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ABSTRAKTI
Aftësimi dhe mësimi efektiv i shkencave natyrore ka për qëllim aftësimin e nxënësit për të
përfunduar hulumtime, të analizojnë probleme dhe të përdorin procese dhe aftësi praktike në
hartimin dhe vlerësimin e zgjidhjeve dhe poashtu të kuptojnë përdorimet praktike të shkencave
natyrore në shoqëri, mjedis dhe të kenë vlera që i bëjnë qytetarët mbikëqyrës dhe krijues. Qëllimi
bazë i këtij hulumtimi është analizimi dhe vlerësimi i përceptimeve të mësimdhënësve lidhur me
mësimin e shkencave të natyrës. Duke u bazuar në ndryshimet e fundit që ndodhën në globin
tonë kryesisht në dekadën e parë të këtij shekulli, ky punim synon të analizojë edhe literaturën
relevante duke provuar të gjej metodat më të përshtatshme lidhur me mësimdhënien e shkencave
të natyrës.
Rezultatet e fituara na tregojnë se mësimdhënësit në komunën e Mitrovicës përceptojnë se
mësimi i lëndëve të shkencave të natyrës ështe shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijëve
dhe gjithashtu interesimin e nxënësve për mësimin e lëndëve të shkencave të natyrës e vlerësojnë
të jetë i lartë.
Fjalët kyçe: Mësimdhënie, mësimnxënie, nxënës, lëndë, shkenca të natyrës.

X

ABSTRACT

Effective science training and learning aims to enable students to complete investigations,
analyze problems, and use practical processes and skills in designing and evaluating solutions, as
well as to understand the practical uses of the natural sciences in society and the environment,
and to have values that make citizens supervisory and creative. The main purpose of this research
is to analyze and evaluate teachers' perceptions regarding the teaching of natural sciences. Based
on the recent changes that took place in our globe mainly in the first decade of this century, this
paper aims to analyze the relevant literature by trying to find the most appropriate methods
related to the teaching of natural sciences.
The obtained results show that the teachers in the municipality of Mitrovica perceive that the
teaching of natural sciences is very important for the development of children and also the
interest of students in learning natural sciences is high.

Keywords: Teaching, learning, student, subjects, natural sciences.
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1.HYRJE

Mësimi i lëndëve shkencore për fëmijët është në një udhëkryq i rëndësishëm. Në dekadën e parë
të shekullit të 21-të, ne jemi përballur me sfida të mëdha shkencore me të cilat rinia e sotme do të
duhet të përballet. Disa nga këto çështje përfshijnë pandeminë e zgjeruar të HIV / AIDS,
ndryshimin e klimës globale, urinë në botë, eksplorimin hapësinor, zhvillimi dhe zbatimin e
burimeve alternative të energjisë (Blake & Mcnally, 2008).
Përderisa nevoja për përparime shkencore është në kulmin e saj, të mësuarit për shkencën në
shkollë po përballet me sfida kritike. Mësimdhënësit e shkencës në fillim të shekullit të 21-të u
përballën me një numër çështjesh. Me të vërtetë, nxënësit në Kosovë ende mbeten mbrapa
nxënësve në kombe të tjera në shkencë, veçanërisht nga nxënësit e vendeve evropiane e atyre
aziatike (Shadreck & Isaac, 2012). Disa nga çështjet më komplekse në fushën e arsimit shkencor
përfshijnë disponueshmërinë e librave shkollore dhe burimeve të klasës, përgatitjen dhe trajnimin
e mësuesve të shkencave, kundërshtimin politik e fetar ndaj shkencës me të madhe, nevojën për
të përmbushur standardet dhe për të përgatitur studentët për provime më të standardizuara, si dhe
përdorimin në mënyrë dramatike të internetit si burim i informacionit. Duke pasur parasysh këto
dhe çështje të tjera, është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptohen, pranohen dhe ndërtohen
aftësitë e nxënësve (Stoddart, Cruz & Tolbert, 2010).
Fusha e psikologjisë edukative ka ende për të kontribuar në edukimin shkencor. Ka pasur shumë
zhvillime të rëndësishme të kohëve të fundit në studimin e njohjes, motivimit dhe kjo njohuri e
re ka shumë për të shtuar në përmirësim e edukimit shkencor. Të mësuarit për shkencën kërkon
koordinimin e një grupi kompleks të strategjive dhe aftësive njohëse, efektive dhe motivuese.
Konkretisht, hulumtimi nga psikologjia edukative mund të kontribuojë shumë në të kuptuarit
tonë sesi fëmijët i përvetësojnë dhe përpunojnë njohuritë shkencore, mësojnë konceptet e
gabuara, mësojnë për ligjërimin e shkencëtarëve, gjithashtu mësojnë sesi të mendojnë dhe të
arsyetojnë si shkencëtarë, vlerësojnë burimet shkencore-informative dhe pajtohen me bindjet
personale (p.sh., besimet fetare dhe politike) në përmbajtjen e shkencës (Kelmendi, 2010).
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James dhe Pollard (2006) mendojnë se mësimdhënia dhe mësimi kanë atë aftësi që të ndryshojnë
mendjen e nxënësit dhe në këtë mënyrë ata mund të njohin qëndrimet dhe aftësinë e të rinjve të
cilët kontribuojnë në shoqërinë bashkëkohore. Mësimdhënia bëhet faza qëndrore e të mësuarit të
shkathtësisë dhe arritjes së nxënësit. Në vendet e zhvilluara, çështjet dhe kompleksiteti i
mësimdhënies dhe mësimit të lëndëve shkencor kanë marrë vëmendje të konsiderueshme për
shkak të kthimeve të parashikuara (Sitsebe, 2012). Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Komisioni Nacional për Mësimin e Matematikës dhe Shkencës për Shekullin XXI të
udhëhequr nga John Glenn (2000) argumentoi se mirëqenia e ardhshme e popullit të tyre varet jo
vetëm nga mënyra si ata edukojnë fëmijët e tyre në mënyrë gjenerale, por nga sesa mirë ata
edukohen në matematikë dhe në shkenca natyrore në mënyrë të veçantë. Gjithashtu duke
nënvizuar rëndësinë e mësimdhënies dhe të mësuarit të shkencave natyrore, Diamanti nga
Programi i Kërkimit të Mësimdhënies dhe Mësimnxënies (2006) në raportin e Mbretërisë së
Bashkuar mbi edukimin shkencor në shkolla, pohoi se aftësia për të gjeneruar njohuri të reja dhe
për ti përdorur ato në mënyrë inovative, varet nga të pasurit e një popullatë të arsimuar
shkencërisht dhe për këtë arsye edukimi në shkolla është një përgatitje thelbësore për jetën e më
vonshme të letërsisë shkencore (James, 2012). Padyshim, mësimdhënia e efektshme e shkencës
ndihmon në zhvillimin e mësimit dhe vetëbesimit të domosdoshëm i cili është i rëndësishëm për
të rritur performancën e tyre akademike (Chalufour, 2010).
Hulumtimi për mësimin e shkencave natyrore është akoma i mangët (Set, Hadman & Ashipala,
2017), duke na lënë boshllëqe të njohurive në lidhje me çështje të ndryshme që mund të
pengojnë ose përmirësojnë rezultatet e suksesshme në zonën e mësimit në atë nivel të veçantë.
Sidoqoftë, copëzat e hulumtimit vërtetojnë se mësimi i shkencave natyrore vështirë se mbështet
konceptimin e zhvillimit të nxënësve të shkollave fillore (Set et al., 2017). Ka mungesë të
infrastrukturës së nevojshme që e bën mësimin e shkollave inrurale gati të pamundur (Mtsi,
Maphosa & Moyo, 2016), disa mësuesve u mungon baza e duhur në metodat e mësimdhënies së
shkencave të natyrës dhe njohuritë e përmbajtura, ka një neglizhencë dhe mbështetje të
pamjaftueshme të natyrave në shkencat e natyrës të shkollës fillore dhe mësuesve të teknologjisë
nga rrethet e tyre shkollore (Set et al., 2017).
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1.1 Terminologji rreth shkencave të natyrës
Në shkencë, termi “shkenca natyrore” lidhet me afrimin natyror të studimit të universit, që
kuptohet me origjinën e ligjeve të natyrës. Termi shkencë natyrore, gjithashtu përdoret për të
ndarë të gjitha ato fusha të cilat përdorin metodën shkencore për të studiuar natyrën, për dallim
nga fushat e shkencave shoqërore dhe formale që përdorin metoda të tjera për të studiuar sjelljen
dhe shoqërinë njerëzore, për shembull matematika dhe logjika përdorin një metodologji tjetër
nga shkencat humane (Bantwini, 2017).
Shkencat natyrore formojnë bazën e shkencave të aplikuara. Së bashku, shkencat natyrore dhe
shkencat e aplikuara veçohen nga shkencat shoqërore, njëra në një anë, tjetra në anën tjetër.
Ndonëse matematika, statistika dhe shkenca kompjuterike nuk konsiderohen si shkenca natyrore,
ato japin një kontribut të madh në shkencat natyrore.
Brenda shkencave natyrore, termi shkencë e fortë përdoret ndonjëherë për të përshkruar ato
nënfusha të cilat bazohen në të dhëna sasiore, eksperimentale dhe fokusohen në saktësinë dhe
objektivitetin. Këtu përfshihet fizika, kimia dhe biologjia. Në kontrast, shkencat e buta përdoren
për të përshkruar fushat shkencore që bazohen në kërkimin cilësor, duke përfshirë këtu edhe
shkencat shoqërore (Banilower et al., 2010).

