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ABSTRAKTI 

 

Ky hulumtim shqyrton aplikimin e metodave të mësimdhënies nga mësimdhënësit tek 

nxënësit e klasave të treta në qytetin e Mitrovicës. 

Qëllimi i këtij punimi është analiza e disa prej metodave të mësimdhënies të cilat 

përdoren apo jo nga mësimdhënësit.  

Për metodologjinë e punimit është përdorur metoda sasiore. Poashtu, përmes këtij punimi 

do të vihet në pah edhe kuptimi i efekteve pozitive që ato metoda kanë tek nxënësit dhe 

pastaj edhe mbi lehtësimin e punës së mësimdhënësve. Pjesëmarrësit e këtij punimi ishin 

mësimdhënësit e klasëve të treta në qytetin e Mitrovicës. Mitrovica ka gjithsej 14 shkolla 

fillore, ndërsa punimi im është fokusuar në tetë shkolla fillore në Mitrovicë. Secila prej 

shkollave kishte tre/katër paralele të klasëve të treta. Isntrumenti i përdorur për realizimin 

e këtij punimi është pyetësori (Gojani 2017), i cili konsiderohet si instrument shumë i 

përshtatshëm për marrjen e informatave. Pyetësori është i përbërë nga gjithsej 12 pyetje, 

ku përfshihen edhe pyetjet demografike. Ky pyetësor është vlerësuar me shkallën e 

Likerit. Të dhënat e këtij studimi janë analizuar përmes programit “Paketa Statistikore 

për Shkenca Sociale” (SPSS), dhe analiza e përdorur është ajo përshkruese. 

Gjetjet e këtij hulumtimi tregojnë, se metodat e mësimdhënies pothuajse aplikohen aq sa 

duhet në shkolla. Në pyetjen se a aplikohen  këto metoda në të gjitha lëndët nga 

mësimdhënësi, nga të gjithë pjesëmarrësit 20% nga respondentët dhanë përgjigje 

pozitive, “gjithmonë”, 53.3% u përgjigjën me “shpesh”, 16.7% me “rrallë”, 6.7% “shumë 

rrallë” dhe 3.3% me “asnjëherë”. 

Ky hulumtim, është realizuar mbi bazën e dy pyetjeve të parashtruara, ku të dyja janë 

vërtetuar si të sakta, apo me ngjyrim pozitiv. Pyetja e parë është:  

“A aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?”, ndërsa pyetja e dytë është: 

“A ndikon aplikimi i metodave të mësimdhënies në fitim të aftësive akademike të 

fëmijëve?”. 

 

Fjalët kyçe: Mësimdhënie, nxënës, mësimdhënësit, mësimnxënie. 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

This research examines the application of teaching methods by teachers to third-grade 

students in the city of Mitrovica. 

The purpose of this paper is to analyze some of the teaching methods used or not by the 

teachers. 

Quantitative methods were used for the methodology of the work. Also, through this 

paper, the understanding of the positive effects that these methods have on the students 

and then the facilitation of the teachers' work will be highlighted. The participants of this 

paper were the third-grade teachers in the city of Mitrovica. Mitrovica has a total of 14 

primary schools, while my paper is focused on eight elementary schools in Mitrovica. 

Each of the schools had three classes of third class. The instrument used to accomplish 

this work is the questionnaire (Gojani 2017), which is considered as a very useful tool for 

obtaining information. This questionnaire was evaluated with the Likert scale. 

The data of this study were analyzed through the "Statistical Sets for Social Science" 

(SPSS) program, and the analysis used is descriptive. 

The findings of this research show that teaching methods do not apply as much in 

schools. As to the question of whether these methods are applied in all subjects by the 

teacher, 20% of respondents gave positive responses, "always", and 53.3% responded 

with "often", 16.7% “rarely”, 6.7% “very rare” and 3.3% with “never”. 

This research was conducted on the basis of two questions set out, both of which have 

been proved to be accurate or positive. The first question is: "Are teaching methods 

applied in all subjects?", while the second quesstion is: "Does the application of teaching 

methods affects the acquisition of academic skills of children?". 

 

 

 

 

Key words: Teaching, students, teachers, learning. 

 



 

  

 

 

1. HYRJE 

 

 
Është e dëshmuar se aplikimi i metodave është shumë efektiv nëse këto metoda përdoren në 

mënyrën eduhur dhe në përputhje me grupmoshën e nxënësit. Këto metoda dhe përdorimi i 

tyre është irregulluar edhe sipas dokumenteve të tjera zyrtare të cilat janë ligjore, siç janë: 

Kurrikula Bërthamë, Korniza Kurrikulare, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Kosovë e 

kështu më radhë (MASHT, 2015). 

Ndërsa, problemet e metodave të mësimdhënies lidhen me kontekstin organizativ, zgjidhjen 

dhe me veprimtaritë. 

Arsimimi, të nxënët dhe mësimdhënia ndodhin në mjedise të ndryshme dhe pjesa 

dërrmuese eshoqërive e kanë të qartë se arsimimi është shumë i rëndësishem, prandaj nuk 

mund t’i lihetrastësisë, por duhet t’i kushtohet rëndësi shumë e madhe. Për të qenë një 

mësimdhënës i mirë,nënkupton përkushtim të madh ndaj nxënësve dhe profesionit. Mësuesi 

është ai i cili duhet tënjohë njëkohësisht edhe të përgatit shumë strategji për mësimdhënie, 

në mënyrë që t’iu përgjigjetnevojave, kërkesave, interesimeve, motivimeve, qëndrimeve 

dhe përvojave të nxënësve në klasë (Salihu, 2006). Përderisa roli i mësuesit është shumë 

ndihmues dhe të gjitha vetitë tjera tëcilat i cekëm më lart, nënkupton që edhe përgjegjësia e 

tij është shumë e madhe, sepse nga aiformësohen gjeneratat e reja në aspektin akademik. 

Në faqet në vijim e kemi shpjeguar në detaje rëndësinë e metodologjisë, ku e kemi theksuar 

se ajo është e pazëvendësueshme në raport me dërgimin e të dhënave adekuate tek nxënësit, 

një gjëe tillë e përdorimit të metodave të caktuara në përputhje me lëndën, është shumë 

mirë e shpjeguardhe e paraqitur në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT, 2015). 

Hulumtimi im është realizuar mbi bazën e dy pyetjeve të parashtruar. Pyetja e parë 

është:“A aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?”, ndërsa pyetja e 

dytëështë: “A ndikon aplikimi i metodave të mësimdhënies në fitim të aftësive akademike 

të fëmijëve?”. 

 



 

  

 

 

 

1.1 Metodat dhe teknikat e avancuara mësimore  

 

Puna e udhëhequr nga edukatori në mënyrë profesionale, si organizator, shpjegues, 

argumentues, kontrollues e vlerësues njihet si mësimdhënie. Mësimdhënia si një punë 

humane me vlera të shumta pedagogjike me të vërtetë është art. Në kuptimin se 

mësimdhënësi në një farë mënyre ose në tjetrën duhet të jetë “artist”.  

Duhet të ketë të folur të qartë, të rrjedhshëm dhe të kuptueshëm. Duhet apo do të duhej të 

mos ketë lëvizje të shpeshta, sjelljen dhe veshjen ta ketë në nivelin e duhur. Të gjitha këto 

komponente e bëjnë mësimdhënësin të jetë sa më komplet. Mësimdhënia gjithashtu është 

edhe shkencë për faktin se edukon, arsimon brezin e ri, ofron njohuri, dituri të përgjithshme 

(Musai B. 2015). 

Mësimdhënësi kërkohet të ketë sa më shumë njohuri të përgjithshme. Kjo nuk mjafton, ai 

duhet të jetë i hapur, konstruktiv dhe bashkëpunëtor me fëmijët, prindërit e fëmijëve dhe 

me kolegët e tij, pa bashkëpunimin e tillë nuk mund të paramendohet zhvillimi i mbarë i 

fëmijës.  

Karakteristikat psikologjike të mësimdhënësit të suksesshëm: personaliteti, qëndrimi, 

përvoja dhe rezultati (Kumnova, M. 2011). 

Vetë bota në të cilën jetojmë sot, na krijon mundësi të pakufizuara për ndryshim, siç nuk 

kanë kufi ndryshimet që ndodhin në të. Që të jemi të suksesshëm, duhet të mësohemi të 

jetojmë në këtë botë dhe, ashtu siç ndryshon gjithçka në botë, ashtu duhet të ndryshojmë 

dhe ne në mendimet, në sjelljet, në çdo punë që kryejmë. Mësimdhënia është një proces në 

ndryshim të vazhdueshëm, që reflektohet në përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor. 

Mësimdhënia është art e shkencë dhe, njëkohësisht, luftë guerile. “Mësimdhënia si “art” 

mbështetet fuqimisht në intuitën, e cila është bazë për veprim (Bekteshi B. 2001). 

