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ABSTRAKTI
Qëllimi i punimit është të kuptojmë rëndësin e ambientit fizik në ndikimin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përmbajtja e këtij punimi është përmbledhje e
materialeve të ndryshme që kanë të bëjnë më ambientin fizik në motivimin e
mësimdhënies dhe mësimnxënie. Hulumtimi është fokusuar në tri shkolla të komunës
së Vushtrrisë, mostra e këtij punimi janë 30 mësimdhënës. Instrumenti i përdorur për
këtë hulumtim është pyetësori i cili përfshinë 15 pyetje të cilat kanë lidhje me temën.
Të dhënat janë analizuar me Pakon Statistikore të Shkencave Sociale dhe është
përdorur analiza descriptive. Rezultatet e hulumtimit sipas mësimdhënësve tregojnë se
ambienti fizik ndikon në motivimin e mësimdhënies dhe mësimdhënies, ku prej 30
mësimdhënës të cilët kanë marr pjesë në hulumtim, 59 % e mësimdhënësve kanë
dhënë përgjigjjën ” Shumë ”, ndërsa 33% e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen “
Mesatarisht ” dhe 8% e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigje “ Pak ”. Lidhur me
temën se a duhet kushtuar vëmendje lëndëve që kanë të bëjnë më vetëdijesimin e
mirëmbajtjes së ambientit fizik thuajse të gjithë kanë qenë të mendimit që “ Po ”
duhet kushtuar vëmendjeve lëndëve që kanë të bëjnë me vetëdijesimin e mirëmbajtjes
së ambientit fizik, ku 97% e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen ” Po ”, ndërsa 3%
e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen “ Jo ”.

Fjalët kyçe: ambienti fizik, mësimdhënie, mësimnxënie, motivimi.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to understand the importance of the physical environment
in the impact of teaching and learning. The content of this paper is a summary of
various materials relating to the physical environment in the motivation of teaching
and learning. The research focused on three schools in the municipality of Vushtrri,
the sample of this paper are 30 teachers. The instrument used for this research is the
questionnaire which includes 15 questions which are related to topic. The data are
analyzed with the Statistical Package of Social Sciences and are used descriptive
analysis.
Research results according to teachers show that the physical environment affects
motivation of teaching and learning, where of 30 teachers who have participate in
research, 59 % of teachers answered " Many ", while 33 % of teachers answered "
Average " and 8 % of teachershave given the answer " Little ". Regarding the topic of
whether it should be dedicated attention to subjects related to environmental
maintenance awareness physical almost everyone has been of the opinion that “ Yes ”
should be paid attention to subjects related to the awareness of the maintenance of the
physical environment, where 97 % of teachers answered " Yes ", while 3 % of
teachers said yes given the answer " No ".

Keywords: physical environment, teaching, learning, motivation.
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1. HYRJE
Mjedisi fizik shpesh përshkruhet si një vend që ka kuptim, një vend që siguron
stabilitet emocional dhe një vend ku një individ përvetëson njohuri përmes përvojave
të shqisave që shohin ngjyrën dhe forma duke ndjerë cilësi dhe dritë (Read, 2007).
Mjedisi fizik është ai që dimensionet e klasës që Carter dhe Doyle e definojn si
"forma e faqes në të cilën ndodh të mësuarit, numri dhe llojet e pjesëmarrësve,
rregullimi i pjesëmarrësve në hapësirën në dispozicion dhe rekuizitat ose objektet në
dispozicion të pjesëmarrësit" (Sahin, Erdem, & Akar, 2011).
Fëmijët janë qendra kryesore në bashkësi, pas shtëpisë dhe familjes, shkolla është
vendi më i rëndësishëm në të cilin qëndrojnë dhe mësojnë fëmijët. Objekti shkollor,
klasat dhe hapësirat e tjera në shkolla duhet të kenë qasje dhe të jenë të këndshme për
qëndrimin e nxënësve për zhvillimin e mësimit dhe aktiviteteve të tjera lidhur
memësimin (Sulejman-Starova, Mojsoki, Lega-Haxhi, & MASH, 2015).
Teoricienët dhe praktikuesit arsimor e kanë njohur gjithmonë rëndësinë e hapësirës
fizike në një ambient të mësimit të hershëm, teoricienë të shquar si Werner, Piaget
dhe Montessori kanë argumentuar se mjedisi i një fëmije është thelbësor për
zhvillimin e tyre dhe se mjediset arsimore duhet të jenë të pasura me stimuj, duke
ofruar mundësi për eksplorim dhe testim (Berris & Miller, 2011).
Sipas librit “ Menaxhimi i mirembajtjes se institucioneve publike arsimore ” Një
mjedis i shëndetshëm shkollor është domosdoshmëri për garantimin e zhvillimit të
aktivitetit mësimor dhe paraqet performancën institucionale edukative dhe
zhvilliminkulturor e social të komunitetit. Hapësirat e shkollës përcaktojnë mënyrën
se si reagojnë pjesëmarrësit brenda këtij dimensioni, ato afektojnë shëndetin, sjelljen e
tyre, duke ndikuar drejtpërdrejtë edhe në procesin dhe cilësinë e mësimit, meqenëse
aktiviteti shkollor është një proces gjithë ditorë, paraqitet nevoja që këto hapësira të
mirëmbahen në vazhdimësi për të mundësuar zhvillimin e mësimit në një ambient të
shëndetshëm dhe me kushtet bazike mësimore. Mirëmbajtja e objektit është aktivitet i
vazhdueshëm dhe i përditshëm i shkollës i cili duhet të organizohet në mënyrë të
vazhdueshme duke përfshirë pastrimin e të gjitha hapësirave edukativo-arsimore,
mjeteve sanitare, orendive dhe pajisjeve tjera në institucionet arsimore me qëllim të
krijimit të kushteve higjienike të shëndetshme dhe për t’u parandaluar nevoja e

2

riparimeve më të mëdha dhe për të siguruar jetëgjatësi funksionale të objekteve
shkollore (Gashi, Duraku, & Osmani, 2019).