1.2 Mësimi efektiv i shkencave të natyrës
Sipas Rosenshine (2012) aftësimi dhe mësimi efektiv i shkencave natyrore duhet të zhvillojë
aftësinë e nxënësit:
(1) për të përfunduar hulumtime, për të analizuar problem, për të përdor procese dhe aftësi
praktike në hartimin dhe vlerësimin e zgjidhjeve;
(2) për të kuptuar njohuri shkencore, teknologjike, mjedisore dhe për ti zbatuar ato kontekste
Brenda mësimit;
(3) për të kuptuar përdorimet praktike të shkencave natyrore në shoqëri e mjedis dhe të ketë vlera
që i bëjnë qytetarët mbikëqyrës dhe krijues.
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Punimi vijon më tej në parimet e mësimdhënies dhe të mësimit të James dhe Pollard (2006), të
cilat mbrojnë mësimin dhe duhet:


të pajisin nxënësit për jetën në kuptimin e saj më të gjerë;



të angazhohen me forma të vlerësuara të dijes;



të njohin rëndësinë e eksperiencës dhe të mësuarit;



të kërkojnë nga mësuesi që t’u mësojë dhe t’u sigurojë që vlerësimi i nevojave është në
përputhje me të mësuarit dhe të promovojë aktivizimin e nxënësve (Nagl et al., 2012).

Për më tepër, punimi pajtohet me nocionin që mësuesit e shkencave efektive gjithashtu duhet të
dinë dhe të kuptojnë se si realizohet mësimi i nxënësve, si dhe teoritë që lidhen me mësimin
efektiv, si përfaqësohet përmbajtja, shtrirja dhe sekuenca e lëndës, si dhe niveli e përshtatshmëria
e gjuhës së mësimit (Luneta, 2012). Rëndësia e mësimdhënies dhe mësimit të shkencave
natyrore është e rëndësishme dhe formon një pjesë kritike të diskutimit për disa arsye. Naude
(2015) argumenton se kur fëmijët në shkollat e Afrikës së Jugut hyjnë në fazën e ndërmjetme, ata
përfshihen me një kurrikul kërkues shkencor, i cili siguron një nivel më të lartë të thellësisë dhe
detajeve të ndryshme nga programi themelor. Si rezultat i këtij hendeku midis fazave, fëmijët
janë kryesisht në procesin e zhvillimit të tyre spontan, bazuar në disa udhëzime të rastit (Ajaja &
Eravwoke, 2013).
Duke komplikuar çështjen, Magano (2009) nënvizon se mësuesit kanë një qëndrim të veçantë
ndaj mësimdhënies së fushave të caktuara të njohurive, gjë që ka një ndikim negativ në mësimin
e shkencave natyrore pasi konceptet janë gjithashtu kritike për krijimin e aftësive themelore
shkencore të nxënësit. Nga këndvështrimi ndërkombëtar, Fraser-Abder (2011) argumenton se
ekzistenca e dëshmisë tregon që vetëm një sasi e vogël e studentëve që kalojnë përmes sistemit
shkollor zhvillojnë ndonjë shkrim shkencor të dobishëm (Cohen & Robbins, 2011). Ajo më tej
pretendon që shkollat vazhdojnë të prodhojnë të diplomuar të cilëve u mungon edhe një kuptim
themelor i shkencës dhe teknologjisë, me qëndrim negativ ndaj ndjenjës dhe pa aftësive të
zhvilluara plotësisht dhe aftësive të të menduarit kritik. Kështu, mësimi efektiv i shkencave
natyrore dhe teknologjisë bëhen jetësore për të zhvilluar një themel më të fortë të kërkuar në
nivelet e ardhshme (Anderman & Sinatra, 2012). Osborne dhe Dillon (2008) argumentojnë se
qëllimi i edukimit shkencor është që të zhvillojnë nxënësit të kuptojnë kanunin e njohurive
shkencore dhe të funksioneve të shoqërisë. Kështu, mësimi efektiv dhe cilësor i shkencës mund
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të ndihmojë në zhvillimin e aftësive të nevojshme të hulumtimit dhe të një koncepti më të
mirëfilltë të bazës së mësimit të shëndoshë, duke çuar në ecurinë e dëshiruar të nxënësit edhe
rezultatin. Chalufour (2010) pohon se stimulimi njohës në vitet e para është kritik për zhvillimin
e trurit dhe se fëmijët kanë aftësi njohëse shumë larg asaj që besohej më parë. Të mësuarit, sipas
James dhe Pollard (2006) duhet të synojë të ndihmojë individët dhe grupet që të zhvillojnë
burimet intelektuale, personale dhe shoqërore, të cilat do t'u mundësojnë atyre që të marrin pjesë
si qytetarë aktivë, të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe të lulëzojnë si individë në një
shoqëri të larmishme dhe në ndryshim (Millar, 2004).
Qendra kombëtare për mësim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (2011) argumenton se edukimi
shkencor duhet të zhvillojë kuriozitetin e lindur të fëmijëve, duke zgjeruar njohuritë dhe interesin
që ata posedojnë për shkencat natyrore, duke krijuar objekte, modele, mbledhjen e të dhënave
dhe diskutimin për mbrojtjen e ideve të tyre.
Chalufour (2010) beson se mësimdhënia e efektshme e shkencës duhet ti mbështes njohuritë dhe
proceset në praktikat e shkencës, si dhe të sigurojë mundësi të shumta që nxënësit t'i përdorin
këto procese dhe t'i zbatojnë ato në më shumë përvoja. Shoqata Amerikane për Përparimin e
Shkencës (AAAS, 1990) shprehet se mësimi përmendësh i cili përpiqet vetëm t’ua transmetojë
nxënësve njohuritë e akumuluara të një fushe, çon në shumë pak mirëkuptim dhe sigurisht në
zhvillimin jo të kënaqshëm të pavarësisë intelektuale dhe lehtësimit. Me mungesën e aftësive
kritike dhe shkallore në shkolla, mësimi i shkencave natyrore cilësore në nivelin e shkollës
fillore mund të jenë një investim i mirë (Costa & Araujo, 2018).