Duke qenë “art”, akti i të dhënit mësim është gjithmonë bashkëveprim dinamik i individëve 

(mësues me mësues, mësues me nxënës, nxënës me nxënës), ku të gjithë vazhdimisht 

marrin vendime në varësi të situatave dhe të objektivave që duhet të përmbushen. Klasa, si 

bashkësi heterogjene, përbëhet nga individë me formim kulturor, dhe me përvoja të 

ndryshme. Nisur nga ky realitet, mësuesi duhet të krijojë bindjen se nxënësit, si individë, 



 

  

 

kanë aftësi dhe ritme të ndryshme të nxëni. Për pasojë, mësuesi duhet të parashikojë, të                                                                                                                                             

përcaktojë dhe të shtresëzojë objektiva dhe veprimtari, të tilla që i vënë në lëvizje të gjithë 

nxënësit, të cilët, në varësi nga aftësitë individuale, të mund të fillojnë në pika të ndryshme. 

Zhvillimi i teknologjisë së informacionit i ka bërë nxënësit të jenë të përfshirë vazhdimisht 

në aktivitet. Sipas matjeve të bëra, për përqëndrimin e vëmendjes së nxënësit në orën e 

mësimit, rezulton se gjatë 45 minutave, përqëndrimi maksimal arrin 20 minuta (Musai B. 

2015). 

 

1.2 Metodat dhe teknikat e avancuara nga aspekti didaktik  

 

Didaktika bashkëkohore përpiqet të gjejë zgjidhje dalëse në teorinë kognitive për mësimin 

nga të cilat nxënësi pranon dituri të gatshme të cilat duhet t’i memoroj dhe t’i përsëris, por 

dituritë të ndërtojë në bazë të mësimit aktiv të kuptueshëm.  

Qëllimet e procesit arsimor shikohen si forma të komunikimit pedagogjik mes edukatorit 

dhe nxënësit (Juniku N. 1994). 

 Nga shkaqe të tilla, dhe aktualizohet pyetja deri në ç’masë dhe me cilat dhe çfarë 

kriteriumesh mundet të hyhet në proceset e mësimit, si veprimtari bazë e shkollës, apo a 

mundet që të caktohen treguesit objektiv nga ndihma e të cilave do të vlerësoj efektet nga 

aktivitetet mësimore: vallë, dhe sa nxënësit i kuptojnë qëllimet e proceseve mësimore, vallë 

dhe sa gjenden kuptime në aktivitetet të cilat i dizajnon dhe kuptimson edukatori, në ç’nivel 

të vetëkritikës tregohen në rrjedhë të realizimit të aktiviteteve, a kanë aftësi dhe a dinë që të 

vlerësojnë suksesshmërinë e punës së tyre, vallë përpiqen që të lënë shenja personale, 

kreativitet dhe krijimtari personale në punimet e tyre, sa ato janë të njohura dhe janë 

pasqyrë e individualitetit të tyre, sa nxënësit zotohen aktivitetet e tyre t’i vlerësojnë mbi 

krahasimet dhe përcjelljet a aktiviteteve të të tjerëve dhe të ngjashme (Nushi, 1987). 

 Pyetjet e përmendura paraqesin vetëm një aspekt të procesit të zgjeruar, dhe të komplikuar 

të mësimit si karakteristik bartëse e veprimtarisë së arsimtarit. Roli i tij duhet kuptohet mbi 

treguesit në vijim, të cilët janë pjesë e veprimtarisë profesionale në shkollë: si edukatori e 

kupton dhe mendon misionin dhe bartësit didaktiko-metodike dhe format përmbajtjesore                                                                                                                                            

dhe dizajnin e programet mësimore, sa ka aftësi dhe me sukses mund t’i definoj qëllimet 

operative të mësimit në rrjedhë të një dite pune, vallë qëllimet të cilat vendosen janë 



 

  

 

konkrete, të kuptueshme dhe sqarues për secilin nxënës, vallë lloji, masa dhe mënyra e 

realizimit të aktiviteteve përkon me nevojat, interesat dhe mundësitë e secilit nxënës, me 

çfarë përmbajtjesh teknologjike arsimtari kushtëzon realizimin e qëllimeve të parashtruara, 

vallë dhe sa i respekton kornizat psikologjike të mësimit dizajnin e materialeve për mësim 

përshtatur për nevojat e nxënësve, vendosja e mekanizmave për diferencime, dhe 

përcjelljeve të vazhdueshme për përparimin e çdo nxënësi, vallë, dhe sa arsimtari ofron 

informata të dendura kthyese e cila stimulon dhe inkurajon për mësim, vallë, i aftëson 

nxënësit për vetëvlerësim dhe vlerësim të ndërsjellë (Zeneli I. 2006). 

 

1.3 Metodat dhe teknikat mësimore në mësimin e gjuhës shqipe  

 

Përmes metodave mësimore didaktizohet procesi i njohjes në mësim. Madje, metodat 

mësimore edhe vetë janë produkt i didaktizimit të metodologjisë së njohjes së realitetit 

objektiv. Me këtë didaktizim duhet nënkuptuar shkurtimin, thjeshtësimin, përshtatjen dhe 

intensifikimin e procesit të njohjes në mësim në varësi nga logjika e lëndës mësimore, nga 

psikologjia e nxënësve dhe nga qëllimi i edukatës (Musai B. 2015). 

Metodat mësimore ndihmojnë vënien e takimit të nxënësve me përmbajtjet mësimore dhe 

përmes përdorimit të teknikës mësimore, i nxisin nxënësit që t’i transformojnë ato, njëherit 

që ta transformojnë edhe veten, duke fituar njohuri, zhvilluar shkathtësi dhe formuar 

shprehi jetësore dhe punuese në përgjithësi dhe rreth kulturës gjuhësore në veçanti. “Në 

mësimin bashkëkohor të gjuhës shqipe përdoren këto metoda të përgjithshme mësimore: 

(Riza, B. 2005):metoda e demonstrimit, metoda e bashkëbisedimit, metoda e parashtrimit, 

metoda me tekst të shtypur dhe metoda e aktivitetit praktik. 

 

1.4 Menaxhimi i klasës 

  

Menaxhimi i klasës është një proces social dhe operacional që fillon me shqyrtimin e 

situatës duke analizuar funksionet e menaxhimit dhe lidhet ngushtë me planifikimin, 

kordinimin dhe kontrollin e klasës. 

Pesë funksionet themelore të menaxhimit janë: planifikimi, organizimi, drejtimi, rekrutimi 

dhe kontrolli (Bekteshi, 2001). 



 

  

 

Menaxhimi i klasës – ka të bëjë me menaxhimin e mësimit dhe organizimin e veprimtarive 

te atilla të të nxënit, duke synuar të maksimalizohet përfshirja produktive e nxënësit në 

mësim (Po aty). 

Menaxhimi i suksesshëm i mësimit kërkon prej mësuesit të jetë vazhdimisht i vëmendshëm 

dhe në veprim, për të siguruar se nxënësit mësojnë normalisht.  

Menaxhimi i klasës nuk është gjë tjetër, veçse zbatimi dhe përdorimi i të gjitha rregullave 

dhe procedurave për sigurimin e rregullit, disiplinës dhe mbarëvajtjes së mësimit në klasë 

(Musai B. 2015). 

Menaxhimi i klasës përbëhet kryesisht nga aspekti fizik dhe social i tij, dhe është 

përgjegjësi e mësuesit dhe e nxënësve për ta siguruar dhe për ta mbrojtur në mënyrë që ai të 

jetë sa më efektiv për zhvillimin me sukses të mësimit. 

Që menaxhimi të jetë sa më i efektshëm, duhet të zbatohen disa teknika të tij. 

Këto teknika të menaxhimit të klasës fillojnë që në fillim të shkollës. 

Që në ditën e parë të shkollës, një mësues i mirë e fillon ditën me një detyrë, e cila është 

shumë e qartë dhe mund të kryhet në mënyrë të suksesshme nga nxënësit.  

Ai demonstron në mënyrë te vazhdueshme se është kompetent , i përgatitur mirë dhe se 

është në krye të punës (Salihu 2016). Poashtu duhet të jetë profesionist, i këndshëm dhe të 

përpiqet që të krijoj një atmosferë miqësore me nxënësit në klasë, të tregojë se është në 

korent me gjithçka që ndodh në klasë, kjo bën që këta mësues të kenë më pak probleme në 

klasë, duke i krahasuar me ata mësues qe nuk janë në dijeni të asaj që ndodh në 

klasë.Gjithashtu të jetë i aftë për t’u marë me shumë gjëra në të njëjtën kohë, ruajtur ritmi i 

duhur i veprimtarive në klasë.Mësuesi duhet të përpiqet të përfshijë në mësim të gjithë 

nxënësit edhe atëherë kur ai punon me një nxënës të veçantë. Mësimi duhet organizuar me 

variacione, në rastet kur shihet se në orën e mësimit nuk shkon diçka, mësuesi duhet të 

përpiqet të ndryshojë materialin që është duke dhënë, duke e bërë atë më të lehtë dhe më të 

kuptueshëm për nxënësit (Salihu 2016). 