Menaxhimi i klasës fillon kur studentët hyjnë në klasë. Prandaj, është përgjegjësia e
parë e mësuesit që të përdorë sa më mirë hapësirën e klasës brenda kufijve të
imponuar nga arkitektura e ndërtesës. Cantrell dhe Cantrell (2003) e përcaktojnë
mësuesin si shefin ekzekutiv të klasës, pasi ai-ajo mund të transmetojë vizionin e tij te
nxënësit dhe është menaxher i mjedisit fizik të klasës. (Sahin, Erdem, & Akar, 2011).
Krahas cilësisë së mësuesit dhe programit, ambienti fizik shihet si një partner kritik në
zhvillimin njohës, shoqëror dhe fizik të një fëmije, i përshkruar nga shumë si i treti
educator (Berris & Miller, 2011).
Sipas hulumtimit “ The influence of the physical environment on early childhood
education classroom management “ Variablat e mjedisit fizik të klasës në lidhje me
përdorimin e rehatshëm të hapësirës përfshijnë madhësinë e klasës, ndriçimin,
temperaturën, ngjyrën, rregullimin e zhurmës, modelin e uljes dhe higjienën. Së pari,
madhësia e klasës duhet të jetë e mjaftueshme për llojet e aktiviteteve që do të
ndërmerren. Duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme për studentët dhe materialet në
klasë dhe zonat që do të përdoren për aktivitetet dhe lëvizjen e studentëve duhet të
jenë mjaft të mëdha. Për më tepër, niveli i ndriçimit duhet të jetë i përshtatshëm që
studentët të shohin qartë njëri-tjetrin dhe mësuesin. Ndriçimi joadekuat i klasës mund
të rezultojë në pavëmendje, nervozizëm dhe joefikasitet (Sahin, Erdem, & Akar,
2011).
Ambienti fizik luan rol të rëndësishëm në ndikimin e procesit mësimorë në motivimin
e mësimdhëniës dhe mësimnxënies, përmes këtij punimi do i paraqesim disa të dhëna
lidhur me ndikimin e ambientit fizik në mësimdhënie në disa shkolla të caktuara në
komunën e Vushtrrisë.
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1.1 Shqyrtimi i literaturës
Sipas hulumtimit ” How design of the physical environment impacts early learning:
Educators and parents perspectives ” të cilët kanë bërë intervistë me prindërit dhe
kanë ardh në përfundim se mjedisi fizik i mësimit të hershëm është i rëndësishëm për
zhvillimin e femijes. Ata donin që shkollat të ishin ‘ shtëpi ’ftuese, të ndritshme dhe të
lidhura me ambientet e jashtme, me një edukator që përshkruan se si hapësira ideale
“e mirëpret fëmijën, i bën ata të ndjehen të sigurt dhe inkurajon të mësuarit ” (Berris
& Miller, 2011).
Në bazë të një hulumtimi ” Effects of Classroom Physical Environment on the
Academic Achievement Scores of Secondary School Students in Kohat Division,
Pakistan ”thuhet se mjedisi i klasës i referohet dhomës fizike në të cilën mësuesi dhe
nxënësit janë faktorët kryesor po ashtu duke përfshirë edhe elementet hapësinorë të
tij d.m.th., dyshemetë, dritare, muret . Sipas studimeve kërkimore mbi mjedisin e
klasës kanë zbuluar se mjedisi fizik luan një rol jetësor në procesin mësimor i cili
mund të ndikojë në performancën e mësuesit ashtu edhe të nxënësve (Suleman &
Hassain, 2014).
Sipas një hulumtimi” Logistical Factors in Teachers' Motivation ” thuhet se fokusi i
reformës arsimore është me të drejtë si mësojnë mësuesit dhe çfarë mësojnë nxënësit,
mjedisi fizik luan një rol të rëndësishëm tek mësuesit dhe tek motivimi i nxënësve, në
bazë të këtij hulumtimi është pyetur një vajzë se si ndihet kur ambienti që e rrethon në
klasë është në gjendje të padëshiruar dhe përgjigjja e vajzës ishte kështu: ” Unë nuk
ndjehem rehat dhe nuk kam asnjë ndjenjë të motivimit për të mësuar kur është klasa
ime në atë gjendje andaj kisha kërkuar që gjësendet në klasë të jenë të rregulluara ose
të sistemuara në mënyrë të duhur ” (Daniels, 2016).
Sipas hulumtimit “ The influence of the physical environment on early childhood
education classroom management “ sipas intervistës me mësimdhënës lidhur me
ambientin fizik të klasës këto ishin qështjet kryesore për të cilët kanë dhënë sugjerime
: Në lidhje me mjedisin fizik të klasës dolën tre çështje: tiparet fizike, funksioni i
sigurisë, mobiljet dhe pajisjet. Në lidhje me çështjet e para, madhësia e klasave të
mëdha dhe zonat e vogla të lëvizjes u përmendën nga shumica e mësuesve. Komentet
e mëposhtme nga mësuesit ilustrojnë rëndësinë e kësaj çështje: "Siç e shoh, dy pika
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janë shumë të rëndësishme: zona e vogël e lëvizjes dhe madhësia e madhe e klasës,
sepse një klasë e mbuluar me shumë nxënës më pengon të arrij te secili nxënës.
Gjithashtu në klasat e vogla lëvizja është jo e lehtë “. “ Meqenëse studentët nuk mund
të lëvizin rehat, ata bëhen më negativë dhe nervozë. Për më tepër, ata nuk ndihen të
lire “. Kategoria e funksionit të sigurisë u përmend nga mësuesit. Ata veçanërisht
komentuan mbi ndriçimin dhe temperaturën si faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në
motivimin e studentëve dhe mësuesve. Tre mësues thanë se ndriçimi dhe temperatura
e klasës së tyre ishin të përshtatshme dhe vetëm një mësues ka komentuar se klasa e
saj është e pastër dhe higjienike. Për të gjitha dobësitë në mjedisin fizik, shumica e
mësuesve thanë se ata mund të komunikonin me administratën e shkollës dhe të tjerët
thanë se mund të diskutonin problemet e tyre me prindërit (Sahin, Erdem, & Akar,
2011).
Një supozim themelor për studimin lidhur me ambientin fizik, është se mjedisi fizik i
shkollës ndikon në arritje të nxënësit dhe se shkollat duhet të shihen si mjedise
gjithëpërfshirëse të të mësuarit dhe jo vetëm kuti ku nxënësitë të ulen derisa të
diplomojnë ose të braktisin shkollën (Tanner, 2008).
Fëmijëve u duhet siguruar mjedis për të nxënit i cili ofron eksperienca më të
ndryshme, me anë të cilave do t’u ndihmohet në zhvillimin e tyre social, intelektual,
fizik dhe emocional në mënyrë të përshtatshme të moshës dhe të nivelit të zhvillimit
të tyre ( Read, Sugawara & Brandt , 1999).
Sipas librit ” Libri i mësuese së arsimit parashkollor ” thotë së një nga aspektet më të
rëndësishme të " Kurrikules se re " dhe " Standardeve të zhvillimit dhe të te nxenit "
në arsimin fillor është edhe mjedisi fizik i jashtëm dhe i brendshëm, i cili “përshpejton
rritjen dhe zhvillimin optimal të fëmijëve ”. Organizimi i mjediseve të jashtme dhe të
brendshme e përcakton shkollën si një vend të përshtatshëm për nevojat e tyre e që i
përgjigjet funksionit edukativ, me qëllim që çdo përvojë të marrë një kuptim sa më të
qartë për zhvillimin e aftësive. Që mjedisi fizik i brendshëm dhe i jashtëm të arrijë
qëllimet që nxënësit të ndihën më të sigurt dhe më të motivuar në mësim, duhet të
plotësojë disa kushte, ndër të cilat përmendim: Mjediset brenda dhe jashtë shkollës
duhet të ken ë hapësira të përshtatshme,hapësira duhet të pajiset në mënyrë të tillë që
të sigurojë akomodimin e secilit nxënës, hapësira duhet të jetë e përshtatshme për
organizimin e veprimtarive të larmishme për çdo grupmoshë, duhet të ketë sa më