1.3 Rëndësia e mësimit të shkencave të natyrës
Rëndësia e shkencës natyrore është e padiskutueshme. Studimet kërkimore të dekadave të fundit
konfirmojnë një pozicion të tillë. Edukimi shkencor është pranuar shpesh si një pjesë e
pandashme dhe jashtëzakonisht e rëndësishme e shkollimit gjithëpërfshirës (Lamanauskas,
2008). Me anë të edukimit natyror ne kërkojmë pjekuri të personalitetit në një kuptim më të
gjerë. Duket se gjithçka është thënë në lidhje me këtë pyetje. Sidoqoftë, nuk është kështu.
Përhapja e shpejtë e njohjes shkencore shtron në mënyrë të pashmangshme sfidat e reja për
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edukimin natyror, bën që të rivlerësohen strategjitë dhe metodologjitë arsimore të përdorura
përgjithësisht (Morales, 2005).
Nga ana tjetër, të kuptuarit tonë rreth veprimtarisë dhe mundësive të trurit të njeriut po shtrihet.
Në përgjithësi, neuroshkenca hap mundësi të reja për njerëzit. Megjithëse është i lidhur ngusht
me trajtimin, me metodat e reja të trajtimit dhe arritjet në këtë sferë kanë një ndikim të madh në
arsim. Shkencëtarët hulumtojnë në mënyrë aktive ndryshimet që ndodhin në trurin e njeriut, për
shembull, duke kryer një proces memorizimi. Me fjalë të tjera, derisa një person mëson, vërehen
ndryshime fizike, kimike, biologjike që ndodhin në trurin e tij (Perkins, 2013). Siç vërejnë
studiuesit, çdo nxënës sjell çdo ditë në shkollë një histori unike personale nervore, e cila u jep
mësuesve mjaft sfidë derisa përpiqen të personalizojnë të mësuarit për secilin nxënës (Trnikova,
2013). Në fund të fundit, programimi neuro-gjuhësor gjithashtu mund të ndihmojë ndjeshëm në
zhvillimin e procesit mësimor. Shumë shpesh ndodh që mësuesit të përdorin mënyra dhe metoda
të tilla mësimore, të cilat më së shpeshti korrespondojnë me stilin e tyre të mësimdhënies (Çimer,
2007). Sidoqoftë, nuk do të thotë, që një qasje e tillë është në përputhje me nevojat e mësimit të
nxënësve, mundësitë, stilin etj. Në këtë kontekst, momenti i aftësive të mësuesit është shumë më
i shprehur dhe është i pandashëm nga aktiviteti arsimor. Dhe, për më tepër, shekulli XXI kërkon
pedagogji diferenciale, në këtë drejtim, pedagogji neuro të shkencës natyrore. Studimet
shkencore, shteruese shkencore janë të domosdoshme në këtë drejtim (Climate et al., 2018).
Kështu, një vështrim i shkurtër i disa momenteve të edukimit të shkencës natyrore na bën të
përqendrojmë vëmendjen tonë në periudhën e adoleshencës në jetën e njeriut. Këtu nuk ka asnjë
qëllim që të përcaktojë në mënyrë shteruese kufijtë e moshës së adoleshencës por sidoqoftë,
sipas praktikës ekzistuese në shumë vende, ajo përfshin nxënësit nga klasa 5 deri në 9 (rreth 10 /
11- 15/16 vjeç). Është e qartë, që mësuesit përballen me dilema se si të sillen me nxënësit e
klasës së pestë, ti trajtojnë ata si një i rritur apo si një fëmijë? Duke folur për arsimin e shkencës
natyrore, është e kuptueshme që nxënësit e kësaj epoke kanë tashmë një shkollim të caktuar
natyror, ata kanë shkollë fillore të pashëruar (Winicov, 1933). Duke dhënë vlerësim të
përgjithshëm, mund të pretendohet se interesi i nxënësve për shkencat natyrore dhe motivimin,
për zotërimin e njohurive të shkencës natyrore dhe formimin e aftësive në periudhën e shkollës
fillore, nuk krijojnë ndonjë problem të rëndësishëm. Sidoqoftë, motivimi ndryshon më vonë. Do
të ishte e pavërtetë të pretendosh se motivimi zvogëlohet, ai thjesht ndryshon.
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Kjo periudhë shënohet nga përshpejtimi, problemet e aftësisë për të menduar në mënyrë
abstrakte, rritje e emocionalitetit, forcimi i individualizmit etj (Davis, 2008). Me fjalë të tjera,
pyetja kryesore që bëhet "se çfarë jam unë?". Nga ana tjetër, vërehet zhvillim më aktiv i
personalitetit. Ata kërkojnë të jenë vetvetja, të komunikojnë me sa më shumë njerëz të ndryshëm,
të provojnë veten në aktivitete të ndryshme, të realizojnë vetvetën etj. Sidoqoftë, problemi nuk
është këtu. Problemi është në faktin se në shumë raste edukimi i shkencës natyrore në atë moshë
realizohet midis katër mureve të klasës. Mundësitë e vetë-shprehjes janë mjaft të kufizuara.
Është e natyrshme që nxënësit kërkojnë mënyrat e tjera të vetë-shprehjes dhe të ndryshojnë
strukturën e tyre motivuese dhe të vlerës (Banilower et al., 2010).
Këmbëngulja e nxënësve në lidhje me mësimdhënësit gjithashtu ndryshon jashtëzakonisht shumë
në këtë periudhë. Kështu që, kompetenca pedagogjike është gurthemeli. Mësuesit e lëndëve të
natyrës duhet të jenë në gjendje të krijojnë mënyrat më optimale të organizimit së procesit të
edukimit të shkencave natyrore. Kjo kërkon numë të madh arsimtarësh dhe kërkon vendime
pedagogjike jo-radicionale (Bantwini, 2017). Duke vlerësuar rezultatet e ndryshme të
hulumtimeve ndërkombëtare, para së gjithash, Relevanca e Edukimit Shkencor (ROSE, 2013),
pretendon se kjo është

padyshim detyrë e mësimdhënësve fillor. Do të thotë që është e

rëndësishme që të mësojnë të përceptojnë njohuritë e fituara dhe të jenë në gjendje ti zbatojnë ato
në situata të jetës reale, të krijojnë dhe modelojnë. Të kryejnë detyra praktike në mënyrë të
pavarur, të kërkojnë informacione në burime të ndryshme dhe të jenë në gjendje të analizojnë,
sistemojnë dhe ti vlerësojnë ato (Set et al., 2017). Duke vlerësuar kontekstin e nxënësve, është e
nevojshme të bëhen kushte që fëmijët t'i japin vetes impulsive natyrore, mjaft shpesh spontane të
krijimit. Subjektet e shkencës natyrore duhet të jepen përmes procesit të hulumtimit dhe jo
përmes qasjes faktologjike, kur gjëja më e rëndësishme është të mësosh, domethënë të zotërosh
nga kujtesa. Diskutimet, stimulimi i aktivitetit mendor, rizgjedhjet bëhen me rëndësi të madhe
(James, 2012).
Pajtueshmëria e mjedisit arsimor formal dhe joformal është një moment shumë domethënës në
këtë periudhë. Është e qartë, që shkolla zyrtare nuk është e aftë të sigurojë të gjitha mundësitë
për shkak të ndikimeve të ndryshme dhe faktorëve kufizues. Sidoqoftë, është e nevojshme të
kërkohet përputhshmëri optimale të këtyre pjesëve të lartpërmendura. Këto mund të jenë klube të
ndryshme, kampe të reja natyraliste, aktivitete edukative të muzeve të natyrës dhe teknologjisë,
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ekspedita dhe të tjera. Në fazën e adoleshencës, kërkimet shkencore, krijuese dhe punimet e
projekteve bëhen jashtëzakonisht të rëndësishme. Formimi i aftësive njohëse dhe praktike të
nxënësve, duhet të bëhen pjesa kryesore e edukimit të shkencës natyrore. Formati i organizimit
dhe kryerjes së tyre mund të jetë i ndryshëm gjithashtu (Sitsebe, 2012).