Menaxhimi i klasës ka lidhje të ngushtë me sjelljen e mësuesit. Për këtë mësuesi duhet të 

jetë i drejtë me nxënësit, të zotëroj mirë lëndën, të kontrollojë emocionet e tij, të ndihmojë 

nxënësit në rast nevoje, të ndjek ecurinë e nxënësve gjatë kryerjes së detyrave etj.  



 

  

 

Nga përvoja e vëzhgimeve, mund të themi se mësuesi ynë, jo rrallë humbet shumë kohë në 

orën e mësimit, humbje e cila ndodh jo vetëm si rrjedhojë abuzive, po mbi të gjitha nga 

aftësitë e kufizuara menaxhuese të klasës (Garo S. 2011). 

Mësuesi ynë ende nuk ka kuptuar se në kushtet e zhvillimit te vrullshëm shoqëror dhe të 

rritjes mahnitëse të informacionit, koncepti për mësimdhënien ka ndryshuar. 

Mësuesi nuk mund të luaj me rolin e burimit të informacionit si dikur, por ai në mënyrë të 

pashmangshme është pozicionuar si udhëheqës dhe organizues i mësimit që udhëheq 

nxënësin për të kërkuar e mbledhur informacionin në mënyrë të drejtuar apo të pavarur 

duke e pajisur me metodologjinë e studimit dhe përpunimit të këtij informacioni (Krasniqi 

I.2012).                                                                                                                                         

Pikërisht, në këto momente shfaqet aftësia e menaxhimit të klasës nga ana e mësuesit, aftësi 

e cila duhet të karakterizohet nga vëzhgimi i kujdesshëm, vlerësimi i sjelljeve në klasë, 

gatishmëria për t’iu përgjigjur në kohë sjelljeve të papërshtatshme duke u prirur drejt 

krijimit, dhe ruajtjes së një klime pozitive dhe sa më të përshtatshme në procesin e 

mësimdhënies në klasë. 

Dihet se shumica e njerëzve kanë para dispozita për të hyrë në situatë konflikti. Para 

studimeve të konflikteve dhe të negociatave është mirë që çdo njeri të shqyrtojë para 

dispozitat e veta (Krasniqi I. 2012). 

 

1.5Parime specifike të organizimit të teknikave mësimdhënëse 

 

 Të gjithë e dimë se aftësia më e rëndësishme që i nevojitet fëmijës për të pasur sukses në 

shkollë, dhe më vonë në jetë, është që të jetë “i kënduar” (Robert F. 2004). Me fjalë të tjera, 

fëmija duhet të mësojë t’i njohë shkronjat (dhe, në rastin më të mirë të lexojë)gjatë 

periudhës që është në kopsht. Si edukatoret, ashtu edhe prindërit, mund të bëjnë shumë për 

të nxitur aftësitë për lexim e shkrim të fëmijëve. 

 

 Disa prej tyre mund të ishin:  

1. Lexojini çdo ditë fëmijës për të paktën 15 minuta, 

2. Flisni ju vetë për vizatimet, apo pikturat dhe kërkoni që edhe fëmija t’i përshkruajë 

ato,  



 

  

 

3. Bëjini pyetje dhe këmbëngulni të merrni përgjigje me fjali të plotë e jo vetëm me një 

fjalë,  

4. Tregoni një ngjarje, tregim apo përrallë dhe lërini fëmijët që ta marrin me mend, se 

çfarë do të ndodhë më pas,  

5. Nxitni vazhdimisht fëmijët të ritregojnë ngjarje që u kanë mbetur në mendje ose 

pjesë të parapëlqyera të një përralle (Hoxha C. 2012), 

6. Kërkoni fëmijës të “shpikë” një përfundim të ri për ngjarjen, tregimin apo përrallën, 

7. Shkoni bashkë me fëmijën në librari dhe lëreni të zgjedhë libra të rinj,  

8. Inkurajoni leximin “gjoja”. Kjo ndodh kur fëmijët shohin vizatimet, apo figurat e një 

libri dhe “shpikin” se ç’mendojnë e ç’thonë ato,  

9. Nxitni vazhdimisht që të dallojnë shkronjat në mjedisin përreth, si për shembull, në 

letrën e çokollatave, në tabela lajmërimesh etj.,  

10. Bëni lojëra dëgjimore dhe kërkoni nga fëmija, që të identifikojë fjalët që fillojnë me 

të njëjtin tingull dhe  

11. Grumbulloni sa më shumë materiale për këndin e gjuhës dhe leximit. Mbusheni 

këtë kënd me materiale për të mësuar lexim e shkrim, si p.sh.:  

- Shkronja magnetike,  

- Libra, revista, gazeta dha katalogë,  

- Letra, lapsa, pastela dhe bojëra,  

- Kompakt – disqe me muzikë për fëmijë dhe regjistrime tregimesh për fëmijë (Hoxha 

C. 2012). 

 

1.6 Planifikimi i mësimdhënies 

 

Zemra e planifikimit është marrja e vendimeve. Për çdo plan mësimor që mësuesi duhet të 

bëjë i duhet të vendosë se cilat janë objektivat ose qëllimet për çdo veprimtari, cilat mjete 

janë të përshtatshme për të zhvilluar veprimtarinë, cilat metoda dhe teknika duhet të 

përdoren që të përmbushen objektivat, dhe se si do të vlerësoni arritjet e nxënësve. Ky 

proces i marrjes së vendimeve është sa i vështirë dhe i komplikuar për faktin se ka kaq 

shumë strategji mësimdhënieje dhe variante veprimtarish sa ka dhe mësues (Bayat 2012). 



 

  

 

 Planifikimi është një aktivitet i cili përfshin vendime që kanë të bëjnë me “fundin” 

(qëllimin e organizatës, dhe objektivat), me “mjetet” (planet), “mënyrën e qeverisjes” 

(politikat) dhe “rezultatet”.  

Organizimi - Planet duhet të vihen në zbatim. Kjo përfshin organizimin dhe koordinimin e 

detyrave në detaje si dhe burimet njerëzore e materiale që duhen për t’i kryer ato. Një 

çështje kyç këtu është komunikimi (Salihu I. 2006). 

Motivimi - Për të hartuar planet dhe për t’i realizuar ato, menaxherëve i duhet angazhimi i 

punonjësve. Kjo është së pari një çështje që i takon lidershipit ose mënyrës së menaxhimit. 

Kontrolli - Para se gjithash, kontrolli është parë si një proces që mat progresin, ose 

korrigjon gabimet. Funksionet bazë të kontrollit janë: vendosja e standardeve të kryerjes së 

punës (performancës), të masësh performancën përkundrejt standardeve të vendosura si dhe 

të ndërmarrësh veprime për të korrigjuar aty ku është e përshtatshme/ mundshme. 

 

Planifikimi paraqet një aktivitet të lartë intelektual – kognitiv 

 

 Dallimi në mes Planifikimit dhe planit:  

a) Planifikimi është proces;  

b) Plani është instrument, gjendje, rezultat i planifikimit. Plani paraqet bazën teorike për 

punën e ardhme praktike (Bayat 2012). 

 

Të planifikosh do të thotë: të paramendosh, të projektosh, të skicosh, të modelosh, të 

vizatosh, të shkruash etj.. 

Të qenit profesionist në punën e mësimdhënësit, do të thotë, të dishë edhe të menaxhosh 

situatadhe të zgjidhësh probleme. Në kuadër te zgjidhjes së problemeve përfshihen: 

 “Problemet e metodave të mësimdhënies,problemet e motivimit, problemet e menaxhimit, 

problemet e vlerësimit (Musai, 2014).” 

Përderisa tema ime e punimit është mbi metodat e mësimdhënies, këtu do të bëjmë 

njëanalizë mbi problemet e metodave të mësimdhënies. Problemet e metodave të 

mësimdhënieslidhen me kontekstin organizativ, zgjidhjen, dhe me veprimtaritë. Po ndalemi 

ne analizën e njëmetode, ku përmes saj do të provojmë të sqarojmë përkufizimin e 



 

  

 

problemeve të metodave tëmësimdhënies. Nëse mësimdhënësit i pëlqen që gjithmonë 

lëndët t’i filloj me kërkesë ndajnxënësve që ata të komentojnë apo shprehin me fjalë të  

veta lëndën që edhe nuk është shtjelluar,natyrisht që mund të rezultojë në probleme të 

përdorimit të metodave. Metoda e komentimitështë shumë e mirë, mirëpo mënyra e  

aplikimit të saj është thjeshtë problematike për nxënësitdhe shkakton problem me realizim. 

Nga shembulli që u shpjegua më lart, mund të themi që njëmësimdhënës është i 

suksesshëm kur ai arrin që çdo metodë ta përdorë në mënyrën e duhur, dhenë përputhje me 

nevojat dhe kërkesat e natyrës së lëndës, por edhe me kërkesat apo nevojat enxënësve. 

