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PËRMBLEDHJE
VLERËSIMI I NDIKIMIT TË KURRIKULËS SË BIOLOGJISË TË ARSIMIT TË
MESËM TË LARTË NË SUKSESIN AKADEMIK TË STUDENTËVE NË VITIN E
PARË NË UNIVERSITET
Kurrikula e biologjisë, bazuar në kompetenca, që po zbatohet prej vitit 2016 në
arsimin e mesëm të lartë, synon të kontribuojë në zhvillimin e njohurive të reja, të
kompetencave dhe nxënieve që janë thelbësore për karrierat akademike të nxënësve
dhe për jetën e tyre në shoqëri. Në kushtet e zbatimit të reformës kurrikulare,
vlerësimi i kurrikulës është vendimtar në mbarëvajtjen e arsimit dhe të programeve të
tij në të gjitha hallkat e sistemit.
Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë ndikimin e kurrikulës së biologjisë të arsimit të
mesëm të lartë në suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në Universitet.
Popullata e studimit përfshin studentë të viti të parë të profilit biologji, FSHN, në vitet
akademike 2017-2018 (N= 100); 2018-2019 (N= 100); 2019-2020 (N= 87).
Nga kampioni i shkollave në studim, mostrat e grupeve të studimit janë formuar me
nxënës të shkollave të mesme të kryeqytetit dhe zonat rurale të saj: grupi
eksperimental (N = 96) dhe grupi i kontrollit (N = 96). Instrumentet e zbatuara
përbëhen nga: (1) pyetësor i strukturuar me studentët e vitit të parë të profilit biologji;
(2) test i standardizuar i bazuar në kompetenca; (3) test i standardizuar i bazuar në
njohuri.
Janë kryer përpunime statistikore të të dhënave për të testuar hipotezat e studimit.
Studimi tregoi se niveli i njohurive bazë biologjike, niveli i aftësive të zbatimit në
biologji dhe niveli i aftësive të të menduarit kritik në biologji ndikojnë në arritjet
akademike.
Përmes analizës deskriptive dhe inferenciale u bë matja e treguesve të pyetësorit që
ndikojnë në suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në universitet.
Analiza tregoi se ndërmjet njohurive paraprake në shkencat e natyrës, efektivitetit të
vlerësimit në universitet dhe arritjeve akademike universitare të studentëve në
9

Vlerësimi i Ndikimit të Kurrikulës së Biologjisë të Arsimit të Mesëm të Lartë në Suksesin
Akademik të Studentëve në Vitin e Parë në Universitet

shkencat e natyrës ka marrëdhënie. Kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës në
AML, si dhe koherenca e njohurive ndikojnë në suksesin akademik në shkencat e
natyrës. Shkalla e vështirësisë dhe ajo e përsëritjes provojnë se përgatitja akademike
e studentëve të regjistruar është një faktor i rëndësishëm që ndikon edhe në
mësimdhënie. Ndikimi i përgatitjes akademike të studentëve të pranuar është më i
madh në shkallën e vështirësisë se në atë të përsëritjes.
Kurrikula e biologjisë në AML, bazuar në kompetenca, e përqas studentin në një
mënyrë më eficiente ndaj suksesit akademik. Mirëpo, kjo përqasje është e
pakonsoliduar, sepse zhvillimi i saj është akoma klasik dhe larg kërkesave të kohës e
nevojave kurrikulare. Institucionet e zhvillimit profesional të mësuesve në shërbim
dhe IAL-të që formojnë mësues duhet të bashkëpunojnë me qëllim që mësuesit e
shkencave të natyrës të trajnohen për metodologjitë bashkëkohore, të cilat sigurojnë
pjesëmarrjen aktive të nxënësve në ndërtimin e njohurive të reja dhe kompetencave.
Trajnimi i mësuesve në bashkëpunim me universitetin duhet të jetë një përqasje
strategjike e zhvillimit të sistemit të edukimit në Shqipëri me synimin e përbashkët
‘krijimin e kushteve për një përqasje sa më bashkëkohore ndaj dijes dhe evolucionit
të saj të vazhdueshëm’.
Procedurat e bashkëpunimit të vazhdueshëm për gjetjen e rrugëve për një aplikim të
suksesshëm të kurrikulës në APU janë të denja për vëmendje si dhe për
institucionalizimin e këtij tipari bashkëpunues midis sistemeve gjatë viteve fillestare të
arsimimit, duke paraqitur modele të përshtatshme të ndërhyrjeve dhe procedurave
rregullatore.
Fjalë kyçe: vlerësim kurrikule, metodë vlerësimi, sukses akademik, kurrikul e bazuar
në kompetenca, njohuri paraprake, koherencë e njohurive.
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ABSTRACT

The reformed competency-based biology curriculum that has been implemented in
upper secondary education since 2016 aims to contribute to the development of
knowledge, competencies and learning that are essential for students' academic
careers and their lives in society. In terms of the implementation of the curricular
reform, curriculum evaluation is crucial in the progress of education and its programs
at all levels of the system. The purpose of this study is to assess the impact of the
biology curriculum of upper secondary education on first year university students’
academic success.
The population are first year students of the biology profile, at the faculty of natural
sciences in the academic years 2017-2018 (N = 100); 2018-2019 (N = 100); 20192020 (N = 87).
The sample of schools participating in the study involves the experimental group of
students (N = 96) and the control group of students (N = 96) from the urban and rural
high schools of the capital. The implemented instruments consist of: (1) a structured
questionnaire with first year students of biology profile (2) a standardized test based
on competencies; (3)) a standardized test based on knowledge.
Statistical data processing was performed to test the hypotheses of the study.
The study showed that the level of basic biological knowledge, the level of application
skills in biology and the level of critical thinking skills in biology affect academic
achievement.
The questionnaire indicators that affect the academic success of students in the first
year of university were measured through descriptive and inferential analysis,
The analysis showed that there is a relationship between prior knowledge in the
natural sciences, the effectiveness of university assessment, and students' academic
achievement in the natural sciences. The natural sciences elective curriculum in the
upper secondary education as well as the coherence of knowledge affect the
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academic success in natural sciences. The degree of difficulty and the degree of
repetition prove that the academic preparation of enrolled students is an important
factor that also affects teaching. Academic preparation of the admitted students has a
greater impact on the degree of difficulty than on that of repetition.
The competency-based biology curriculum at upper secondary education approaches
the student in a more efficient way towards academic success, but this approach is
unconsolidated because its development is still classical and far from contemporary
demands and curricular needs, although the curricular content itself built in a modern
and contemporary perspective is not consolidated. Professional development
institutions for in-service teachers and Higher Education Institutions that train
teachers should cooperate and enable natural science teachers to be competent in
contemporary methodologies that ensure the active participation of students in
building knowledge and competencies. Teacher training in cooperation with the
university should be a strategic approach to the development of the education system
in Albania with the common goal of creating conditions for a more contemporary
approach to knowledge and its continuous evolution.
The procedures of continuous cooperation to find ways for a successful application of
the curriculum in pre-university education are worthy of attention for the
institutionalization of this cooperative feature between the systems during the initial
years of education, presenting appropriate models of interventions and regulatory
procedures.
Keywords:

curriculum

evaluation,

evaluation

method,

academic

competency-based curriculum, prior knowledge, knowledge coherence.
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Kreu I
1.1 HYRJE
Kurrikula e biologjisë në AML shërben si mjet për të arritur një qëllim të qartë,
edukimin e nxënësve me njohuritë dhe kompetencat e nevojshme për një performacë
të zhdërvjellë që mundëson arritjen e rezultateve të larta dhe kontributeve cilësore në
karrierën akademike dhe jetën në shoqëri.
Kurrikula e biologjisë në AML përfaqëson në vetvete një plan të detajuar konceptesh,
aftësish e shprehish të identifikuara dhe të renditura në një sekuencë të
përshtatshme që përdoren për të drejtuar procesin e mësimit dhe edukimit biologjik.
Në kurrikulën e biologjisë specifikohen aktivitetet, detyrat dhe kriteret e vlerësimit që
mësuesit duhet të përdorin në arritjen e qëllimeve kurrikulare, duke treguar në
mënyrë të qartë dhe të shpjeguar hollësisht se çfarë do të jetë i aftë të dijë dhe të
bëjë një nxënës pas përfundimit të saj.
Nisur nga ky këndvështrim, kurrikula përfaqëson një nga mjetet që mundëson dhe
siguron bazën e përbashkët për përparimin e çdo nxënësi në sistemin e edukimit dhe
njëkohësisht hap rrugën e startit drejt suksesit akademik të gjithsecilit.
Por, nuk ndodh kështu gjithmonë!
Pavarësisht përpjekjeve që reformat kurrikulare të arrijnë qëllimin e tyre, duhet që
kurrikulat të vlerësohen gjithmonë dhe në mënyrë të vazhdueshme, për të parë nëse
kanë arritur rezultatet e pritshme që drejtojnë nxënësin drejt suksesit.
Vlerësimi i efektivitetit të kurrikulës duhet të përfshijë vlerësimin e kurrikulës si në
formë dhe nëpërmbajtje. Ai duhet të jetë i thellë e gjithëpërfshirës dhe të vijë në
kohën e momentin e duhur.
Me çuarjen përpara të reformës në AML, kurrikula e re e bazuar në kompetenca ka
shtyrë sistemin arsimor shqiptar drejt nevojës për përfshirjen e nxënësve në
aktivitete, që promovojnë aftësitë e të menduarit kritik, krijues dhe zgjidhjes së
problemeve.
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Për të arritur vizionin e reformës në AML, duhet që të gjithë aktorët e sistemit të
edukimit të kontribuojnë në mirëfunksionimin e kurrikulës. Kjo nevojë duhet të
bashkojë studiuesit e sistemit të edukimit, kërkuesit dhe mësimdhënësit në IAL,
mësuesit, politikëbërësit dhe vendimmarrësit, si dhe të gjithë aktorët që marrin pjesë
në këtë proces. Përmes procesit të vlerësimit të kurrikulës së AML-së, fokusuar në
suksesin e studentit në vitin e parë universitet, në këtë kërkim argumentohen dhe
artikulohen në mënyrë të organizuar, vlerësimet e shtrira në një periudhë 5-6 vjeçare
për arritjet e studentëve në lidhje me mënyrën si kanë arritur suksesin në të mësuar.
Përfundimet dhe rekomandimet specifike, duke u zbatuar në mënyrë të integruar nga
sistemi i edukimit, do të çonin në zhvillimin e kurrikulës në shërbim të nxënësve dhe
përgatitjen e aftësimin e tyre për të ardhmen.
Ky studim, gjithashtu, tregon se për rritjen e mundësive të suksesit të studentit, IAL-të
duhet të hartojnë politika të përshtatshme për pranimet e studentëve në vitin e parë,
politika që në mënyrë të tërthortë do të ndikonin jo vetëm në formatimin e përmbajtjes
kurrikulare, por do të ndihmonin edhe në formatimin më të mirë të mënyrave të
zbatimit të saj. Po ashtu, vetë IAL-të, duke ‘udhëtuar’ në rrugën e përpilimit të
kritereve të pranimit, do të kishin mundësi të njihnin më mirë sfondin teorik, dijet dhe
aftësitë, me të cilat studentët e tyre arrijnë në dyert e dijes universitare.
Bashkëpunimi i shkollës së mesme dhe universitetit për një përshtatje më të mirë
mes tyre me qëllim zvogëlimin e hapësirës që vendoset në mënyrë organike mes
sistemeve, përfaqëson një nga nevojat më imediate, që do ta drejtonte sistemin e
edukimit drejt suksesit.
Koherenca kurrikulare mes sistemeve është një nga mjetet efektive që shërben për
të vlerësuar efektivitetin e kurrikulës dhe tregon ndikimin e saj në suksesin akademik
të studentëve, si një produkt kryesor e i drejtpërdrejtë i një kurrikule bashkëkohore.
Një dimension në vlerësimin e efektivitetit kurrikular është edhe analiza e
marrëdhënies midis kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës në AML, me
koherencën e njohurive dhe suksesit akademik të studentëve të vitit të parë në
universitet. Studime të ndryshme kanë treguar se ekziston një lidhje pozitive midis
përmbajtjes së kurrikulës me zgjedhje në shkollën e mesme dhe përparimit akademik
të studentëve në nivelin universitar.
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Një rëndësi të veçantë në këtë vlerësim i është dhënë kurrikulës së biologjisë, e cila
siguron një bazë për përparimin e mëtejshëm në formimin universitar. Kjo është
trajtuar në këndvështrimin se faktori më i rëndësishëm që ndikon mbi të mësuarit dhe
probabilitetin për të përparuar me sukses, është ajo që dimë e që mund të bëjmë. Kjo
marrëdhënie është mbështetur dhe vlerësuar nga një kombinim i asaj që kurrikula
përmban, i asaj që ajo realizon, procedurave dhe veprimtarive me anë të së cilave
ajo aplikohet e realizohet.
Po ashtu, të dhënat nga hulumtimet tregojnë se aftësitë e të menduarit kritik të
studentëve kanë një ndikim më të madh në arritjet akademike në biologji sesa ndikimi
i vetëm i njohurive. Përmirësimi i aftësitë të menduarit kritik gjatë mësimit të biologjisë
duket se lehtëson më mirë arritjet e studentëve duke zvogëluar ndryshimet midis tyre
në arritjet akademike.
Në përfundim mund të themi se vlerësimi i kurrikulës është një proces i rëndësishëm,
që na ndihmon të dimë nëse janë arritur qëllimet kurrikulare; na ndihmon që të
planifikojmë strategjitë më të mira për arsimimin, si dhe të sqarojmë drejt qëllimet e
arsimit e të kuptojmë nëse këto të fundit janë të arritshme apo jo.
1.1 Qëllimi dhe objektivat e studimit
Qëllimi i studimit është të vlerësojë ndikimin e kurrikulës së biologjisë në arsimin e
mesëm të lartë në suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në universitet.
Objektivat kryesorë të studimit eksplorojë marrëdhëniet ndërmjet:
1) njohurive paraprake të fituara nga kurrikula e AML-së, efektivitetit të vlerësimit në
universitet dhe arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës.
2) kurrikulës me zgjedhje e shkencave të natyrës në AML, koherencës së njohurive
dhe suksesit akademik të studentëve në vitin e parë të studimeve.
3) kurrikulës së biologjisë në AML në suksesin akademik të studentëve në vitin e
parë të universitetit.
4) nivelit të njohurive, zbatimit dhe aftësive të mendimit kritik në arritjet akademike
në kurrikulën e biologjisë në AML.
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1.2 Pyetjet kërkimore, hipotezat dhe variablat e studimit
Pyetjet kërkimore përfshijnë: (1) A ka lidhje midis njohurive paraprake në shkencat e
natyrës në AML dhe arritjeve akademike në shkencë? (2) A ka një lidhje statistikisht
të rëndësishme ndërmjet efektivitetit të vlerësimit universitar dhe arritjeve akademike
universitare në shkencë? (3) A shpjegohet ndryshimi në arritjet akademike
universitare në shkencë nga njohuritë paraprake në shkencat e natyrës në AML dhe
efektivitetit të vlerësimit në universitet? (4) A ka ndonjë lidhje të rëndësishme midis
kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës në AML dhe suksesit akademik në
vitin e parë të studimeve universitare? (5) A ka një lidhje të rëndësishme midis
koherencës së njohurive dhe suksesit akademik në shkencë në vitin e parë të
studimeve universitare? (6) A shpjegohet ndryshimi i suksesit akademik në vitin e
parë të studimeve universitare nga kurrikula me zgjedhje e shkencës në AML dhe
koherenca e njohurive? (7) A shpjegohet varianca në treguesin e vështirësisë me
zhvillimin e lëndës së biologjisësë avancuar me zgjedhje në AML? (8) A shpjegohet
varianca për treguesin e përsëritjes me zhvillimin e biologjisë me zgjedhje në
gjimnaz? (9) A shpjegohet varianca në notën mesatare në universitet për lëndën e
biologjisë nga zhvillimi i biologjisë së avancuar në AML? (10) A shpjegohet varianca
në arritjet akademike nga niveli i njohurive bazë biologjike, niveli i aftësive të zbatimit
në biologji dhe niveli i aftësive të të menduarit kritik në kurrikulën e biologjisë?
Hipotezat e studimit
Për të hulumtuar ndikimin e kurrikulës së biologjisë në arsimin e mesëm të lartë në
suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në universitet,janë formuluar
hipotezat e studimit dhe variablat.
Hipoteza 1: Varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës
shpjegohet nga njohuritë paraprake në shkencat e natyrës.
Hipoteza 2: Varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës
shpjegohet nga efektiviteti i vlerësimit në universitet.
Hipoteza 3: Varianca në suksesin akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të
studimeve universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës
në AML.
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Hipoteza 4: Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të
studimeve universitare shpjegohet me koherencën e njohurive.
Hipoteza 5: Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të
studimeve universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës
në AML të lartë dhe koherenca e njohurive.
Hipoteza 6: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të
njohurive bazë biologjike dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
Hipoteza 7: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive
të zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
Hipoteza 8: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive
të mendimit kritik në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
Hipoteza 9: Varianca në arritjet akademike shpjegohet me nivelin e njohurive bazë
biologjike, nivelin e aftësive të zbatimit në biologji dhe nivelin e aftësive të të
menduarit kritik në kurrikulën e biologjisë.
Hipoteza 10: Varianca në treguesin e vështirësisë shpjegohet me zhvillimin e lëndës
së biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.
Hipoteza 11: Varianca në treguesin e përsëritjes shpjegohet me zhvillimin e biologjisë
së avancuar me zgjedhje në gjimnaz.
Hipoteza 12: Varianca në notën mesatare në universitet për lëndën e biologjisë
shpjegohet nga zhvillimi i biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.

Hipoteza 13: Varianca në treguesin e kalueshmërisë shpjegohet me % e studentëve
që kanë zhvilluar biologji të avancuar me zgjedhje në AML.