5

shumë materiale dhe pajisje të përshtatshme, nëse është e mundur, të bëhen përpjekje
që secilit fëmijë t’i sigurohen hapësira individuale, brenda dhe jashtë shkollës duhet të
ngrihen qendra ku fëmijët të mund të luajnë dhe të punojnë vetëm ose me shokë,
hapësirat brenda ose jashtë shkollës duhet t’i lejojnë fëmijët të lëvizin lirshëm nga
njëra qendër në tjetrën. Për të realizuar me sukses veprimtarinë njohëse-edukative,
mjedisi fizik i brendshëm dhe i jashtëm duhet të jetë sa më funksional. Për
organizimin dhe ndërtimin e tij ndiqen disa parime të rëndësishme, ndër të cilat mund
të përmendim: Organizim i këndshëm dhe funksional si brenda dhe jashtë grupit,
sigurimi i privatësisë së fëmijëve, garantimi i një mjedisi fleksibël dhe stimulues për
të zhvilluar aktivitete, të gjitha mjetet që do të përdoren nga fëmijët të jenë me
shenjën individuale për secilin prej tyre dhe sipas gjatësisë së shtatit, si p.sh. dollapët,
mbajtëset e peshqirëve etj, të sigurohen materialet që mund të paraqesin rrezik për
fëmijët, si xhamat, pasqyrat, gërshërët etj, të përdoren sa më shumë materiale dhe
pajisje, me qëllim që fëmijët të mos grinden me njëri-tjetrin, nëpër korridoret e
shkollës të afishohen punët e fëmijëve dhe herë pas here në to mund të organizohen
edhe ekspozita me produktet e punëve të tyre, si vizatime, panele, makete, punë me
plastelinë etj (Cekani, 2007).
Sipas hulumtimit ” The impact and role of the physical environment of the school on
teaching, learning and educational outcomes ” Rezultatet e provave empirike të
krijuara gjatë eksperimenteve në klasë të hapur në lidhje me ndikimin e mjedisit fizik
në të mësuar janë përzier. Karakteristikat fizike të cilat janë hulumtuar përfshijnë
variabla të tillë si pozicioni i uljes, rregullimi i klasës, klasat e hapura kundrejt
tradicionale, dendësia e klasës, zhurma, pa dritare dhe ndriçimi. Ku këto
karakteristika fizike, vendosja është ekzaminuar për lidhje kauzale mes studentëve ka
pasur shumë pak mbështetje empirike. Sidoqoftë, ka prova të konsiderueshme që
vendosja fizike ndikon drejtpërdrejtë në sjelljen dhe qëndrimet e mësuesit dhe
studentit (Lackery, 1994).
Sipas këtij studimi “ The role of physical environment in enhacing teaching and
research “ ky studim gjykoi motivimin e mësuesve, për shembull, përmes rritjes së
moralit që mësuesit marrin nga puna në një mjedis fizik të përshtatshëm dhe me cilësi
të lartë, pasi ka një ndikim të madh në performancën e nxënësit. Kryesuesi i një
komuniteti komentoi se ambienti fizik kishte një efekt të konsiderueshëm në moralin e
mësuesve. Cilësia e mjedisit të punës jep mesazhe të forta vizuale. Cooper (1985)
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kreu kërkime me 70 mësues në 10 shkolla fillore në Angli duke i kërkuar përmes një
'pyetësori të përshkrimit falas' për të vlerësuar ndërtesat në të cilat ata punuan dhe
funksionet që ata i atribuan mjedisit fizik në të cilin ata mësuan. Ai arriti në
përfundimin se pavarësisht nëse mjediset fizike janë vetë të afta të çaktivizojnë
arsimin, besimi i 'Mësuesve' në aftësinë e tyre për ta bërë këtë mund të provojë vetëpërmbushës ... [duke vepruar] për të ulur moralin dhe motivimin e tyre në mënyrë që
të prishë angazhimin e tyre për mësimdhënie ". Në një pyetësor të administruar
përmes telefonit për 1,050 mësues që përfaqësojnë të gjitha rajonet e SH.B.A.-së, kur
mësuesit u pyetën nëse ata mendonin se klasat e dizajnuara mirë përmirësuan të
mësuarit dhe arritjet, 37 përqind besuan se dizajni i klasës ka një " ndikim shumë i
forte " në të mësuarit dhe arritjet e studentëve me 55 përqind të tjerë që besojnë se
kishin " një ndikim disi të forte " (Clark, 2002).

