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ARSIMIMI MES KËRKIMIT/HULUMTIMIT

Zhvendosja nga diploma 5 vjeçare (+) Diplomë/Master në Diploma Bachelor
(3 vjet) e ndjekur nga diplomë Master (1-2 vite) 
Fokusimi i politikave të mësimdhënies dhe strategjive të AL në një

ofertë akademike të fokusuar në:

përmbajtje
 rezultatet e të nxënit

duhet të jenë drejtpërdreit të lidhura me punësimin
në tregun e punës që në nivelin e formimit bachelor 

Më shumë zgjedhje dhe mundësi kërkimi në nivelin Mastër, më pak zgjedhje
dhe mundësi kërkimi në nivelin e programeve bachelor, të cilat sipas filozofisë së
Bolonjës duhet të drejtohen nga tregu i punës!!!

REFORMA E BOLONJËS



Bolonja në thelb të saj ka Përgatitjen e Njerëzve
të Aftë dhe Krijues për Tregun e Punës

 Studentë të aftë
 Individë të pavarur
 Njerëz kompetentë

 të aftë të ndajnë përvojat e 
mendimet mes tyre

 Qytetarë aktivë
 Qytetarë të

përgjegjshëm
 Profesionistë inovativë

 Që mësojnë në mënyrë aktive
 Që kanë të zhvilluar mendimin

shkencor
 Që mendojnë në mënyrë

kritike
 Që mësojnë në bashkëpunim
 Që kërkojnë në vazhdimësi

 Që zgjidhin probleme
 Që artikulojnë zgjidhje



Parimet e mësimdhënies për shekullin e 21-të 
identifikuar nga Suzanne Donovan dhe John Bransford 

(2005) *

Mësimdhënësi duhet të trajtojë dhe të mbështetet në
njohuri paraprake për të nxitur nxënien e studentëve të tij

* Donovan, M. S., & Bransford, J. D. (2005). How students learn—
Science in the classroom. Washington DC: National Academy Press.

Në mënyrë që i kuptuari të zhvillohet në mënyrë efektive
duhet që njohuria të zbatohet në kontekste të botës reale 

Studentët mësojnë në mënyrë më efikase kur janë të
vetëdijshëm se si dhe pse po mësojnë, kur dinë të
monitorojnë vetveten dhe kur reflektojnë mbi të nxënit e
tyre



Kërkesat e shekullit të 21-të

Në mënyrë fleksibile
Duke menduar në mënyrë kritike dhe kreative 
Duke përdorur njohuritë dhe aftësitë në situata 
të reja 
Shkathtësitë e bashkëpunimit dhe komunikimit 
Shkathtësinë teknologjike

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 



Wilhelm von Humboldt, 1809

Ajo që është e veçantë për institucionet e kërkimit

shkencor është se ata e konsiderojnë shkencën si një 

problem “kurrë mjaftueshëm të zgjidhur”, kështu që

studiuesit dhe shkencëtarët janë gjithmonë të

përfshirë në kërkim dhe hulumtim…

Ndërkohë që shkollat e universitetet e ndërtojnë

mendimin dhe zhvillohen duke u përqëndruar në

njohuri të gatshme dhe të parapërgatitura…

Wilhelm von Humboldt, [1809/10] 230
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ÇFARË ËSHTË KËRKIMI/HULUMTIMI?

– Identifikimi dhe artikulimi i problemit kërkimor
– Ngritja e hipotezave që do të provohen ose do të mohohen 
– Mbledhja, analiza dhe interpretimi i të dhëna përkatëse
– Zhvillimi dhe raportimi i përfundimeve dhe rekomandimeve

PËRKUFIZIM: 
Një qasje sistematike kërkimore që ka të 
bëjë me një problem ose që synon të 
provojë ose të hedh poshtë një hipotezë 

Hapat e standardizuara: 

problemi / hipoteza / metodologjia e vlefshme, e replikueshme, e 
dobishme

Treguesit e Cilësisë: 





KU KONSISTON MËSIMI PËRMES KËRKIMIT?