Një mësimdhënës mund të jetë i mirë apo i suksesshëm (MASHT 2015). Një mësimdhënës 

i suksesshëm është aii cili është në gjendje të realizojë qëllimet dhe objektivat e lëndës, 

ndërsa një mësimdhënës imirë ka më tepër ngjyrim emocional. Duke u bazuar në 

definicionet për mësimdhënësit, mund tëthemi që përdorimi i metodologjive të ndryshme 

është i domosdoshëm për arritjen e qëllimevedhe vizioneve të paracaktuara nga 

mësimdhënësi. Natyrisht, që metodologjitë e mësimdhëniesnuk guxojnë të përdoren identik 

për të gjitha rastet, për të gjitha lëndët, për të gjithaproblematikat, ato duhet të përdoren në 

përputhje me kërkesat, nevojat e nxënësve, por edhe menatyrën e lëndës (Po aty). 

Qëllimi i metodologjive të ndryshme të mësimdhënies është lehtësimi i punëssë 

mësimdhënësit, por edhe lehtësimi iprocesit të të nxënit tek nxënësit. Mësimdhënësi 

duhetfillimisht të njohë dhe të kuptojë personalitetet e nxënësve, nevojat e tyre dhe pikat në 

të cilat atakanë ngecje, që nënkupton se duke i pasur këto njohuri ai apo ajo do të dijë saktë 

se cila metodeështë më e përshtatshme për përdorim gjatë realizimit të ndonjë lënde apo 

detyre të caktuar. P.sh.lëndët natyrore për një grupmoshë kaq të vogël, siç janë nxënësit e 

klasës së tretë, është mëse e nevojshme edhe prekja dhe takimi direkt me fenomenet 

natyrore të cilat i shpjegon mësimdhënësi (MASHT 2015). 

Një lëndë shumë e rëndësishme dhe bazike është gjuha shqipe. Mësimi dhe realizimi i një 

lënd të tillë kaq të rëndësishme, ku rëndësia e saj qëndron mbi faktin që është gjuhë amtare, 

mësimdhënësi duhet t’i kushtojë rëndësi të veçantë mënyrës së realizimit të saj dhe 

metodave tëpërdorura. 

Sipas planprogramit të paraqitur nga (MASHT 2015),lënda e gjuhës shqipe duhet 

tërealizohet me anë të kësaj metodologjie:” Puna individuale, në çifte, në grupe, me tërë 

klasën,metoda e hulumtimit, kërkimit, demonstrimit, interpretimit, diskutimit etj.;” 



 

  

 

Natyrisht në përputhje me natyrën e temës e cila po shtjellohet. 

Lënda e matematikes për dallim nga gjuha shqipe e cila është lëndë që kërkon lexim, nuk 

ka vlera numerike, matematikën e personifikojnë numrat, ku realizimi i saj bëhet përmes 

ushtrimeve numerike dhe problemeve të tjera matematikore. Sipas planprogramit të 

paraqitur nga MASHT (4 Shtator 2015), lënda e matematikës duhet të realizohet mbi këto 

metoda:” metoda e analizës, komentimit, arsyetimit”. 

Përderisa edhe më lart e cekëm që metodologjia është e pazëvendësueshme në raport me 

dërgimin e të dhënave adekuate tek nxënësit, një gjë e tillë e përdorimit të metodave të 

caktuara në përputhje me lëndën është shumë mirë e shpjeguar, dhe e paraqitur në faqen 

zyrtare të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT 2015), ku sipas saj 

njeriu dhe natyra duhet të realizohet: “Mësimëdhënie e drejtpërdrejtë (shpjegimi, sqarimi, 

ushtrimet praktike dhe shembujt), mësimëdhënie joedrejtpërdrejtë (shqyrtimi, zbulimi, 

zgjidhja e problemeve), mësimdhënia me anë të pyetjeve (teknika e pyetjeve drejtuar 

nxënësve),diskutimi dhe të nxënit në bashkëpunim (në grupe të vogla, grupe më të mëdha 

dhe me të gjithë nxënësit), mësimdhënie përmes të menduarit (të menduarit kritik, krijues, 

zgjidhjes së problemeve  me kompjuter), të mësuarit përmes projekteve, punëve kërkimore 

në terren, mësimdhënie përmes vrojtimit, demonstrimit dhe eksperimentit, të mësuarit dhe 

të nxënit përmes mjeteve multimediale e në veçanti përmes kompjuterit, vetëhulumtimi, të 

mësuarit në natyrë dhe vizitave në objekte industriale”. 

 

Ndërsa sipas planprogramit të paraqitur nga MASHT (4 Shtator 2015), lënda e edukatës 

qytetare duhet të realizohet: 

-“Takime me njerëz të ndryshëm të komunitetit (vëzhgime, intervista, anketime,                                                                                                                                       

bashkëbisedime, konsulta me ekspertë etj.); 

- Përdorimi i publikimeve të ndryshme (gazeta, buletine informacione, tekste, videokaseta, 

dramatizime, posterë etj.); 

- Simulime (lojërat me role, simulimi i diskutimeve ose i situatave nga fusha të ndryshme 

të veprimtarive publike etj.). 

- Loja me role”. 

 

Përveç metodave të cilat u cekën më lart dhe janë të rregulluara sipas planprogameve të 



 

  

 

paraqitura nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (4 Shtator 2015), 

përkatësishtjanë metoda të cilat përdoren ekskluzivisht për klasën e tretë të shkollës fillore 

të ulët. Kemi edhemetoda të tjera të cilat sa për ilustrim do i cekim më poshtë.Autori i 

mirënjohur i fushës së mësimdhënies, Bardhyl Musai (2014), na ka dhënë në detalemetodat 

e mësimdhënies në klasë, të klasifikuara sipas veprimtarive të nxënësve e që ne i 

kemiparaqitur dhe përshkuar më poshtë. 

- Zhvillimi i fjalorit në të cilin përfshihen: analiza e tipare semantike, harta e konceptit, 

organizuesi grafik i analogjisë, parashikimi me terma paraprakë, përvijimi i të menduarit 

si proces shumë qenësor; 

- Diskutimi i ideve në të cilën përfshihen: di-dua të di-mësova më shumë, diskutim për 

njohuritë paraprake, organizuesi grafik i analogjisë, përvijimi i të menduarit, shpjegimi i 

përparuar, sistemi ndërveprues i shënimeve, struktura e ndryshimeve në histori; 

- Të nxënit në bashkëveprim në të cilën përfshihen: rrjeti i diskutimit, udhëzuesi i të 

lexuarit ndërveprues, të nxënit me këmbime, ruaje fjalën e fundit për mua, rishikimi në 

dyshe, shpjegimi i përparuar; sistemi ndërveprues i shënimeve (Musai B. 2014). 

- Nxitja e diskutimit në të cilën përfshihen: analiza e tipareve semantike, diagrame 

piramidale, di-dua të di-mësova më shumë, diskutim për njohuritë paraprake, lexim i 

drejtuar, organizuesi grafik i analogjisë, parashikimi me terma paraprakë, rishikimi në 

dyshe, rrjeti i diskutimit, ruaje fjalën e fundit për mua, shpjegimi i përparuar, sistemi 

ndërveprues i shënimeve, të nxënit me këmbime, udhëzuesit e të lexuarit ndërveprues; 

- Të lexuarit ndërveprues në të cilën përfshihen: diagrame piramidale, imagjinata e 

drejtuar, leximi i drejtuar, mbajtja e strukturuar e shënimeve, parashikimi me terma 

paraprakë, përmbledhja pohim, përmbledhje e lidhjeve në shkencat e natyrës, pyetja 

sjell pyetjen, pyetje autorit, rrjeti i diskutimit, rrugëzgjidhje për të lexuarit në 

matematikë, shënime mbi shënime, sistemi ndërveprues i shënimeve, struktura e 

ndryshimeve në histori, të nxënit më këmbime, udhëzuesit e të lexuarit ndërveprues (Musai 

B. 2014). 

- Nxitja për të përsosur të shkruarit në të cilat përfshihen: diagram piramidale, di-dua të 

di-mësova më shumë,ditarët e të nxënit, parashikimi me terma paraprakë, përmbledhja 

pohim, rrjeti i diskutimit, shënime mbi shënime; 

- Paraqitja grafike e informacionit në të cilat përfshihen: analiza e tipareve semantike, 



 

  

 

diagrame piramidale, di-dua të di-mësova më shumë, harta e konceptit, mbajtja e 

strukturuar e shënimeve, organizuesi grafik i analogjisë, përmbledhja pohim, 

përmbledhja lidhje me shkencat e natyrës, konceptet e të menduarit, rrjeti i diskutimit, 

shënime mbi shënime, struktura e ndryshimeve në histori; 

- Ndërtimi i shprehive studimore në të cilat përfshihen: ditari i të nxënit, leximi i drejtuar, 

marrëdhëniet pyetje-përgjigje, mbajtja e strukturuar e shënimeve, përmbledhja lidhje me 

shkencat e natyrës, pyetja sjell pyetjen, pyetje autorit, rishikimi në dyshe, rrugëzgjidhje 

për të lexuarit në matematikë, shënime mbi shënime, sistemi ndërveprues i shënimeve, 

udhëzuesit e të lexuarit ndërveprues (Musai B. 2014). 