1.2 Teoria e konstruktizivmit
Në bazë të hulumtimit” Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching
and Learning ” Konstruktivizmi është një qasje ndaj mësimdhënies dhe mësimit
bazuar në kushtin që njohja (mësimi) është rezultat i " konstruksionit mendor ". Me
fjalë të tjera, nxënësit mësojnë duke bashkuar informacione të reja së bashku me ato
që ata tashmë dinë. Konstruktivizmi është një teori mësimore që gjendet në psikologji
që shpjegon se si njerëzit mund të fitojnë njohuri dhe të mësojnë. Teoria e të mësuarit
konstruktivist ka pasur ndikim të gjerë në të nxënë në teoritë dhe metodat e
mësimdhënies në arsim dhe është një temë themelore e shumë lëvizjeve të reformës
arsimore (Bada, 2015).
Sipas hulumtimit “ Effective Learning Environment Characteristics as a requirement
of Constructivist Curricula: Teachers’ Needs and School Principals’ Views “ Në
konstruktivizëm, theksi vihet tek nxënësi si ndërtues. Nga këndvështrimi
konstruktivist, ndërveprimi shoqëror dhe gjuha është mjet për të ndërtuar dije, dhe
kështu tregon sesa një individ ka përvojë . Prandaj, pritet që mjedisi fizik i shkollave i
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lejojn nxënësit të bashkëveprojnë, bashkëpunojnë dhe shkëmbejnë mendime me njëritjetrin. Qasja konstruktiviste thekson nevojën për vende të gjera në shkolla ose mësim
në mjedise për të lejuar ndërveprimin shoqëror midis nxënësve dhe përmirësimin e
tyre në aktivitetet fizike, si dhe disponueshmëria e burimeve dhe materialeve të
ndryshme që bëjnë mjedisin mësimor më tërheqës për nxënësit (Durumus, 2016).

1.3 Teoria e biheviourizmit (sjelljes)
Sipas hulumtimit ” From behaviorism to generativism:changes of theoretical
principles of ICT applications in teaching and learning ” Biheviourizmi ka të bëjë me
sjelljen. Ai përqendrohet në komponentët objektivë dhe të vëzhguar të sjelljes.
Biheviourizmi u themelua nga John B. Watson (1928) në pjesën e hershme të
shekullit të 20-të. Ky ishte formulimi më i hershëm i një teorie koherente të të
mësuarit. Puna e Watson u bazua në eksperimentet e Ivan Pavlov, dhe kondicionimit
klasik. Sjellja u zhvillua në veprat e Thorndike, Tolman, Guthrie, Hull, Skinner, dhe
të tjerët. Në ditët e sotme biheviourizmi shoqërohet me emrin e B.F. Skinner i cili
testoi teoritë e Watson në laborator. Skinner deklaroi se njerëzit i përgjigjen mjedisit
të tyre, por ata gjithashtu veprojnë në mjedis për të prodhuar pasoja të caktuara
(Malach & Malčík, 2013).
Sipas hulumtimi “ Impact of space and color in the physical environment on
preschool childrens cooperative behavior ”kanë bërë disa studime lidhur me sjelljet e
nxënësve ndaj ambientit fizik dhe këndvështrimi i studiuesve ishte ky elementët e
dizajnit të ambientit fizik për fëmijët mendohet se kanë efekte të rëndësishme në
sjelljen e fëmijëve, prandaj rregullimi i ambientit duhet të mendohet në fillim si
pershembull rregullimi i hapsirës brenda klasës, kujdesi ndaj perzgjedhjes së ngjyrës
së murit dhe kombinimin e gjësendeve në klasë (Read,Sugawara& Brand,1999).
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1.4 Teoria kognitive (njohëse)
Sipas hulumtimit ” From behaviorism to generativism:changes of theoretical
principles of ICT applications in teaching and learning “ Teoritë njohëse të të
mësuarit kanë të bëjnë me proceset që ndodhin brenda trurit dhe sistemit nervor siç
mëson një person. Ata ndajnë idenë se njerëzit përpunojnë në mënyrë aktive
informacionin dhe mësimi zhvillohet përmes përpjekjeve të nxënësit. Proceset e
brendshme mendore përfshijnë futjen, organizimin, ruajtjen, marrjen dhe gjetjen e
marrëdhënieve ndërmjet informacionit. Qasjet njohëse theksojnë mënyrën e
përpunimit të informacionit (Malach & Malčík, 2013).
Sipas hulumtimit ” The Physical Environment and Cognitive Development in ChildCare Centers ” Një pamje ekologjike e zhvillimit të fëmijëve duke marrë parasysh
rolin e mjedisit total sociofizik të sjelljes, do të na shtynte të presim që karakteri i
mjedisit të ndërtuar të qendrave të përkujdesjes së fëmijëve të ketë ndikim në
zhvillimin e hershëm njohës hulumtimi i kohëve të fundit mbi ndikimet e mjedisit
fizik të vendosjes së kujdesit për fëmijë në zhvillimin njohës ka shqyrtuar tri çështje:
1) efektet e ndryshimeve midis qendrave të kujdesit për fëmijë dhe shtëpive të kujdesit

ditor familjar, 2) efektet e madhësisë së qendrës dhe grupit, raportet e kujdestarëve të
fëmijëve, 3) efektet e përcaktimit hapësinor të cilësimeve të aktivitetit (Moore, 1987).

