advancement in the practical accomplishment of teach-
ing aims and objectives.  More specifically, we have put to the test the effectiveness of websites in promoting the students’ 
achievements with regards to listening, reading and the intercultural competences of foreign language learning. This has been 
done by comparing the results attained from the integration of websites in the foriegn language teaching curriculum (to which 
purpose a special website was built serving as a tool and medium in the teaching of acadamic courses on Communication and 
American Civilisation) with those obtained from more traditional approaches. As the hard facts and analysis presented in this 
study suggest, it is time for innovative ideas like that of teaching which is not confined by the physical boundaries of the foreign 
language classroom to make the long delayed transition from being only talked about as unrealistic theory to the realm of every-
day practice.
 
Field of study: Didactics

Key words: listening and  reading competence, foreign language, intercultural dimension, intercultural components, virtual 
teaching, pedagogical integration, traditional teaching, paradigm shift, lifelong learning, learner autonomy, etc.
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