Variablat kryesorë të studimit janë:
(1) variabli i varur: suksesi akademik,
(2) variabli i pavarur: kurrikula e shkencës/ biologjisë.
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1.3 Struktura e punimit
Studimi përbëhet nga katër krerë:
Në kreun I “Hyrje”, jepen argumente pse u ndërmor studimi, qëllimi dhe objektivat,
pyetjet kërkimore, hipotezat dhe variablat e studimit; Në kreun II “Shqyrtim literature”,
pasqyrohen referenca të autorëve të ndryshëm për dy variablat kryesorë të studimit
(1) variabli i varur suksesi akademik. (2) variabli i pavarur: kurrikula e shkencës/
biologjisë. Në kreun III "Metodologjia", përshkruhet në mënyrë të detajuar metoda e
përdorur, kampionimi, instrumentet e kërkimit, analizat statistikore të zbatuara,
vlefshmëria, besueshmëria dhe kufizimet e studimit. Në kreun IV "Rezultatet dhe
diskutimet" përshkruhen Analiza deskriptive dhe Analiza inferenciale e hipotezave të
studimit. Në kreun V "Përfundime dhe Rekomandime" paraqiten në mënyrë të
përmbledhur përfundime për ndikimin e kurrikulës së shkencës dhe biologjisë në
gjimnaz në suksesin akademik të studentit në vitin e parë të universitetit.
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Kreu II
ASPEKTE TEORIKE
2.1 Kuptimi për kurrikulën
Origjina e termit “kurrikul” vjen nga fjala latine ”currere” dhe ka kuptimin e lëndës që
do të zhvillohet, përshkruar nga Eisner, 2002 (cituar nga Armstrong, G. D., Henson,
T. K., Savage, V. T., 2009, Xhomara, N. 2016). Zanafilla e konceptit kurrikul i
dedikohet Franklin Bobbitt (1918; 1924). Ai e shihte kurrikulën si një mjet për t’i
përgatitur nxënësit për rolet e tyre si të rritur në shoqërinë e re industriale. Formulimi i
parë modern i një teorie të kurrikulës paraqitet te punimet e Tyler-it (1949). Sipas
Tyler: "kurrikula shkollore është gjithçka çfarë mësohet, planifikohet dhe udhëhiqet
nga shkolla, pavarësisht se ku zhvillohet "; "në klasë, në sheshin e lojërave apo në
segmentet e tjera të jetës së fëmijëve" (Triche, 2002). Gradualisht koncepti i
kurrikulës evoluoi nga programet e studimit të përqendruara te "lëndët shkollore", te
"tërësia e përvojave jetësore të nevojshme për zhvillimin e nxënësit, zhvillim që
kërkon përvetësimin e njohurive dhe të shkathtësive që i shërbejnë plotësimit të
nevojave të nxënësit dhe përgatitjes së tij, për të marrë pjesë në jetën shoqërore” (De
Landsheere, V. 1992).
Sipas autorëve Orstein & Hunkins (2003) mund të veçohen pesë përkufizime
themelore për kurrikulën:
1. Kurrikula mund të përkufizohet si një plan për veprim ose një dokument i shkruar,
që përfshin strategjitë për arritjen e objektivave ose qëllimeve të dëshiruara. Ky
këndvështrim, i përhapur nga Ralph Tyler dhe Hilda Taba, përfaqëson një pikëpamje
lineare të kurrikulës.
2. Kurrikula mund të përkufizohet si fusha që trajton përvojat e nxënësit. Ajo
mbështet në pikëpamjen e Dewey rreth përvojës dhe arsimimit, si dhe të studiuesve
Caswell dhe Campbell në vitet 1930, se “kurrikula përfaqëson të gjitha përvojat që
fëmijët përftojnë nën udhëzimin e mësuesve".
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3. Kurrikula mund të vlerësohet si një sistem linear dhe jolinear për trajtimin e
njerëzve dhe proceseve ose organizimin e personelit dhe të procedurave për
zbatimin e këtij sistemi (Doll, R. C. 1986).
4. Kurrikula përfaqëson një fushë studimi me bazat e saj, fushat e veta të dijes, si
dhe kërkimin, teoritë, parimet dhe specialistët për interpretimin e kësaj dijeje
(Tanner,D., & Tanner, L. N. 1995).
5. Kurrikula përfaqëson lëndën shkollore (matematikën, shkencën, historinë
anglishten, etj.) ose aspekte të përmbajtjes. Këtij përkufizimi nuk i përmbahet asnjë
metodë e caktuar kurrikule, ndërkohë që çdo metodë kurrikule duhet të mbështetet
në këtë përkufizim (Orstein, C. A. & Hunkins P. F. 2003).
Nisur nga pikëpamjet e studiuesve anglo-saksonë, kurrikula tradicionalisht është
përcaktuar si: "plan veprimi pedagogjik i gjerë dhe përfshirës. Kurrikula nuk përfshin
vetëm programet mësimore; ajo sugjeron linjat drejtuese për procesin mësimor, jep
udhëzime për vlerësimin, për materialet mësimore, tekstet mësimore etj. Ajo rregullon
sistemin arsimor dhe regjimin gjuhësor” (Connelly, F. M., He, M. F., & Phillion, J.
2008).
Në literaturëm bashkëkohore franko-evropiane kurrikula përcakton "përmbajtjet e
mësimdhënies të varura nga objektivat dhe të transmetuara metodologjikisht”
(Danvers, FQ. 1992). “Ne kemi preferuar termin "kurrikula" në vend të termit
"program arsimor" që t’i vendosim reflektimet tona mbi dijet shkollore në një
këndvështrim të gjerë, që shkon nga përcaktimi i tyre deri te zbatimi dhe vlerësimi,
duke mos i reduktuar kërkimet tona vetëm mbi tekstet zyrtare të lidhura rreptësisht
me dijet disiplinore ose çështjet shkollor” (Audigier, FQ., Tutiaux-Guillon N., Haeberli,
P.(Ėd.), 2008). Në këtë vështrim kurrikula dhe programi mësimor mbivendosen.
Sipas KUZHK

1

"kuptimet e secilës rrymë duhen parë si plotësuese të njëra-tjetrës".

Për ato kurrikula dhe programet arsimore, shpesh të përziera në hapësirën
evropiane, janë në një lidhje përfshirëse, thuajse, hierarkike. “Në këtë lidhje, kurrikula
përshin programe arsimore, jo e kundërta” (Jonaert, Ph., Ettayebi, M.& Defise, R.
2009).

1

Katedra e Uneskos për Zhvillimin e Kurrikulës në Kanada
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Në mjediset tona pedagogjike termi “kurrikul” nisi të qarkullojë në fillimin e viteve 90’
të shekullit të kaluar nën ndikimin e rrymës anglo-saksone. Aktualisht në sistemin
arsimor shqiptar kuptimi për kurrikulën i referohet Ligjit Nr. 69/2012, Për Sistemin
Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë të Ndryshuar: “Kurrikula është
sistem i përbërë nga disa elemente, si: korniza, kurrikulare, kurrikula bërthamë,
programet mësimore, vlerësimi, që, të lidhura mes tyre, lejojnë të orientohet dhe të
funksionojë sistemi arsimor, nëpërmjet planeve arsimore dhe administrative.
Kurrikula siguron arsimim cilësor dhe të barabartë për çdo pjesëtar të shoqërisë,
pavarësisht nga përkatësia etnike, seksi, pozita shoqërore”.
Deri më tani nuk ka ende një përkufizim të pranuar ndërkombëtar.
2.2 Metodat e kurrikulës
Metoda e kurrikulës shpreh një këndvështrim për zhvillimin dhe hartimin e kurrikulës,
për rolin e aktorëve të përfshirë në këtë proces, si dhe çështjet e rëndësishme që
duhet të shqyrtohen. Ajo gërsheton bazat e kurrikulës (filozofinë e pasqyruar,
psikologjinë dhe teoritë e të mësuarit, si dhe botëkuptimin e njeriut për çështjet
shoqërore), fushat e kurrikulës (njohuritë e përgjithshme dhe të rëndësishme brenda
kësaj fushe) dhe parimet teorike e praktike të kurrikulës (Orstein &Hunkins, 2003).
Autorët Orstein & Hunkins (2003) kanë përcaktuar pesë metoda të kurrikulës:
1) Metoda bihevioriste përfaqëson metodën më të vjetër dhe kryesore të kurrikulës
(Bobbitt, F. 1918; Ralph W. Tyler, 1949; Hilda Taba,1962). Kurrikulat e ndërtuara mbi
këtë metodë kanë në themel një plan, synime dhe objektiva të konkretizuara, si dhe
përmbajtje e veprimtari të renditura për t’iu përgjigjur objektivave. Rezultatet e të
mësuarit në kurrikulat e këtij lloji vlerësohen bazuar në qëllimet dhe objektivat e
vendosura.
2) Metoda menaxheriale vë theksin në proceset mbikëqyrëse, administrative dhe të
zbatimit të kurrikulës. Vëmendje u kushtohet proceseve, marrëdhënieve njerëzore,
stileve dhe metodave të drejtimit, si dhe vendimmarrjes. Kjo metodë e konsideron
shkollën si sistem shoqëror, në të cilin grupe të caktuara njerëzish, nxënësit,
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mësuesit, specialistët e kurrikulave dhe administratorët, ndërveprojnë në përputhje
me norma dhe sjellje të caktuara.
3) Metoda e sistemeve, e quajtur ndryshe, si inxhinieria kurrikulare e trajtojnë
organizimin e kurrikulës si një sistem ku njësitë dhe nën-njësitë e ndryshme të
organizimit lidhen me të tërën. Kjo metodë përfshin: a) proceset e planifikimit të
kurrikulës nga inxhinierët e kurrikulës, si: inspektorët, drejtorët etj.; b) fazat: zhvillimi,
hartimi, zbatimi dhe vlerësimi; c) strukturat: lëndët, kurset, planet e njësive mësimore
dhe planet e orëve të mësimit.
4) Metoda akademike priret drejt natyrës historike ose filozofike dhe më pak sociale
të trajtimit të kurrikulës. Ajo parashtron një vështrim teorik dhe akademik të
përgjithshëm të kurrikulës, duke u përshirë në aspekte të gjera të shkollimit deri në
studimin e arsimit.

5) Metoda humaniste vë theksin në aspektet individuale dhe shoqërore të zhvillimit të
kurrikulës dhe të mësimdhënies. Kjo metodë merr parasysh nxënësin në tërësi, jo
vetëm aftësinë e tij njohëse. Mbështetësit e kësaj metode vlerësojnë veprimtaritë
shoqërore dhe të mësuarit nëpërmjet bashkëpunimit, të mësuarit e pavarur, të
mësuarit në grupe të vogla.
2.3 Teoritë e njohjes
Teoritë e njohjes janë thelbësore në hartimin, zhvillimin dhe zbatimin e kurrikulës. Ato
përpiqen të përshkruajnë sesi individët mësojnë dhe përvetësojnë çdo informacion të
dhënë dhe parimet themelore të të nxënit (Akinpelu, A.J., 1981). Është e
rëndësishme të vlerësohet se si teori të ndryshme të njohjes janë thelbësore në
procesin e hartimit dhe zbatimit të kurrikulës (Novak, J.D., 2002). Bleakley, Bligh &
Brown (2011) shpjegojnë se “Ne kemi nevojë për teori të të mësuarit që kap këtë
dinamizëm (të mësuarit në kohë dhe në hapësirë), bashkëveprimin dhe lidhjen e
elementeve (kompleksitetin), kolektivitetin, pasigurinë (Curzon, L.B.,2004) kontekstin
social, dëshmi të të mësuarit ndërmjetësues, rregullat e praktikës dhe zhvillimin e
roleve dhe identiteteve" (Vygotsky, L.S.,1978).
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Historikisht, teoritë kryesore të të mësuarit janë klasifikuar në tri grupe: (1) teoritë
bihevioriste ose të asociacioneve, më e vjetra e të cilave merret me aspektet e
ndryshme të ngacmim-reagimit dhe përforcuesve; (2) teoritë e njohjes (konjitivizmi)
mbipërpunimin e informacionit, të cilat e vështrojnë nxënësin në lidhje me mjedisin e
përgjithshëm dhe shqyrtojnë mënyrën si e zbaton nxënësi informacionin dhe (3)
teoritë fenomenologjike dhe humaniste, që marrin parasysh fëmijën në tërësi,
përfshirë zhvillimin e tij shoqëror, psikologjik dhe njohës (Orstein, C. A., Hunkins P. F.
2003).
2.3.1 Biheviorizmi
Biheviorizmi ka ushtuar dhe ushtron ndikim të madh në arsim. Biheviorizmi është
teori psikologjike e trashëguar nga lashtësia që përpiqej të shpjegonte proceset
mendore. Ajo u themelua nga Aristoteli (350 vjet para erës sonë) si doktrinë që
mbronte idenë se jeta mendore drejtohej nga ligjet e shoqërizimit (të elementeve
imazh dhe ide).
Biheviorizmi u zhvilllua si teori në fillimin e shekullit XX. Themeluesit e kësaj teorie
janë: John B. Watson, E. Thorndike, B.F. Skinner, Ivan Pavlov. E quajtur ndryshe si
teori e përgjigjes ndaj nxitjes, biheviorizmi thekson se të nxënit zhvillohet në modelet
e përgjigjes(kundërveprimit) ndaj nxitjes dhe se përgjigjja është e vëzhgueshme
(Gross, D.R., 2005; Akinpelu, A.J.,1981).
Të mësuarit çon në ndryshim të sjelljes dhe sjellja mbështetet përmes përforcimit
(Curzon, L.B.,2004; Roth, I., 1994; Hilgard, E.R.& R. Atkinson, 1997).
Ndërsa John B. Watson (1913) dhe E. Thorndike hodhën bazat e rrymës bihevioriste,
ishte Skiner ai që mundësoi ndikimin e biheviorizmit në arsim në SHBA dhe në botë.
Ky ndikim çoi në hartimin e kurrikulave dhe të metodave të mësimdhënies, të cilat
copëzojnë dhe renditin përmbajtjet bashkë me detyrat që u propozohen nxënësve.
Për një mësimdhënie efektive, Skiner, propozoi të përcaktohen objektivat arsimorë
nëpërmjet sjelljeve të vëzhgueshme dhe të matshme: Mendja e njeriut duhet të
përcaktohet në aspektin e sjelljeve reale që meritojnë të trajtohen si objektiva
konkretë të arsimit (Skiner, B. F.1968).
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2.3.2 Konstruktivizmi
Në vitet 60’ të shekulllit XX, "revolucioni i qetë" i shpjeguar nga Gardner, H. (1985)
bëri të mundur kalimin nga biheviorizmi te konjitivizmi përmes rrymave psikologjike
kalimtare. Konjitivizmi përqendrohet në veprimtarinë mendore të nxënësit dhe
përpiqet të hapë "kutinë e zezë" (trurin) për të kuptuar si nxënë nxënësit. Në
pikëpamjen konjitiviste, nxënia shihet si përfshirje ose riorganizim i strukturave
njohëse përmes të cilave individët përpunojnë dhe ruajnë informacionin. Në këtë
qasje nxënia përcaktohet si ndryshim në strukturën e brendshme njohëse të individit,
“nxënësi përqas informacionin me strukturat e tij njohëse, të cilat i shton ose i
ndryshon për t’i përshtatur” (Good, Th. L; Brophy, J..E. 1990). Konjitivizmi merr
parasysh aspektet njohëse të individit, por jo marrëdhënien e tij me mjedisin,
përfshirë dhe sferën shoqërore.
Në konstruktivizëm, individët e formojnë dijen në mënyrë aktive, brenda sferave
shoqërore që shërbejnë për t’ia dhënë këtë formë dijes (Orstein, C. A., Hunkins P. F.
2003). Ky lloj të mësuari mund të jetë i pranishëm vetëm në situatat ku të mësuarit e
ri lidhet pareshtur me dijen që tashmë ekziston, domethënë, me përvojat e
mëparshme (David J. Martin, 1997).
Konstruktivistët nënvizojnë se “detyra e nxënësve nuk është ta pranojnë
informacionin në mënyrë pasive, duke imituar formulimet dhe përfundimet e të
tjerëve, por, në vend të kësaj, të angazhohen vetë në brendësimin dhe riformimin ose
shndërrimin e informacionit nëpërmjet shqyrtimit aktiv” (Jacqueline G. Brooks &
Martin G. Brooks, 1993). Nga ky këndvështrim njohuria ndërtohet nga nxënësi, kurse
mësuesi është lehtësues i nxënies.
Nëse biheviorizmi bazohet në idenë se njohuritë fitohen me anë të kushtëzimit, qasjet
konstruktiviste nënvizojnë se njohuritë ndërtohen nga nxënësi përmes veprimeve të
tij. Ato nuk i transmetohen atij nga mësuesi, nga tekstet apo teknologjitë.
2.4 Teoritë e njohje si referenca ndaj qasjeve pedagogjike
Ndikimi i teorive të njohjes në arsim është shprehur në konceptimin e nxënies, në
strategjitë për hartimin dhe zbatimin e programeve arsimore (përcaktimi i objektivave,
strukturimi i përmbajtjeve, vlerësimi..) në programet e trajnimit të mësuesve etj. Më
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poshtë do të shtjellojmë dy qasjet pedagogjike mbizotëruese në arsim: a) pedagogjia
me objektiva (tani e tutje PMO) që i referohet biheviorizmit si teori psikologjike të
njohjes dhe b) qasja pedagogjike te kompetenca si rezultat i të nxënit, e cila i
referohet konstruktivizmit.
2.4.1 PMO-ja si qasje pedagogjike
PMO-ja u zhvillua si qasje pedagogjike gjatë viteve 60’-80’ të shekullit të kaluar.
Themelues të saj janë R. Tayler (1949) dhe B. Bloom (1956). Sipas PMO-së nxënia
është shoqërizim i nxitësit me kundërveprimin (sjelljen e vëzhgueshme). PMO-ja nuk
merr parasysh veprimtarinë mendore të individit dhe ndikimin e mjedisit shoqëror.
Qasja bazohet në disiplinën lëndore. Objektivat e përgjithshëm, objektivat e
ndërmjetëm dhe objektivat e veçantë theksojnë organizimin hierarkik të përmbajtjes
lëndore, të planifikuara në programe. Roli i mësuesit është të riprodhojë përmbajtjet e
planifikuara në programe të pakontekstualizuara. Metodat e mësimdhënies kanë në
qendër

mësuesin.

Roli

i

nxënësit

është

të

riprodhojë

përmbajtjet

e

pakontekstualizuara (Karameta, 2014). Ato bazohen në kujtesën, riprodhimin e
fakteve dhe zhvillimin e shkathtësive. Vlerësimi i arritjeve të nxënësve bëhet përmes
testeve standarde që synojnë matjen e zotërimit të përmbajtjeve lëndore. Vendosja e
theksit mbi përmbajtjet lëndore bën që dhe rezultatet e nxënies në përfundim të
shkollimit të kushtëzohen prej tyre. Meqenëse çdo disiplinë ka logjikën e saj dhe
ofron formime të ndryshme, atëherë është thuajse e pamundur të sigurohet
koherenca e qëllimeve arsimore që deklarohen në dokumentet kryesore politike.
2.4.2 PMO-ja si teknikë e hartimit të programeve arsimore
Deri një dhjetëvjeçar më parë, kudo në botë, kurrikulat i copëtonin përmbajtjet në
mikrotema të shumta që renditeshin njëra pas tjetrës, duke bërë që shkolla të
përgatiste nxënësit sipas kësaj forme të organizimit të punës që imitonte ndarjen
operacionale të punës në fabrikat e shekullit XX. Edhe programet arsimore të
bazuara në PMO i referoheshin konceptimit sipas Tayler-it2.

2

Logjika e Tayler-iit bazohet në katër kërkesa: Cilat janë qëllimet arsimore që kërkohet të arrihen?
Çfarë përvojash arsimore duhet të sigurohen për të arritur këto qëllime? Si mund të organizohen në
mënyrë efektive këto përvoja? Si mund të provojmë nëse qëllimet arsimore janë arritur?
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PMO-ja si teknikë e hartimit të programeve arsimore dikton sjelljen që duhet zhvilluar
dhe përmbajtjen lëndore që duhet përdorur për të fituar sjelljen e dëshiruar. Disiplina
shkencore konvertohet në përmbajtje lëndore sipas nivelit të përshtatshëm
taksonomik për çdo temë mësimore. Edhe në praktikën tonë shkollore të para kësaj
dekade, programet lëndore3 organizohen në linja dhe nënlinja, të cilat më pas
zbërthehen në plane tematike me mikrotema të organizuara njëra pas tjetrës nga më
e thjeshta te më e ndërlikuara sipas renditjes në tekst dhe më pas zbërthimi vijon në
atë që njihet si "ditar".
Po marrim për ilustrim programin e lëndës biologji për klasën X dhe XII, viti 2008.
Objektivat sipas linjave dhe nënlinjave na japin informacion për përmbajtjen
mësimore që duhet të përvetësojë nxënësi, p.sh., objektivi: "të përshkruajë me
shembuj procesin e koevolucionit të organizmave (procesi gradual i evolucionit të dy
llojeve që “bashkëpunojnë”, p.sh., evoluimin gradual të insekteve dhe luleve ku ato
marrin nektarin)". Nga ky objektiv mësuesi kupton që në mësim do të trajtohet
procesi i koevolucionit të organizmave.
Objektivi jep informacion edhe për metodën/teknikën mësimore që duhet përdorur,
p.sh., në rastin: "të evidentojë, me anë të reaksioneve specifike në produktet
ushqimore, ekzistencën e lëndëve proteinike, amidonit, sheqereve të thjeshta dhe
lyrave", mësuesi duhet të përdorë metodën eksperimentale.
Një objektiv jep informacion edhe për vlerësimin e nxënies. Konkretisht, në rastin: "të
skicojë fazat e mitozës dhe të mejozës", objektivi të dikton që arritjen mësuesi ta
vlerësojë, duke i dhënë nxënësit si detyrë të skicojë fazat e mitozës dhe mejozës.
Siç vihet re, sjellja është në vëmendje të studiuesve që promovojnë PMO-në.
Studiuesi Metfssel (1970) propozoi një seri foljesh për sjellje që vëzhgoheshin dhe që
mundësonin hartimin e objektivave në një program arsimor.