1.5 Mirëmbajtja e ambientit fizik të shkollës
Sipas doracakut ” Udhezim me doracak për mirëmbajtjen e objekteve shkollore”
Mirëmbajtja e objekteve shkollore paraqet një përmbledhje aktivitetesh, terminesh
dhe personash të obliguar të cilët duhet të organizohen dhe të veprojnë në mënyrë të
organizuar dhe të dobishme. Mirëmbajtja efektive e objekteve shkollore i mbron
investimet kapitale, kujdeset për shëndetin dhe për sigurinë e fëmijëve dhe të
punësuarve dhe siguron kushte për zhvillimin e procesit arsimor. Mirëmbajtja e
objekteve shkollore ndikon mbi dukjen e objektit, funksionimin e pajisjeve, shëndetin
e nxënësve dhe personelit dhe zhvillimin e procesit mësimor. Të gjithë të punësuarit
në shkollë duhët të jenë përgjegjës për mirëmbajtje si :
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-Mësimdhënësit duhet ta ngrisin nivelin e rëndësisë së ndikimit të drejtpërdrejt të
mirëmbajtjes së objekteve shkollore mbi procesin mësimor, t’i edukojnë nxënësit
se si duhet të sillen brenda dhe jashtë objekteve shkollore.
-Nxënësit duhet t’i konsiderojnë objektet shkollore si mjedis i tyre për mësim dhe
zhvillim, të sillen me respekt ndaj pronës shkollore, të krijojnë shprehi pozitive të
cilat do t’i pasurojnë përvojat e tyre jetësore (Sulejman-Starova, Mojsoki, LegaHaxhi, & MASH, 2015).

1.6 Ndikimi i ambientit fizik në motivimin e nxënësve
Sipas doracakut ” Aktivitete për mbështetje të gjithë nxënësve në shkollë dhe në klasë
” Pse është me rëndësi ambienti i klasës? Nxënësit duhet të ndjehen të fuqishëm, të
pranueshëm dhe të sigurtë për të mësuar dhe për të provuar gjëra, të cilat iu duken të
vështira. Nevojat psikologjike të nxënësve duhet patjetër të përmbushen, për ndryshe
nuk do të mund të përqendrohen në mësim. Në mjedisin mbështetës mësimor fëmijët
ndjehen të mirëseardhur dhe të sigurtë, madje ftohen të hulumtojnë, të mësojnë dhe të
komunikojnë. Krijimi i ndjenjës së bashkësisë dhe mbështetja e ndërsjellë, ku të gjithë
fëmijët do të kenë vetëbesim të mësojnë, ndërsa edhe gabimet shihen si mundësi për
mësim, e jo si shkas për turpërim. Më poshte paraqesim një shembull të motivimit të
nxënësve përmes ambientit fizik siq është vendosja e punimevë të nxënësve më mur,
ku vendosja e punimeve të nxënësve në mur është e rëndësishme për nxënsitë për
arsye se nxënësit krijojn vetbesim kur shohin punimet e tyre në ambientin e klasës. Po
ashtu mësuesit mund ta përdorin listën për kontrollim të mjedisit mësimor ose pyetjet
vijuese për të shqyrtuar orarin aktual në klasë:


A përfshin klasa zona të ndryshme mësimore (p.sh. mësim në rreth, hapësirë
për punë individuale në detyra, hapësirë për punë në grupe)?



A janë materialet mësimore në dispozicion dhe lehtësisht të qasshme për të
gjithë fëmijët?



A mund fëmijët të përfshihen në lojëra ose në lexim të librave, pasi ta
përfundojnë detyrën?
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A mund fëmijët të ulen në vende të ndryshme, në vend se të ulen në një vend



A kanë fëmijët të drejtë vote gjatë rregullimit të mjedisit të tyre mësimor.

Mësuesi dhe nxënësit mund të mendojnë së bashku për rregullimin hapësinor të
klasës dhe mënyrën se si klasa të bëhet më e individualizuar ose më funksionale për
mësim nga nxënës të caktuar (Holenveger & Krompak, 2018).
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2. TË DHËNAT DHE METODAT E PUNËS
2.1 Dizajni hulumtues
Hulumtimi ” Efekti i ambientit fizik në motivimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies
në shkolla ” në komunën e Vushtrrisë në tri shkolla të caktuara, është hukumtim
kuantitativ, për përpunimin e së cilës do të mbështetemi te të dhënat numerike që janë
prezantuar në trajtën e statistikave.
Qëllimi i këtij punimi është të kuptojme rëndësinë e mjedisit fizik që ndikon në
mësimdhënie dhe mësimnxënie.
Hipotezat apo pohimet në këtë hulumtim janë:
H1: Ambienti fizik ndikon në motivimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
H2: Vendosja e punimeve të nxënësve në mur ndikon në motivimin e nxënësve.
H3: Mësimdhënësitë duhet t’i kushtojnë rendësi lëndëve që kanë të bëjnë me
pastërtinë dhe mirëmbajtjen e ambientit fizik.

2.2 Pjesëmarrësit
Hulumtimi është fokusuar në tri shkolla të komunës të Vushtrrisë, mostra e këtij
punimi janë mësimdhënësitë, gjithsej 30 mësimdhënës. Përzgjedhja e shkollave është
bërë nga ana e mentorit te këtij punimi.
Shkollat e përzgjedhura janë:
1. SHFMU ” Nedakoc ”
2. SHF ” Mustafë Venhari ”
3. SHFMU ” Rexhep Musa ”
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Tabela 1.
Shpërndarja e pyetësorëve sipas shkollave
N
Shkollat
SHFMU ” Nedakoc ”

11

SHFMU ” Rexhep Musa ”

8

SHF ” Mustafe Venhari ”

11

2.3 Instrumenti
Të dhënat në këtë hulumtim mblidhen përmes pytësorit. Përmes këtij instrumenti janë
nxjerrë të dhëna statistikore lidhur me ambientin fizik në shkollat e caktuara ne
komunën e Vushtrrisë. Pytësori përmban pyetje të tipit të mbyllur.