Mësimi i bazuar në kërkim/hulumtim, si një 
formë e mësimit aktiv, ka për qëllim të krijojë
individë të pavarur dhe të aftë 

(Wildt, 2010; Ludwig, 2011) 
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Mësimi i bazuar në kërkim/hulumtim,
duhet parë si një rrugë thelbësore për 
zhvillimin e të menduarit shkencor, 
ai ka për qëllim të krijojë individë
kërkues kompetentë

(Huber, 2010) 



DALLIMET NGA FORMAT E TJERA TË MËSIMIT

 mësojnë në bashkëpunim (individualisht ose në grup) si pjesë e skuadrave, 
të cilat punojnë në bazë projekti

 ndajnë përvojën, i japin formë dijes dhe reflektojnë mbi përfundimet e 
arritura si një proces i tërë

 përfshihen në mënyrë aktive në formësimin e çdo faze në të cilën kalon
procesi i kërkimit nga:
zhvillimi i pyetjeve
hipotezave kërkimore
testimin
paraqitjen e rezultateve 
nxjerrjen e përfundimeve

Huber në vitin 2010 thekson: 
“Mësimi i bazuar në kërkim/hulumtime dallon nga 
format e tjera të mësimit” 

PJESËMARRËSIT :



REZULTATE TE MËSIMDHËNIES TË BAZUAR NË 
KËRKIMIN

STUDENTËT 

 Kryejnë kërkime në kurset e tyre në 
mënyrë 
të pavarur dhe me një rezultat të 

hapur 
 Mësojnë të mendojnë
 Tejkalojnë hendeqet



PSE KJO FORMË ËSHTË E RËNDËSISHME PËR 
EDUKIMIN E STUDENTËVE?

Përgjigjet 
Zgjidhjet 

Sfidon ose vërteton 
Baza për vendime të mençura 
Baza e njohurive profesionale 

Zgjeron konceptin mbi
shoqërinë

Personal

 Nevoja për njohuri dhe aftësi të 
përditësuara

 Rritja personale dhe 
profesionalizmi

 Punëdhënësit mbështesin
studimin lidhur me punën

 DEEP LEARNING = një parakusht 
thelbësor 

 Ndihmon të ndajnë se si të 
bëjnë punën kerkimore dhe si 
të mendojnë në mënyrë 
kërkimore
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KRAHASIMI DHE SFIDAT E MËSIMIT BAZUAR NË 
KËRKIM

METODAT TRADICIONALE TË 
MËSIMDHËNIES 

Qëllimi: transferimi i suksesshëm (i 
demonstrueshëm) i njohurive 
Përmbajtja: e strukturuar, struktura e 
paracaktuar, abstrakte (përmbajtja
kurrikulare, lloji dhe natyra e 
provimeve)
Marrëdhëniet mësimdhënës-
student: asimetrike
mësimdhënësi: aktiv, njohuri, mësim, 
vleresim; 
studenti: pasiv, receptues, 
riprodhues 

Motivimi: i jashtëm (ndjekja e 
detyrueshme në shkollë), 
instrumentale (notat, provimet)

MËSIM I BAZUAR NË HULUMTIME 
Qëllimi: marrja e njohurive të thelluara
dhe aftësitë e nevojshme për prodhimin
e kërkimit
Përmbajtja: e vetë-përcaktuar, (në
mënyrë ideale) me lidhje konkrete me
interesat e studentit
Marrëdhëniet mësimdhënës-student:
(më shumë) simetrike
mësimdhënësi përdor përvojën për të
vepruar si mentor
të gjithë pjesëmarrësit janë hulumtues
aktivë
Motivimi: interesa intriguese, lidhja e
njohurive me të vërtetën, besimin dhe
justifikimin

Sources: adapted from Huber, 2010; Wildt, 2011
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KËRKIMI DHE STUDENTËT

Tensionet:
Studentët kanë pak aftësi 
për disiplinën 
Shumica nuk janë "gati të 
hulumtojnë" 
Shumica vetëm kërkojnë 
përgatitje për punë të 
orientuar
Presioni i jetës post-
moderne kundrejt kërkesave 
të mësimit të thellë