3

Shih Programet e Arsimit të Mesëm, Kurrikula e vjetër, IZHA.
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2.4.3 Qasja pedagogjike te kompetenca si rezultat i nxënies

Ndryshimet e mëdha e të shpejta politike, shoqërore dhe ekonomike të "shoqërisë së
dijes" së shekullit XXI, shfaqën nevoja të reja, marrëdhënie të reja në shoqëri dhe në
tregun e punës, risi teknologjike, aspirata të reja njerëzore, strategji të reja për
zhvillim etj. Këtyre ndryshimeve, arsimi duhet t’u përgjigjej me ritme të shpejta, me
zhvillime të brendshme sasiore e cilësore, për të mundësuar njohuri të reja,
shkathtësi, vlera dhe qëndrime të përshtatshme, sistematike, koherente dhe në
zhvillim të përhershëm. Në këto kushte, nevoja për ndryshime kurrikulare që synojnë
formimin e nxënësit me kompetencat për të nxënit gjatë gjithë jetës, u rishfaq gjithnjë
e më shpesh si domosdoshmëri në fushën e politikave arsimore dhe praktikën
shkollore më Evropë dhe më gjerë (MAS, 2014).
Në këtë kontekst, Komisioni i Komunitetit Evropian, 2005, theksoi se "Shfaqja e
shoqërisë së dijes ka krijuar kërkesën për kompetencat kyçe në të gjitha sferat e
jetës: personale, publike dhe profesionale. Mënyrat e qasjes në informacion kanë
ndryshuar gjithashtu strukturën dhe përbërjen e vetë shoqërisë".
Korniza evropiane për kompetencat kyçe për nxënien gjatë gjithë jetës nënvizoi se
"reforma kurrikulare për përmirësimin e kompetencave ka nevojë për një qasje
tërësore, gjithëpërfshirëse, duke organizuar nxënien brenda dhe përgjatë të gjitha
lëndëve, mësimdhënien e qartë të kompetencave, trajnimin e mësuesve të rinj, qasjet
didaktike si dhe duke përfshirë gjallërisht mësuesit, nxënësit dhe aktorët e tjerë"
(European Communities, 2007).
Në këtë kontekst u zhvilluan qasjet pedagogjike që synojnë zhvillimin e
kompetencave. Ato e përcaktojnë kompetencën si "qëllim arsimor" dhe për rrjedhojë
e zhvendosin perspektivën drejt përfshirjes në programet arsimore të elementeve
kurrikulare, që mundësojnë ndërtimin dhe zhvillimin e kompetencave. Këto qasje
sjellin ndryshime në konceptimet e procesit të të nxënit. Nxënësi është aktori aktiv
gjatë procesit të të nxënit. Ai ndërton njohuri të reja dhe kompetenca përmes
përvojave dhe veprimtarive në situata. Roli i mësuesit përcaktohet si hartues i
situatave të të nxënit dhe lehtësues i procesit të të nxënit. Përmbajtjet lëndore dhe
ndërlëndore shërbejnë si larmi burimesh të kontekstualizuara dhe të kuptueshme nga
nxënësit për të trajtuar me kompetencë situatat. Vlerësimi si pjesë integrale e
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procesit të të nxënit, mat shkallën në të cilën kompetencat janë arritur nga nxënësit.
Në përfundim të një niveli arsimor organizohen vlerësime të standardizuara
shtetërore, të cilat matin nivelin e demonstrimit të kompetencave kyçe të
parashikuara për secilin nivel. "Përmes ndërveprimeve të individit me situatat e të
nxënit, ndërtohen, zhvillohen, zbatohen dhe vlerësohen njohuritë dhe kompetencat"
(IZHA, 2014).
2.4.4. Qasje që zhvillojnë kompetenca si teknikë e hartimit të programeve
arsimore
Kërkimi për metodologjinë e hartimit të programeve arsimore që synojnë
kompetencën, lidh rezultatet nga tri fusha kërkimi: (a) fusha e veprimit; (b) fusha
kurrikulare dhe (c) fusha e nxënies (Masciota, et al., 2007) .
(a) Përmes metodave të teorive të veprimit kompetenca ndërtohet nga ndërveprimet
e individit me situatën. Natyra dinamike dhe shndërruese e njohjes dhe nxënies
pasqyrohet në marrëdhëniet mes individit dhe botës së tij, një marrëdhënie që
evoluon përmes veprimit në botë dhe me botën më shumë se duke abstraguar vetë
prej saj (Masciota, et al., 2007) .
(b) Nga këndvështrimi i teorive aktuale të kurrikulës, kompetenca është rezultat i
arsimit të integruar dhe strukturon programet e studimit. Teoritë saktësojnë elementet
që duhen përshkruar në programet arsimore, që nxënësit të zhvillojnë kompetencat
(Karameta, 2014).
(c) Teoritë e nxënies vënë theksin në strategjitë e nxënies që synojnë ndërtimin e
kompetencave nga nxënësit. Logjika e veprimit dhe e nxënies e përcaktojnë
kompetencën rrjedhojë të procesit. Logjika kurrikulare saktëson atë që duhet bërë në
mësim që nxënësit të trajtojnë me kompetencë situatat e kontekstualizuara. 4Kjo
logjikë saktëson në programet arsimore përbërësit e nevojshëm për trajtimin
kompetent të situatave (Jonaert & Masciotra, 2007).

4

Schroeder et al., (2007) treguan se strategjitë që orientohen drejt kontekstualizimit të përmbajtjeve të

nxënies dhe ndërtimit të kuptimit nga nxënësit, kanë ndikim shumë pozitiv mbi arritjet e nxënësve.
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E përbashkëta e qasjeve që zhvillojnë kompetenca lidhet me prirjen për të siguruar
koherencën ndërmjet qëllimeve arsimore, përmbajtjeve të nxënies dhe rezultateve të
saj duke përdorur kompetencën si organizues.
Më poshtë po shtjellojmë idenë, referuar Kornizës Kurrikulare të Arsimit
Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë.
Korniza kurrikulare nënvizon se "Procesi i arsimimit do t’i mundësojë çdo nxënësi
zotërimin e kompetencave kyçe"5.
Në përputhje me qëllimet e arsimit parauniversitar, përcaktohen 7 kompetencat kyçe
dhe rezultatet përfundimtare në fund të shkollimit:
Tabela 2 - 1: Kompetencat kyçe dhe rezultatet përfundimtare

Kompetencat kyçe zbërthehen në nënkompetenca dhe lidhen mes tyre në funksion të
rezultatit përfundimtar.

5Kompetencat

kyçe janë aftësi të përgjithshme intelektuale, sociale dhe personale që u shërbejnë

individëve për plotësimin dhe zhvillimin personal, qytetari aktive, përfshirje sociale dhe punësim,
Korniza Kurrikulare e Arsimit Parauniversitar; MAS, Tiranë, 2014.
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Tabela 2 - 2: Kompetenca e të menduarit dhe rezultati përfundimtar
Kompetenca kyçe

 Analizon,

sintetizon,

Rezultati përfundimtar
gjykon,

vlerëson,

interpreton, krijon dhe mbron qëndrimin e tij
të pavarur etj.

 Merr vendime në bazë të informacioneve të
plota e të verifikuara.

Nxënësi mendon në mënyrë krijuese.

 Lidh vendimet me pasojat.
 Vlerëson dhe vetëvlerësohet.
 Zgjidh probleme.
 Zotëron kompetencat në fushat kryesore të
dijes (matematikë, shkenca natyrore e
shoqërore, teknologji etj.).

Kjo mënyrë e konceptimit të kurrikulës i jep programeve mësimore brendi dhe formë
të re. Procesi i nxënies nuk synon thjesht përvetësimin e përmbajtjeve lëndore (si
qasja e PMO-së) por ndërtimin e njohurive të reja dhe kompetencave.
2.4.5 Konceptimi i programeve arsimore në APU që synojnë ndërtimin dhe
zhvillimin e kompetencave
Të gjitha programet arsimore të kurrikulës së re që bazohen në kompetenca kanë
strukturë të unifikuar dhe elemente kurrikulare që mundësojnë ndërtimin dhe
zhvillimin e kompetencave. Por, cilët janë elementet kurrikulare që mundësojnë
ndërtimin dhe zhvillimin e kompetencave në programet arsimore?
Po sjellim për ilustrim programin e fushës së shkencave të natyrës për klasën X, XI
në gjimnaz6.
Në program deklarohet që "Programi i fushës së shkencave natyrore synon krijimin e
kushteve për realizimin e kompetencave kyçe të të nxënit dhe të kompetencave të
fushës".

6

Programet e reja të shkencave të natyrës janë organizuar në fusha studimi në përgjigje të kërkesës

për të integruar aspekte praktike dhe metodologjike, konceptuale dhe teorike si dhe aspekteve të
komunikimit në gjuhën e shkencës përmes të cilave zhvillohen kompetencat e fushës (IZHA, 2016).
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Kompetencat e fushës së shkencës kanë në thelb kërkimin shkencor dhe në program
ndërlidhen midis tyre (a) Kompetenca 1: Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre;
(b) Kompetenca 2: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore; (c)
Kompetenca 3: Komunikimi në gjuhën dhe në terminologjinë e shkencës. 7
Ka një lidhje hieararkike midis kompetencave të fushës dhe kompetencave kyçe.
Përmes veprimtarive të larmishme të të nxënit me në qendër nxënësin gjatë mësimit
të biologjisë, kimisë dhe fizikës mundësohet zhvillimi i kompetencave të fushës.
Zhvillimi i këtyre të fundit ndikon në zhvillimin e kompetencave kyçe (kujtojmë që
zhvillimi i kompetencave kyçe shënon rezultatin përfundimtar të shkollimit).
Kompetencat shprehen përmes rezultateve të të nxënit, për rrjedhojë kompetencat e
fushës lidhen me ato kyçe përmes rezultateve të të nxënit të secilës prej tyre.
Pikërisht kjo lidhje mes rezultateve të të nxënit të kompetencave të fushës dhe të
kompetencave kyçe siguron zhvillimin e ndërsjellë të tyre dhe mundëson integrimin
lëndor.
Natyrshëm lind pyetja: Si zhvillohen kompetencat kyçe dhe kompetencat e fushës?
Kompetencat në programin e fushës së shkencave natyrore priren të zhvillohen
përmes:
 tematikave të përbashkëta të fushës mbi të cilat strukturohet përmbajtja e lëndëve
të fushës (biologjisë, kimisë, fizikës) dhe integrimi konceptual brenda fushës.
Tematikat integruese zbërthehen në njohuri/koncepte, shkathtësi/procese dhe
qëndrime/vlera.(Shih tab. 2-3; 2-4; 2-5).
 zhvillimit të situatave të të nxënit.Programi strukturohet mbi rezultatet e të nxënit
për kompetencë në secilën disiplinë lëndore dhe në tematika të përbashkëta për të
gjitha disiplinat lëndore të fushës, të cilat ndihmojnë në planifikimin dhe zhvillimin e
situatave të të nxënit dhe lehtësojnë vlerësimin e nxënësit për kompetencat kyçe.
 lidhjes së fushës së shkencave natyrore me temat ndërkurrikulare. Shtjellimi i
temave ndërkurrikulare gjatë procesit mësimor ndihmon nxënësit t'i interpretojnë
ato dhe të krijojnë lidhjen mes arsimit dhe jetës.

7

Shih Programet e Arsimit të Mesëm, Kurrikula e re, IZHA.
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 lidhjes së fushës së shkencave natyrore me fushat e tjera kurrikulare. Për t’i
siguruar nxënësit një mësim të integruar, programi është mbështetur në parime të
mirëfillta të integrimit si mes lëndëve të vetë fushës së shkencës, ashtu dhe të
kësaj fushe me fushat e tjera. Mësimi i integruar ndihmon zhvillimin e
kompetencave.
Tabela 2 - 3: Zbërthimi i tematikës integruese "Ndërveprimet"në biologji
Tematika integruese: Ndërveprimet
Biologjia
Ndërveprimet në ekosisteme
Njohuritë dhe konceptet

Aftësitë dhe proceset

Ekosistemet

Përshkruan

nivele

Qëndrimet dhe vlerat
të

Përdor

mjete

dhe

materiale

ndryshme të organizimit të

rrethanore për interpretimin e

një ekosistemi.

proceseve.

Tabela 2 - 4: Zbërthimi i tematikës integruese "Ndërveprimet" në kimi
Tematika integruese: Ndërveprimet
Kimia
Ekuilibri kimik
Njohuritë dhe konceptet

Aftësitë dhe proceset

Qëndrimet dhe vlerat

Ekuilibri kimik

Parashikon

ndikimin

përqendrimit,

temperaturës

e

dhe trysnisë në ekuilibrin
kimik.

Tabela 2 - 5: Zbërthimi i tematikës integruese "Ndërveprimet" në fizikë
Tematika integruese: Ndërveprimet
Fizika
Forcat
Njohuritë dhe konceptet

Aftësitë dhe proceset

Qëndrimet dhe vlerat

Forcat dhe bashkëveprimet

Heton eksperimentalisht

Prezanton objektivisht zhvillimin

e tyre

marrëdhënien ndërmjet

historik të ideve mbi forcat dhe

forcës së elasticitetit dhe

lëvizjen.

zgjatjes së sustës.
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2.5 Kuptimi i vlerësimit të kurrikulës
Krahas përkufizimeve të ndryshme për kurrikulën, të shumta janë edhe përkufizimet
për vlerësimin e saj. Ato pasqyrojnë larminë e ideve dhe qasjeve për vlerësimin e
kurrikulës. Sipas autorëve Orstein dhe Hunkins (2003) “vlerësimi i kurrikulës është
një proces ose një grup procesesh që vlerësuesit kryejnë në mënyrë që të mbledhin
të dhëna për të arritur në gjykime për kurrikulën në përgjithësi (vlerësim i
përgjithshëm) ose për mënyrën si e realizojnë kurrikulën individët (vlerësim i
veçantë)”.
Si fushë e veçantë studimi, vlerësimi u zhvillua vrullshëm gjatë viteve 1960 dhe 1970
në SHBA. Që nga ajo kohë, në përputhje me natyrën dhe qëllimin e vlerësimit, u
ngritën një numër përkufizimesh dhe modelesh për vlerësimin. Cronbach (1963)
theksoi që procesi i vlerësimit duhet të përqendrohet në mbledhjen dhe raportimin e
informacionit që mund të ndihmojë në marrjen e vendimeve për hartimin e një
programi arsimor dhe zhvillimin e kurrikulës. Sipas D. K. Wheeler's (1967), vlerësimi i
kurrikulës është një fazë në procesin e ndërtimit dhe rindërtimit të kurrikulave. Qëllimi
i tij është të kuptojmë nëse objektivat kurrikularë po arrihen, janë duke u arritur ose u
arritën. Daniel Stufflebeam (1971), e ka përkufizuar vlerësimin si “procesi i
përshkrimit, përftimit dhe dhënies së informacionit të dobishëm për gjykimin e
alternativave të vendimmarrjes” .
Worthen dhe Sanders (1987) e përkufizojnë vlerësimin si “përcaktimi formal i
programit, produktit, projektit, procesit, objektivit ose kurrikulës.” Vlerësimipërfshin:
(1) “përcaktimin e standardeve për gjykimin e cilësisë dhe vendosjen nëse këto
standarde duhet të jenë relative ose absolute; (2) mbledhjen e informacionit përkatës
dhe (3) zbatimin e standardeve për të përcaktuar cilësinë (Blaine R. Worthen and
James R. Sanders, 1987).
Sipas Brus Takman (1985) vlerësimi shërben si “mjet i përcaktimit nëse programi po
realizon synimet e tij, domethënë, nëse një numër i caktuar inputesh mësimore
përputhen me rezultatet e synuara ose të parashkruara. Olivia. P. (1988) e
përkufizon vlerësimin e kurrikulës si procesi i përcaktimit, marrjes dhe i sigurimit të
informacioneve të dobishme për të përmirësuar ose eliminuar një kurrikul. Ronald
Doll (1992) e përkufizon vlerësimin si “një përpjekje e gjerë dhe e vazhdueshme për
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të hulumtuar efektet e përdorimit të përmbajtjes dhe të procesit, për të realizuar
synime të përcaktuara qartë” (Ronald C.Doll, 1992).
Në kuptimin e gjerë të termit, vlerësimi i kurrikulës i referohet procesit të studimit të
meritës ose vlerës së disa aspekteve ose tërë kurrikulës, dy koncepte të përvijuara
nga Guba and Lincoln (1981). Në këtë kuptim, merita i referohet brendësisë pa iu
referuar një konteksti, p.sh., programi i biologjisë në këndvështrimin e një eksperti
kurrikule ka meritë, sepse është produkt i hulumtimeve më të fundit të literaturës,
teorive dhe përmbajtjeve bashkëkohore kurrikulare.
Nga ana tjetër, vlera lidhet me një kontekst të veçantë, një kërkesë specifike ose me
dobitë që sjell program, p.sh., i njëjti program nuk ka vlerë, nëse një mësues nuk i
zotëron disa aftësi për të zbatuar në praktikën e mësimdhënies kërkesat e programit
ose është i pamotivuar etj. Në këtë kuptim, vlerësimi i kurrikulës duhet të marrë
parasysh vlerën dhe meritën e një programi studimi,fushe studimi ose kursi studimi.
Në fjalorin e terminologjisë së kurrikulës të UNESCO-IBE (2013), vlerësimi i
kurrikulës përkufizohet si “procesi i matjes dhe i gjykimit të shkallës në të cilin kurset
e programuara, programet, veprimtaritë e të mësuarit dhe mundësitë që janë të
shprehura në kurrikulën formale, japin rezultatet e pritshme. Nëse kryhet në mënyrë
efektive, ky proces mund të bëjë të mundur marrjen e vendimeve për përmirësimet
dheprogresin e ardhshëm”.
Ky punim përfaqëson një vlerësim të veçantë që i paraprin vendimeve për procesin e
vlerësimit të përgjithshëm të kurrikulës.
2.6 Metodat ose modelet e vlerësimit të kurrikulës
Të dhënat e literaturës tregojnë se ka më shumë se 50 modele të vlerësimit të
kurrikulës, Kavgaoglu, D. & B. Alci (2016). Pothuajse të gjitha modelet kanë të njëjtin
fokus: të vlerësojnë nëse një program i përmbush objektivat e përcaktuara ose jo. Ato
ndahen në dy grupe: (1) Metodat ose modelet shkencore postpozitiviste të vlerësimit
dhe (2) Metodat humaniste dhe natyraliste të vlerësimit. Metodat shkencore të
vlerësimit bazohen në mbledhjen e të dhënave sasiore për arritjet e nxënësve (p.sh.,
nëpërmjet testeve të arritjeve), të cilave ju bëhet analizë statistikore. Cilësia e një
programi ose niveli i të kuptuarit të nxënësve bazohet në testet sipas objektivave ose
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rezultateve të të nxënit. Në këndvështrimin natyralist, të dhënat e mbledhura janë më
tepër cilësore se sasiore. Një pjesë e mirë e të dhënave të përftuara sigurohet nga
vëzhgimet e shumta, por dhe nga intervista dhe diskutime të pjesëmarrësve që
vlerësohen. Vlerësuesit mbështetin idenë e përdorimit të metodave të përziera të
mbledhjes së të dhënave (Eisner, 1990).
2.6.1 Metodat ose modelet shkencore postpozitiviste të vlerësimit
Modeli i vlerësimit të mospërputhjes, zhvilluar nga Provus, përbëhet nga pesë etapa
vlerësimi: (1) përcaktimi i standardeve të programit, (2) përcaktimi i ecurisë së
programit, (3) krahasimi i ecurisë së programit me standardet, (4) përcaktimi nëse ka
mospërputhje ndërmjet ecurisë dhe standardeve (Malcolm Provus,1971), (5)
ndryshimi ose modifikimi (i standardeve ose përgatitjes). Në secilën fazë, ecuria e
programit krahasohet me standardet e programit, të cilat janë përcaktuar
paraprakisht.
Modeli i varësisë dhe i përputhjes i Robert Stake nënvizon rëndësinë e përdorimit të
procedurave zyrtare të vlerësimit kundrejt atyre jozyrtare. Sipas Stake, procedurat
zyrtare janë më objektive dhe synojnë sigurimin e të dhënave, përtë bërë përshkrime
dhe për të dhënë gjykime për programin që vlerësohet (Robert E. Stake,1967).
Sipas modelit të Stake, të dhënat mund të organizohen në tri grupe informacioni: a)
pararendësit, b) transaksionet dhe c) rezultatet. Pararendësit përfshijnë karakteristika
të nxënësve dhe mësuesve, të cilat ndikojnë te rezultati. Transaksionet përfshijnë
ndërveprimet në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Modeli tregon edhe
rezultatet e vlerësimit, të synuara dhe të vëzhguara. Ai krahason atë që është
planifikuar me atë që ka ndodhur.
Modeli i kontekstit, inputit, procesit dhe produktit i Stufflebeam e konsideron
vlerësimin si një proces të vazhdueshëm të orientuar drejt vendimit dhe menaxhimit.
Metoda e Daniel Stufflebeam njihet si modeli CIPP (kontekst, input, proces, produkt).
Sipas kësaj metode, vlerësimi është një proces me tri faza:
a) përshkrimi i informacionit që duhet mbledhur,
b) sigurimi i informacionit,
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c) dhënia e informacionit palëve të interesuara.
Sipas llojit të vendimeve, janë edhe katër lloje vlerësimesh: (1) i kontekstit, (2) i
inputit, (3) i procesit, dhe (4) i produktit.
Vlerësimi i kontekstit ka të bëjë më analizën e situatës dhe vlerësimin e gjendjes
duke u bazuar në atë që individët dëshirojnë të bëjnë.
Modeli “gjyqësor” i vlerësimit përfshin veprimtari të shumta vlerësuese, në të cilat
planifikohet dhe koha për kundërshtimin e gjykimeve që do të dëgjohen. Si në një
procedurë gjyqësore, një vlerësues i ekipit shërben si mbrojtës i programit, kurse një
vlerësues tjetër i ekipit luan rolin e kundërshtarit, duke vënë në dukje problemet e
programit. Në një ditë të caktuar bëhet ballafaqimi ku tëpranishëm në seancë do të
jenë dhe aktorët e tjerëqë preken nga programi i ri.Me këtë procedurë arrihet një
vlerësim më i saktë i programit të ri, bazuar në peshën e provave të paraqitura.
2.6.2 Metodat humaniste dhe natyraliste të vlerësimit
Modeli i Elliot Eisner rekomandon një proces, të quajtur kritika dhe ekspertiza
arsimore. Ai ofron një përshkrim cilësor të jetës arsimore si pasojë e programeve të
reja. Eisner nënvizon se për të përdorur procedurëne kritikës arsimore, vlerësuesit
duhet të shtrojnë pyetje që përqendrohen te procesi, në jetën e shkollës dhe në
cilësinë e shkollës. Sipas Eisner, vlerësuesit duhet të angazhohen në veprimtari të
tilla cilësore, duke marrë pjesë në vrojtimet në klasë dhe duke bërë shumë pyetje për
cilësinë e shkollës dhe për kurrikulën.
Eisner nënvizon se ekspertiza arsimore është “arti i vlerësimit të asaj që është e
rëndësishme për arsimin". Në diskutimin për metodën e tij të vlerësimit, Eisner
mbështetet në vrojtimet personale, në mendimin profesional dhe në vërtetimin në
grup dhe jo në vërtetësinë shkencore.
Modeli i vlerësimit reaguesi i Stake përqendrohet më tepër në vlerësimin e kurrikulës
pa u ndikuar nga synimet dhe objektivat e programit ose nga vlerat e zhvilluesve ose
të përgjegjësve të programit. Me modelin reagues, vlerësuesi mban qëndrimin e
kritikut, paraqet historinë dhe tiparet e programit e tij, përshkruan aktorët, identifikon
çështjet e problemet kryesore dhe raporton arritjet.
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Modeli i vlerësimit zbulues është zhvilluar në fillim nga Parlet dhe Hamilton. Në këtë
model vlerësuesi vështron gjithë programin dhe mbledh të dhëna për aspekte të
veçanta të programit, probleme dhe përparësi të tij. Modeli ka tri faza:
(1) vëzhgimi - gjatë kësaj faze mblidhen të dhëna për të gjithë faktorët që mund të
ndikojnë në program për të kuptuar kontekstin në të cilin po zbatohet kurrikula;
(2) hulumtimi i mëtejshëm -