-Një metodë tjetër e pashmangshme dhe e vazhdueshme në të gjitha lëndët është edhe 

mendimikritik. Një mësues mund të themi që ka rezultuar si mësues i suksesshëm nëse ai 

ka arritur tëmbjellë të menduarit kritik ndër nxënës. Fëmija, ashtu siç ndodhë edhe ndër të 

rriturit, mekalimin e kohës dhe me zgjerimin e diapazonit intelektual të tij, fillon që krahas 

të mësuarit, tënxënit dhe të kuptuarit, të krijoj edhe të menduarit kritik. Mendimi kritik  

është shumë ngushtë i lidhur me analizën, me thelbin, me kuptimin e gjësë. Sipas Zeneli 

(2006), të mendosh në mënyrë kritikë nënkupton: 

- “të jesh në gjendje të bësh pyetje në lidhje me një problem; 

- të jesh i hapur ndaj informatave të ndryshme dhe t’i krahasosh ato; 

- të jesh në gjendje të dallosh informatat; 

- të jesh në gjendje të dallosh informatën e besueshme; 

- të jesh në gjendje të përzgjedhësh informatën; 

- të jesh në gjendje të zbatosh rregulla; 

- të kesh qëndrim ndaj të vërtetës, të mirës dhe të bukurës; 

- të jesh në gjendje të arsyetosh; 

- të jesh në gjendje të sfidosh idetë e të tjerëve 

- të jesh në gjendje të nxjerrësh përfundime dhe gjykime.” 

 

 

 

 

 



 

  

 

1.7 Roli i mësuesit në edukimin e fëmijëve 

 

Roli i mësuesit është një rëndësi e veçantë në çdo shoqëri, kohë apo vend. Në vitit 2002, 

MASHT në bashkëpunim me donatorë dhe ofertues të huaj kanë filluar edhe trajnime, 

programe dhe projekte për zhvillim profesional të mësimdhënësve (Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë, 2011). Profesioni i mësuesit është një nga profesionet më të 

vlerësuara dhe tërespektuara në të gjithë botën. Detyrat e tyre, janë ndër detyrat më të 

vështira, pasi ata merren meedukimin e fëmijëve, si dhe rrugëtimin e tyre drejt rrugës së 

dijes dhe një të ardhmeje tepërkryer. Ata, i përgatisin si profesionalisht, ashtu edhe 

moralisht nxënësit. Mësuesi, për çdonxënës është si një prind i dytë, pasi dashuria është e 

madhe, dhe një pjesë të mirë të kohës, ata ekalojnë së bashku. Shumë vështirësi, probleme, 

apo pengesa që fëmijët hasin i ndajnë memësuesit e tyre, pasi me ata ndihen më të sigurt 

dhe kanë besim të fortë, ku edhe mësuesit ngaana e tyre i ndihmojnë me të gjitha mundësitë 

e tyre. Pra, lidhja mësues-nxënës është një lidhje e fortë, e shenjtë (MASHT 2011).  

Mësuesit luajnë rol thelbësor në përgatitjen e së ardhmes së tyre, ku edhe të rinjtëprej tyre, 

mësojnë çfarë është e drejta, çfarë dëme na sjell e keqja, dhe falë tyre ata do të përpiqen që 

të kontribuojnë dhe ti shërbejnë me dinjitet dhe ndershmëri kësaj shoqërie. Mirëpo, mënyra 

epunës më nxënës duhet të jetë sistematike (Bayat, 2012). 

Detyra më e rëndësishme e mësuesit të sotëm nuk është t’u përcjellë thjeshtë njohuri, por t’i 

ndihmojë që të krijojnë aftësi kritike, me qëllim zhvillimin e një metode specifike në 

përputhjeme njohuritë, kundrejt të cilave do të bazohet në përpunim dhe vlerësim të 

mëtejshëm tëinformacioneve. Mësuesi duhet të kontribuojë në zhvillimin e mendimit 

sintetik dhe analitik, nëthellimin e mendimit të nxënësit, në nxjerrjen e përfundimeve dhe 

në formimin e mundësisëpërgjithësuese. Në këtë mënyrë, nxënësi do të arrijë të bëhet 

objektiv, me personalitet tëpërmbajtur dhe vullnet të lirë. Vetëm kështu arsimi do të ecë 

drejt zhvillimit dhe jo drejtë prapambetjes (Krasniqi I. 2012). 

Një element tjetër i mësuesit dhe i procesit të mësimdhënies, përveç metodave të 

mësimdhënies,është edhe struktura e orës mësimore. Gjithmonë është shumë e rëndësishme 

që të respektohetkurrikula mësimore edhe në këtë aspekt. Sipas një publikimi të bërë nga 

Qendra për Arsim Demokratik (2008), fazat e strukturimit të një ore mësimore janë të 

ndara nëpër faza, dheparaqesin një proces të qëndrueshëm dhe afatgjatë: 



 

  

 

- “përgatitja e nxënësve për të ndeshur një përmbajtje të re, apo përgatitja për të nxënë; 

- udhëheqja e nxënësve gjatë të nxënit të tyre, apo përpunimi i përmbajtjes; 

- rivlerësimi ose ndërtimi i hapave të mëtejshëm të procesit të të nxënit, apo konsolidimi i 

të nxënit”. 

Një mësues i mirë duhet gjithsesi të analizojë edhe strukturën kulturore që ka në klasë. Siç 

edimë nga përvoja jonë, në Kosovë nuk është edhe shumë e theksuar dallimi kulturor, 

sepseshumica e popullsisë i takojnë një kulture të njëjtë, me përjashtim që ka disa ngjyrime 

të vogla. 

Mësuesi duhet të ketëparasysh që kultura nënkupton ide, qëndrime, sjellje dhe tradita të 

cilatpërcillen brez pas brezi dhe të cilat natyrisht që kanë ndikim edhe ndër nxënës (Myers, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2. METODOLOGJIA 

 

1.1 Dizajni hulumtues 

 

Hulimtimi “Aplikimi i metodave mësimore nga mësimdhënësit tek nxënësit e klasave të 

treta në qytetin e Mitrovicës”, është hulumtim me qasje sasiore. Qëllimi i këtij punimi, 

është analiza e disa prej metodave të mësimdhënies të cilat përdoren, apo jo nga 

mësimdhënësit. Poashtu, përmes këtij punimi do të vihet në pah edhe kuptimi i 

efektevepozitive që ato metoda kanë tek nxënësit dhe pastaj edhe mbi lehtësimin e punës së 

mësimdhënësve. 

Objektivat e këtij punimi kanë të bëjnë me marrjene informacioneve të nevojshme për llojet 

e metodave të mësimdhënies të cilat i përdorin nxënësite klasës së tretë, cilat metoda i 

përdorin më së shumti dhe sa u kanë ndihmuar këto metoda tëmësimdhënies në 

përmirësimin dhe ngritjen e nivelit të mësimdhënies, lehtësimit të të nxënit 

dhebashkëpunimit. 

 

Pyetjet e hulumtimit: 

- A aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët? 

- A ndikon aplikimi i metodave  në fitim të aftësive akademike të fëmijëve? 

 

2.2 Pjesëmarrësit 

Pjesëmarrësit e këtij hulumtimi janë mësimdhënësit etetë shkollave fillore të qytetit të 

Mitrovicës, përkatësisht, mësimdhënës që japin mësim në klasat e treta. Tetë shkollat ishin: 

Andon Zako Çajupi, Aziz Sylejmani, Ismail Qemali, Eqrem Qabej, Abdullah Shabani, 

Migjeni, Nonda Bulka dhe Bedri Gjinaj. 

Populacionin e këtij punimi e përbëjnë mësimdhënësit e klasëve të treta. Për secilën shkollë 

nga tre/katër mësimdhënës. Numri i pyetësorëve që do të realizohen është gjithsej 30, të 

gjitha në tetë shkollat e përzgjedhura në qytetin e Mitrovicës. 

 

 

 



 

  

 

2.3 Instrumenti 

Është aplikuar pyetësori, si instrument mjaft i suksesshëm për hulumtim. Arsyeja tjetër e 

përdorimit të pyetësorit në këtë hulumtim është sepse ai mbledhë të dhëna mbi pikat e 

interesit tonë, të cilat janë strukturuar paraprakisht. Instrumenti i përdorur është pyetësori i 

hartuar nga Gojani 2017, me të drejtë përdorimi nga të gjithë, gjithashtu është validuar 

(Cronbach’s Alpha =0.73). Pyetësori është ashtuquajtur “Pyetësor mbi aplikimin e 

metodave mësimore nga mësimdhënësit tek nxënësit e klasave të treta në qytetin e 

Mitrovicës”. Në bazë të këtij pyetësori janë verifikuar apo përgënjeshtruar pyetjet e 

parashtruara paraprakisht: “A aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?” dhe 

“A ndikon aplikimi i metodave të mësimdhënies në fitim të aftësive akademike të 

fëmijëve?”. Duke pasur parasysh se në këtë hulumtim është përfshirë grup-mosha e 

fëmijëve me të cilën punojnë mësimdhënësit, fillimisht pyetësori është analizuar në tërësi, 

me ç’rast përgjigjet e pranuara janë njehsuar në programin SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), përmes së cilit kemi fituar rezultatet të shpejta në lidhje me variablat e 

kërkuara. 