Mundësitë:
 Hulumtimi i disiplinës 

është interesant dhe 
sfidues 

 Studimi ndërsa punon në 
fushë është trend i rritjes 

 Punëdhënësit vlerësojnë 
gjithnjë e më shumë 
aftësitë e mësuara 
përmes kërkimit



Wildt (2010): Konceptet e të mësuarit Aktiv*

+Përmbajtje

+ Lidhje

+ Metodë

+ Planifikim

+
Vetëorganizim

*Wildt, J. (2010) ‘Forschendes Lernen: wie und warum?’, Presentation at 
Leibniz University Hannover, 13. October 2011, available online at: 
http://www.zel.uni-
hannover.de/fileadmin/institut/pdf/Forschendes_Lernen_Leibniz_Universitaet
_Hannover_Prof._Dr.Wildt_13.10.2011.pdf

eksperimental

bazuar në veprim

eksplorues

bazuar në zgjidhjen
e problemeve

orjentuar nga analiza
e rasteve studimore

bazuar në
hulumtim/kërkim

+ Teori
+ Baza empirike
(vëzhgimi/përvoja)

http://www.zel.uni-hannover.de/fileadmin/institut/pdf/Forschendes_Lernen_Leibniz_Universitaet_Hannover_Prof._Dr.%C3%ABildt_13.10.2011.pdf


Metodat kërkimore në mësimdhënie
Përfitimet e Studentëve

Kërkimi/hulumtimi sasior
 Lidhet me drejtimin e pyetjeve të

strukturuara
 të cilat projektohen për të

prodhuar fakte dhe statistika
 që ju ndihmojnë

• për të drejtuar të mësuarin
• mendimin kritik
• punën në përgjithësi

 Studentët marrin eksperienca të
drejtëpërdrejta me pyetjet kërkimore
dhe analizat sasiore të rezultateve qe
janë gjithmonë thelbësore për të 
përmirësuar punën jashtë bankave të
shkollës

Kërkimi/hulumtimi cilësor
 Ndihmon të kuptojmë rreth asaj që

shohim e ndjejmë dhe pse-në e saj
 të drejton rreth eksplorimit të

teknikave të grumbullimit të
informacionit përmes aplikimit të
pyejtjeve
 Intervistat
 diskutimet në grup

 Studentët permes saj ndihmohen të
kuptojnë se mendimet personale 
gjithmonë kanë rëndësi, pavarësisht 
se çfarë projekti, pune, apo detyre
duhet të kryejnë



Metodat kërkimore në mësimdhënie
Përfitimet e Studentëve

KËRKIMI DYTËSOR 
• Mënyrë për të mbledhur të 

dhëna bazuar në rezultatet
e të tjerëve
– Ky lloj i hulumtimit është 

veçanërisht i dobishëm, 
sepse lejon identifikimin e
temave të reja kërkimore

• Studentëve, u mundëson
– zhvillimin personal mes

mendimit kritik dhe analizës
së thellë të të dhënave

KËRKIMI PARËSOR
• Mënyrë për të mbledhur të 

dhëna paresore permes
eksperimenteve, kerkimeve
ose testeve

• teknikë e mrekullueshme për 
të njohur permes të bërit
– Aftësi që studentët duhet të 

mësojnë pasi është e dobishme 
për të gjitha llojet e punëve



Kërkim i vetë gjeneruar
Mbledhja e të dhënave mbi ngjarje
përmes videove, regjistrimeve audio 
ose fotografive

 të cilat mund të përdoren më
pas për të ndërtuar kërkime

shumë projekte me të cilat 
studentët do të ballafaqohen gjatë 
punës mund t'u kërkojnë të mbledhin 
dhe faktojnë të dhëna personale mbi
probleme të ndryshme

Kërkimi mbi një grup (publik) të
synuar

informacion rreth grupi
(publikut, audiencës) të synuar 
për një produkt, shërbim ose 
prezantim

Në shumë fusha studentët
duhet të dinë se si ta bëni këtë 
lloj kërkimi për të ritur cilësinë e 
punës së tyre