gjatë kësaj faze vlerësuesi përcakton fokusin e

vlerësimit, mbledh të dhëna në vazhdimësi si po zbatohet programi në "terren" duke
shqyrtuar dokumentet dhe portofolat e punës së nxënësve, si dhe nga intervistat dhe
pyetësorët me personelin e prindërit;
(3) shpjegimi - në këtë fazë vlerësuesi shpjegon atë që po ndodh me programin dhe
pse. Shpjegimet e vlerësuesit u paraqiten atyre që ndikohen nga programi. Këta të
fundit mund të angazhohen pastaj në vendimmarrje.
Modeli i portretizimit u zhvillua nga Sara Lawrence Lightfoot. Në modelin e
portretizimit vlerësuesi fillimisht bën një përshkrim sipërfaqësor të zbatimit të
kurrikulës në shkollë përmes kryerjes së vëzhgimeve në klasë, intervistave dhe
pyetësorëve, shqyrtimit të dokumenteve dhe punëve të nxënësve. Më pas vlerësuesi
bën një interpretim ose përshkrim të hollësishëm që zakonisht përbëhet nga pesë
elemente: (1) përshkrimi i mjedisit dhe i veprimtarive, (2) mbajtja e shënimeve dhe e
komenteve për aktorët në sistem, (3) zhvillimi i dialogut, (4) interpretimi i situatës dhe
(5) shënimet për përshtypjet.
Ndërsa modelet ndryshojnë në shumë nga detajet e tyre, vendimi për të zgjedhur një
model vlerësimi varet nga disa faktorë të rëndësishëm, siç janë: pyetjet e vlerësimit,
çështjet që duhet të adresohen dhe burimet e disponueshme (Madaus & Kellaghan,
2000).
Ky punim bazohet në metodën shkencore të vlerësimit, pasi u referohet mbledhjes
dhe përpunimit të të dhënave sasiore.
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2.7 Ndikimi i njohurive paraprake dhe vlerësimit në arritjet akademike
universitare në shkencat e natyrës
Viti i parë i universitetit është kritik për suksesin dhe arritjet akademike të studentëve
në të ardhmen (Ribeiro, Rosário, Núñez, Gaeta, & Fuentes, 2019). Progresi i
studentëve është një nga objektivat kryesorë të programeve universitare. Përmes
arritjeve akademike, studentët ndërtojnë talentet dhe aftësitë, për të arritur qëllimet e
tyre dhe për të krijuar një performancë të suksesshme profesionale (Arbabisarjou et
al., 2016). Arritjet akademike përfaqësojnë një matje të njohurive, aftësive dhe
shkathtësive që studentët materializojnë mes performacës së tyre të mishëruar në
sjelljet që manifestojnë, qëndrimet që mbajnë apo veprimet që ndërmarrin në
përgjigje të situatave profesionale e qytetare me të cilat përballen gjatë zhvillimit të
tyre profesional (Davison, & Dustova, 2017). Arritjet akademike janë një proces i
drejtpërdrejtë dhe kompleks i pasqyrimit të angazhimit të studentëve në procesin e
ndërtimit të një të ardhmeje të suksesshme profesionale dhe shoqërore, të cilën
shoqëria gjithnjë e më shumë po mundohet ta materializojë mes mekanizmave të
vlerësimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm duke synuar zhvillimin dhe përparimin
individual dhe shoqëror në përgjigje të sfidave të këtij mijëvjeçari (Abdi, 2014). Në
literaturën me fokus arritjet dhe kërkimet në edukim që lidhen me arritjet akademike
dhe elementet që ndikojnë në formatimin dhe qenëzimin e tyre, paraqiten jo vetëm
propozime mbi ndryshimet që duhet të ndodhin në sistemet arsimore për zhvillimin e
arritjeve akademike e rritjen e cilësisë dhe të efikasitetit të tyre, por edhe ngrihen
herë pas here pyetje kërkimore e ndërtohen hipoteza, vërtetimi apo hedhja poshtë e
të cilave ka ndihmuar e vazhdon të ndihmojë institucionet e edukimit për të arritur
qëllimet dhe objektivat e tyre edukuese. Qëllimi kryesor i pyetjeve kërkimore të
zhvilluara kohët e fundit nga kërkuesit dhe studiuesit e edukimit edhe në fushën e
edukimit në shkencat e natyrës është të hetojë marrëdhëniet midis njohurive
paraprake në shkencat e natyrës, efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe arritjeve
akademike që studentët demonstrojnë në shkencat natyrore. Pyetjet kërkimore në
këtë drejtim përfshijnë kontekste reale në procesin e edukimit, të cilat sfidojnë sot
sistemin arsimor në të gjithë globin. Mund të përmendim pyetje, të cilat kanë
ngacmuar e shtyrë përpara edhe studimin që kemi kryer të tilla, si: (1): A ka një lidhje
të rëndësishme midis njohurive paraprake në shkencat e natyrës dhe arritjeve
akademike në shkencë? (2) A ka një lidhje të rëndësishme midis efektivitetit të
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vlerësimit universitar dhe arritjeve akademike universitare në shkencë? (3) A
shpjegohet ndryshimi në arritjet akademike universitare në shkencë nisur nga
njohuritë e mëparshme që studentët kanë marrë nga kurrikula në shkencat e natyrës
dhe po ashtu, edhe nga procesi i efektivitetit të vlerësimit universitar?
2.7.1 Marrëdhëniet midis njohurive paraprake në shkencat e natyrës dhe
arritjeve akademike universitare në shkencë
Marrëdhëniet midis njohurive paraprake në shkencat e natyrës dhe arritjeve
akademike universitare në shkencë kanë përfaqësuar fushën e parë të betejës midis
sistemeve të formimit akademik universitar dhe atij parauniversitar. Po ashtu, këto
marrëdhënie kanë frymëzuar e iniciuar një sërë hulumtimesh shkencore, të cilat kanë
gjetur pasqyrim në një proces të gjerë ndërhyrjesh dhe reformash me qëllim
përmirësimin e kurrikulave dhe zbutjen e kalimit nga njëri sistem në tjetrin, si dhe
kanë synuar të rritin performancën akademike.
Studime të ndryshme shkencore të ndërmarra në këtë drejtim gjatë shekullit të kaluar
janë përqendruar në identifikimin dhe analizimin e faktorëve që mund të
ndihmojnë për të parashikuar arritjet akademike të studentëve dhe suksesin e tyre
akademik, nisur nga analiza e formimit që kurrikula parauniversitare mundëson
përmes strukturës dhe përmbajtjes së saj (Arbabisarjou, et al., 2016). Siç thotë
Ausubel (1968) “Faktori më i rëndësishëm dhe i vetëm që ndikon në të mësuar dhe
arritjet universitare, është ajo që nxënësi tashmë e di. Është ajo që nxënësi mbart si
dije, aftësi, vlerë apo bindje. Vërtetojeni këtë dhe jepuni mundësi studentëve tuaj të
rriten e zhvillohen në përputhje me atë që përfaqësojnë, atë që dinë e atë që
zotërojnë”. Mësojini ata duke i ndihmuar të plotësojnë atë që u mungon ose
ndihmojeni sistemin ta identifikojë këtë të metë dhe ta korrigjojë atë. Veproni në
përputhje me rrethanat që t’u jepni mundësi studentëve tuaj që të performojnë me
cilësi dhe të arrijnë atë që pritet prej tyre në kuadër të performancës akademike.
Asnjeri nuk fillon nga asgjë, gjithçka ngrihet mbi atë që di, njeh, mund të bësh e për
më tepër mund ta zhvillosh në mënyrë kreative! (Hansen, 2009).
Studimet e thelluara në këtë drejtim tregojnë se ekzistojnë një varg faktorësh të
qenësishëm themelorë, të cilët jo vetëm janë analizuar, por në vazhdim diskutohen
me mënyrën se si ndikojnë dhe rolin që kanë në këtë kontekst. Mes tyre janë
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vlerësuar dhe identifikuar një larmi faktorësh, të cilët janë përkufizuar si
parashikuesit e suksesit. Dhe midis këtyre faktorëve, për shumë autorë me emër
në këtë fushë, bazuar në të dhënat që ata analizojnë e paraqesin për këtë diskutim,
nënvizohet se parashikuesi më i mirë i suksesit të studentit dhe arritjeve akademike
të tij në përgjithësi dhe në shkencat natyrore në veçanti, është njohuria paraprake
(Binder, et al., 2019; Chingos, et al., 2007; Tatar, et al., 2014).
Bazuar në Hailikari et al. (2007) ekzistojnë katër lloje të njohurive paraprake të
formuara nga arsimi parauniversitar si kontribut i drejtpërdrejtë, i përmbajtjes dhe
aktiviteteve kurrikulare të zhvilluara përgjatë tij, të cilat klasifikohen nga literatura dhe
të dhënat kërkimore si të rëndësishme për arritjet akademike në vitin e parë të
universitetit. Këta faktorë renditen si më poshtë:
1. njohuri për fakte - nivel i ulët i abstraksionit që mund të testohet përmes njohjes
dhe detyrave riprodhuese;
2. njohuri për të kuptuarit - aftësi për të zhvilluar të kuptuarit e një koncepti që
mund të testohet mes vlerësimeve të personifikuara, të standardizuara, formuese
dhe përmbledhëse;
3. zbatimi i njohurive - aftësia për të aplikuar njohuri dhe për të zgjidhur probleme
specifike, që mund të testohet përmes situatave problemore dhe praktike;
4. integrimi i njohurive - aftësia për të kuptuar marrëdhëniet dhe lidhjet midis
koncepteve dhe fenomeneve të ndryshme që përkon me analizën, sintezën,
vlerësimin, që mund të testohet mes zgjidhjes së problemeve, të mësuarit hetimor, të
mësuarit mes kërkimit dhe projekteve (Hailikari, Nevgi, & Lindblom-Ylänne, 2007).
Identifikimi i dijeve, aftësive dhe shprehive, të shprehura në formën e njohurive
paraprake që studentët zotërojnë, është një hap parësor në mësimin e shkencës jo
vetëm në sistemin parauniversitar, por edhe në sistemin universitar, sidomos në vitin
e parë të universitetit si një vit i rëndësishëm i vendosur në kufirin midis dy sistemeve
(Lone, 1999).
Njohja paraprake e dijeve dhe aftësive, përfshirë këtu, edhe objektivat e sjelljes që
ndërtohen në përgjigje të tyre dhe që përfaqësojnë tërësinë e bindjeve, qëndrimeve
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si dhe të veprimeve me të cilat studentët reagojnë ndaj situatave të të nxënit,
promovon arritjet akademike të studentëve. Në përgjigje të rezultateve të të nxënit që
duhet të krijojnë dhe të kompetencave që duhet të ndërtojnë te nxënësit e tyre në
kuadër të një kurrikule, mësimdhënësit duhet të dinë të identifikojnë, jo vetëm
njohuritë dhe aftësitë paraprake, por edhe objektivat paraprakë të sjelljes me të cilat
secili student vjen nga sistemi parauniversitar në atë universitar. Identifikimi i këtyre
të fundit para se mësimdhënësi të identifikojë informacionin dhe faktet që do të
përdorë për ndërtimin e dijes, është një detyrë e rëndësishme për sistemin
parauniversitar dhe universitar, pasi përbën një faktor që nxit suksesin akademik,
duke u bazuar në njohjen dhe vlerësimin e njohurive paraprake.
Bazuar në kërkimet e realizuara në këtë drejtim, është vërejtur se njohuritë paraprake
të studentëve ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në cilësinë e zbërthimit të
udhëzimeve që ata marrin në universitet, të cilat nga ana e tyre ndikojnë në
lehtësimin e procesit të të kuptuarit dhe suksesin akademik. (Udo, & Ubana, 2016).
Të dhënat e hulumtimeve shkencore tregojnë se studentët me nivele të ndryshme të
njohurive paraprake përfitojnë në mënyra të ndryshme nga udhëzimet, bazuar në
nivelin e tyre të njohurive (van Riesen, Gijlers, Anjewierden, & de Jong, 2018; Lone,
1999; Kalyuga, & Renkl, 2010). Njohuritë paraprake ndikojnë në zhvillimin e njohurive
faktike dhe të kuptuarit të individëve (Cai, & Gu, 2019). Bazuar në Tuovinen
&Sweller, 1999, udhëzimet ndihmojnë për të mbushur boshllëkun e njohurive dhe
aftësive të nevojshme, për të përmbushur arritjet akademike dhe detyrat praktike. Të
dhënat e literaturës tregojnë se kur një detyrë akademike është e thjeshtë, studentët
mund të kenë sukses në detyrë me pak ose aspak udhëzime dhe, në këtë mënyrë,
mund të fillojnë të ndërtojnë një arritje akademike, bazuar thjesht në njohuritë e tyre
paraprake (van Riesen, SA, Gijlers, H., Anjewierden, A., & de Jong, T., 2018).
Udhëzimet duhet të ndërtohen në përputhje me nivelin e njohurive dhe në shërbim të
formimit të synuar. Nga të dhënat e kërkimeve të fokusuara në këtë drejtim duket se
udhëzimi që jepet për të mbushur hapësirat e njohurive paraprake të përfituara nga
kurrikula parauniversitare në vitin e parë universitet, (në gjuhën e përditshme të
kërkimit në edukim njihet edhe si udhëzimi shtesë), është një përfitim me vlerë
akoma më të madhe për studentët me një nivel të ulët njohurish. Këto udhëzime
ndihmojnë studentët që vinë nga sistemi edukues i mëparshëm me njohuri paraprake
të mangëta, që të arrijnë rezultate më të mira akademike (Kalyuga & Renkl, 2010).
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Mirëpo, studime të viteve të fundit, të fokusuara në këtë subjekt, tregojnë se në
procesin e arritjes së suksesit akademik bazuar në performacë, studentët me një
nivel të lartë të njohurive paraprake, të cilët mbështeten shpeshherë në vetëefikasitet dhe të mësuarit e vetërregulluar, udhëzimet për një performancë në
përputhje me treguesit e suksesit, marrin një kuptim më të mirë dhe në këtë rast, këta
studentë nuk kanë nevojë për udhëzime shtesë, për të arritur rezultate akademike të
synuara (Cai, & Gu, 2019; Fulano, Magalhães, Núñez, Marcuzzo, & Rosário, 2020).
Nisur nga ky diskutim dhe nga të dhënat e literaturës, hipotetizohet se varianca në
arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës shpjegohet nga njohuritë
paraprake në shkencat e natyrës, të cilat shpjegohen të lidhura ngushtë me
strukturën kurrikulare dhe përmbajtjen e saj.
2.7.2 Marrëdhëniet midis efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe arritjeve
akademike universitare
Studimet shkencore të viteve 2000 zbuluan se studentët që thellojnë njohuritë e tyre
në kurset e shkollës së mesme për lëndë që janë gjithashtu pjesë e kurrikulës
universitare në vitin e parë të universitetit, paraqiten më mirë, sesa ata që nuk i kanë
ndjekur këto kurse. Për këtë arsye, një nga treguesit që përdoret nga universitetet
për të parashikuar arritjet akademike, janë notat e shkollës së mesme për njohuritë
paraprake specifike të lëndëve të interesit brenda programeve universitare.
Të dhënat e literaturës tregojnë se suksesi në universitet lidhet edhe me mënyrën se
si është strukturuar dhe mësuar përmbajtja shkencore nga studentët në shkollën e
mesme (Robbins et al., 2004), gjë që tregon se suksesi i kurrikulës i arsimit
parauniversitar duhet parë i lidhur ngushtë në mënyrë organike me suksesin
universitar gjatë viti të parë universitet. Studentë me njohuri paraprake më të larta
dhe me nota më të larta nga shkolla e mesme kuptojnë, mbajnë mend dhe
performojnë më mirë në universitet, vlerësohen me sukses në provime dhe janë më
të përgatitur për të pasur sukses (Chi & Ceci, 1987; Hailikari et al., 2007).
Nisur nga ky përfundim duket se rritja e gatishmërisë akademike të studentëve dhe
konsolidimi i formimit të tyre në fushat e interesit, të cilat do të jenë edhe fushat e
specializimit të tyre të mëtejshëm universitar, para se të shkojnë në universitet, është
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një hap i rëndësishëm drejt arritjeve akademike dhe suksesit të studentëve në
universitet (Chingos, 2018).
Po ashtu, ka studime në të cilat theksohet dhe nënvizohet roli i madh i procesit të
vlerësimit të njohurive paraprake me një larmi metodash vlerësimi, si një mjet i
fuqishëm për të parashikuar suksesin e studentëve në universitet në përgjithësi dhe
në kurse shkencore në veçanti. Metodat e larmishme të vlerësimit të arritjeve
kurrikulare që përkojnë me rezultatet e të nxënit në arsimin parauniversitar, drejtojnë
studentin në sistemin universitar në një rrugë të sigurt, por edhe të sprovuar, e cila e
ndihmon dhe e mbështet suksesin e tij akademik (Binder, Sandmann, Sures, Friege,
Theyssen, & Schmiemann, 2019; Tatar, Tüysüz, Tosun, & Ilhan, 2016).
Për të parashikuar arritjet akademike në universitet dhe suksesin në lëndët
shkencore, shumica e universiteteve përdorin si tregues të njohurive paraprake të
studentëve notën mesatare të shkollës së mesme dhe notat e lëndëve, të cilat
përbëjnë thelbin e lëndëve të programeve universitare të klasifikuara (VKM 41/2019)
si lëndë bazë dhe karakterizuese (Binder, Sandmann, Sures, Friege, Theyssen, &
Schmiemann, 2019).
Përmes notës mesatare si vlerë e përfituar nga procesi i kontrollit, matjes dhe
vlerësimit të rezultateve të të nxënit të kurrikulës të arsimit parauniversitar,
universiteti mund të masë jo vetëm njohuritë e mëparshme të studentëve të vitit të
parë, por mund të parashikojë edhe gatishmërinë e tyre universitare (Binder,
Sandmann, Sures, Friege, Theyssen, & Schmiemann, 2019; Chingos, 2018; Lone,
1999; Abdi, 2014; Udo, & Ubana, 2016).
Vlerësimi i njohurive paraprake që përdoret nga sistemi universitar është një mjet i
rëndësishëm për të drejtuar e kanalizuar studentët në profesionet e tyre të ardhshme
përmes arritjeve të tyre akademike. Ky proces e bën akoma dhe më të rëndësishëm
ndikimin e formimit me bazë kurrikulën jo vetëm si një arritje personale, por edhe si
një proces që formëson të ardhmen e një vendi dhe zhvillimin e tij.
Për të vlerësuar arritjet akademike, universitetet përdorin strategji të ndryshme të
“peshimit” të arritjeve akademike, të cilat sjellin informacion të rëndësishëm në lidhje
me arritjet, njohuritë dhe aftësitë e mëparshme, si dhe për procesin e të mësuarit.
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Theksojmë se procesi aktiv i vlerësimit nga sistemi universitar i njohurive paraprake,
të fituara si produkt i edukimit në sistemin parauniversitar supozohet që duhet të jetë
motivues dhe të sigurojë qëllime të qarta për të gjithë pjesëmarrësit në proces (Linn
&Gronlund, 1995; Hargis, 2003). Ky proces vlerësimi është i qëllimshëm ei fokusuar
dhe si i tillë, përmes gjetjeve ai duhet të mundësojë që sistemi parauniveristar të
identifikojë problemet dhe sukseset në përmbajtjen kurrikulare dhe strukturën e tij. Në
këtë proces komunikimi të ndërsjellë midis sistemeve vihet theksi se në suksesin
kurrikular që paraqitet si tërësia e njohurive paraprake me të cilat nxënësi vjen në
universitet, duhet të hulumtohet jo vetëm në përmbajtjen kurrikulare, por edhe në
mënyrën e zbatimit të saj. Kjo përfshin edhe analizimin e veprimtarive të mësuesve si
zbatues të kurrikulës, zgjidhjet metodologjike që ata përdorin, si edhe vlerësimet e
vëzhgimin sistematik që ata aplikojnë. Vlerësimi i detyrave akademike, bazuar në
rezultatet e të nxënit, përbën një nga rrugët që i ndihmon nxënësit të kenë arritje më
të mira dhe një formim paraprak të qëndrueshëm.
Studimet tregojnë se të dy sistemet komunikojnë më mirë mes tyre duke ndikuar
pozitivisht në zhvillimin e kurrikulës dhe në suksesin e studentit vetëm atëherë kur
procesi i vlerësimit realizohet i bazuar në performancë. Kjo është një nga strategjitë
që i ndihmon studentët të demonstrojnë njohuritë e tyre paraprake, të zbatojnë
aftësitë dhe të kryejnë sjellje që mbështetin përparimin e tyre akademik dhe
realizimin personal. Mirëpo që të dy sistemet e edukimit në pikat e kontaktit të tyre të
gjejnë qasje funksionale në këtë drejtim, duhet që vlerësimet e bazuara në
performancën e njohurive paraprake të jenë funksionale. Funksionaliteti i vlerësimit
arrihet kur në to përfshihen qasjet e përzierjes, në të cilat përmbajtja vlerësohet së
bashku me proceset dhe konceptet trajtohen si pjesë e problemeve specifike (Baron,
1991; Kober, 1993; Jorgensen 1993). Ky përfundim i studimeve shkencore në
edukim që synojnë jo vetëm të matin efektivitetin e kontributit të zhvillimeve