1.4 Çështjet gjuhësore në shkencë
Ndërkombëtarisht ka pasur kërkime në vitet e fundit për rolin qendror të gjuhës në mësimin e
shkencës (Miller, 2006) dhe në prezantim të leximit dhe shkrimit në letërsinë shkencore (Yore &
Treagust, 2006). Këta studiues besojnë se për dikë që të gjykohet sesa është I shkathët
shkencërisht, duhet të jetë i aftë në ligjërimet e shkencës, këtu e përfshin leximin, shkrimin dhe
shkencën e të folurit (Kelmendi, 2010).
Të tjerë mendojnë se arsimi shkencor bëhet i paefektshëm nëse nuk mbështet nxënësit në
përvetësimin e aftësive gjuhësore (Yore, Bisanz & Hand 2003; Wallace, Hand & Prain, 2004).
Në fakt, Wallace et al. (2004) besojnë se leximi dhe shkrimi janë aktivitete thelbësore që duhet të
angazhohen të gjithë studentët e shkencës për t'u përqendruar plotësisht mbi të kuptuarit e tyre
shkencor (Stoddart et al., 2010).
Studimi nga Wallace et al. (2004) paraqet sfidat me të cilat përballen planifikuesit e arsimit siç
janë këshilltarët e lëndëve në zbatimin e ndryshimeve në planprogram që do të rezultonin në
eleminimin e problemeve gjuhësore në zhvillimin njohës të anglishtes si gjuhë e dytë.
Disa studime, për shembull, Meyer (1985), kanë prova për të treguar se anglishtja më shumë
është përvojë sesa rregull. Ajo që kërkohet është një pranim i gjendjes faktike që është se as
studentët dhe as mësuesit në shumicën e shkollave nuk janë të aftë të përdorin anglishtën në një
nivel mjaft të lartë. Një zgjidhje është të zbatohet një qasje gjuhësore e përzier. Idealisht, një
pjesë e vogël e diskutimit duhet të vazhdojë në gjuhën amtare dhe nxënësit duhet të inkurajohen
të bëjnë pyetje në gjuhën amtare (Shadreck & Isaac, 2012).
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1.5 Diskursi studentor në një klasë të shkencave natyrore
Diskutimi ka të bëjë me bisedat ose ngjarjet e të folurit që ndodhin brenda një çështje të caktuar
socio-kulturore (Gee, Michaels & O’Connor, 1992). Në kontekstin aktual, çështja sociokulturore është klasa e shkencës natyrore. Gee (1996) e përkufizon ligjërimin si disa pjesë të
lidhura të gjuhës të cilat së bashku kanë kuptim për disa komunitete të njerëzve. Komuniteti i
njerëzve, në këtë rast është mësuesi dhe studentët në klasën e shkencës natyrore. Në shkencat
natyrore nxënësve u mësohen mënyra të përshtatshme për të folur rreth njohurive në atë lëndë
ose domen të studiuar (Gomez, 2007). Kur diskutimi është në formën e tekstit ai do të përfshijë
gjëra të tjera siç janë veprimet, objektet në ambient, gjestet, shikimet, qëndrimet, mendimet dhe
vlerat që shtojnë kuptimin e tekstit. Sipas Roth dhe Welzel (2001) gjestet konsiderohen si
përfaqësime për diçka tjetër dhe janë pararendëse të gjuhës dhe jo vetëm një veçori shtesë që
shoqëron gjuhën. Pra, në një shkencë natyrore nxënësve në klasë duhet tu mësohen se çfarë të
bëjnë ose si të flasin, lexojnë, shkruajnë, bashkëveprojnë, madje edhe si mendojnë, pasi shkenca
është një veprimtari shoqërore ( Set et al., 2017).
Në klasën e shkencës natyrore mësuesi konsiderohet nga nxënësit si kolegë me të cilët kuptimi
ndërtohet përmes ligjërimit të përbashkët (Rollnick, 2000). Mësuesi ndërmjetëson mendimin
shkencor brenda zonës së zhvillimi proksimal duke përdorur gjuhë shkencore për studentët që
janë duke mësuar për të folur, lexuar dhe shkruar. Zona e zhvillimit proksimal është hendeku
midis asaj që një nxënës mund të bëjë pa u kujdesur nga mësuesi dhe çfarë një nxënës mund të
bëjë kur ndihmohet nga mësuesi ose një bashkëmoshatar më i aftë (McCown, Driscoll & Roop,
1996: 44). Zona e zhvillimit proksimal është e nevojshme për këtë studim pasi thekson
ndërveprimin shoqëror për lehtësimin e zhvillimit njohës të një nxënësi. Ai gjithashtu u
mundëson mësimdhënësve të përcaktojnë se cilat përvoja do tu ndihmojnë më mirë në zhvillimin
e nxënësve të tyre. Në një klasë të shkencave natyrore, pra, roli i mësuesit është të ndihmojë
studentët të arrijnë atë që Vygotsky e quan zonë proksimale të veprimit përmes përdorimit të
ligjërimit shkencor. Ndërsa studentët që përdorin ligjëratat shkencore, duhet të marrin parasysh
përshtatshmërinë, fizibilitetin dhe korrektësinë e tij nga konteksti i dhënë (Banilower et al.,
2010).
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Çështja e gjuhës nuk ka të bëjë vetëm me një grup strukturash gramatikore, por një sistemi të
komunikimit në të cilin kuptimi i mbartur nga gjuha në një situatë ose kontekst të veçantë është i
lidhur me funksionin e tij në atë kontekst. Që nxënësit të komunikojnë në mënyrë efektive, ata
duhet të kenë më shumë përvoja dhe familjaritet me ligjërimin shkencor (Davis, 2008).
Nxënësve u duhet jo vetëm kompetenca gjuhësore për komunikim efektiv por edhe familjariteti
me klasën ose laboratorin dhe aktivitetet që ndodhin brenda tij. Ata duhet të kuptojnë konceptet,
procedurat dhe dinamikën sociale të laboratorit. Kjo do të thotë që nëse nxënësit janë në një orë
të mësimit të biologjisë dhe po mësojnë për frymëmarrjen ata duhet të përdorin termat dhe
konceptet e duhura biologjike. Në mënyrë të ngjashme, në një mësim në orën e lëndës së kimisë
ata mund të flasin, për shembull, për një substancë të caktuar, e cila liron elemente të cilat
dëmtojnë pasazhet e ajrit kur thithen (Carla C Johnson, 2012).

1.6 Krijimi i një mjedisi stimulues për të nxënit
Fëmijëve u duhet siguruar mjedis për të nxënit i cili ofron eksperienca nga më të ndryshmet, me
anë të cilave do t’u ndihmohet zhvillimi i tyre social, intelektual, fizik dhe emocional në mënyrë
të përshtatshme të moshës dhe të nivelit të zhvillimit të tyre. Një faktor thelbësor i cili ndikon në
motivimin e nxënësve, është ekologjia (mjedisi, ambienti) e klasave, struktura e saj, pajisja me
variacione atraktive dhe posedimi i mjeteve mësimore stimuluese. P.sh. një klasë mund të
posedoj banka dhe karrige kualitative e të pastra, harta e portrete të ndryshme, punime të
nxënësve të vendosura në muret e klasës, projektorë e ilustrime të tjera, të cilat nuk janë faktorë
parcial, por që kanë efekt në motivimin e nxënësve (Banilower et al., 2010). Gjatë krijimit të
mjedisit stimulues për nxënësit është me rëndësi të kemi parasysh teoritë zhvilluese të Eriksonit,
Pijazhes, Vigotskit, si dhe zbulimet më të reja për zhvillimin e trurit. Mësuesi duhet ta njohë, ta
kuptojë edhe ta pranojë teorinë për mënyrën e të nxënit të fëmijëve. Kur mësuesi e njeh dhe e
pranon teorinë për zhvillimin e fëmijëve, atëherë ai e di se nxënësit kanë stile të ndryshme të të
nxënit dhe ai duhet ta përshtat mjedisin për të nxënit sipas stilit të nxënësve, të ofrojë më shumë
opsione brenda klasës dhe të planifikojë aktivitete të cilat përveç faktit se do të jenë në përputhje
me programin mësimor, do t’i takojnë vetë stileve të ndryshme të të nxënit të fëmijëve, dhe me
anë të kësaj do të krijohet strategji e suksesshme për përmirësim e të nxënit individual (Çimer,
2007).
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Është shumë e rëndësishme që mësuesi të krijojë një mjedis dhe atmosferë në klasën ku nxënësit
do të ndihen të lirshëm të shprehin mendimin e tyre, të besojnë në vetvete, t’i besojnë mësuesit
dhe shokëve të tyre, të shfrytëzojnë metoda të ndryshme me anë të cilave mësuesi do t’u përcjell
nxënësve dituri, do t’i përfshijë në përcaktimin e rregullave të sjelljes, do t’i nxitë për
bashkëpunim, do t’i mësojë t’i respektojnë të tjerët edhe të bëhen të suksesshëm.Klasa ka rol
dominues në motivimin e nxënësve në mësim (Winicov, 1933).