Metodat kërkimore në mësimdhënie
Përfitimet e Studentëve



Kërkimi/hulumtimi i tregut 
Gjetjen e përgjigjeve në pyetjet 
që kanë të bëjnë me tregun lokal 
ose kombëtar për një produkt 
apo shërbim

 çmimin, cilësinë ose sasinë
Zbuloni nëse “dikush” është i
interesuar të blerë produktin tuaj
Ky lloj hulumtimi i ndihmon
studentët të zhvillojnë
kompetencën e sipërmarjes
Ata mësojnë si të fitojnë
informacion të ri, të përditësuar 
që mund t‘i ndihmojë të futenen
në një treg ose të fitojnë një treg 
të ri për produktin e tyre

Kërkimi/hulumtimi i prodhimit 
Jep informacion rreth 
karakteristikave të dëshiruara të 
produktit ose shërbimit
Grumbullon dhe analizon 
informacionin për lëvizjen e të mirave 
ose shërbimeve nga prodhuesi tek 
konsumatori
Studentët mësojnë aftësi
profesionale të lidhura me 
kompetencën e sipërmarrjes

 nëse ndonjëherë do të prodhojnë
një mall, ata duhet të dinë si të 
hulumtojnë dhe të planifikojnë që
prodhimi I tyre të jetë i suksesshëm 

Përmbajtja, qëndrueshmëria, 
financat, kostot, burimet teknologjike, 
personelin, reklama, tregu

Metodat kërkimore në mësimdhënie
Përfitimet e Studentëve



STRATEGJITE INSTITUCIONALE NË
MËSIMDHËNIE

VENDOSJA E REZULTATEVE TË TË
NXËNIT DHE NDARJA E

FEEDBACK MBI REALIZIMIN E 
TYRE

 Drejtojini studentët tuaj në
procesin e të mësuarit duke u 
siguruar/dhënë informacion se 
sa mirë ata po përparojnë në 
lidhje me rezultatet e të nxënit

PËRFORCIMI I PËRPJEKJEVE DHE 
SIGURIMI I NJOHJES

 Rritja e kuptueshmërisë së
studentëve mbi marrëdhënien
ndërmjet përpjekjeve dhe
arritjeve duke adresuar
qëndrimet dhe besimet e tyre
rreth të mësuarit

 Aplikoni në mardhënien me 
studentët tuaj ndarjen e 
argumentave të njohjes ose
lavdërimit për arritjet e tyre në
lidhje me rezultatet e të nxënit



STRATEGJITE INSTITUCIONALE NË
MËSIMDHËNIE

MËSIMI BASHKËPUNUES
Ofroni studentëve mundësi 

për të ndërvepruar me njëri-
tjetrin gjatë të mësuarit

MËSIMI NDËRTUES
 Planifikoni aktivitete, të cilat

rrisin aftësinë e studentëve
për të marrë, përdorur dhe 
organizuar atë që tashmë e 
dinë

PREZANTIM  KRIJUES 
 Rrisni aftësitë prezantuese

te studentëve tuaj

PËRMBLEDHJA DHE 
MBAJTJA E SHËNIMEVE

 Përmirësoni permes
aktiviteteve të planifikuara
dhe monitoruara, aftësitë e 
studentëve për të
sintetizuar informacionin
dhe organizimin e tij



CAKTIMI I DETYRAVE TË 
SHTËPISË DHE SIGURIMI I 

PRAKTIKAVE 

 Shtrirja e mundësive të të 
nxënit për studentët për të 
praktikuar, rishikuar dhe 
aplikuar njohuritë e tyre
edhe përtej mureve të
auditorit

 Rritja e aftësisë së tyre për 
të arritur nivelin e pritur të 
aftësisë në një rezultat të të
nxënit ose proces

IDENTIFIKIMI I NGJASHMËRIVE 
DHE DALLIMEVE 

 Organizimi i aktiviteteve kurrikulare
me përfshirjen e studentëve në 
procese të të menduarit kritik për
të identifikuar ngjajshmerite dhe
dallimet

GJENERIMI DHE TESTIMI I 
HIPOTEZAVE 

 Planifikoni aktivitete në të cilat të
nxitet përforcimi i të kuptuarit dhe 
aftësia e studentëve për të
përdorur njohuritë e fituara për
formulimin dhe testimin e 
hipotezave