kurrikulare, por edhe duan t’i zhvillojnë ato, na ndihmon të ndërtojmë hipotezën se
varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës shpjegohet nga
efektiviteti i vlerësimit në universitet. Kjo hipotezë do na ndihmojë jo vetëm të
propozojmë ndryshimet në sistem, por, gjithashtu, do të na hapë rrugën për të
vërtetuar edhe një herë domosdoshmërinë e bashkërendimit dhe bashkëpunimit mes
këtyre dy sistemeve, si rruga e vetme për arritjen e suksesit akademik të studentit.
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2.8 Marrëdhëniet ndërmjet kurrikulës me zgjedhje të shkencës dhe koherencës
së njohurive në suksesin akademik të studentëve
Kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës në AML dhe koherenca e njohurive
konsiderohen të jenë variabla të rëndësishëm që ndikojnë në suksesin akademik të
studentëve të vitit të parë në universitet. Ndryshimet në kurrikulën parauniversitare
duket se kanë krijuar sfida të reja në lidhje me kalimin e studentëve në programet e
arsimit të lartë. Deri më tani dihet pak për kërkesat specifike që studentët i
perceptojnë si kritike për përvojën e tyre të vitit të parë dhe sesi programet mësimore
parauniversitare po i përgatitin ata drejt rrugës së suksesit.
Qëllimi kryesor i pyetjeve kërkimore më poshtë është të hetojë marrëdhëniet midis
kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës në AML, koherencës së njohurive
dhe suksesit akademik të studentëve të vitit të parë në universitet.
Pyetjet kërkimore përfshijnë:
(1): A ka ndonjë lidhje të rëndësishme midis kurrikulës me zgjedhje të shkencave të
natyrës në AML dhe suksesit akademik në vitin e parë të studimeve universitare?
(2) A ka një lidhje të rëndësishme midis koherencës së njohurive dhe suksesit
akademik në shkencë në vitin e parë të studimeve universitare?
(3) A shpjegohet ndryshimi i suksesit akademik në vitin e parë të studimeve
universitare nga kurrikula me zgjedhje e shkencës në AML dhe koherenca e
njohurive?
Këto pyetje kërkimore dhe sfondi teorik i të dhënave shkencore tregon se ndikimi i
kurrikulës me zgjedhje në AML është një dimension që duhet marrë në analizë dhe
duhet vlerësuar për të kuptuar jo vetëm si funksionon, cili është produkti që prodhon
dhe karakteristikat e tij, por edhe si e mbështet suksesin akademik në vitin e parë të
universitetit. Ky diskutim i rëndësishëm i komuniteteve shkencore sot në botë ka
treguar se sa më e mirëmenduar dhe sa më praktike të jetë kurrikula me zgjedhje në
fushën e shkencave të natyrës përfshirë edhe atë të biologjisë, aq më mirë përshtatet
studenti me sistemin universitar, e po aq më të mëdha janë arritjet e tij akademike.
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Le të analizojmë këto marrëdhënie për të kuptuar më mirë sfondin e përgjithshëm, në
të cilën studimi ynë është shtrirë e zhvilluar.
2.8.1 Marrëdhëniet ndërmjet kurrikulës me zgjedhje të shkencës në AML dhe
suksesit akademik në shkencat e natyrës
Përvojat e reja, procesi i tranzicionit dhe situatat e panjohura që studenti përjeton
gjatë vitit të parë të universitetit, mund ta hedhin lehtësisht atë në “lakun” e sfidës.
Kjo periudhë e rëndësishme e përshtatjeve dhe ndryshimeve të mëdha u jep
studentëve edhe mundësinë që të rriten emocionalisht dhe në mënyrë konstruktive.
Nga ana tjetër, sfida vjen natyrore edhe për institucionet e arsimit të lartë dhe stafin e
tyre akademik. Ata duhet të sigurojnë që kjo periudhë tranzicioni gjatë vitit të parë të
universitet të ndikojë pozitivisht te studentët dhe në besimin e tyre ndaj sistemit
(Costain, 2017).
Në analizën e tyre Trautwein dhe Bosse (2017) gjatë rishikimit të literaturës në lidhje
me këtë problem identifikuan një gamë të gjerë kërkesash personale, institucionale
dhe organizative, të lidhura me përmbajtjen dhe sistemin, që studentët i perceptojnë
si kritike për procesin e kalimit në arsimin e lartë. Ata identifikojnë se gjatë këtij
procesi studentët përjetojnë intensivisht një numër sfidash që ndërlidhen në mënyrë
kritike me njëra-tjetrën.
Nga këndvështrimi i studentit, sfidat kryesore janë mënyra e komunikimit, trajtimit të
materialit dhe vlerësimit; nga këndvështrimi universitar sfida kryesore është niveli i
njohurive paraprake dhe formimi i thelluar i studentëve në lëndët bazë dhe
karakterizuese që përbëjnë zemrën e kurrikulës universitare.
Shumica e studimeve që përqendrohen në suksesin e studentëve dhe sfidat që ata
përballin gjatë vitit të parë në universitet, i lidhin këto të fundit jo vetëm me
karakteristikat e studentit (statusi social-ekonomik, qëndrimet, motivimi, zakonet e
studimit dhe arritjet e mëparshme akademike), por edhe me rolin e koherencës së
kurrikulës në këtë proces, sepse, siç thonë Biggs, 2003, cilësia e të mësuarit qëndron
brenda kurrikulës së planifikuar dhe në marrëdhëniet e aftësive dhe njohurive midis
niveleve të kurrikulës (Bateman, Taylor Janik, & Logan, 2007).Studime të ndryshme
kanë treguar se këto sfida vijnë duke u zbutur për ata studentë që gjatë shkollës së
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mesme kanë zgjedhur të zhvillojnë kurrikula me zgjedhje në ato lëndë që përbëjnë
bazën e kurrikulës universitare për degën që ata kanë zgjedhur. Të dhënat tregojnë
se ekziston një lidhje pozitive midis përmbajtjes së kurrikulës me zgjedhje në
shkollën e mesme dhe përparimit akademik të studentëve në nivelin universitar
(Shelton, &Brown, 2010; Webb, 2002; Trautwein, & Bosse, 2017; Costain, 2017;
Neild, Balfanz, & Herzog, 2007; Legters, & Kerr, 2001).
Duket qartë se në shumicën e modeleve arsimore rezultatet e të nxënit dhe arritjet
akademike në universitet lidhen drejtpërdrejt me nivelet e mëparshme të arritjeve e
mes tyre, thellimi i njohurive dhe përsosja e aftësive përmes kurrikulës së avancuar
me zgjedhje, duket se ndihmon në suksesin akademik të studentëve gjatë vitit të
parë të universitetit (Grayson, 2008).
Nisur nga sa më sipër, hipotetizohet se ndryshimi në suksesin akademik të studentit
në lëndët e shkencave të natyrës në vitin e parë të studimeve universitare,
shpjegohet me zhvillimin e kurrikulës së avancuar me zgjedhje në shkencë gjatë
shkollës së mesme.
Në mbështetje të kësaj hipoteze vijnë edhe të dhëna të tjera të literaturës sipas të
cilave, në shumë raste, studentët arrijnë në universitet nga sistemi parauniversitar të
papërgatitur si duhet jo vetëm nga pikëpamja akademike, por edhe nga ajo praktike.
Ata zakonisht janë të papërgatitur për të përballuar jo vetëm përmbajtjen e dijes
universitare, por në të njëjtën kohë, e kanë të vështirë të përballojnë edhe kërkesat
rigoroze të kurrikulës universitare, gjatë së cilës, ndryshe nga sistemi parauniversitar,
dijet nuk janë më të organizuara sipas nivelit të klasës, por janë të organizuara
bazuar në specialitetin e përmbajtjes. Zhvillimi i kurrikulave të avancuara në AML
duket se e zbeh këtë sfidë, pasi njohuritë më të thelluara brenda specialiteteve të
përmbajtjes lehtësojnë komunikimin dhe mbështetin shanse më të mëdha për
sukses. Për shumicën e studentëve, kjo periudhë tranzicioni që karakterizohet nga
rritja e numrit të detyrave të shtëpisë, vlerësimeve dhe detyrave të tjera që
mbështeten pak nga përgatitja e tyre paraakademike, duket se bëhet më e lehtë në
rastet, kur ata i janë nënshtruar dijeve të thelluara të marra nga kurrikula e avancuar
me zgjedhje (Costain, 2017; Neild, Balfanz, & Herzog, 2007; Legters, & Kerr, 2001).
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Në rastet kur studentët kanë zhvilluar kurikulat e thelluara me zgjedhje, ata
identifikojnë më lehtë teoritë dhe aftësitë e veçanta të praktikuara në kurrikulën a
arsimit parauniversitar (Costain, 2017; Neild, Balfanz, & Herzog, 2007).
Me sa duket koherenca e njohurive është një nga variablat që ndikon drejtpërdrejt në
suksesin akademik të studentëve në universitet, kjo veçanërisht e identifikuar në
shkencat natyrore (Wijngaards-de Meij, & Merx, 2018). Koherenca e njohurive është
një nga faktorët më të rëndësishëm në mbështetjen e suksesit akademik gjatë vitit të
parë të studimeve universitare dhe shtrirja e saj, mesa duket, është një marrëdhënie
e rëndësishme midis komponentëve të ndryshëm të një sistemi arsimor (Shelton, &
Brown, 2010).
Roach, Niebling, & Kurz, (2008) tregojnë se koherenca mund të shihet si shkalla në
të cilën pritshmëritë kurrikulare dhe vlerësimet janë në marrëveshje dhe punojnë së
bashku për të drejtuar përpjekjet e arsimtarëve, për të lehtësuar përparimin e
studentëve drejt rezultateve akademike të dëshiruara.
Koherenca, gjithashtu, përcaktohet si masa në të cilën pritshmëritë, në formën e
standardeve, përputhen me vlerësimet e synuara për t'i matur ato. Koherenca është
një masë e marrëdhënies midis komponentëve të sistemit (Webb, 2002). Koherenca
tregon se sa mirë pjesët e sistemeve punojnë së bashku për të drejtuar të mësuarit
dhe pritshmëritë e studentëve (Shelton, & Brown, 2010; Webb, 2002).
Nga të dhënat e literaturës shihet se me thellimin e nivelit të vështirësisë ose e thënë
ndryshe, me thellimin e dijes në formën e njohurive më të specializuara dhe të
thelluara në kurset e marra me zgjedhje gjatë shkollës së mesme, rritet shansi për
sukses në universitet për studentët e shkencave të natyrës, përfshirëedhe drejtimin
biologjik. Duket se thellimi i njohurive është parashikuesi më i fuqishëm i suksesit në
arritjet akademike, diplomimit me sukses në shkollën e mesme dhe në regjistrimin me
sukses në arsimin universitar (ACT, 2004; Adelman, 1999; Braddock, 1990;
Gamoran, 1987; Oakes, 1987).
Po ashtu, Bateman, Taylor, Janik & Logan (2007) zbuluan se ekziston një
marrëdhënie e rëndësishme midis koherencës së njohurive (shtrirjes) dhe kurrikulës
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me zgjedhje të AML-së dhe suksesit akademik në vitin e parë të studimeve
universitare.
Ky model koherence që vjen bashkërisht me nevojën e thellimit të dijes në sistemin e
edukimit dhe midis pjesëve të tij si kusht për suksesin e studentit, përfaqëson një
model zhvillimi institucional të mbështetur shkencërisht, i cili gëzon mekanizmat e
duhur për të nxitur zhvillimin e kurrikulës dhe të programit, si dhe për të rritur cilësinë
e të mësuarit të studentëve. Prandaj, hipotetizohet se varianca në suksesin akademik
të shkencave natyrore në vitin e parë të studimeve universitare shpjegohet me
koherencën e njohurive.
2.8.2 Marrëdhënia midis kurrikulës me zgjedhje të shkollës së mesme,
koherencës së njohurive dhe suksesit akademik në shkencat e natyrës
Hulumtimet e deritanishme kanë treguar se studentët që marrin programe më të
ngarkuara akademike në shkollën e mesme, ndjekin dhe vazhdojnë në arsimin e lartë
me një shkallë më të lartë performace, sesa studentët që marrin programe më pak të
vështira të studimit (ACT, 2004; Adelman, 1999; Fry, 2004; Herold, 2003). Nevoja për
koherencë kurrikulare është parimi themelor i praktikës arsimore. Në një kurrikulë
koherente ose të harmonizuar, siç tregon Biggs, 1999, të gjithë përbërësit në
sistemin mësimor, kurrikula dhe rezultatet e synuara, metodat e mësimdhënies,
veprimtaritë e të nxënit, detyrat e vlerësimit dhe burimet për të mbështetur të
mësuarit janë në koherencë. Kur krijohen këto kushte, nxënësi e ka të vështirë të
shpëtojë pa mësuar (Bateman, Taylor, Janik, & Logan, 2007; Biggs, 1999). Krijimi i
një kurrikule koherente është një nevojë e thjeshtë për një zgjidhje të rëndësishme,
për një problem kompleks, por, siç tregojnë të dhënat e literaturës, koherenca dhe
përafrimi i kurrikulës midis shkollës së mesme dhe universitetit nuk janë ende në
normë (Bateman, Taylor, Janik, & Logan, 2007; Biggs, 2003).
Newmann, et.al (2001) tregojnë një marrëdhënie pozitive midis kurrikulës me
zgjedhje të shkollës së mesme dhe përmbajtjes së njohurive me përparimin
akademik të studentëve (Bateman, Taylor, Janik, & Logan, 2007; Newmann, Smith,
Allensworth, & Bryk, 2001). Pavarësisht nga rëndësia e këtij procesi, ka një mungesë
të përafrimit midis përvojave të shkollës së mesme dhe pritshmërive universitare, gjë
që ndikon në arritjet e studentëve në tranzicionin midis dy niveleve të arsimit. Të
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dhënat e literaturës tregojnë se këto pengesa prekin më pak studentët që marrin
pjesë në kurse të thelluara me zgjedhje në arsimin e mesëm. Ata studentë duket se
janë më të përgatitur për të përfunduar me sukses vitin e parë të universitetit
(Shelton, & Brown, 2010; Kirst, Venezia, & Antonio, 2003) dhe kjo duket si një
sugjerim i rëndësishëm për të ndihmuar në përmirësimin e suksesit të studentëve në
vitin e parë në universitet.
Gjithashtu, Venezia, Kirst, & Antonio (2003) sugjerojnë që një lidhje më e mirë midis
K-12 dhe sistemeve arsimore universitare është një mjet i rëndësishëm drejt suksesit
të studentëve në vitin e parë në universitet.
Sistemeve arsimore që u mungon koherenca horizontale ose vertikale, u mungon
edhe informacioni e qëndrueshmëria për mbështetjen e strukturave të tyre drejtuese
dhe mësimdhënëse përmes të cilave ato mundësojnë suksesin e studentëve të tyre,
duke u treguar dhe mësuar se si të mësojnë dhe të arrijnë objektivat e të mësuarit
gjatë periudhës arsimore. Pritshmëritë e ndryshme midis sistemit të arsimit të mesëm
dhe atij universitar çojnë shumë herë në mesazhe konfuze në lidhje me atë që pritet
nga studentët në vitin e parë të universitetit. Pa koherencën midis standardeve,
provimeve dhe pritshmërive, studentët nuk marrin informacion të qartë dhe të
qëndrueshëm për përparimin e tyre drejt përmbushjes së pritshmërive universitare
(Webb, Herman, & Webb, 2007). Koherenca është një faktor i rëndësishëm që
ndikon në performancën e studentëve dhe nivelet e arritjeve të tyre, ndaj hetimi i
shtrirjes dhe koherencës midis përbërësve në sistemin arsimor mes shkollës së
mesme dhe universitetit është një detyrë e rëndësishme për një sistem arsimor më të
mirë të nesërmen (Shelton, & BroWn, 2010; Costain, 2017). Prandaj, hipotetizohet
sevarianca në suksesin akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të studimeve
universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje në AML dhe koherenca e
njohurive.
2.9 Ndikimi i kurrikulës së shkollës së mesme në suksesin e studentit në vitin e
parë në Universitet
Për rritjen e suksesit të studentit dhe zhvillimin e mëtejshëm, IAL-të hartojnë politika
të përshtatshme për pranimet e studentëve në vitin e parë. Dokumenti i politikës për
pranimet është dhe një nga kërkesat e standardit 1.4. ESG (2015). IAL-të duhet të
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kenë politikë për pranimin e studentëve të tyre dhe ta zbatojnë atë në mënyrë
konsistente dhe transparente. IAL-të duhet të përdorin procese dhe mjete të
përshtatshme dhe të shumëllojshme për të mbledhur informacion, monitoruar politikat
e tyre të pranimit, si dhe për të vepruar për riformulimin e tyre, bazuar në të dhënat
mbi progresin e studentit.
Pjesë e këtij informacioni që IAL-të duhet të analizojnë, është edhe përgatitja
akademike e kandidatit për t’u regjistruar në një program studimi universitar, sidomos
për lëndët që janë kritere për pranimin e tij në këtë program studimi.
Autorë të ndryshëm e përqendrojnë fokusin e studimeve të tyre për këtë çështje në
shkencat e natyrës dhe ato matematikore. Atuahene F. & Russell T. A. (2016)
analizojnë, p.sh., ndikimin e matematikës në suksesin e studentëve në vitin e parë të
universitetit në varësi të gjendjes ekonomiko-shoqërore dhe të nivelit të tij në shkollën
e mesme. Subedi & Powell (2016), duke u ndaluar në shkollën e mesme, përdorin
analizën mbi kurset e leximit dhe matematikës në arsyetimin e tyre për të parashikuar
gatishmërinë e nxënësve për të ndjekur studimet universitare. Ata përcaktojnë arritjet
akademike, ruajtjen e notave, faktorët demografikë dhe disiplinorë si faktorët
kryesorë që shërbejnë për të parashikuar gatishmërinë e nxënësve për të ndjekur
studimet universitare. Vlerësimi i gatishmërisë për universitet është realizuar prej tyre
duke përdorur një model linear të përgjithësuar hierarkik me dy nivele. Studiuesit
përcaktuan madhësitë e efektit të masës në modelet në nivel shkolle, bazuar në
mostrën e 12 554 studentëve dhe 51 shkollave të mesme në Florida, SHBA. Ata
identifikuan në këto lëndë një boshllëk në koherencën e njohurive. Ekzistencën e një
boshllëku ndërmjet lëndëve të zhvilluara në shkollën e mesme dhe atyre që
zhvillohen në universitet, e kanë provuar edhe shumë studime të tjera. Manyatsi S.,
Lubben F., Bradley J. (1999) p.sh., kanë dhënë një model holistik të interpretimit të
boshllëkut ndërmjet arsimit të mesëm dhe atij universitar për lëndën e Kimisë. Ferna
J., M., Gomis R., R., Cid E.,.(2002) paraqitën disa rezultate të studimit të tyre për
rrugën se si mund të ndodhte krijimi i "një ure lidhëse" ndërmjet shkollës së mesme
dhe Universitetit në lëndën e Biokimisë. Ata treguan se nëpërmjet shtimit të një kursi
të avancuar në shkollën e mesme, u arrit që të eliminohej boshllëku ndërmjet
shkollës së mesme dhe universitetit në këtë kurs. Megjithatë, duhet të theksohet se
në këtë rast zgjidhja ishte shtimi i ngarkesës së nxënësit në shkollën e mesme.
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Ekzistenca e një boshllëku dhe aplikimi i kurrikulave që ndryshojnë në mënyrë të
vazhduar në shkollën e mesme, sjellin si nevojë bashkëpunimin ndërmjet shkollës së
mesme dhe universitetit për të mundësuar një përshtatje më të mirë mes këtyre dy
sistemeve me qëllim zvogëlimin e këtij boshllëku.
Neal D. Finkelstein N., D., Becca Klarin B., Marie Olson M., ( 2016), në studimin e
tyre të fokusuar në këtë çështje, mbajtën parasysh mungesën e shpeshtë të
koherencës midis përmbajtjes dhe rigorozitetit të kurseve të zhvilluara si pjesë e
kurrikulës së shkollës së mesme dhe atyre universitare. Ata provuan dobinë e
përdorimit të praktikave shtetërore të vlerësimit si një mjet për nxitur koherencën.
Gjithashtu, studiuesit bënë vlerësimin e nismave mbështetëse në pesë fusha veprimi:
a) planifikimin strategjik, b) infrastrukturën, c) angazhimin e palëve të interesit, d)
politikës dhe qeverisjes, e) të dhënat dhe analizat, si përqasje të integruara që
mundësojnë së bashku koherencën midis përmbajtjes dhe formës së dijes dhe
aftësive midis këtyre dy sistemeve.
Shelton A., R., Brown R., S., (2008) prezantuan në studimin e tyre rezultatet e matjes
së koherencës ndërmjet shkollës së mesme dhe universitetit. Ata matën shkallën në
të cilën pritshmëritë për arsimin e mesëm dhe të lartë janë të qëndrueshme. Matjet u
kryen për rastin kur universiteti nuk ka standarde të qarta hyrëse. Në këtë studim ata
u mbështetën në modelin e Webb, që vlerëson shtrirjen në katër dimensione:


Pajtimi kategorik - përmbajtje e njëjtë në të dy sistemet;



Thellësia e njohurive - thellësia e njohurive;



Diapazoni i njohurive/shtrirjen e njohurive - rangu sa një person di një lëndë të
caktuar;



Bilanci i mbulimit/ekuilibrin e mbulimit - shkallë e realizimit (mbulimit) të programit
të lëndës.

Er N., (2017), analizoi përgatitjen akademike të studentëve të vitit të parë dhe
parashikimet e gabuara për pritshmëritë e studentëve në lidhje me shkollën e mesme
dhe universitetin. Po kështu Blat C., E., (2018) duke studiuar përgatitjen akademike
në lëndën e matematikës të nxënësve të shkollës së mesme, identifikoi kompetencat
kyç që duhet të zotërojë nxënësi, kur hyn në vitin e parë në universitet. Aievidentoi,
gjithashtu, trendin rritës të nxënësve që zgjedhin një numër gjithnjë e më të madh të
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lëndëve matematikore, për të pasur një sukses më të madh në vitin e parë të
universitetit. Ndërmjet të tjerave, studiuesi jep rekomandimin që IAL-të duhet të
ofrojnë kúrse suplementare të lëndëve të ndryshme, për të eliminuar boshllëkun që
ekziston ndërmjet shkollës së mesme dhe universitetit. Hartimi dhe zbatimi i një
strategjie të përshtatshme për mbështetjen e studentit, duhet të përbëjë një praktikë
të qëndrueshme për çdo IAL. Hodara (2013, p7) rekomandoi 3 strategji për të rritur
suksesin e studentëve në lëndët universitare gjatë vitit të parë: a) kúrse
parapërgatitore, b) përmirësim të mësimdhënies dhe c) reformim e zhvillim të lëndëve
të shkencave të natyrës në shkollën e mesme.
McCormick N.& Lucas M. (2011) theksoi rëndësinë e përgatitjes së përshtatshme
akademike në lëndët ekzakte, duke theksuar se kjo është e rëndësishme si për
kalimin drejt universitetit, edhe në rastin kur studenti i drejtohet tregut të punës. Në
këtë proces ai evidenton si elementin më të rëndësishëm, rolin e shkollave
tëndryshmenëmbështetje të nxënësve të tyre drejt suksesit.
Përgatitja akademike në lëndën e shkencave të natyrës ka rëndësi jo vetëm për rolin
që ato luajnë në përgatitjen e përgjithshme të studentit, por edhe për ndikimin që
kanë në lëndët e tjera, pasi shumë elemente të studiuara në to përdoren edhe në
studimin e lëndëve të tjera, sidomos të atyre që shërbejnë si kritere për pranimin e
studentëve në vitin e parë.
Duke qenë se biologjia është një ndër lëndët e shkencave natyrore, kuptohet që
studimi i përgatitjes akademike të nxënësve në shkollën e mesme, paraqet interes të
veçantë, të shprehur në shumë punime, përfshirë edhe këtë punim.
Kritzinger A., Lemmens J., C. & Potieters M., (2017) kanë eksploruar potencialin e të
mësuarit analitik për grupe të ndryshme studentësh, që aplikuan në një kurs të
vetëm, (në këtë rast në biologjinë molekulare dhe qelizore), duke synuar përdorimin e
strategjive efektive të të mësuarit, të cilat mund t'i shërbejnë hartuesit të kursit ose
zhvillimit të kurrikulës.
Kurlaender, Reed &Hurtt (2019) në studimin e tyre evidentuan se nxënësit me
rezultate të larta dhe ata që kanë zgjedhur lëndët e duhura në shkollën e mesme,
kanë pasur rezultate më të larta si në vitin e parë të universitetit, ashtu edhe në
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tregun e punës, kundrejt pjesës tjetër. Ata theksuan nevojën e zgjedhjes së një seti
rigoroz kursesh që lidhet me kurset e kërkuara për pranim në universitetet. Kërkesa e
fundit rezulton shumë e rëndësishme në sistemet e pranimit që mbështeten në notën
mesatare të një grupi lëndësh.
Suksesi i studentit në vitin e parë në universitet mund të përcaktohet në mënyra të
ndryshme. Van der Zanden P., J., A., C. etc (2018) zhvilloi një kornizë konceptuale
që konsiston në tri fusha: a) arritjet akademike të studentit, b) mendimi kritik dhe c)
mirëqenia shoqërore emocionale.
Nga këto dhe studime të tjera, shihet se nota mesatare është një indikator për të
parashikuara apo vlerësuar suksesin e studentit, natyrisht duke pasur parasysh
vërejtjen e bërë nga Atuahene F. & Russell T. A. (2016). Ato theksojnë që nota
mesatare e shkollës së mesme, jo domosdoshmërisht garanton suksesin e studentit
në vitin e parë të universitetit, sidomos për lëndë të caktuara, nisur dhe nga rastet e
gjendjes jo të mirë ekonomiko-shoqërore.
Qëllimi i pyetjeve kërkimore për hipotezat e mëposhtme është që të analizojë dhe
vlerësojë ndikimin e gatishmërisë dhe të kurrikulës përkatëse të reformuar, në
suksesin e studentit në vitin e parë në Universitet. Prandaj ngrihen hipotezat:
1. Varianca në treguesin e vështirësisë shpjegohet me zhvillimin e lëndës së
biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.
2. Varianca në treguesin e përsëritjes shpjegohet me zhvillimin e biologjisë së
avancuar me zgjedhje në AML.
3. Varianca në treguesin e kalueshmërisë shpjegohet me zhvillimin e lëndës së
biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.
4. Varianca në notën mesatare në universitet për lëndën e biologjisë shpjegohet
me zhvillimin e biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.
Pavarësishtse studimi kryhet për lëndën e biologjisë, metodologjia mund të përdoret
edhe për lëndët e tjera që përfshihen në bashkësinë e lëndëve që janë kritere për
pranimin në një program studimi.
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2.10 Ndikimi i nivelit të njohurive, zbatimit dhe aftësive të mendimit kritik në
arritjet akademike në kurrikulën e biologjisë në gjimnaz
Niveli i njohurive bazë biologjike, niveli i aftësive të zbatimit në biologji dhe niveli i
aftësive të të menduarit në mënyrë kritike në biologji janë variabla të tjerë të
rëndësishëm që ndikojnë në arritjet akademike të nxënësve. Qëllimi kryesor i kërkimit
me këtë fokus është të hetojë marrëdhëniet midis nivelit të njohurive bazë biologjike,
nivelit të aftësive të aplikimit në biologji dhe nivelit të aftësive të mendimit kritik në
biologji dhe variablave të arritjeve akademike, si dhe ndikimin e nivelit të njohurive
themelore biologjike, nivelit të aftësive të aplikimit biologjik, dhe niveli i aftësive të
mendimit kritik në biologji mbi arritjet akademike. Pyetja e kërkimit që ngrihet është: A
shpjegohet varianca në arritjet akademike nga niveli i njohurive bazë biologjike, niveli
i aftësive të zbatimit në biologji dhe niveli i aftësive të mendimit kritik në kurrikulën e
biologjisë?
2.10.1 Lidhja midis nivelit të njohurive bazë biologjike, nivelit të aftësive të
zbatimit në biologji, nivelit të aftësive të të menduarit kritik në biologji dhe
arritjeve akademike
Hetimi i faktorëve që ndikojnë në arritjet akademike të nxënësve në shkollën e
mesme, është një detyrë sfiduese. Të dhënat nga literatura tregojnë se arritjet dhe
performanca akademike e nxënësve varet nga shumë faktorë të ndryshëm. Ndër të
tjera janë renditur faktorët ekonomiko-shoqërorë, psikologjikë dhe mjedisorë,
disponueshmëria e burimeve të të nxënit, profili i studentëve, gjinia, mosha, ndikimi i
bashkëmoshatarëve dhe akademikëve, pjesëmarrja në klasa, caktimi i kohës për
studime, niveli i të ardhurave të prindërve, prindi (mosha dhe arsimi) etj. (Gobaw,&
Atagana, 2016; Hansen, 2000; Hijazi, & Naqvi, 2006). Procesi i zhvillimit të aftësive
është një kërkesë e rëndësishme për shoqërinë e nesërme. Përgatitja e nxënësve
me një nivel të lartë arritjesh është një nevojë dhe një mision i shkollës sot. Aftësitë e
të menduarit të nivelit të lartë, të cilat janë thelbësore për përvetësimin e njohurive në
biologji, krijohen duke përdorur metoda dhe qasje inovative pedagogjike që
mbështetin qëllimet e mësimdhënies dhe të të nxënit. Njohuritë e thelluara dhe
aftësitë e të menduarit kritik janë thelbësore për të hyrë në rrënjë të problemeve
biologjike dhe për të gjetur zgjidhje të arsyeshme për një shoqëri globale dhe
komplekse të nesërmen (ŽivkoviĿ, 2016; Karbalaei, 2012). Studime të mëparshme
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tregojnë për praninë e një marrëdhënieje lineare midis njohurive dhe aftësive të
zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike të studentëve (Gobaw, & Atagana, 2016).
Të dhënat nga hulumtimi tregojnë se aftësitë e të menduarit kritik dhe aftësia
arsyetuese e nxënësve kanë një ndikim më të madh në arritjet akademike në biologji
sesa ndikimi i vetëm i njohurive. Përmirësimi i arsyetimit gjatë mësimit të biologjisë
duket se lehtëson më mirë arritjet e nxënësve, duke zvogëluar ndryshimet midis
nxënësve në arritjet e tyre akademike (Johnson, & Lawson, 1998; Jafar, 2018).
Përmirësimi i arritjeve akademike të nxënësve përmes ndërtimit të njohurive dhe
aftësive kritike, analitike, të zbatimit janë një nga qëllimet e sistemit arsimor në botën
e sotme. Sistemi arsimor po përpiqet seriozisht të fuqizojë aftësitë e të menduarit
kritik e krijues dhe rezultatet e të nxënit, duke përdorur metoda dhe strategji inovative
të të mësuarit (Fatmawati, Zubaidah, & Mahanal, 2019; Thompson, 2011; Kurniawati,
Zubaidah, & Mahanal, 2015). Njohuritë, zbatimi, analiza dhe aftësitë e të menduarit
kritik luajnë një rol të rëndësishëm në përgatitjen e nxënësve për të zhvilluar
fuqimisht arritjet e tyre në fushat psikomotore, njohëse dhe afektive, për të pasur një
performancë më të mirë akademike në biologji.
Nga ana tjetër, të mësuarit e biologjisë, gjithashtu, ndihmon nxënësit në zhvillimin e
sjelljes shoqërisht të pranueshme (Shaheen, & Kayani, 2015; Boddy, Watson, &
Aubusson, 2003). Studime të tjera paraqesin të dhëna të rëndësishme që tregojnë
një korrelacion të dukshëm midis aftësive kritike dhe krijuese të të menduarit të
nxënësve, me nivelin e tyre të rezultateve të të nxënit. (Fatmawati, Zubaidah, &
Mahanal, 2019; Thompson, 2011; Falah, Sistiana, & Suhendar, 2018). Bazuar në të
dhënat e hulumtimit, përmirësimi i njohurive të të menduarit kritik dhe aftësive është e
mundur të arrihet përmes aktiviteteve të qëllimshme të të mësuarit dhe praktikës së
përsëritur që inkurajon aftësitë e të menduarit kritik dhe ushqen njohuritë në nivele
individuale dhe kolektive nga efekti i drejtpërdrejtë në performancën e studentëve
(Shaheen, & Kayani, 2015) ; Karbalaei, 2012).
Gjithashtu, të dhënat e hulumtimit tregojnë se metoda e mësimdhënies, e përdorur
gjatë procesit të të nxënit,e cila përqendrohet në përdorimin e koncepteve të fituara
nga nxënësit në të kaluarën, luan një rol të rëndësishëm dhe jetësor në arritjet
akademike të nxënësve bazuar në njohuritë, zbatimin, analizën dhe aftësitë e
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mendimit kritik. Kjo qasje ndikon në ndërtimin e njohurive më të qëndrueshme që
lidhen drejtpërdrejt me nivelin e arritjeve të nxënësve (Shaheen, & Kayani, 2015;
Alparslan, Tekkaya, & Geban, 2003). Zhvillimi i aftësive të mendimit kritik dhe krijues
i ndihmon nxënësit në arritjet e tyre në lëndën e biologjisë gjatë shkollës së mesme.
Ekziston një korrelacion midis nivelit të arritjeve akademike të një nxënësi dhe numrit
të aftësive që ata përdorin gjatë procesit të të nxënit (Fazal, Hussain, Majoka, &
Masood, 2012). Të menduarit kritik i ndihmon nxënësit të krijojnë një formë të të
menduarit që bazohet në qëllime, është autonome dhe mund të prodhojë
vendimmarrje që përfshin analiza, interpretim dhe vlerësim aktiv (Kanbay, Isik, Aslan,
Tektas dhe Kiliç, 2017; Facione, 1990).
Përmes njohurive, zbatimit, analizës dhe aftësive të mendimit kritik, mësuesit e
biologjisë mund të ndihmojnë nxënësit e tyre për të kapërcyer "betejën" me koncepte,
për të gjetur kuptimin, për të dalluar paragjykimin dhe për të përdorur logjikën në
argumente, në mënyrë që ata të fitojnë një kuptim më të thellë të botës në të cilën
jetojnë (Karbalaei, 2012).
Kështu, bazuar në rishikimin e literaturës, ekziston një hendek në studimin e
marrëdhënies midis nivelit të njohurive bazë biologjike, nivelit të aftësive të zbatimit
në biologji, nivelit të aftësive kritike në biologji dhe variablave të arritjeve akademike.
Prandaj hipotetizohet se:
H1: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të njohurive bazë
biologjike dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
H2: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive të
zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
H3: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive të
mendimit kritik në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
H4: Varianca në arritjet akademike shpjegohet me nivelin e njohurive bazë biologjike,
nivelin e aftësive të zbatimit në biologji dhe nivelin e aftësive të të menduarit kritik në
kurrikulën e biologjisë.
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Kreu III
METODOLOGJIA E STUDIMIT
3.1 Qasja kërkimore dhe dizenjimi i studimit
Qëllimi i studimit është të vlerësojë ndikimin e kurrikulës së biologjisë së arsimit të
mesëm të lartë në suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në universitet.
Për të realizuar synimet e këtij studimi është përzgjedhur metoda kërkimore sasiore.
që synon t’u përgjigjet pyetjeve kërkimore dhe hipotezave të parashtruara të studimit.
Në studim u përfshinë studentë të vitit të parë të FSHN-së të Universitetit të Tiranës.
Pjesëmarrësit u përfshinë në studim për të matur variablat e përcaktuar në mënyrë
konvencionale si variabla të pavarur dhe si variabla të varur:
1) variablat e pavarur: (a) kurrikula e shkencës; (b) kurrikula e biologjisë;
2) variablii varur: suksesi akademik.
Metoda sasiore e studimit merret kryesisht me mbledhjen dhe përpunimin e të
dhënave të strukturuara që paraqiten në mënyrë numerike (Matthews dhe Ross,
2010). Të dhënat sasiore analizohen më pas nga ana statistikore. Në këtë kuptim, në
studim realizohet grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave të strukturuara, të cilat
analizohen nga ana statistikore.
3.2 Popullata dhe kampioni
Studimi u fokusua në popullatën e pjesëmarrësve në pyetësor të cilët u përzgjodhën
në përputhje me pyetjet kërkimore dhe hipotezat e kërkimit. Popullata e studimit që
bazohet në qasjen sasiore, përfshin studentë të viti të parë të profilit biologji,të FSHNsë, që mbërrijnë në universitet në vitet akademike 2017-2018; 2018-2019; 20192020, me të cilët u zhvilluan pyetësorë të strukturuar dhe nxënës të shkollave të
arsimit të mesëm të lartë (AML) të kryeqytetit dhe zonave përreth, të cilët iu
nënshtruan testeve gjithëpërfshirëse.
Studentët e viti të parë të profilit biologji do të jepnin përgjigjet e duhura në plotësimin
e pyetësorit online, i përpunuar përmes Google Forms. Studimi përfshin 100, 100 dhe
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87 studentë për çdo vit akademik (2017-2020), që përbën mbi 90% të studentëve të
këtyre programeve të studimit. Studentët e marrë në analizë në këtë studim në
masën mbi 97.5% vijnë nga arsimi i mesëm i lartë, gjimnaz. Popullata në studim
përfaqëson universitetin kryesor në vend. Nga kampioni i shkollave në studim,