Klasa, si element themelor për realizim të procesit edukativo-arsimor, është një sistem
organizues i ndërlikuar, kompleks dhe i hapur. Krijimi i një klime pozitive në klasë është
domosdoshmëri dhe duhet të jetë ashtu gjatë gjithë vitit. Mjedisi i klasës i krijuar nga mësuesi ka
një ndikim të madh në marrëdhëniet mësues – nxënës, në motivimin e nxënësve që reflektohet në
qëndrimin e tyre aktiv ndaj të nxënit. Mjedisi në të cilin mësohen vlerat pozitive i ç’lirëson
nxënësit dhe i motivon të mendojnë mëvetësisht. Një mënyrë e sigurt në të cilën nxënësit mund
të përfitojnë aftësi për të bërë zgjedhje dhe të jenë të gatshëm t’i zbatojnë, është nëse u ofrohen
mundësi për të zgjedhur (Morales, 2005).
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2. METODOLOGJIA

Qëllimi bazë i këtij hulumtimi është analizimi dhe vlerësimi i përceptimeve të mësimdhënësve
lidhur me mësimin e shkencave të natyrës. Duke u bazuar në ndryshimet e fundit që ndodhën në
globin tonë kryesisht në dekadën e parë të këtij shekulli, ky punim synon të analizojë edhe
literaturën relevante duke provuar të gjej metodat më të përshtatshme lidhur me mësimdhënien e
shkencave të natyrës.
Qasja kërkimore e këtij hulumtimi është kuantitative, sepse grumbullimi i të dhënave bëhet duke
u bazuar në pyetësor.
Në bazë të rishikimit të literatures relevante dhe qëllimit që ky hulumtim synon të arrijë, objektivat e përcaktuara në kuadër të arritjes së rezultateve kyçe, janë të listuara si vijon:


Studimi i metodologjive të reja në kuadër të mësimdhënies në shkencat e natyrës dhe
zbatimi i tyre në praktikat e mësimdhënies në Kosovë.



Rishikimi i politikave vendore në kuadër të përpilimit të teksteve të librave të shkencave
të natyrës.



Të analizojë rëndësinë e shkencave të natyrës në formimin e karakterit të nxënësve.



Të rishikohen kontributet e mësimdhënësve në mësimin e shkencave të natyrës dhe
përceptimet e tyre lidhur me këtë lëndë.

Ky hulumtim ngre hipotezat si më poshtë:
H1: Mësimdhënësit në Komunën e Mitrovicës vlerësojnë se interesimi i nxënësve lidhur me
shkencat e natyrës është i lartë.
H2: Mësimdhënësit në Komunën e Mitrovicës vlerësojnë se librat e shkencave të natyrës kanë
metodologji atraktive në kuadër të tërheqjes së nxënësve për lexim.
Pyetja kërkimore e hulumtimit
Sa e vlerësojnë mësimdhënësit në Komunën e Mitrovicës interesimin e nxënësve në mësimin e
shkencave të natyrës?
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2.1 Pjesëmarrësit
Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë gjithsej gjashtëmbëdhjetë respodentë, mësimdhënës nga
katër shkolla të Mitrovicës. Dy shkolla nga qyteti i Mitrovicës: Shkolla “Migjeni” dhe “Abdullah
Shabani”, si dhe dy shkolla nga rrethina: Shkolla “Skënderbeu” -Vaganicë dhe “Elena Gjika”Tynel të parë. Lloji i mostrës është mostër probabile/e qëllimshme, sepse hulumtimi fokusohet
në marrjen e njohurive për një grup individësh me karakteristika specifike, siç janë
mësimdhënësit. Më tej, mostra seleksionohet si mostër përshtatëse e mostrës jo probabile, duke u
bazuar në qasjen më të lehtë që e kemi ndaj punonjësve në institucionet relevante, duke
nënkuptuar se do të përzgjidhen punonjësit të cilët janë aktualisht në orar të punës dhe varësisht
cilët janë më të lirë për t’iu nënshtruar pyetjeve të pyetësorit, derisa të arrihet numri i caktuar
brenda atij institucioni. Pyetësori është shpërndarë në mënyrë online për shkak të situatës së
krijuar nga pandemia Covid-19.

2.2 Instrumentet
Instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave është pyetësori. Ai përmban gjithsej 22 pyetje.
Pyetjet e pyetësorit ndahen në dy pjesë. Në pjesën e parë përfshihen pyetjet demografike që na
japin të dhëna për mësimdhënësit ku përcaktohen gjinia, mosha, vendbanimi, si dhe
karakteristika të tjera të cilat janë relevante për të matur faktorët më me interes për këtë
hulumtim. Përmes këtyre pyetjeve, ne fitojmë një informacion të shpejtë dhe të vlefshëm lidhur
me atë se kush është respodenti ynë. Ndërsa pjesa e dytë e pyetësorit përmban pyetje specifike
lidhur me temën. Pyetësori do të jetë gjysëm i stukturuar por duke u bazuar në pyetësor të
standardizuar të fushës.

2.3 Mënyra e mbledhjes së të dhënave
Mënyra e mbledhjes së të dhënave është bërë përmes pyetësorit. Pyetësori është shpërndarë tek
të gjithë mësimdhënësit në mënyrën online (më parë të informuar, me miratimin e tyre për
bashkëpunim si dhe e drejta e tyre për tu tërhjekur). Gjithashtu janë dhënë informacione të
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nevojshme rreth pyetësorit. Si mostër e hulumtimit janë zgjedhur gjashtëmbëdhjetë
mësimdhënës, nga katër mësimdhënës për një shkollë. Pyetësori është shpërndarë me datë
12.09.2020 me mundësi çasjeje prej tre ditësh. Secili mësimdhënës ka të drejtë t’a plotësojë
vetëm një herë pyetësorin dhe në mënyrë anonime.

2.4 Analiza e të dhënave
Për analizimin e të dhënave është përdorur programi SPSS, versioni 21.0.Rezultatet janë
paraqitur në formë tabelare duke dhënë edhe informacione shtesë rreth përqindjeve dhe
rezultateve të fituara.
Për anazilën e pyetjeve demografike janë përdorur T-test-i, Anova dhe Regresioni sepse
përgjigjet kanë pasur të bëjnë me dy e më shumë kategori. Ndërsa për pjesën e dytë të pyetjeve të
pyetësorit dhe për vërtetimin e hipotezave janë përdorur analizat e tjera.

2.5 Aspekti etik

Për realizimin e këtij hulumtimi u respektuan dhe u morën parasysh rregullat e etikës së
hulumtimit. Pyetësori është shpërndarë online ku pjesëmarrësit u ftuan dhe morën pjesë
vullnetarisht në plotësimin e pyetësorëve. Që në fillim u sqarua se ata mund të shprehin lirshëm
mendimet e tyre rreth pyetësorit, të pa ndikuar nga të tjerë. Në fillim u bë një shpjegim i
hollësishëm rreth pyetësorit duke sqaruar qëllimin e studimit dhe arsyen se për çfarë shërbenin të
dhënat e mbledhura nga pyetësori. Të dhënat në studim paraqiten të përmbledhura dhe gjithashtu
u respektua anonimiteti i pjesëmarrësve duke u siguruar që përgjigjet e tyre do të përdoren vetëm
për qëllime të këtij hulumtimi.
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3.REZULTATET
Rezultatet të cilat janë fituar nga realizimi i këtij hulumtimi janë të paraqitura më poshtë.
Tabela 1. Te dhënat demografike për pjesëmarrësit
N

%

Gjinia
Femër
Mashkull

16
0

100
0

Mosha
20-25 vjeç
26-35 vjeç
36-45 vjeç
46-60 vjeç

8
6
1
1

50
38
6
6

Vendbanimi
Fshat
Qytet

1
15

6
94

Statusi martesor
I/e ve
I/e martuar
I/e shkurorzuar
Beqar/e

0
9
0
7

0
56
0
44

Edukimi
Shollë e mesme
Universitar
Pasuniversitar

0
13
3

81
19

Eksperienca në punë
Më pak se 5 vite
5-10 vite
Mbi 10 vite

12
2
2

76
12
12

Shihet se pjesëmarrja në këtë hulumtim sipas gjinisë ka qenë vetëm femra, në hulumtim nuk
morri pjesë asnjë respodent i gjinisë mashkullore (N-16 ose 100% femra). Vërehet se nga mosha
20-25 vjeç janë 8 të anketuar apo 50%, 26-35 vjeç janë 6 të anketuar apo 38%, 36-45 vjeç është
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një e anketuar apo 1% dhe 46-60 vjeç është një e anketuar apo 1%, pra mosha dominuese është
20-25 vjet.