 Pyetësori që është përdorur, përveç pjesës demografike, ka përmbajtur në total 12 pyetje, 

ku të gjitha kanë qenë me alternativa dhe dy prej tyre me mundësi për të shtuar nëse kanë 

ndonjë mendim apo ide e cila nuk është përmendur në alternativat e cekura nga ana jonë. 

 

 2.4 Mënyra e mbledhjes së të dhënave 

 

Sipas të dhënave që kemi marrë direkt nga Komuna e Mitrovicës, Drejtoria për Arsim, 

Mitrovica ka 14 shkolla fillore dhe 44 paralele të treta. Ne kemi zgjedhur një mostër 

përfaqësimore prej 30 mësimdhënësve. Mbledhja e të dhënave është realizuar në një 

periudhë kohore prej dy - tre ditësh. Në shkollën fillore “Andon Zako Çajupi” janë 

intervistuar tre mësimdhënës, në shkollën fillore “Ismail Qemali” janë intervistuar katër                                                                                                                                                                                                                                                                                          

mësimdhënës, në shkollën fillore “Aziz Sylejmani” janë intervistuar poashtu tre 

mësimdhënës, në shkollën fillore “Eqrem Çabej” janë intervistuar katër mësimdhënës, 

“Abdullah Shabani” katër mësimdhënës, “Migjeni” katër mësimdhënës, “Nonda Bulka” 

dhe “Bedri Gjinaj” nga katër mësimdhënës. 

Realizimi është bërë në tetë shkollat më të mëdha të qytetit të Mitrovicës. 



 

  

 

 

4.5 Analiza e të dhënave 

Duke pasur parasysh se në këtë hulumtim është përfshirë vetëm një pyetësor, ai është 

analizuar në tërësi, me ç’rast përgjigjet e pranuara janë njehsuar në programin SPSS, 

përmes së cilit janë fituar rezultate të shpejta të variablave të kërkuara. Rezultatet e fituara 

janë analizuar përmes përqindjes. Një pjesë e vogël e përgjigjeve kanë qenë të hapura, 

ndërsa pjesa shumicë e tyre kanë qenë të përgatitura sipas shkallës së Likerit. Të gjithë 

pyetësorët dhe pyetjet janë plotësuar, që domethënë, se nuk kemi pasur asnjë mungesë.  

Analiza e përdorur është ajo përshkruese. 

 

4.6 Aspekti etik 

 

Në element tjetër përbërës i çdo hulumtimi, natyrisht edhe i hulumtimit tim është etika. 

Natyrisht që etika duhet të respektohet, për arsye se është e rregulluar në atë mënyrë që të 

mos cenohen të drejtat e individëve të cilët janë pjesëmarrës në studimin. Punimi është i 

mbështetur në rregulla të etikës. Qasja ka filluar nga kontakti i parë që ka qenë shumë i 

afërt me udhëheqësit e institucioneve dhe mësimdhënësit. Nuk ka pasur ndonjë nuancë 

njëanshmërie, mirëpo vazhdimisht kemi qenë thjeshtë shpjegues, në tentativë të 

vazhdueshme për të mos qenë sugjestive apo gjykuese, sepse një veprim i tillë mund të 

shkaktonte stres, konfuzion, shqetësim apo të shprehur jo të sinqertë nga ana e 

mësimdhënësve. Gjatë studimit dhe plotësimit të pyetësorit nuk ka pasur kurrfarë 

mashtrimi. Të dhënat nuk janë shtrembëruar dhe nuk do të përdoren edhe për ndonjë 

hulumtim tjetër. Pyetësori është anonim, me përjashtim që është shkruar emri i 

institucionit, grup-mosha për të cilën punojnë mësimdhënësit, shkollimi i tyre, gjinia, sa 

vite punojnë si mësimdhënës dhe numri i fëmijëve. Arsyeja pse është vendosur të jetë 

anonim është sepse mësimdhënësit do të ndihen më mirë dhe do të mund tu 

përgjigjenpyetjeve pa hezitim, nuk do të provojnë t’iu përgjigjen pyetjeve me arsye 

momentale, por duke u bazuar në veprimet e tyre afatgjata. 

 

 



 

  

 

3. REZULTATE 

 

Tabela 1. 

 

A keni njohuri për metodat e mësimdhënies 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Shumë njohuri               9    30.0 

I informuar               10    33.3 

Nuk e di               7    23.3 

Pak               3    10.0 

Shumë pak               1    3.3 

Gjithsej               30    100.0 

 

Siç e kemi cekur më lartë, gjatë shpjegimit të metodave dhe trajnimeve që organizohen 

nga MASHT, kemi shpjeguar që janë mbajtur trajnime të vazhdueshme. Përveç 

trajnimeve janë metoda të cilat mësohen edhe gjatë shkollimit, janë të caktuara edhe në 

kurrikulë. 

 

 

 Tabela 2. 

Ku keni mësuar për këto metoda 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjatë studimeve               3 10.0 

Trajnime në Masht               15  50.0 

Diskutime me kolegë               12 40.0 

Gjithsej               30 100.0 

 



 

  

 

Në tabelën numër 2 vërejmë se numri më i madh i pjesëmarrësve sa i përket pyetjes se ku 

kanë mësuar për këto metoda, i takon trajnimeve në MASHT, kurse pjesa e mbetur gjatë 

studimeve 3% si dhe diskutime me kolegë 12%. 

 

 

Tabela 3. 

A i aplikoni metodat në të gjitha lëndët 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjithmonë               6    20.0 

Shpeshë               16    53.3 

Rrallë               5    16.7 

Shumë rralë               2    6.7 

Asnjëherë               1    3.3 

Gjithsej               30    100.0 

 

Në tabelën 3 kemi paraqitur përgjigjet e mësimdhënësve në lidhje me aplikimin e 

metodave në të gjitha lëndët, e që në fakt i përgjigjet pyetjes sonë të parë e cila është: “A 

aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?”. Duke marrë parasysh numrin 

absolut të përgjigjeve pozitive të dhënë nga mësimdhënësit, edhe pse në nivele të 

ndryshme të përdorimit të këtyre metodave, mund të konkludojmë që pyetja jonë e parë 

është vërtetuar plotësisht. 

 

Tabela 4. 

Gjatë realizimit të lëndës Gjuhë shqipe,cilat metoda i përdorni 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

Hulumtimit               9    30.0 

Kërkimit               8    26.7 

Demostrimit               10    33.3 

Diskutimit               3    10.0 

Gjithsej               30    100.0 



 

  

 

 

Në tabelën numër 4 është paraqitur analiza deskriptive për variablat “hulumtimit”, 

“kërkimit”, “demostrimit” dhe “diskutimit”, të shprehura me përqindje. Sa i përket 

realizimit të lëndës së Gjuhës shqipe mund të vërejmë se një ndër metodat e cila përdoret 

më së shumti është ajo e demonstrimit 33.3% por menjëherë pas saj vije edhe ajo e 

hulumtimit me një përqindje prej 30%.                  

 

Tabela 5. 

A i realizoni lëndët natyrore edhe përmes punës kërkimore në terren 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjithmonë              7    23.3 

Shpesh              10    33.3 

Rrallë              7    23.3 

Shumë rralë              4    13.3 

Asnjëherë              2    6.7 

Gjithsej              30    100.0 

 

Në tabelën numër 5 kemi paraqitur analizën deskriptive për variablat e dhëna : 

“gjithmonë”, “shpesh”, “rrallë”, “shumë rrallë”, “asnjëherë”, ku mund të shohim se një 

numër jo shumë i madh i pjesëmarrësve i realizojnë lëndët natyrore përmes punës 

kërkimore. Variabla me përqindjen më të madhe është ajo “shpesh” 33.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tabela 6. 

A i orientoni nxënësit në vetëhulumtime 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjithmonë               5    16.7 

Shpeshë               12    40.0 

Rrallë               7    23.3 

Shumë rralë               5    16.7 

Asnjëherë               1    3.3 

Gjithsej               30    100.0 

 

Në tabelën numër 6 është bërë analiza deskriptive për variablat: gjithmonë, shpesh, rrallë, 

shumë rrallë dhe asnjëherë. Dhe është bërë analiza me përqindje. Sa i përket pyetjes se a i 

orientojnë nxënësit në vetëhulumtime, mund të shihet se në variablin “shpesh” kemi 

përqindjen më të madhe 40%. 