mostrat e grupeve të hulumtimit janë formuar me nxënës të shkollave të mesme të
kryeqytetit dhe zonave përreth, grupi eksperimental (N = 96) grupi i kontrollit (N =
96).
3.3 Instrumentet e kërkimit
Për t’u dhënë përgjigje pyetjeve kërkimore dhe për të testuar hipotezat alternative, në
studim u zbatuan instrumentet e paraqitura në vijim: (a) pyetësor i strukturuar, (b) test
që mat njohuri c) test që mat kompetenca.
Pyetësorët e strukturuar me studentët e vitit të parë u zbatuan për të matur variablat:
kurrikula e shkencës, kurrikula e biologjisë, si edhe suksesi akademik.
Pyetësori i strukturuar përmban 8 pyetje, të cilat përfshijnë variablat kryesorë të
studimit në lidhje me ndjekjen e kursit dhe gatishmërinë për universitet. Studentët e
vitit të parë të programit të studimit bachelor në biologji u ftuan të gjithë për të
plotësuar këtë pyetësor, menjëherë pas provimeve të semestrit të parë dimëror.
Rezultatet e provimeve të këtyre studentëve, sigurohen nga zyra e studentëve, duke
respektuar privatësinë. Përgjigjet e grumbulluara nga pyetësori u mblodhën për vitin
akademik 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, sipas afatit që ishte i përcaktuar më
parë.
Pyetësorët e ndërtuar janë të tipit Likert dhe matin frekuencën dhe nivelin e cilësisë
së zbatimit të variablave të studimit.
Pas grumbullimit, të dhënat për variablat e studimit u koduan në programin Ms excel
2016. Më pas database-t e të dhënave, të krijuar në ms -ecxel 2016, u përpunuan në
programin SPSS 23.0.
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3.4 Analizat Statistikore
Analizat statistikore të kryera për të testuar marrëdhëniet ndërmjet njohurive
paraprake, efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe arritjeve akademike
universitare në shkencat e natyrës; marrëdhëniet midis kurrikulës bërthamë dhe me
zgjedhje të shkencave të natyrës, koherencës së njohurive dhe suksesit akademik të
studentëve në vitin e parë të studimeve; marrëdhëniet midis nivelit të njohurive,
zbatimit dhe aftësive të mendimit kritik në arritjet akademike në kurrikulën e biologjisë
në gjimnaz përfshijnë:
(1) shpërndarjen e vlerave të frekuencave të variablave në studim,
(2) analizën korrelacionale,
(3) analizën regresive.
Të dhënat e përftuara të shpërndarjes së vlerave të frekuencave të variablave dhe
vlerat e tendencës qendrore u interpretuan për të analizuar tendencat, ngjashmëritë
dhe ndryshimet.
Analiza korrelacionale dhe analiza regresive u zbatuan për të testuar marrëdhëniet
ndërmjet variablave të pavarur dhe variablave të varur. Rezultatet e testeve
statistikore u analizuan dhe u interpretuan.
Për t’u përgjigjur pyetjeve kërkimore mbi marrëdhëniet ndërmjet variablave të
njohurive paraprake, efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe arritjeve akademike
universitare në shkencat e natyrës u testuan hipotezat:
1) Varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës shpjegohet nga
efektiviteti i vlerësimit në universitet.
2) Varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës shpjegohet nga
njohuritë paraprake në shkencat e natyrës në AML.
Për t’u përgjigjur pyetjeve kërkimore mbi marrëdhëniet ndërmjet variablave të
kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës, koherencës së njohurive dhe
suksesit akademik të studentëve në vitin e parë të studimeve u testuan hipotezat:
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1) Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të studimeve
universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencës në AML
2) Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të studimeve
universitare shpjegohet me koherencën e njohurive.
3) Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të studimeve
universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës në AML
dhe koherenca e njohurive.
Për t’u përgjigjur pyetjeve kërkimore për ndikimin e ndryshimeve në kurrikulën e
biologjisë në AML në suksesin akademik të studentit në vitin e parë në universitet u
testuan hipotezat:
1) Varianca në treguesin e vështirësisë shpjegohet me zhvillimin e lëndës së
biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.
2) Varianca në treguesin e përsëritjes shpjegohet me zhvillimin e lëndës së biologjisë
së avancuar me zgjedhje në AML.
3) Varianca në notën mesatare në universitet për lëndën e biologjisë shpjegohet me
zhvillimin e lëndës së biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.
4) Varianca në treguesin e kalueshmërisë shpjegohet me % e studentëve që kanë
zhvilluar biologji të avancuar me zgjedhje në AML.
Për t’u përgjigjur pyetjeve kërkimore mbi marrëdhëniet midis nivelit të njohurive,
zbatimit dhe aftësive të mendimit kritik në arritjet akademike në kurrikulën e biologjisë
në gjimnaz u testuan hipotezat:
1) Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të njohurive bazë
biologjike dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë;
2) Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive të
zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë;
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3) Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive të
mendimit kritik në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë;
4) Varianca në arritjet akademike shpjegohet me nivelin e njohurive bazë biologjike,
nivelin e aftësive të zbatimit në biologji dhe nivelin e aftësive të menduarit kritik në
kurrikulën e biologjisë.
3.5 Vlefshmëria dhe besueshmëria e studimit
Qasja e kërkimit është empirike, pasi hipotezat u testuan duke u bazuar në të dhënat
e grumbulluara nëpërmjet matjeve me pyetësorë të strukturuar.
Studimi është një kërkim sistematik pasi u ndoqën hapa që pasojnë njëri-tjetrin: 1)
formulimi i problemit, 2) shqyrtimi i literaturës, 3) formulimi i hipotezave, 4)
grumbullimi i të dhënave, 5) analiza e gjetjeve, 6) nxjerrja e përfundimeve.
Studimi siguron vlefshmëri të brendshme, pasi të gjitha gjetjet dhe përfundimet e
studimit bazohen në analiza statistikore, ku përfshihen: 1) analiza korrelacionale 2)
frekuencat e vlerave të variablave; 3) analiza regresive e variablave të përcaktuar të
studimit. Analizat statistikore janë kryer në programin SPSS 23.0, të cilat garantojnë
sigurinë e rezultateve të studimit. Të dhënat e mbledhura dhe rezultatet e tyre ruhen
në programin excel 2016, si edhe në programin SPSS 23.0 që e bëjnë lehtësisht të
verifikueshme vërtetësinë e gjetjeve dhe përfundimeve të studimit. Studimi garanton
dhe vlefshmëri të jashtme, pasi gjetjet dhe përfundimet e tij mund të përgjithësohen
edhe për popullata të tjera.
Përfundimet që ofron studimi janë të qëndrueshme, pasi për kryerjen e tij është
zbatuar rigorozisht metoda shkencore e studimit.
3.6 Kufizimet e studimit
Hulumtimi i ndikimit të kurrikulës së biologjisë së arsimit të mesëm të lartë në
suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në universitet u bazua në
përzgjedhjen dhe shqyrtimin e literaturës, studimeve e botimeve të ndryshme nga
autorë të shumtë, të cilat shërbyen për përkufizimin e temës kërkimore si dhe
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plotësimin e këndvështrimeve, të cilat ndihmuan në formulimin e qëllimit dhe të
objektivave të studimit, të hipotezave dhe pyetjeve kërkimore.
Përveç vlefshmërisë që ofron punimi doktoral janë paraqitur edhe disa kufizime. Së
pari, të dhënat e studimit u bazuan në instrumente vetëdeklaruese, si pyetësorët e
strukturuar, të cilët u zhvilluan me pjesëmarrësit. Hulumtimi vlerëson ndikimin e
kurrikulës së biologjisë në arsimin e mesëm të lartë në suksesin akademik të
studentëve në vitin e parë në universitet dhe nuk trajton marrëdhëniet apo ndikimin e
variablave të tjerë që mund të ndikojnë në suksesin akademik të studentëve në vitin
e parë, të cilat ndërlidhen dhe ndërvaren me një numër të caktuar variablash të
ndryshëm edukimi.
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Kreu IV
REZULTATET DHE DISKUTIMET
Kapitulli “Rezultatet dhe diskutimet” paraqet të gjitha rezultatet e përftuara të kërkimit
doktoral, të cilat janë përftuar duke u bazuar në pyetjet kërkimore dhe hipotezat
alternative të studimit. Rezultatet përfshijnë rezultatet e përftuara të analizës sasiore,
të cilat përbëhen si nga rezultatet e analizës deskriptive (përshkruese), ashtu edhe
nga rezultatet e analizës inferenciale statistikore. Rezultatet e prezantuara në këtë
kapitull janë interpretuar, analizuar dhe sintetizuar nga studiuesi duke u bazuar në
pyetjet kërkimore dhe hipotezat alternative të studimit.
Në vijim paraqiten gjetjet e përftuara të analizës deskriptive, e cila përfshin vlerat e
frekuencave të variablave të marrë në studim në vlera numerike dhe në përqindje, si
edhe analizën dhe interpretimin e tyre.
4.1 Analiza deskriptive
4.1.1 Njohuritë paraprake në Shkencat e natyrës
Tabela 4 - 1: Frekuencat e njohurive paraprake në shkencat e natyrës
Përqindja

Valid

e Përqindja

Frekuenca

Përqindja

vlefshme

Kumulative

Matematikë

16

16.2

16.2

16.2

Fizikë

25

25.3

25.3

41.5

Kimi

33

33.3

33.3

74.8

Biologji

25

25.3

25.3

100.0

Total

99

100.0

100.0

Frekuencat e variablit të njohurive paraprake në shkencat e natyrës treguan se
16.2% e të anketuarve raportohet të kenë njohuri paraprake kryesisht në matematikë;
25.3% e tyre raportohet të kenë njohuri paraprake kryesisht në fizikë; 33.3% e tyre
raportohet se kanë njohuri paraprake kryesisht në kimi dhe 25.3% e tyre raportohet
të kenë njohuri paraprake kryesisht në biologji.
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Si përfundim, pjesa më e madhe e studentëve raportojnë se kanë më shumë njohuri
paraprake në kimi, ndjekur nga biologjia dhe fizika dhe më pak njohuri paraprake në
matematikë.
4.1.2 Efektiviteti i vlerësimit në universitet
Tabela 4 - 2: Frekuencat e vlerësimit në universitet
Përqindja

Valid

e Përqindja

Frequenca

Përqindja

vlefshme

Kumulative

None

41

41.4

41.4

41.4

E ulët

34

34.3

34.3

75.8

E moderuar

20

20.2

20.2

96.0

E lartë

4

4.0

4.0

100.0

Total

99

100.0

100.0

Frekuencat e variablit të efektivitetit të vlerësimit në universitet treguan se 41.4% e të
anketuarve pohuan se vlerësimi në universitet nuk ka asnjë efektshmëri në cilësinë e
mësimdhënies dhe mësimnxënies; 34.3% e tyre pohuan se e konsiderojnë
efektivitetin e vlerësimit të ulët; 20.2% e tyre pohuan efektivitet të moderuar të
vlerësimit dhe vetëm 4.0% e tyre pohuan efektivitet të lartë të vlerësimit në
mësimdhënie dhe mësimnxënie në universitet.
Sikurse paraqitet nga të dhënat, pjesa më e madhe e studentëve (2/3 e tyre) pohojnë
se procesi i vlerësimit në universitet nuk ka ose ka efektivitet të ulët për të ndihmuar
studentin të mësojë, ndërkohë vetëm 2/4 prej tyre pohuan efektivitetin e moderuar
ose të lartë të vlerësimit në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
4.1.3 Arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës
Sikurse vihet re në tabelën 4-3, frekuencat e variablit të arritjeve akademike
universitare të shkencës treguan se 20.2% e të anketuarve raportohet të kenë arritje
akademike pozitive në matematikë; 24.2% e tyre raportohet të kenë arritje akademike
pozitive në fizikë; 27.3% e tyre raportohet të kenë arritje akademike pozitive në kimi,
dhe 28.3% e tyre raportohet të kenë arritje akademike pozitive në biologji.
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Tabela 4 - 3: Frekuencat e arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës
Përqindja

Valid

e Përqindja

Frequenca

Përqindja

vlefshme

Kumulative

Matematikë

20

20.2

20.2

20.2

Fizikë

24

24.2

24.2

44.6

Kimi

27

27.3

27.3

71.8

Biologji

28

28.3

28.3

100.0

Total

99

100.0

100.0

Si përfundim, numri më i madh i studentëve (28.3%) raportohet të kenë arritje
akademike pozitive në biologji, ndjekur nga 27.3% e tyre raportohet të kenë arritje
akademike pozitive në kimi, 24.3% e tyre raportohet të kenë arritje akademike
pozitive në fizikë dhe 20.2% e tyre raportohet të kenë arritje akademike pozitive në
matematikë.
4.1.4 Kurrikula me zgjedhje në shkencat e natyrës
Tabela 4 - 4: Frekuencat e kurrikulës me zgjedhje në shkencat e natyrës në AML
Përqindja

Valid

e Përqindja

Frekuenca

Përqindja

vlefshme

Kumulative

Shumë e ulët

5

5.1

5.1

5.1

Niveli i ulët

17

17.2

17.2

22.2

i 34

34.3

34.3

56.6

Niveli i lartë

43

43.4

43.4

100.0

Total

99

100.0

100.0

Niveli
Moderuar

Frekuencat e variablit të kurrikulës me zgjedhje në shkencat e natyrës në AML
treguan se 22.3% e të anketuarve raportohet se kanë një nivel shumë të ulët ose të
ulët të njohurive dhe aftësive të fituar nga zhvillimi i kurrikulës me zgjedhje në AML;
34.3% e tyre raportuan një nivel të moderuar të njohurive dhe aftësive të fituar nga
zhvillimi i kurrikulës me zgjedhje në AML dhe 43.4% e tyre raportohet të kenë fituar
një nivel të lartë të njohurive dhe shkathtësive duke zhvilluar kurrikulën me zgjedhje
në shkencat e natyrës në AML. Vlerat e tendencës qendrore (M = 2.16; DS = .88)
konfirmojnë të njëjtën tendencë.
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Si përfundim, kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës në shkollën e mesme
ndikon shumë në fitimin e njohurive dhe aftësive të studentëve.
4.1.5 Koherenca e njohurive
Tabela 4 - 5: Frekuencat e kurrikulës me zgjedhje në shkencat e natyrës në AML
Përqindja

Valid

e Përqindja

Frekuenca

Përqindja

vlefshme

Kumulative

Matematikë

22

22.2

22.2

22.2

Fizikë

25

25.3

25.3

47.5

Kimi

35

35.4

35.4

82.8

Biologji

17

17.2

17.2

100.0

Total

99

100.0

100.0

Frekuencat e variablit të koherencës së njohurive treguan se 22.2% e të anketuarve
raportohet të kenë koherencë të njohurive nga AML me matematikën; 25.3% e tyre
raportohet se kanë koherencë të njohurive me fizikën; 35.4% e tyre raportohet të
kenë koherencë të njohurive me kiminë dhe 17.2% e tyre raportohet të kenë
koherencë të njohurive me biologjinë.
Vlerat e tendencës qendrore (M = 1.47; DS = 1.02) konfirmojnë të njëjtën tendencë.
Si përfundim, kimia dhe fizika në nivelin universitar kanë më shumë koherencë të
njohurive (35.4%; 25.3%) me kurrikulën me zgjedhje të shkencave të natyrës në
AML; ndërkohë matematika dhe biologjia në nivelin universitar karakterizohen me më
pak koherencë të njohurive (22.2%; 17.2%) me kurrikulën me zgjedhje të shkencave
të natyrës në AML.
4.1.6 Suksesi akademik
Frekuencat e variablit të suksesit akademik në shkencat e natyrës (Shih tab. 4-12)
treguan se 19.2% e të anketuarve raportohet të kenë sukses akademik në
matematikë; 24.2% e tyre raportohet të kenë sukses akademik në fizikë; 23.2% e tyre
raportohet të kenë sukses akademik në kimi dhe 33.3% e tyre raportohet të kenë
sukses akademik në biologji.
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Tabela 4 - 6: Frekuencat e suksesit akademik në shkencat e natyrës
Përqindja