Tek statusi martesor , i/e martuar janë 9 të anketuar apo 56%, i/e ve janë 0 të anketuar apo 0%,
i/e shkurorëzuar 0 të anketuar apo 0% dhe beqar/e 7 të anketuar apo 44%. Pra vlerësojmë se
shumica e respodentëve i përkasin statusit martesor të martuar.

Tek analizimi i vendbanimit vërehet se 15 apo 94% e respodentëve jetojnë në qytet kurse 1 apo
6% nga numri total i respodentëve jetojnë në fshat.

Në kuadër të analizimit të nivelit të edukimit të respodentëve vërejmë se 13 apo 81% nga numri
total i respodentëve janë të deklaruar se kanë përfunduar shkollimin universitar dhe 3 apo 19%
nga numri total i respodenëtve kanë të përfunduar shkollimin post-universitar.

Tek analizimi i eksperiencës së punës të pjesëmarrësve në këtë hulumtim vërejmë se 12 apo
76% nga numri total i respodentëve kanë eksperiencë punë me pak se 5 vite, 2 apo 12% kanë
eksperiencë punë 5-10 vite dhe poashtu 2 apo 12% nga numri total i respodentëve kanë
eksperiencë pune mbi 10 vite.

Paraqitja tabelare e të dhënave nga pjesa e dytë e pyetësorit

Tabela 2 Paraqitja tabelare e numrit të orëve të ligjëruara gjatë javës
Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

1

4

15 %

2

12

85 %

Nga analizimi i detajizuar i të dhënave vërejmë se tek pyetja sesa orë në javë mësimdhënësit
ligjërojnë orët e lëndëve natyrore shohin se 12 respodent ose 85% e pjesëmarrësve ligjërojnë nga
2 orë në javë, ndërsa 4 respodent apo 15% vetëm nga 1 orë në javë. Pra, ne vërejmë se numri i
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ligjëruar i orëve të shkencave natyrore për një javë është shumë i vogël në krahasim me numrin e
caktuar të orëve mësimore të përgjithshme të një jave në shkolla.

Tabela 3 Paraqitja tabelare e kohës së përgatitjes së një ore mësimore për lëndët e shkencave
natyrore
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

15 minuta ose më pak

5

31%

16 deri në 30 minuta

7

44%

31 deri në 60 minuta

3

19%

Më shumë se 60 minuta

1

6%

Tek pyetja “ Rreth sa minuta merr kohë përgatitja e një plan programi për një orë mësimore në
lëndët shkencore?” vërejmë se kemi përceptime të ndryshme nga mësimdhënësit. 7 nga
respodentët apo 44% deklaruan se koha që nevojitet për përgatitjen e një ore mësimore është 16
deri në 30 minuta, 5 respodent apo 31% deklaruan se u nevojiten 15minuta, 3 nga ta ose 19%
deklaruan se u duhen 31 deri në 60 minuta dhe vetëm 1 mësimdhënës apo 6% u deklarua se i
nevojiten më shumë se 60 minuta.

Tabela 4 Paraqitja tabelare e mënyrës së mësimit të lëndës së shkencave të natyrës
Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

E integruar

6

37 %

E veçantë

10

63 %

Nga tabela nr.4 vërejmë se përceptimet e respodentëve lidhur me mënyrën e mësimit të lëndëve
mbi shkencat e natyrës variojnë nga njëri-tjetri. 10 nga respodentët apo 63% vlerësojnë se lëndët
e shkencave të natyrës në shkollën e tyre mësohen si lëndë të veçanta, ndërsa 6 ose 37% e
respodentëve deklarojnë se mësimet e lëndëve të shkencave të natyrës mësohen të integruara me
lëndë të tjera.
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Tabela 5 Paraqitja tabelare e lëndës së prefueruar të shkencave natyrore tek nxënësit
Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

Njeriu dhe natyra

15

94 %

Organizmi i njeriut

1

6%

Sa i përket pyetjes se cila është lënda natyrore e preferuar e nxënësve, mësimdhënësit referohen
në këtë mënyrë. 15 mësimdhënës apo 94% referojnë se lënda e preferuar e nxënësve është
“Njeriu dhe natyra”, ndërsa vetëm 1 mësimdhënës apo 6% referohet me lëndën “ Organizmi i
njeriut”.

Tabela 6 Paraqitja tabelare e vlerësimit të librave të lëndëve të shkencave

Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

Po

11

69 %

Jo

5

31 %

natyrore

Tek pyetja se “A i vlerësoni atraktive dhe voluminoze librat e lëndëve të shkencave natyrore?”
11 mësimdhënës apo 69% janë shprehu me Po, ndërsa vetëm 5 ose 31% prej tyre janë shprehur
me Jo.

Tabela 7 Paraqitja tabelare e pjesëmarrjes së mësuesve në trajnime lidhur me shkencat e natyrës
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Po

2

12%

Jo, por unë jam i interesuar

14

88%

Jo, por unë nuk jam i interesuar

0

0%

Sa i përket pjesëmarrjes së mësimdhënësve në trajnime ku janë përfshirë përmbajtjet shkencore
shohim se vetëm 2 ose 12% kanë marr pjesë, kurse 14 ose 88% mësimdhënës janë shprehur që
nuk kanë marr pjesë por që janë të interesuar. Kjo lë të kuptojmë qe nevojiten trajnime të tilla për
mësimdhënësit.
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Tabela 8 Paraqitja tabelare e rezultateve rreth vlerësimeve për laboratore
Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

Po

12

75 %

Jo

4

25 %

Në tabelën nr.8 vërejmë se mungesa e laboratorëve esencial për ligjërimin e lëndëve të
shkencave natyrore është bukur e lartë. Këtu vlerësojmë se vetëm 4 respodentë ose 25%
deklarojnë se në shkollën e tyre ka laboratore, ndërsa 12 apo 75% deklarojnë se nuk ka. Nga ky
hulumtim kuptojmë se vetëm 1 nga shkollat pjesëmarrëse ka laborator për realizimin e lëndëve
natyrore.

Tabela 9 Paraqitja tabelare e rezultateve lidhur me zhvillimin e eksperimenteve gjatë orëve të
shkencave të natyrës
Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

Po

16

100 %

Jo

0

0%

Tek tabela nr.9 vërejmë rëndësinë e zhvillimit të eksperimenteve në kuadër të ligjërimit të
shkencave natyrore. Të gjithë respodentët apo 100% nga pjesëmarrësit deklarojnë se gjatë
ligjërimit të lëndëve të shkencave natyrore zhvillojnë eksperimente.

Tabela 10 Paraqitja tabelare e rezultateve lidhur me vlerësimin e klasave si hapësira për të
zhvilluar mësimin
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Po

9

56%

Jo

5

31%

Ndonjëherë

2

13%
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Tek pyetja

“A mendoni se klasat ku zhvillohet mësimi janë hapësira të mjaftueshme për

ligjërimin e lëndëve të shkencave natyrore?” , 9 apo 56% e pjesëmarrësve deklarojnë me “Po”, 5
prej tyre ose 31% deklarojnë me “Jo”, që do të thotë se nuk i shohin klasat si hapësira të
mjaftueshme për zhvillimin e këtyre lëndëve.
Tabela 11 Paraqitja tabelare e interesimit të nxënësve lidhur me mësimin e lëndëve të shkencave
të natyrës
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Të ulët

0

0%

Mesatarisht të ulët

0

0%

Të mirë

4

25%

Të lartë

12

75%

Shumë të lartë

0

0%

Sa i përket mënyrës së përceptimit të mësimdhënësve lidhur me interesimin e nxënësve për
lëndët natyrore, shohim se 12 apo 75% e shohin si interesim “Të lartë” dhe 4 ose 25% e
vlerësojnë “Të mirë”. Nga këto rezultate kuptojnë se nxënësit kryesisht janë të interesuar për
lëndët e shkencave natyrore.