2.4 Mënyra e mbledhjes së të dhënave
Mbledhja e të dhënave është bërë përmes platformës Google Forms, të dhënat janë
mbledhur në një periudhë kohore prej 3 ditësh, 1-4 shtator 2020. Plotësimi i
pyetsorëve është bërë nga ana e mësimdhënësve, ku së pari është kërkuar leje nga
personi kompetentë në të tri shkollave të caktuara si: drejtori i shkollës

2.5 Analizat
Të dhënat janë analizuar me Pakon Statistikore të Shkencave Sociale- SPSS 20 dhe
janë analizuar me analizën deskriptive.
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2.6 Aspekti etik
Plotësimi i pyetësorve është bërë në mënyrën onlinë dhe anonime. Të dhënat janë
konfidenciale si dhe pjesëmarrja në hulumtim ishte vullnetare.

2.7 Kufizimet e hulumtimit
Në këtë hulumtim janë përfshirë vetëm tri shkolla të komunës së Vushtrrisë që
krahasuar me numrin në total të shkollave që gjenden në Vushtrri është mostër e vogël.
Një mostër e përbërë nga një numër më i madh i shkollave do të jepte padyshim
rezultate më të besueshme. Të gjithë mësimdhënësitë kanë qenë të gatshëm për të
plotësuar pyetësorin.
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3. REZULTATET E HULUMTIMIT
3.1 Analiza deskriptive
Sipas tabelës nr.2 shohim se gjithsej pjesëmarrës në hulumtim ishin 30 mësimdhënës
të komunës së Vushtrrisë. Sipas rezultateve vërejmë se 17 % e mësimdhënësve ishin
meshkuj dhe 83 % femra.
Tabela 2.
Ndarja gjinore e pjesëmarrësve në hulumtim

N

%

Mashkull

5

17

Femër

25

83

Gjinia

Në tabelën nr.3 do paraqesim nivelin arsimore të mësimdhënësve. Sipas tabelës 63 % e
mësimdhënësve kanë nivelin e studimit bachelor dhe 37 % studimet master.

Tabela 3.
Ndarja e mësimdhënsve sipas nivelit arsimor

N

%

Studimet bachelor

19

63

Studimet master

11

37

Niveli arsimore

Në tabelën nr.4 do paraqesim pervojën e punës së mësimdhënësve. Sipas tabelës 37 %
e mësimdhënësve kanë më pak së 5 vite përvojë pune, 33 % e mësimdhënësve kanë 510 vite përvojë pune, 23% e mësimdhënësve kanë 10-15 vite përvojë pune ndërsa 7%
e mësimdhënësve kanë më shumë se 15 vite përvojë pune.
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Tabela 4.
Ndarja e mësimdhënësve sipas përvojës së punës.
N

%

Më pak se 5 vite

11

37

5-10 vite

10

33

10-15 vite

7

23

Më shumë se 15 vite

2

7

Përvoja e punës

Në bazë të grafikut nr.1, shohim përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen ” Sa
mendoni se ndikon ambienti fizik ne motivimin e mesimdhenies dhe mesimnxenies?

Sa mendoni se ndikon ambienti fizik ne motivimin e
mesimdhenies dhe mesimnxenies?

Pak

Aspak

Mesatarisht

Shume

Grafiku 1. Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me ndikimin e ambientit fizik në motivimin e
mësimdhësnies dhe mësimnxënies.
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Sipas grafikut nr.2 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me rëndësin e
pastertisë dhe mirëmbajtjes së ambientit fizik.
Ne shkollat ku ju punoni sa i kushtoni rendesi pasterstise dhe
mirembajtjes se ambientit shkollor?

Pak

Aspak

Mesatarisht

Shume

Grafiku 2. Përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me rendesin e mirembajtjes se ambientit
shkollor

Në bazë të grafikut nr.3 shohim përgjigjjet sipas pikëpamjes së mësimdhënësve lidhur
me pyetjen ”A janë të kujdesshëm nxënësit ndaj ambientit shkollore ” .
A jane te kujdesshem nxenesit ndaj ambientit shkollore?

Pak

Mesatarisht

Shume

Grafiku 3.Përgjigjjet e mësimdhënsve lidhur me nxënësit
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Sipas grafikut nr.4 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur më pytjen “ A mendoni
se duhet kushtuar vëmendje lëndeve qe kanë të bëjnë me vetëdijesimin e mirëmbajtjes
së ambientit shkollore? ” .

A mendoni se duhet kushtuar vemendje lendeve qe kane te bejne
me vetedijesimin e mirembajtjes se ambientit shkollore?

Po

Jo

Grafiku 4.Përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me ambientin
shkollore

Sipas grafikut nr.5 shohim përgjigjjet e mësimdhënsve lidhur me pyetjen “ A mendoni
se ndikon në motivimin e nxënësve rregullimi i mjedisit shkollor me punimet e tyre
personale ”.
A mendoni se ndikon ne motivimin e nxenesve rregullimi
i mjedisit shkollore me punimet e tyre personale?
0

100

Po

Jo

Grafiku 5.Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me punimet e nxënësve .
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Sipas grafikut nr.6 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen ”A
mendoni se nxenesit janë faktorë për ndotjen e mjedisit shkollor? ”.
A mendoni se nxenesit jane faktore per ndotjen e mjedisit
shkollore?

Po

Jo

Grafiku 6. Përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me nënësit.

Sipas grafikut nr.7 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “ A
mendoni se duhet te organizoni aktivitete per mirembajtjen e mjedisit se bashku me
nxenesit “.

A mendoni se duhet te organizoni aktivitete per mirembajtjen e
mjedisit se bashku me nxenesit?

Po

Jo

Grafiku 7. Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me organizimin e aktiviteteve per mirembajtjen
e mjedisit.
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Sipas grafikut nr.8 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “ A
mendoni se duhet te kete angazhime të përbashkëta në mes te nxënësve,
mësimdhënsve dhe puntorëve lidhur me mirembajtjen e shkollës ”.
A mendoni se duhet te kete angazhime te perbashketa
ne mes te nxenesve, mesimdhenesve dhe puntoreve
lidhur me mirembajtjen e shkolles?

Po

Jo

Grafiku 8. Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me mirembajtjen e shkollës.