 

Tabela 7. 

A sjellni material shtesë në klasë si: foto, video etj, në mënyrë që nxënësit të kenë më 

shumë informata. 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjithmonë               5    16.7 

Shpeshë               10    33.3 

Rrallë               10    33.3 

Shumë rralë               4      13.3 

Asnjëherë               1    3.3 

Gjithsej               30    100.0 

 

Nga tabela 7 vërejmë se shumica e mësimdhënësve janë të pajisur me materiale shtesë 

gjatë orëve mësimore në klasë, të cilat janë të rëndësishme për zhvillim më të mirë të 

procesit mësimor. Kemi përqindje të njejtë aksidentalisht tek të dy variablet “shpesh” dhe 

“rrallë”, të dyja me nga 33.3%. 



 

  

 

 

Tabela 8. 

A veproni sipas teorisë : Nxënësi në qendër 

 

Në tabelën 8 poashtu është paraqitur analiza deskriptive e variablave “gjithmonë”, 

“shpesh”, “rrallë” dhe “shumë rrallë”, e shprehur gjithashtu në përqindje. Tek kjo tabelë 

mund të vërejmë se mesa duket mësidhmënësit nuk veprojnë aq sa duhet sipas teorisë 

nxënësi në qendër. Pra kemi një përqindje prej 26.7% për variablat “gjithmonë” dhe 

“shpesh”, 33.3% për “rrallë” dhe 13.3% për variablin “shumë rrallë”. 

 

Tabela 9. 

Orën e edukatës fizike a e realizoni me aktivitete fizike 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjithmonë               7    23.3 

Shpesh               10    33.3 

Rrallë               9    30.0 

Shumë rrallë               3    10.0 

Asnjëherë               1    3.3 

Gjithsej               30    100.0 

 

Në tabelën numër 9 është bërë analiza deskriptive me përqindje, ku vërejmë se në orën e 

edukatës fizike mësimdhënësit pothuajse “shpesh” 33.3% e realizojnë orën me aktivitete 

fizike, “gjithmonë” me një përqindje prej 23.3%, “rrallë” 30%, “shumë rrallë” me 10% si 

dhe “asnjëherë” me 3.3%. 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Gjithmonë               8     26.7 

Shpesh               8     26.7 

Rrallë               10     33.3 

Shumë rrallë               4      13.3 

Gjithsej               30    100.0 



 

  

 

 

Tabela 10. 

A mendoni që këto metoda u lehtësojnë juve punën si mësimdhënës 

 

Pyetja e dytë është: “A ndikon aplikimi i metodave të mësimdhënies në fitim të aftësive 

akademike të fëmijëve?”, e cila në bazë të përgjigjeve të fituara është vërtetuar, që 

nënkuptonse edhe mësimdhënësit pohojnë që aplikimi i metodave të mësimdhënies 

ndikon në kapacitetetintelektual të nxënësve. Ku për variablin “jashtëzakonisht shumë” 

kemi përqindje prej 36.7%, “shumë” me 33.3%, “neutral” me 20% dhe “pak” me 10%. 

Në tabelat 10, 11 dhe 12 janë paraqitur përgjigjet në lidhje me pyetjen tonë të parë. 

 

Tabela 11. 

A mendoni që këto metoda u ndihmojnë nxënësve në të nxënë 

 

 

 

 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Jashtëzakonisht shumë               11 36.7 

Shumë               10    33.3 

Neutral               6    20.0 

Pak               3     10.0 

Gjithsej               30    100.0 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Jashtëzakonisht shumë               6    20.0 

Shumë               12    40.0 

Neutral               9    30.0 

Pak               1    3.3 

Aspak               2    6.7 

Gjithsej               30    100.0 



 

  

 

 

Tabela 12. 

 

A pohoni që aplikimi i metodave të mësimdhënies ka ndikuar në ngritjen e suksesit të 

nxënësve 

 

Në tabelën 10, 11 dhe 12, me anë të përgjigjeve të dhëna mund të konkludojmë se është 

vërtetuar pyetja e parë: “A aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?”.Ku 

mund të shihet se në të tria variablet : ”jashtëzakonisht shumë”. “shumë” dhe “neutral” 

kemi përqindje të njejtë prej 26.7%, kurse për variablin “pak” kemi 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Jashtëzakonisht shumë              8    26.7 

Shumë              8    26.7 

Neutral              8    26.7 

Pak              6    20.0 

Gjithsej              30    100.0 



 

  

 

 

4. DISKUTIME 

 

Në këtë kapitull do të paraqes rrezultatet e fituara në këtë hulumtim rreth aplikimit të 

metodave mësimore. 

Hulumtimi im është realizuar mbi bazën e dy pyetjeve të parashtruar. Pyetja e parë 

është:“A aplikohen metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?”, ndërsa pyetja e 

dytëështë: “A ndikon aplikimi i metodave të mësimdhënies në fitim të aftësive akademike 

të fëmijëve?”. 

Me anë të pyetësorit të shfrytëzuar kam ardhur në përfundim se të dy pyetjet : “A aplikohen 

metodat e mësimdhënies në të gjitha lëndët?” dhe “A ndikon aplikimi i metodave të 

mësimdhënies në fitim të aftësive akademike të fëmijëve?”, janë vërtetuar, gjithashtu 

përputhen me hulumtimet e tjera. 

Në bazë të gjetjeve të studimit të cilin e kam bërë, vërehet se një numër jo shumë i madh i 

mësimdhënësve 30%, kanë njohuri sa i përket metodave mësimore, prej tyre 33.3% janë të 

informuar, 23.3% janë përgjigjur me “nuk e di”, 10% me “pak” si dhe 3.3% me “shumë 

pak”. 

Gjithashtu, patëm mundësinë të shohim se poashtu burimet e njohurive të metodave janë të 

ndryshme, pra, disa nga pjesëmarrësit kanë mësuar për metoda gjatë studimeve ( 10%), 

trajnime në MASHT (50%), si dhe nga dikutime me kolegë (40%). 

Sipas një studimi nga Sadiku (2016) kemi një përqindje pothuajse të ngjashme me këtë 

studim, ku 57% të pjesëmarrësve kanë marrë njohuri për këto metoda nga trajnimet e bëra 

në MASHT. Gjithashtu nga po i njëjti studim kam vërejtur ngjashmëri me hulumtimin tim 

sa i përket pyetjes se sa kanë njohuri mësimdhënësit për metodat e mësimdhënies. Rreth 

30% të individëve kanë njohuri, 40% prej pjesëmarrësve janë të informuar, 15% janë 

korrespondentë të cilët janë përgjigjur me “nuk e di”, 10% me “pak” si dhe fare në fund 5% 

me “shumë pak”, pra është pothuajse një përqindje e përafërt me rezultatin e hulumtimit 

tim. Vlenë të ceket gjithashtu edhe aplikimi i këtyre metodave mësimore ku një numër prej 

20% i aplikojnë këto metoda gjithmonë, 53.3% i aplikojnë shpesh, 16.7% i aplikojnë rrallë, 

6.7% shumë rrallë dhe 3.3% asnjëherë. Nga një studim të bërë nga Gojani (2017), mbi 40 

% raportojnë se metodat mësimore e lehtësojnë punën e mësimdhënësve, dhe poashtu 



 

  

 

ndihmojnë edhe në suksesin e tyre. Sa i përket se a kanë njohuri rreth metodave mësimore 

kemi një numër prej 35% të pjesmarrësve, pastaj me 30% janë individ të cilët janë 

përgjigjur me “të informuar”, më pas kemi edhe 20% me përgjigjen “nuk e di” dhe  15% 

me “shumë pak”. Burimi i njohurive të metodave mësimore poashtu nuk mund të 

mënjanohet, në këtë hulumtim, rreth 15% të pjesëmarrësve kanë marrë njohuri lidhje me 

metodat mësimore “gjatë studimeve”, pjesa tjetër prej 50% nga trajnimet MASHT, të cilat 

nga përqindja e madhe mund të kuptojmë se janë tejet të rëndësishme dhe efektive në 

punën e mësimdhënësve, si dhe 40% gjatë “diskutimeve me kolegë”. 

Bazuar edhe në këtë hulumtim të bërë nga Gojani (2017), kam vërejtur ngjashmëri të 

madhe mes rezultateve të këtij hulumtimi dhe hulumtimit të bërë nga ana ime, mirëpo 

përveç kësaj, shihet qartë se ka ngjashmëri edhe në mes të këtyre dy hulumtimeve. 

Nga ky hulumtim, kuptova se këto metoda jo vetëm se e lehtësojnë punën e 

mësimdhënësve, por gjithashtu janë të nevojshme, sepse ato ndikojnë dhe ndihmojnë në të 

nxënit dhe në suksesin e nxënësve.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

5. PËRFUNDIM 

 

Rezultatet e fituara japin një bazë empirike mbi përdorimin e metodave të mësimdhënies 

nga anae mësimdhënësve dhe lehtësimin që u japin mësimdhënësve përdorimi i këtyre 

metodave. Nëbazë të përqindjeve të cilat i kemi fituar, të cilat kanë rezultuar nga pyetjet e 

parashtruara nëpyetësorë, rezulton se metodat e mësimdhënies aplikohen nga ana e 

mësimdhënësve në të gjithalëndët, dhe se aplikimi i këtyre metodave u ka ndihmuar 

nxënësve në të nxënë. 