Tabela 12 Paraqitja tabelare e rezultateve lidhur me përceptimin e mësimëdhënësve lidhur me
rëndësinë e mësimit të lëndëve të shkencave të natyrës
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Të ulët

0

0%

Mesatarisht të ulët

0

0%

Të mirë

5

31%

Të lartë

4

25%

Shumë të lartë

7

44%

Tek tabela nr.12 ku paraqitet përceptimi i mësimdhënësve lidhur me rëndësinë e mësimit të
lëndëve natyrore vërejmë se 7 respodent ose 44% e vlerësojnë si shumë të lartë rëndësinë e
këtyre lëndëve, 4 ose 25% e vlerësojnë të lartë dhe 5 ose 31% e vlerësojnë të mirë.
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Tabela 13 Paraqitja tabelare lidhur me rëndësinë e shkencave të natyrës në zhvillimin e fëmijëve
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Po

16

100%

Jo

0

0%

Aspak

0

0%

Tek pyetja “ A mendoni se mësimi i shkencave natyrore ndikon në zhvillimin e fëmijëve?”
vërejmë se 16 respodent ose 100% janë përgjigjur në formë pozitive dhe asnjë nga ta nuk e
mohojnë këtë çështje duke na informuar për rëndësinë e këtyre lëndëve për zhvillimin e
fëmijëve.

Tabela 14 Paraqitja tabelare lidhur me përcaktimin e detyrave të shtëpisë për nxënësit
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Më pak se një herë në javë

0

0%

Një ose dy herë në javë

16

100%

Tre ose katër herë në javë

0

0%

Cdo ditë

0

0%

Sa i përket rezultateve për dhënien e detyrave të shtëpisë, vërejmë se 16 ose 100% e
pjesëmarrësve kanë raportuar se vetëm një deri dy herë në javë u japin nxënësve detyra në këto
lëndë dhe kjo rezulton si pasojë e ligjërimit të atyre pak orëve brenda javës në lëndët natyrore.

Tabela 15 Paraqitja tabelare e rezultateve rreth përdorimit të pajisjeve teknologjike në lëndët
natyrore
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Po

14

88%

Jo

1

6%

Ndonjëherë

1

6%

Tek tabela nr.15 vërejmë se 14 ose 88% nga pjesëmarrësit kanë deklaruar se gjatë ligjërimit të
këtyre lëndëve përdorin pajisje teknologjike si p.sh. laptopin, projektorin, kompjuterin e të tjera,
1 ose 6% është deklaruar me Jo dhe 1 me ndonjëherë.
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Tabela 16 Paraqitja tabelare e rezultateve lidhur me rënien e interesimit të mësimit të lëndëve të
shkencave të natyrës
Përgjigjja

Frekuenca

Përqindja

Po

7

43 %

Jo

9

57 %

9 apo 57% nga respodentët deklarojnë se interesimi i nxënësve për mësimin e shkencave nuk ka
rënë edhe pse është rritur zhvillimi i teknologjisë, ndërsa 7 apo 43% deklarojnë se interesimi ka
rënë.

Tabela 17 Paraqitja tabelare e rezultateve lidhur me vlerësimin e nxënësve në lëndët e shkencave
të natyrës
Përgjigja

Frekuenca

Përqindja

Vlerësim formativ

16

100%

Vlerësim me test afatshkurtër

0

0%

Vlerësim në gjysëmvjetor

0

0%

Vlerësim në fund të vitit mësimor

0

0%

Nga rezultatet e mësipërme konkludojmë se të gjithë respodentët apo 100% kanë deklaruar se i
vlerësojnë nxënësit në mënyrë formative ( të vazhdueshme) në lëndët e shkencave natyrore.
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3.1 Vërtetimi i hipotezave

H1: Mësimdhënësit në Komunën e Mitrovicës vlerësojnë se interesimi i nxënësve lidhur me
shkencat e natyrës është i lartë.

Tabela 18 Vërtetimi i hipotezës përmes korrelacionit
Korrelacioni

Sa e
vlerësoni
rëndësinë e
mësimit të
shkencave
natyrore për
nxënësit?
Sa e vlerësoni rëndësinë Korrelacioni i Pearsonit
e mësimit të shkencave Signifikanca
natyrore për nxënësit? Shuma
Kovarianca
Sa e vlerësoni interesin Korrelacioni i Pearsonit
e nxënësve në kuadër të Signifikanca
mësimit të shkencave të Shuma
natyrës?
Kovarianca

1

Sa e
vlerësoni
interesin e
nxënësve në
kuadër të
mësimit të
shkencave të
natyrës?
.084
.756

11.750

.500

.783

.033

.084

1

.756
.500

3.000

.033

.200

Përmes analizës së korrelacionit kemi fituar rezultatet e mësipërme të cilat na tregojnë se në mes
të pyetjeve”Sa e vlerësoni rëndësinë e mësimit të shkencave natyrore për nxënësit?” dhe “Sa e
vlerësoni interesin e nxënësve në kuadër të mësimit të shkencave të natyrës?” ekziston një
korrelacion i fuqishëm pozitiv (r=.084). Mësimdhënësit e vlerësojnë në nivel të lartë interesimin
dhe rëndësinë e mësimit të lëndëve të shkencave natyrore për nxënësit, kurse niveli i
signifikancës është .756 që është në nivel të lartë të besueshmërisë dhe themi se lidhja në mes
tyre është lidhje pozitive.
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H2: Mësimdhënësit në Komunën e Mitrovicës vlerësojnë se librat e shkencave të natyrës
kanë metodologji atraktive në kuadër të tërheqjes së nxënësve për lexim.
Tabela 19 Vërtetimi i hipotezës përmes analizës ANOVA një drejtimëshe
ANOVA
A i vlerësoni atraktive dhe voluminoze librat e lëndëve të shkencave të natyrës?

Shuma

df

Mesatarja

Midis grupeve

1.229

3

.410

Brenda grupeve

2.208

12

.184

Totali

3.437

15

F

Sig.
2.226

.138

Përmes analizës së Anovës kemi fituar rezultate të cilat tregojnë se niveli i signifikancës është
.138 që nënkupton që është brenda nivelit të besueshmërisë dhe statistikisht është signifikante se
mësimdhënësit i vlerësojnë voluminoze librat e lëndëve të shkencave natyrore.

4.DISKUTIMI
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Qëllimi bazë i këtij hulumtimi është analizimi dhe vlerësimi i përceptimeve të mësimdhënësve
lidhur me mësimin e shkencave të natyrës. Në hulumtim morrën pjesë gjithsej gjashtëmbëdhjetë
mësimdhënës nga katër shkolla në qytetin e Mitrovicës.
Rezultatet tregojnë se në shumicën e shkollave pjesëmarrëse në hulumtim ligjërohen dy orë të
lëndëve të shkencave të natyrës në javë. Këto rezultate janë të ngjashme me ato të hulumtimit të
Hudson (2016) i cili vlerëson se 2-4 orë në javë mësim të lëndëve të shkencave të natyrës, janë të
mjaftueshme për të ngritur interesin e nxënësve ndaj natyrës.
Potencojmë se mësimdhënësit që ishin respodentë në këtë hulumtim vlerësuan se lënda më e
preferuar në kuadër të mësimit të lëndëve të shkencave të natyrës është lënda “Njeriu dhe
natyra”. Rezultate të ngjashme ka edhe hulumtimi i Jenurel et.al (2009) i cili ndër të tjerash
deklaron se nxënësit në shkollën e mesme të ulët janë më të prirur të mësojnë për njeriun dhe
natyrën sesa për organizmin.
Përceptimet e mësimdhënësve lidhur me volumin dhe atraktivitetin e librave të lëndëve të
shkencave të natyrës janë se librat janë mjaft të larmishëm dhe interesante për tu mësuar.
Në këtë hulumtim mësimdhënësit vlerësuan se shkollat pjesëmarrëse në hulumtim nuk kanë
laboratorë të veçantë për realizimin e njësive të lëndëve të shkencave të natyrës. Sa i përket
krahasimit të rezultateve të këtij hulumtimi me hulumtimet e ngjashme relevante, sipas
Organizatës Botërore të Biologëve (2015), në kuadër të funksionimit të duhur të mësimdhënies
dhe edukimit të duhur të nxënësve në lëndët e shkencave të natyrës, çdo shkollë duhet të ketë së
paku një laborator në të cilin do të zhvillohen mësimet adekuate.
Mësimdhënësit pjesëmarrës në këtë hulumtim vlerësuan se klasat janë hapësira të mjaftueshme
për ligjërimin e lëndëve të shkencave të natyrës, rezultat ky i cili na del i kundërt me rezultatet e
Monika et. al (2009) e cila në hulumtimin e saj vlerëson se ligjërimi i lëndëve të shkencave të
natyrës është efektiv vetëm në rastin kur përreth kemi kushtet e nevojshme për ligjërim, e që në
këtë rast nënkupton zhvillimin e njësive mësimore nëpër laboratore të veçanta.
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5. KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
Ky hulumtim në kuadër të analizimit të të dhënave primare dhe sekondare nxjerr konkluzionet si
më poshtë:


Disa nga çështjet komplekse në fushën e arsimit dhe të shkencave përfshijnë
disponueshmërinë e librave shkollore dhe burimeve të klasës, përgatitjen dhe trajnimin e
mësimdhënësve të shkencave, kundërshtimin politik dhe fetar ndaj shkencës me të madhe
dhe nevojën për ti përmbushur standardet dhe për të përgatitur studentët për provime të
standardizuara.



Ligjërimi i lëndëve të shkencave të natyrës është procedurë bukur e vështirë për
mësimdhënësit pasi që kërkon dedikim maksimal në kuadër të përgatitjes epike të njësisë
mësimore.



Në klasën e shkencës natyrore mësimdhënësi konsiderohet nga studentët si kolegë me të
cilët kuptimi ndërtohet përmes ligjërimit të përbashkët.



Eksperimenti vlerësohet njëra ndër proceset më të rëndësishme lidhur me ligjërimin e
lëndëve të shkencave të natyrës.



Zhvillimi i teknologjisë ndikon në humbjen e intersimit të nxënësve lidhur me mësimin e
lëndëve të shkencave të natyrës.

5.1 Rekomandimet e hulumtimit
Ky hulumtim në kuadër të analizimit të dhënave primare dhe sekondare, nxjerr rekomandimet si
më poshtë:
1. Për shkollat pjesëmarrëse në hulumtim rekomandohet që të krijojnë kurrikulume të reja
mësimore që do të shtonin edhe së paku dy orë ligjërimi të lëndëve të shkencave të
natyrës.
2. Mësimdhënësve iu rekomandohet që të shtojnë volumin e detyrave të shtëpisë për lëndët
e shkencave të natyrës.
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3. Drejtorisë rajonale të arsimit të komunës së Mitrovicës i rekomandohet që të investojë në
laboratore jo vetëm në shkollat pjesëmarrëse në hulumtim por në të gjitha shkollat tjera jo
pjesëmarrëse.
4. Shkollave të rajonit të Mitrovicës iu rekomandohet që në koordinim me komunën e
Mitrovicës të organizojnë trajnime të edukimit të vazhdueshëm lidhur me vetëdijësimin e
mësimdhënësve në kuadër të ligjërimit të lëndëve të shkencave të natyrës.
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SHTOJCA A
PYETËSORI I PËRDORUR PËR HULUMTIM
Përceptimet e mësimdhënësve lidhur me të mësuarit e shkencave natyrore
Të nderuar mësimdhënës, ky pyetësor do të përdoret për hulumtimin tim të cilin jam duke e bërë në
kuadër të finalizimit të studimeve të mia në Universitetin e Mitrovicës ‘’Isa Boletini’’-Fakulteti i
Edukimit.

Hulumtimi ka të bëj me përceptimet e mësimdhënësve lidhur me të mësuarit e shkencave natyrore,
kështu që kërkoj nga ju të përgjigjeni saktë në pyetjet në vazhdim ashtu që të mund të më ndihmoni
në realizimin e këtij hulumtimi. Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME
(Ju lutem rrethojeni përgjigjen e duhur)
Data:...........................................
1. Gjinia:
1.F
2.M
2. Mosha:
1.
2.
3.
4.

20-25 vjeç
26-35 vjeç
36-45 vjeç
46-60 vjeç

3. Statusi martesor:
1. E/I martuar
2. E/I ve
3. E/I Shkurorëzuar
4. Beqar/e
4. Vendbanimi:
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1.Qytet
2. Fshat
5. Shkollimi: (rretho nivelin më të lartë të shkollimit të përfunduar)
1.
2.
3.
4.

Fillor
I mesëm
Universitar
Pasuniversitar

6. Eksperienca në punë
1. Më pak se 5 vite
2. 5- 10 vite
3. Mbi 10 vite
PJESA E DYTË E PYETËSORIT
7. Sa orë në javë ligjërohen lëndët e shkencave natyrore në klasën tuaj?
1. 1 orë
2. 2 orë
3. 3 e më shumë orë
8. Rreth sa minuta merr kohë përgatitja e një plan programi për një orë mësimore në
lëndët shkencore?
1. 15 minuta ose më pak
2. 16 deri në 30 minuta
3. 31 deri në 60 minuta
4. Më shumë se 60 minuta
9. A mësohen lëndët e shkencave natyrore kryesisht si një lëndë e veçantë, apo e integruar
me lëndë të tjera?
1. E veçantë
2. E integruar
10. Cila është lënda më e preferuar e shkencave natyrore tek nxënësit tuaj?
_________________________________________________________________________.
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11. A i vlerësoni atraktive dhe voluminoze librat e lëndeve të shkencave të natyrës?
1. Po
2. Jo
12. Në dy vitet e fundit, a keni marrë pjesë në ndonjë trajnim profesional ku janë përfshirë
përmbajtjet shkencore?
1. Po
2. Jo, por unë jam i interesuar
3. Jo, por unë nuk jam i interesuar

13. A keni laborator të veçantë në kuadër të ligjërimit të lëndëve të shkencave natyrore në
shkollën tuaj?
1. Po
2. Jo

14. A zhvilloni eksperimente përgjatë ligjërimit të njësive në këto lëndë?
1. Po
2. Jo
15. A mendoni se klasat ku zhvillohet mësimi janë hapësira të mjaftueshme për ligjërimin e
lëndëve të shkencave të natyrës?
1. Po
2. Jo
3. Ndonjëherë
16. Sa e vlerësoni interesin e nxënësve në kuadër të mësimit të shkencave të natyrës?
1. Të ulët
2. Mesatarisht të ulët
3. Të mirë
4. Të lartë
5. Shumë të lartë
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17. Sa e vlerësoni rëndësinë e mësimit të shkencave natyrore për nxënësit?
1. Të ulët
2. Mesatarisht të ulët
3. Të mirë
4. Të lartë
5. Shumë të lartë
18. A mendoni se mësimi i shkencave natyrore ndikon në zhvillimin e fëmijëve?
1. Po
2. Jo
3. Aspak
19. Sa shpesh u caktoni nxënësve detyra të shtëpisë në lëndët natyrore?
1. Më pak se një herë në javë
2. Një ose dy herë në javë
3. Tre ose katër herë në javë
4. Cdo ditë

20. A i përdorni pajisje teknologjike (p.sh. laptop, kompjuter, projektor etj.) gjatë
shpjegimit të njësive mësimore në lëndët natyrore?
1. Po
2. Jo
3. Ndonjëherë
21. A mendoni se me zhvillimin e teknologjisë ka rënë interesi i nxënësve në mësimin e
lëndëve të shkencave të natyrës?
1. Po
2. Jo

22. Si i vlerësoni nxënësit tuaj në lëndët e shkencave natyrore?
1. Vlerësim formativ (i vazhdueshëm)
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2. Vlerësim me test afatshkurtër
3. Vlerësim në gjysmëvjetor
4. Vlerësim në fund të vitit mësimor
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