Sipas grafikut nr.9 shohim dallimet në mes shkollave lidhur me pyetjen sa i kushtoni
rendësi pastërtisë dhe mirëmbajtjës së ambientit shkollor.

Ne shkollat ku ju punoni sa i kushtoni rendesi pastertise dhe
mirembajtjes se ambientit shkollor?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SHFMU"Nedakoc:

SHFMU"Rexhep Musa"
Pak

Mesatarisht

SHF"Mustafe Venhari

Shume

Grafiku 9. Dallimet në mes shkollave ne pyëtjen se sa i kushtojn rendesi pastertise
dhe mirembajtjes se ambientit shkollor.
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4. DISKUTIME
Gjëja e parë që na tërheq kur ne vizitojmë një shkollë është pamja e saj, sa është e
rregulluar ajo shkollë, sa është e ndriquar, sa është e zbukuruar me punimet e
nxënësve e shume detaje tjera. Pra, hapi i parë i cili na krijonë një ndjenjë
mirëseardhje në shkollë është ambienti fizik. Sipas literaturës që kam lexuar lidhur me
temën që e kam vërehet se ambienti fizik i shkollës luan rol të rëndësishëm tek
nxënësit dhe mësimdhënësit.
Në bazë të pyetësorit të cilin e kam punuar lidhur me temën janë përgjigjur rreth 30
mësimdhënës të komunës së Vushtrrisë, ku në përgjithësi sipas përgjigjjëve të
mësimdhënsve, pothuajse të gjithë dhanë mendime pozitive lidhur me ambientin fizik,
ku ndaj pyetjes siq shihet tek grafiku nr 1. se “ A ndikon ambienti fizik në motivimin
e mësimdhënies dhe mësimnxënies “ 60 % e mësimdhënësve janë përgjigjur se “ Po ”
ambienti fizik ndikon mjaft shumë në motivimin e mësimdhënies dhë mësimnxënies,
33 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Mesatarisht” pra, që dmth se ambienti fizik
është faktorë kryesor për një shkollë.
Në bazë të grafikut nr. 2 shohim rezultatet ndaj pyetjes “ Në shkollat ku ju punoni sa i
kushtoni rëndësi pastërtisë dhë mirëmbajtjës së ambientit shkollor? “ Sipas rezultateve
vërejmë se 53 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Shumë ” që do te thotë se
mësimdhënësit i kushtojnë mjaft shumë rëndësi mirëmbajtjes së ambientit shkollor,
44 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Mesatarisht “ dhe 3 % e mësimdhënësve janë
përgjigjur “ Pak “.
Në bazë të grafikut nr. 3 shohim rezultatet ndaj pyetjes “ A janë të kujdësshëm
nxënësit ndaj ambientit shkollor? “, ku sipas përgjigjjeve të mësimdhënësve vërejmë
se nxënësit nuk tregohen aq shumë të kujdesshëm ndaj ambientit shkollor, ku sipas
rezultateve 60 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Mesatarisht ”, 23 % e
mësimdhënësve janë përgjigjur “ Shumë ” dhe 17 % e mësimdhënësve janë përgjigjur
“ Pak ”.
Sipas grafikut nr. 4 vërejmë se mësimdhënësit janë të pajtimit që duhet kushtuar
rëndësi lëndëve që kanë të bëjnë me vetëdijesimin e ambientit shkoll, ku sipas
rezultateve shohim se 97 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Po ” dhe 3 % e
mësimdhënësve janë përgjigjur “ Jo ” .
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Tek grafiku nr. 5 janë paraqitur rezultatet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “A
mendoni se ndikon në motivimin e nxënësve rregullimi i ambientit shkollor me
punimet e tyre ” ku tek kjo pyetje të gjithë mësimdhënësit kishin të njëtin mendim se
“ Po ” rregullimi i ambientit shkollor me punimet e nxënësve ndikon në motivimi e
nxënësve.
Tek grafiku nr. 6 shohim rezultatet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen se “ A janë
nxënësit faktor për ndotjen e mjedisit shkollor ” dhe përgjigjjet e mësimdhënësve
ishin kështu : 57 % e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen “Po” dmth. sipas kësaj
përqindje të mësimdhënësve mendojnë se nxënësit janë faktorë për ndotjen e mjedisit
shkollor dhe 43 % e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen “Jo ”, dmth. sipas kësaj
përqindje tëmësimdhënësve mëndojnë se nxënësit nuk janë faktorë për ndotjen e
mjedisit.
Tek grafiku nr.7 shohim rezultatet e mësimdhënsve lidhur me pyetjen “ A mendoni se
duhet te organizoni aktivitete per mirembajtjen e mjedisit se bashku me nxenesit “ ku
tek kjo përgjigjje të mësimdhënësit 100 % ishin të mendimit se duhet organizuar
aktivitete per miremabjtjen e mjedisit.
Tek grafiku nr.8 janë paraqitur rezultatet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “ A
mendoni se duhet te kete angazhime të përbashkëta në mes te nxënësve,
mësimdhënsve dhe puntorëve lidhur me mirembajtjen e shkollës “ ku të gjithë
mësimdhënësitë 100 % dhanë përgjigjjën “ Po “ .
Tek grafiku nr.9 shohim dallimet në mes tri shkollave të cilat kanë marrë pjesë në
pyetësor, sipas tabelës së rezultateve shohim se SHF ” Mustafe Venhari” është shkolla
ë cila i kushton më së shumti rëndësi pastërtisë dhe mirëmbajtjes së ambientit ku prej
11 mësimdhënësve të SHF ” Mustafe Venhari” 9 prej tyre kishin dhënë përgjigjjen “
Shumë “ dhe 2 prej tyre “ Mesatarisht “ , pastaj në vendin e dytë është shkolla
SHFMU “ Nedakoc “ ku prej 11 mësimdhënësve 8 prej tyre kanë dhënë përgjigjjen “
Shumë “ dhe 3 mësimdhënës kanë dhënë përgjigjjen “ Mesatarisht “ dhe në vendin e
tretë SHFMU “ Rexhep Musa “ ku prej 8 mësimdhënësve 4 prej tyre kanë dhënë
përgjigjjen “ Shumë “ dhe 4 mësimdhënës kanë dhënë përgjigjjën “ Mesatarisht “.
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5. KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
Në bazë të rezultateve të hulumtimit dhe literaturës që kam lexuar për këtë punim
vërejmë qartë se ambienti fizik i shkollës, klasës luan rol të rëndësishëm si për
mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit. Sipas rezultateve të hulumtimit ku 60 % e
mësimdhënsve dhanë përgjigjje se ambienti fizik ndikon mjaft shumë në mësimdhënie
dhë mësimnxënie, sipas përgjigjjeve të mësimdhënësve lidhur me ambientin shkollor
dhanë përgjigjje mjaft pozitive, mësimdhënësit ishin të gatshëm për të kontribuar në
ambientin e shkollës duke bashkëpunuar me prindër, puntorët e shkollës dhe drejtorin.
Po ashtu mësimdhënësit ishin të pajtimit që në shkolla të kenë lëndë që kanë të bëjnë
me vetëdijësimin e mirembajtjës së mjedisit shkollore. Lidhur me ambientin fizik dhe
motivimin e nxënësve pika kryesore ishte vendosja e punimeve te nxënësve në mur
për arsye se nxënësit ndiheshin më të sigurt kur shihnin punën e tyre. Andaj i’u kisha
rekomanduar të gjithë drejtorëve, mësimdhënësve dhe puntorëve të shkollave që të
kujdesen më shumë për mjedisin shkollor, të mbajnë të pastërt ambientin dhe
ambienti të jetë në kushte të favorshme për të mësuar fëmijët.
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SHTOJCAT
Shtojca A
FORMULAR PAJTIMI
UNIVERSITETI I MITROVICES
‘ISA BOLETINI’
Rr. Ukshin Kovaçica, 40000, Mitrovicë
Republika e Kosovës
FAKULTETI I EDUKIMIT