STRATEGJITE INSTITUCIONALE NË
MËSIMDHËNIE



Matrica
Kërkimi dhe Mësimdhënia si pjesë e Kurrikulës

Objektivat e të
mësuarit/Aktivitete

theks në rezultatet e 
kerkimit

theks në metodat e 
kërkimit

theks në ciklin e 
kërkimit

studentët kërkojnë
studentët sintetizojnë
rezultatet e kerkimit
për t'iu përgjigjur një

pyetjeje kërkimore

studentët përdorin
metodat e kërkimit

për t'iu përgjigjur një
pyetjeje kërkimore

studentët i përgjigjen
një pyetje kërkimore

duke kryer një cikël të
plotë kërkimi

studentët
shfrytëzojnë/ 

aplikojnë

studentët angazhohen
në mënyrë aktive në
rezultatet e kërkimit

(p.sh. diskutimi)

studentët praktikojnë
metodat e kërkimit

studentët zhvillojnë
ose diskutojnë planet 

kërkimore

studentët janë duke u 
prezantuar

studentëve u 
mësohen rezultatet e 
kërkimit (përmbajtja e 

lëndëve)

studentëve u 
mësohen metodat e 

kerkimit

studentëve u 
mësohen proceset e 

ndërtimit të njohurive

Source: Gess, Ruess and Deicke (2012), adapted from Healey, 2005



 Metodave të detyrueshme të të
mësuarit në nivel moduli

 Informacioni i përdorur në hyrje
është teorik

 Puna me shembujt të caktuar
 Interesi i ulët/performanca e ulët e 

studentëve

 Moduli fillon me studentët që
zgjedhin/vëzhgojnë një “problem real” 

 Qasja ndaj të mësuarit përmes
aplikimit të kërkimit dhe zgjidhjes së
problemeve

 Puna organizohet në bazë të kërkesës
 Interes më i madh/performanca e 

përmirësuar

Si jemi Si mund të evolojmë



PËRFUNDIME
Përfshirja e studentëve në prodhimin e dijes më shumë sesa
thjesht konsumimi i njohurive është një mënyrë për të lidhur
mësimin dhe kërkimin
Sfida më e madhe e këtij procesi është përfshirja e studentëve të
programeve bachelor në kërkim
 Kjo potencialisht do të siguronte që të gjithë studentët të

përfitojnë jo vetëm nga dijet e gatshme, por edhe nga
prodhimi i dijes dhe aftësive në mënyrë aktive dhe
përfshirëse



Universiteti duhet të adaptojë një koncept më të gjerë
përsa i përket studimeve bachelor dhe mënyrës se si
realizohet mësimdhënia dhe mësimnxënia gjatë ciklit
të parë të studimeve

PËRFUNDIME

Përfshirja e një numri më të madh
metodash dhe strategjish përfshirë këtu
edhe përdorimin e të mësuarit përmes
kërkimit



Krijojë një mjedis pozitiv për të mësuarit

Ndihmojë studentët që të zhvillojnë të
kuptuarit

Ndihmojë që studentët të zgjerojnë dhe 
zbatojnë njohuritë që fitojnë në shkollë

PËRFUNDIME
UNIVERSITETI DUHET  



Vendosni objektiva të të nxënit
specifike, por jo kufizuese 
 Komunikoni objektivat e të 

nxënit studentëve
 Lidhni objektivat e të

nxënit me pritjet e 
studentëve

 Përfshini studentët në 
vendosjen e objektivave të 
të nxënit në nivel personal

PËRFUNDIME



Siguroni Feedback 
 Jepuni mundësi studentëve të 

kuptojnë se çfarë kanë bërë
mirë dhe çfarë jo!