Duke u bazuar në të dhënat e pranuara nga pyetësori dhe nga literatura e shqyrtuar për 

realizimine këtij hulumtimi, arrijmë në këto përfundime: 

- Aplikimi i metodave të mësimdhënies është shumë i rëndësishëm, sepse lehtëson të 

nxënitdhe ndihmon në zhvillim intelektual të nxënësve; 

- Metodat e mësimdhënies duhet të aplikohen në përpikëri të plotë, në mënyrë që të kemi 

rezultate të suksesshme; 

- Të ketë më shumë trajnime për mësimdhënësit në fusha të tjera shkencore, e jo të jenë të 

fokusuar vetëm në fushën e pedagogjisë apo edukimit. Trajnimet e tjera të jenë 

p.sh.: të dëgjuarit aktiv ndaj fëmijës, mënyrat e komunikimit me prindërit, mënyrat e 

bashkëpunimit me kolegët e kështu me radhë; 

- Të respektohet numri i nxënësve në klasë, ku sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 

22/2013,të lëshuar nga MASHT (Qershor, 2013), numri maksimal i nxënësve duhet të 

jetë 30deri në 35. Shkolla ‘Eqrem Çabej’ ka 41, 42 nxënës të klasave të treta; 

- Shkolla ‘Aziz Sylejmani’ qëndron më së miri për sa i përket numrit të nxënësve në 

klasë,natyrisht, këtë krahasim e bëmë duke u bazuar në shkollat mostër, të cilat ishin 

pjesëpërbërëse të hulumtimit tim; 

- Numri i madh i nxënësve pamundëson zbatimin në përpikëri të metodave të 

mësimdhënies; 

- Aplikimi i metodave të mësimdhënies në përpikëri ndikon në lehtësimin e procesit 

tëmësimdhënies; 

- Aplikimi i metodave të mësimdhënies në mënyrën e duhur, ndikon edhe në zhvillimin 

intelektual të nxënësve; 



 

  

 

- Siç mund të shihet nga të dhënat që ne kemi paraqitur dhe të cilat i kemi grumbulluar 

përmes pyetësorit, shihet që gjinia femërore po vazhdon të mbizotërojë fushën e 

mësimdhënies në Kosovë; 

Edhe gjatë realizimit të këtij hulumtimi, kemi hasur në pengesa dhe probleme të 

ndryshme. Duke u bazuar në komplet natyrën e këtij hulumtimi, rekomandimet për 

hulumtime tjera në këtë fushëjanë: 

- të rritet numri i mostrës për hulumtim sepse reflekton në besueshmërinë e rezultateve, 

- hulumtimi të jetë longitudinal, 

- përveç pyetësorit të përdoren edhe instrumente tjera matëse. 
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SHTOJCA  A 

 

Pyetësor për mësimdhënësit mbi temën: 

Aplikimi i metodave mësimore nga mësimdhënësit tek nxënësit e klasave të treta në 

Mitrovicë 

Ky hulumtim është duke u realizuar për qëllim grumbullimi të të dhënave për temë të 

diplomës Bachelor,me mentore Prof. Dr. Mimoza Shahini, Fakulteti i Edukimit, 

Mitrovicë. Qëllimi i këtij hulumtimi është marrja e informacioneve në lidhje me 

aplikimin e strategjive të mësimdhënies, të cilat i përdorin mësimdhënësit gjatë 

realizimit të orëve mësimore. Plotësimi i tij bëhet në mënyrë anonime, dhe këto të dhëna 

nuk do të përdoren për ndonjë hulumtim tjetër. 

Pyetje demografike 

1. Emri i institucionit ku punoni:___________________________ 

2. Vendbanimi juaj:_____________________ 

3. Gjinia juaj:________________ 

4. Shkollimi juaj:_______________________________________ 

5. Sa vite përvojë keni në shkollë:__________________________ 

6. Grupmosha e fëmijëve më të cilët punoni:__________________ 

7. Sa nxënës keni në klasën tuaj:____________________ 

Pyetjet e hulumtimit 

8. A keni njohur për metodat e mësimdhënies? 

a) Shumë njohuri  b) I informuar  c) Nuk e di  ç) Pak njohuri  d) Shumë pak njohuri 

9. Ku keni mësuar për këto metoda ? 

a) Gjatë studimeve  b) Trajnime MASHT  c) Diskutime me kolegë  ç) Tjetër 

10. A aplikoni metoda në të gjitha lëndët ? 

a) Gjithmonë  b) Shpesh  c) Rrallë  ç) Shumë rrallë  d) Asnjëherë 

11. Gjatë realizimit të lëndës “Gjuhë shqipe”, cilat metoda i përdorni ? 

a) Hulumtimit  b) Kërkimit  c) Demonstrimit ç) Diskutimit 

Tjetër: 



 

  

 

12. A i realizoni lëndët natyrore edhe përmes punës në terren ? 

a) Gjithmonë  b) Shpesh  c) Rrallë  ç) Shumë rrallë  d) Asnjëherë 

13. A i orientoni nxënësit në vetëhulumtim ? 

a) Gjithmonë  b) Shpesh  c) Rrallë  ç) Shumë rrallë  d) Asnjëherë 

14. A sjellni materiale shtesë në klasë, p.sh, foto, video,që nxënësit të kenë më shumë 

informata ? 

a) Gjithmonë  b) Shpesh  c) Rrallë  ç) Shumë rrallë  d) Asnjëherë 

15. A veproni sipas teorisë: Nxënësi në qendër ? 

a) Gjithmonë  b) Shpesh  c) Rrallë  ç) Shumë rrallë   d) Asnjëherë 

16. Orën e Edukatës fizike a e realizoni me aktivitete fizike ? 

a) Gjithmonë  b) Shpesh  c) Rrallë  ç) Shumë rrallë  d) Asnjëherë 

17. A mendoni që këto metoda e lehtësojnë punën e mësimdhënësit ? 

a) Jashtëzakonisht shumë  b) Shumë  c) Neutral  ç) Pak  d) Aspak 

18. A mendoni se këto metoda ndihmojnë në të nxënit e nxënësve ? 

a) Jashtëzakonisht shumë  b) Shumë  c) Neutral  ç) Pak  d) Aspak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SHTOJCA  B 

 

Model i planifikimit të një ore mësimore sipas Kurrikulës bërthamë për shkollën 

fillore 

Fusha kurrikulare: Gjuhë dhe komunikim 

Lënda: Gjuhë shqipe 

Shkalla e kurrikulës: I 

Klasa: III 

Kohëzgjatja e orës: 40 minuta 

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës RNK (të synuara): I-1 I-

2, I-3, I-8, II-8, III-3 

Njësia mësimore: Shenjat e pikësimit 

 

Fjalët kyçe: pika, presja, pikëquditësja, pikëpyetja 

Format e punës: Individuale 

Rezultatet e të nxënit : Në fund të orës mësimore nxënësit do të jenë në gjendje: 

 

- Të kuptojnë rëndësinë e shenjave të pikësimit 

- Të analizojnë fjalitë dhe t’i vendosin shenjat e pikësimit në vendin e duhur 

- T’i lexojnë fjalitë me intonacionin e duhur sipas llojit 

Mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: lapsi, fletorja, tabela, libri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE RRJEDHËS SË PLANIT TË ORËS 

MËSIMORE: 

Struktura e orës Teknikat e mësimdhënies Koha 

Evokim                              Stuhi mendimesh                             10 min. 

Realizim                             D. R. T .A                                         20 min. 

Reflektim                           Shkrim i lirë                                     10 min. 

 

 

Pjesa hyrëse: Shkruajmë në tabelë njësinë mësimore dhe fillojmë të diskutojmë me 

nxënësit rreth temës duke i shprehur mendimet e tyre. 

 

Pjesa kryesore: Nxënësit do t’i hapin librat dhe materialet e tjera të ofruar, dhe do t’i 

gjejnë shenjat e pikësimit që janë brenda teksteve.  

Ata do t’i identifikojnë dhe do të analizojnë llojin e fjalisë në baze të shenjës së pikësimit 

të vendosur në fund të saj. 

 

Pjesa përfundimtare: Në këtë pjesë të orës nxënësit kanë për detyrë te shkruajnë nga tri 

fjali të ndryshme dhe t’i vendosin shenjat e pikësimit dhe pastaj me radhë t’i lexojnë me 

zë fjalitë që i kanë shkruar. 

 

Detyrë shtëpie: Plotëso shenjat e pikësimit që mungojnë te këshillat në f. 16, të Fletores 

së Punës 

 