F O R M U LA R

PAJTIMI

I/E nderuar,
Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës, në organizimin e studimeve ka të
paraparë zhvillimin e punimit të Diplomës. Në këtë kuadër, unë kam zgjedhur të
zhvilloj hulumtimin me titull “Efekti i ambientit fizik në motivimin e mësimdhëniës
dhe mësimnxënies”.
Formulari i’u ofrohet për tu pajtuar që të jeni pjesë e hulumtimit. Ne iu sigurojmë që të
dhënat e mbledhura në këtë studim, do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të
këtij studimi. Ju mund të zgjidhni të jeni pjesëmarrës në kushte anonimiteti ose
konfidencialiteti. Ne respektojmë zgjedhjen tuaj.
Duke besuar dhe respektuar në bashkëpunimin me ju, ju falënderojmë.

Ju lutem nënshkruani konfirmimin tuaj.

Ofruesi i formularit

Një kopje e këtij konfirmimi mbetet tek ju.
----------------------------------------

--------------------------------

[Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi në vazhdimësi, ju lutem kontaktoni profesorin
udhëheqës të punimit, Qerim Selimi, në emailin : qerim.selimi@umib.net]

Ju faleminderit !

26

Shtojca B
Efekti i ambientit fizik në motivimin e mësimdhënies dhe
mësimnxënies në shkolla: në komunën e Vushtrrisë
Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini", në organizimin e
studimeve ka të paraparë zhvillimin e punimit të diplomës. Në këtë kuadër, unë kam
zgjedhur të zhvilloj hulumtimin me titull “ Efekti i ambientit fizik në motivimin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies ” në komunën e Vushtrrisë, nën udhëheqjen e
mentorit Prof.Dr. Qerim Selimi. Ne i’u sigurojmë që të dhënat e mbledhura në këtë
hulumtim, do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të këtij hulumtimi. Të
dhënat tuaja janë konfidenciale dhe në kushte anonimiteti.
Ju lutemi të jepni përgjigje korrekte dhe të sinqerta.
1. Cila është gjinia juaj?
-M
-F
2. Sa vite përvojë pune keni?
-Më pak se 5 vite
- 5-10 vite
- 10-15 vite
- Më shumë se 15 vite
3. Cili është niveli juaj arsimore?
- Studimet bachelor
- Studimet master
4. Shkolla ku ju punoni?
- SHFMU ”Nedakoc”
-SHFMU ”Rexhep Musa”
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-SHF “Mustafe Venhari”

5. A jeni të vetëdijshem që ekziston ligji për mbrojtjen e mjedisit?
-Po
-Jo
6. A e dini se mjedisi ku punoni ndikon në shëndetin tuaj?
-Po
-Jo
7. Sa mendoni se ndikon ambienti fizik në motivimin e mësimdhënies dhe
mësimnxëines?
-Pak
-Aspak
-Mesatarisht
-Shumë
8. Në shkollat ku ju punoni sa i kushtoni rëndësi pastërtisë dhe mirëmbajtjes së
ambientit shkollor?
-Pak
-Aspak
-Mesatarisht
-Shumë
9. A janë të kujdesshëm nxënësit për ambientin shkollor?
-Pak
-Aspak
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-Mesatarisht
-Shumë
10. A mendoni se duhët të organizoni aktivitete për mirëmbajtjën e mjedisit së
bashku me nxënësit?
-Po
-Jo
11. A mendoni se duhet kushtuar vëmendje lëndëve që kanë të bëjnë me
vetëdijesimin e mirëmbajtjes së ambientit shkollor?
-Po
-Jo
12. A mendoni se për lëndët si biologji, kimi, fizik, teknologji duhet të kenë klasa
të veqanta?
-Po
-Jo
13. A mendoni se ndikon në motivimin e nxënësve rregullimi i mjedisit shkollor
me punimet e tyre personale?
-Po
-Jo
14. A mendoni se duhet të ketë angazhime të përbashkëta në mes të nxënësve,
mësimdhënësve dhe puntorëve lidhur me mirëmbajtjen e shkollës?
-Po
-Jo
15. A mendoni që nxënësit janë faktorë për ndotjen e mjedisit?
-Po
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-Jo
Ju faleminderit !
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