 Bëjuani të qartë se çfarë duhet 
të bëjnë në vazhdim

 Reagoni në kohë për të 
plotësuar nevojat e studentëve

 Përfshijini studentët në
procesin e feedback-ut

PËRFUNDIME



Mësojuni Studentëve tuaj se suksesi
është brenda tyre
 Ai vjen si rezultat i përpjekjeve të tyre dhe jo

për shkak të njerëzve të tjerë ose prej fatit
Njihni arritjet e tyre duke i fokusuar ato
drejt qëllimit
Ofroni njohje të rezultateve që janë në
përputhje me performacën dhe sjelljet e 
pritura

PËRFUNDIME



Arsimi i Lartë duhet të rikonceptualizohet që studentët jo
vetëm të integrohen në të, por edhe të përgatiten me një
mendësi që i përket një shoqërie që do ketë më tepër
nevojë për kreativitet, mendim kritik e aftësi për të
mësuar përmes të kërkuarit e hetimit

PËRFUNDIME

Ka ardhur koha për të dalë “jashtë kornizave”!!!

Nëse ne nuk ndryshohemi, do të na
ndryshojnë

"Universitetet duhet të lëvizin drejt krijimit të bashkësive
gjithëpërfshirëse të dijes shkencore. ..

(Angela Brew, 2010)”



“…të gjithë ... studentët në të gjitha institucionet e arsimit të lartë
duhet të përjetojnë të mësuarit nëpërmjet dhe rreth, kërkimit dhe
hetimit. ...

Përvoja e tillë kurrikulare, organizimit dhe implementimit të një
kurrikule kërkimore-aktive, duhet dhe mund të përfshijë të gjithë
ose shumë studentë!

Kjo mund të arrihet përmes ndërhyrjeve të strukturuara në nivel
programi, në nivel departamenti, në nivel institucional dhe
kombëtar “

(Healey and Jenkins, 2009, fq. 3) 

PËRFUNDIME



Arsimi i mirë (Reindal 2013, 537)

• ka të bëjë me ndihmën e organizuar për të krijuar shoqëri në të cilat qytetarët e 
vlerësojnë njerëzimin dhe të drejtat e të tjerëve 

• ka të bëjë me nevojën e "marrjes së përgjegjësisë për njerëzimin në menyre personale", 
duke kontribuar në menyre kolektive

Dear Teacher: 
I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness: 

• Gas chambers built by learned engineers. 
• Children poisoned by educated physicians. 
• Infants killed by trained nurses. 
• Women and babies shot and burned by high school and college graduates. 
• So, I am suspicious of education. 

My request is: Help your students become human! 
(From Strom and Parsons 1994, 519–520, cited in 

Reindal 2013, 538)



• ‘Good education’, in this sense, is about helping to create societies 
in which citizens value the humanity and rights of others. For 
Reindal (2013), Bildung is about the need ‘to take responsibility 
for the humanity in one’s own person’ in making a contribution to 
a collective conversation (Reindal 2013, 537). 

• Reindal cites a letter written by a Holocaust survivor who calls 
upon teachers not just to promote knowledge but to develop our 
collective humanity: 



Diskutojmë: Metoda të mësimit dhe
mjedisi

Të ndryshojmë mentalitetin!
A ka pedagogë që punojnë
për inovacion në mësimdhënie
në IAL? PO 
A është mjedisi universitar që
i mbështet këto përpjekje? ??

A ka të paktën një rast ku
pedagogu që punon për 
inovacionin në mësim, nuk
mbështetet, apo në ndonjë rast
edhe pengohet?
A mund dhe duhet që
teknologjitë moderne të
informimit të shndrrohen në
realitet? 

http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.html?&oid=4944575&s=76&sc=76&st=2528&category_id=E11&spage=4&hoid=a204975e5b8af793f2551c4b67169064


Diskutojmë: Metoda të mësimit dhe
pedagogu

1. Ai që mbush dërrasat me 
shpejtësinë e erës dhe nuk
do t’ia dijë a i ke marrë
shënim apo jo

2. Zakonisht mban fleta me 
vete që të kopjojë
ushtrimet në dërrasë

• Nëse i bëne ndonjë pyetje, 
nuk arrin të të kthej dot 
përgjigje

• Vlerësimi i performancës në
mësimdhënie dhe kërkim
shkencor
– Pakti për Universitetet



Pyetje

Përgjigje
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