Valid

e Përqindja

Frekuenca

Përqindja

vlefshme

Kumulative

Matematikë

19

19.2

19.2

19.2

Fizikë

24

24.2

24.2

43.4

Kimi

23

23.2

23.2

66.7

Biologji

33

33.3

33.3

100.0

Total

99

100.0

100.0

Vlerat e tendencës qendrore (M = 1.70; DS = 1.12) konfirmojnë të njëjtën tendencë.
Sikurse vihet re, numri më i madh i studentëve (33.3%) raportohet të kenë sukses
akademik në biologji, i ndjekur nga 24.2% e tyre që raportohet të kenë sukses
akademik në fizikë, 23.2% e tyre që raportohet të kenë sukses akademik në kimi dhe
19.2% e tyre që raportohet të kenë suksesin akademik në matematikë. Megjithëse
frekuencat e variablit të koherencës së njohurive për biologjinë ishin më të ulëta për
biologjinë, raportohet sukses akademik më i lartë i tyre në biologji. Një arsye mund të
jetë cilësia më e lartë e mësimdhënies në zhvillimin e lëndës së biologjisë në vitin e
parë në universitet.
4.1. 7 Niveli i njohurive bazë biologjike
Frekuencat e variablit të nivelit të njohurive bazë biologjike treguan se 28.1% e grupit
eksperimental dhe 19.8% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një nivel shumë të
ulët ose të ulët të njohurive bazë biologjike; 34.4% të grupit eksperimental dhe 27.1%
të grupit krahasues nivel mesatar; 37.5% e grupit eksperimental dhe 53.2% e grupit
të kontrollit të kenë një nivel të lartë ose shumë të lartë të njohurive bazë biologjike.
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Tabela 4 - 7: Frekuencat e nivelit të njohurive bazë biologjike
Grupi eksperimental

Grupi i kontrollit

biologjike

Frekuenca

Përqindja

Frekuenca

Përqindja

Valid

Nivel shumë i ulët

20

20.8

16

16.7

Nivel i ulët

7

7.3

3

3.1

Nivel mesatar

33

34.4

26

27.1

Niveli i lartë

11

11.5

6

6.3

Nivel shumë i lartë

25

26.0

45

46.9

Total

96

100.0

96

100.0

Niveli

i

njohurive

bazë

Vlerat e tendencës qendrore për grupin eksperimental (M = 2.14; DS = 1.43) dhe për
grupin e kontrollit (M = 2.63; DS = 1.50) konfirmojnë të njëjtën tendencë. Pra, grupi
eksperimental i nxënësve të shkollës së mesme te të cilët është përdorur testi i
bazuar në kompetenca, raportoi nivele më të ulëta të njohurive themelore biologjike,
krahasuar me grupin krahasues të nxënësve të shkollës së mesme tek të cilët u
përdor testi i bazuar në njohuri. Si përfundim, mund të themi se mësimdhënia në
kurrikulën e biologjisë në shkollën e mesme është më shumë e përqendruar në
marrjen e njohurive sesa në ndërtimin e kompetencave.
4.1.8 Aftësitë e zbatimit në biologji
Tabela 4 - 8: Frekuencat e nivelit të zbatimit në biologji
Niveli i aftësive të zbatimit në

Grupi eksperimental

Grupi i kontrollit

biologji

Frekuenca

Përqindja

Frekuenca

Përqindja

Nivel shumë i ulët

25

26.0

21

21.9

Nivel i ulët

14

14.6

5

5.2

Nivel mesatar

32

33.3

23

24.0

Nivel i lartë

24

25.0

Nivel shumë i lartë

1

1.0

47

49.0

Total

96

100.0

96

100.0

Valid

Frekuencat e variablit të nivelit të aftësive të zbatimit në biologji treguan se 40.6% e
grupit eksperimental dhe 27.1% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një nivel
shumë të ulët ose të ulët të aftësive të zbatimit në biologji; 33.3% e grupit
eksperimental dhe 24% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një nivel mesatar;
26% e grupit eksperimental dhe 49% e grupit krahasues raportohet të kenë një nivel
të lartë ose shumë të lartë të aftësive të zbatimit në biologji.
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Vlerat e tendencës qendrore, për grupin eksperimental (M = 1.60; DS = 1.15) dhe për
grupin e të kontrollit (M = 2.48; DS = 1.63) konfirmojnë të njëjtën tendencë. Kështu,
grupi eksperimental i nxënësve të AML-së, të cilëve u është zbatuar testi i bazuar në
kompetenca, raportoi nivele më të ulëta të aftësive të zbatimit në biologji, krahasuar
me grupin krahasues të nxënësve të AML-së te të cilët u përdor testi i bazuar në
njohuri. Si përfundim, mësimdhënia në kurrikulën e biologjisë në AML është më
shumë e përqendruar në marrjen e njohurive sesa në zhvillimin e aftësive të zbatimit.
4.1.9 Aftësitë e të menduarit kritik
Tabela 4 - 9: Frekuencat e nivelit të aftësive të të menduarit kritik në biologji
Niveli i aftësive

Grupi eksperimental

Grupi i kontrollit

kritike në biologji

Frekuenca

Përqindja

Frekuenca

Përqindja

Niveli shumë i

46

47.9

42

43.8

Niveli i ulët

15

15.6

2

2.1

Niveli mestar

27

28.1

25

26.0

Niveli i lartë

3

3.1

6

6.3

Niveli shumë i

5

5.2

21

21.9

96

100.0

96

100.0

ulët

lartë
Total

Frekuencat e variablit të nivelit të aftësive të të menduarit kritik në biologji treguan se
63.5% e grupit eksperimental dhe 45.9% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një
nivel shumë të ulët ose të ulët në aftësitë e të menduarit kritik në biologji; 28.1% të
grupit eksperimental dhe 26% të grupit të kontrollit nivel mesatar; 8.3% e grupit
eksperimental dhe 28.2% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një nivel të lartë
ose shumë të lartë të aftësive të të menduarit kritik në biologji.
Vlerat e tendencës qendrore për grupin eksperimental (M = 1.02; DS = 1.16) dhe për
grupin të kontrollit (M = 1.60; DS = 1.60) konfirmojnë të njëjtën tendencë. Pra, grupi
eksperimental i nxënësve të AML-së, të cilëve u është përdorur testi i bazuar në
kompetencë, raportoi nivele më të ulëta të aftësive të të menduarit kritik në biologji,
krahasuar me një grup të kontrollit të nxënësve të AML-së me të cilët u përdor testi i
bazuar në njohuri. Si përfundim, mësimdhënia në kurrikulën e biologjisë në AML
është më shumë e përqendruar në marrjen e njohurive sesa në zhvillimin e aftësive
të të menduarit kritik.
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Tabela 4 - 10: Frekuencat e nivelit të arritjeve akademike
Grupi eksperimental

Grupi i kontrollit

akademike

Frekuenca

Përqindja

Frekuenca

Përqindja

Nivel shumë i ulët

16

16.7

10

10.4

Nivel i ulët

37

38.5

32

33.3

Nivel mestar

33

34.4

23

24.0

Nivel i lartë

7

7.3

13

13.5

Nivel shumë i lartë

3

3.1

18

18.8

Total

96

100.0

96

100.0

Niveli

i

arritjeve

Frekuencat e variablit të arritjeve akademike treguan se 55.2% e grupit
eksperimental dhe 43.7% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një nivel shumë të
ulët ose të ulët të arritjeve akademike në biologji; 34.4% e grupit eksperimental dhe
24% e grupit të kontrollit raportohet të kenë nivel mesatar; 10.4% e grupit
eksperimental dhe 32.3% e grupit të kontrollit raportohet të kenë një nivel të lartë
ose shumë të lartë të arritjeve akademike në biologji.
Vlerat e tendencës qendrore për grupin eksperimental (M = 6.69; DS = 1.65) dhe për
grupin e krahasimit (M = 7.42; DS = 1.89) konfirmojnë të njëjtën tendencë. Pra, grupi
eksperimental i nxënësve të AML-së, të cilëve u është zbatuar testi i bazuar në
kompetenca, raportoi nivele më të ulëta të arritjeve akademike, krahasuar me grupin
e kontrollit të nxënësve të AML-së me të cilët u përdor testi i bazuar në njohuri. Si
përfundim, mësimdhënia në kurrikulën e biologjisë në AML është më shumë e
përqendruar në marrjen e njohurive sesa në ndërtimin e kompetencave.
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4.2 Analiza inferenciale
Hipoteza 1: Varianca në arritjet akademike universitare në shkencë shpjegohet
nga njohuritë paraprake në shkencat e natyrës.
Tabela 4 - 11: Korrelacioni midis njohurve paraprake dhe arritjeve akademike
Arritjet akademike Njohuritë
universitare

në paraprake

në

shkencat e natyrës shkencat e natyrës
Korrelacioni Pearson

Arritjet akademike universitare 1.000

.458

në shkencat e natyrës
Njohuritë paraprake në shkencat .458

1.000

e natyrës
Sig. (1-tailed)

Arritjet akademike universitare .

.000

në shkencat e natyrës
Njohuritë paraprake në shkencat .000

.

e natyrës
N

Arritjet akademike universitare 99

99

në shkencat e natyrës
Njohuritë paraprake në shkencat 99

99

e natyrës

Rezultatet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion i moderuar
pozitiv midis njohurive paraprake në shkencat e natyrës dhe arritjeve akademike
universitare në shkencat e natyrës, r = .458, n = 99, p <.005. Vlera e korrelacionit
tregon se rritja e vlerave të njohurive paraprake në shkencat e natyrës do të rrisë
nivelin e arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës. Pra, ekziston një
korrelacion pozitiv mesatar midis njohurive paraprake në shkencat e natyrës dhe
arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës.
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Tabela 4 - 12: R square e marrëdhënies midis njohurive paraprake në shkencë dhe arritjeve
akdemike
Std. Error Change Statistics
R
Model R
.458a

1

Adjusted R of

the R

Square F

Sig.

F

Square Square

Estimate

Change

Change df1

df2

Change

.210

.97678

.210

25.808

97

.000

.202

1

a. Predictors: (Constant), Njohuritë paraprake në shkencat e natyrës

Rezultatet e regresionit tregojnë se varianca totale e arritjeve akademike universitare
në shkencë, të shpjeguara nga niveli i njohurive paraprake në shkencat e natyrës,
është 20.2%, F (1, .976), p <.005. Varianca tjetër mund të shpjegohet nga variabla të
tjerë.
Tabela 4 - 13: Vlera beta e marrëdhënies midis njohurive paraprake në shkencë dhe arritjeve
akademike
Coeficientsa
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Correlations

Std.
Model

B

Error

1

(Constant)

.697

.166

Njohuritë

.482

.095

paraprake

ZeroBeta

.458

t

Sig.

4.207

.000

5.080

.000

order

Partial Part

.458

.458

.458

në

shkencë
a. Variabli i varur: Arritjet akademike universitare në shkencë

Matja e variancës në model është statistikisht e rëndësishme me vlera të larta beta të
standardizuara: .458; p <.005). Pra, njohuritë paraprake në shkencat e natyrës
ndikojnë në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës.
Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme të mbështetura në literaturë,
të cilët argumentojnë se niveli i njohurive paraprake në shkencat e natyrës ndikon në
arritjet akademike universitare të studentëve në shkencat e natyrës. Pra, hipoteza 1:
Varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës shpjegohet
nga njohuritë paraprake në shkencat e natyrës, verifikohet.
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Hipoteza 2: Varianca në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës
shpjegohet nga efektiviteti i vlerësimit në universitet.
Tabela 4 - 14:Rezultatet e korrelacionit midis efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe
arritjeve akademike universitare në shkencë
Arritjet akademike Efektiviteti
universitare
shkencë
Korrelacioni Pearson

Arritjet akademike universitare 1.000

në vlerësimit

i
në

universitet
.350

në shkencë
Efektiviteti

i

vlerësimit

në .350

1.000

universitet
Sig. (1-tailed)

Arritjet akademike universitare .

.000

në shkencë
Efektiviteti

i

vlerësimit

në .000

.

universitet
N

Arritjet akademike universitare 99

99

në shkencë
Efektiviteti

i

vlerësimit

në 99

99

universitet

Rezultatet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion pozitiv i ulët
deri i moderuar midis efektivitetit të vlerësimit universitar dhe arritjeve akademike
universitare në shkencat e natyrës, r = .350, n = 99, p <.005. Vlera e korrelacionit
tregon se rritja e vlerave të efektivitetit të vlerësimit në universitet do të rriste nivelin e
arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës. Pra, ekziston një korrelacion
pozitiv i ulët deri i moderuar midis efektivitetit të vlerësimit universitar dhe variablave
të arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës.
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Tabela 4 - 15: Vlerat R Square të marrëdhënies midis efektivitetit të vlerësimit në universitet
dhe variablave të arritjeve akademike universitare në shkencë
Model Summary
Std. Error Change Statistics
R
Model R
.350a

1

Adjusted R of

the R

Square F

Sig.

F

Square Square

Estimate

Change

Change df1

df2

Change

.122

1.02962

.122

13.527

97

.000

.113

1

a. Predictors: (Constant), Efektiviteti i vlerësimit në universitet

Rezultatet e regresionit tregojnë se varianca totale e arritjeve akademike universitare
në shkencat e natyrës, të shpjeguara nga niveli i efektivitetit të vlerësimit në
universitet, është 11.3%, F (1, .029), p <.005. Varianca tjetër mund të shpjegohet nga
variabla të tjerë.
Tabela 4 - 16: Vlera beta e marrëdhënies midis efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe
arritjeve akademike universitare në shkencat e natyrës
Koeficientëta
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Correlations

Std.
Model

B

Error

1

(Constant)

.995

.146

Efektiviteti

i .436

.119

vlerësimit

ZeroBeta

.350

t

Sig.

6.810

.000

3.678

.000

order

Partial Part

.350

.350

.350

në

Universitet
a. Variabli i varur: Arritjet akademike universitare në shkencë

Matja e variancës në model është statistikisht e rëndësishme me vlerë të lartë të beta
e standardizuar: .350; p <.005). Pra, efektiviteti i vlerësimit universitar parashikon
arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës.
Rezultati është në përputhje me literaturën e shqyrtuar, në të cilën u argumentua se
niveli i efektivitetit të vlerësimit në universitet ndikon në arritjet akademike
universitare të studentëve në shkencat e natyrës. Pra, hipoteza 2: Varianca e
arritjeve akademike universitare në shkencë shpjegohet nga efektiviteti i
vlerësimit në universitet, verifikohet.
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Hipoteza 3: Varianca e suksesit akademik në shkencë në vitin e parë të
universitetit shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencës në AML.
Tabela 4 - 17: Rezultatet e korrelacionit midis kurrikulës me zgjedhje të shkencës dhe suksesit
akademik në shkencat e natyrës
Korrelacioni

Pearson Correlation

Suksesi akademik
Kurrikula

me

zgjedhje

Kurrikula

me

zgjedhje

në

Suksesi akademik

shkollën e mesme

1.000

.608

në .608

1.000

.

.000

shkollën e mesme
Sig. (1-tailed)

Suksesi akademik
Kurrikula

me

zgjedhje

në .000

.

shkollën e mesme
N

Suksesi akademik
Kurrikula

me

zgjedhje

99

99

në 99

99

shkollën e mesme

Outputet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion i lartë pozitiv
midis kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës në AML dhe suksesit akademik
në shkencat e natyrës, r = .608, n = 99, p <.005. Vlera e korrelacionit tregon se rritja
e vlerave të kurrikulës me zgjedhje në AML do të rrisë nivelin e suksesit akademik në
shkencat e natyrës. Pra, ekziston një korrelacion i lartë pozitiv midis kurrikulës me
zgjedhje në shkencat e natyrës në AML dhe suksesit akademik në shkencat e
natyrës.
Tabela 4 - 18: Vlerat R square të marrëdhënies midis kurrikulës me zgjedhje në gjimnaz dhe
variablave të suksesit akademik në shkencë në universitet
Model Summary
Std. Error Change Statistics
R
Model R
1

.608a

Adjusted R of

the R

Square F

Sig.

Square Square

Estimate

Change

Change df1

df2

Change

.370

.89952

.370

56.874

97

.000

.363

1

F

a. Predictors: (Constant), Kurrikula me zgjedhje në arsimin e mesëm të lartë

Rezultatet e regresionit tregojnë se varianca totale e suksesit akademik në shkencat
e natyrës, e shpjeguar nga niveli i kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës në
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arsimin e mesëm të lartë, është 37%, F (1, .667), p <.005. Varianca tjetër mund të
shpjegohet nga variabla të tjerë.
Tabela 4 - 19: Rezultatet e regresionit multivariat të marrëdhënies midis kurrikulës me zgjedhje
të shkencave të natyrës në shkollën e mesme dhe variablave të suksesit akademik në shkencat
e natyrës
Koeficientëta
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Correlations
Zero-

Model
1

(Constant)
Kurrikula

B

Std. Error Beta

t

Sig.

.040

.239

.169

.866

me .771

.102

7.542

.000

.608

order

Partial

Part

.608

.608

.608

zgjedhje në AML
a. Variabli i varur : Suksesi akademik

Matja e variancës në model është statistikisht e rëndësishme me vlera të larta të beta
e standardizuar: .608; p <.005). Pra, kurrikula me zgjedhje në arsimin e mesëm të
lartë ndikon në suksesin akademik në shkencat e natyrës.
Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme referuar literaturës, të cilat
argumentuan se niveli i kurrikulës me zgjedhje në shkencat e natyrës në arsimin e
mesëm të lartë ndikon në suksesin akademik tëstudentëve në shkencat e natyrës.
Pra, hipoteza 3: Varianca në suksesin akademik të shkencave të natyrës në vitin
e parë të studimeve universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e
shkencës në arsimin e mesëm të lartë, verifikohet.
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Hipoteza 4: Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë
të studimeve universitare shpjegohet me koherencën e njohurive.
Tabela 4 - 20: Rezultati i korrelacionit midis koherencës së njohurive dhe suksesit akademik në
shkencat e natyrës
Korrelacioni
Koherenca

Korrelacioni

Pearson Suksesi akademik

Suksesi akademik

njohurive

1.000

.582

Korrelacioni

Koherenca njohurive

.582

1.000

Sig. (1-tailed)

Suksesi akademik

.

.000

Koherenca njohurive

.000

.

Suksesi akademik

99

99

Koherenca njohurive

99

99

N

Rezultatet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion i lartë pozitiv
midis koherencës së njohurive dhe suksesit akademik në shkencat e natyrës, r =
.582, n = 99, p <.005. Vlera e korrelacionit tregon se rritja e vlerave të koherencës së
njohurive do të rriste nivelin e suksesit akademik në shkencat e natyrës. Pra,
ekziston një korrelacion i lartë pozitiv midis koherencës së njohurive dhe suksesit
akademik në shkencat e natyrës.
Tabela 4 - 21: Vlera e R Square në marrëdhënien midis koherencës së njohurive dhe suksesit
akademik në shkencë
Model Summary
Std. Error Change Statistics
R
Model R
1

.582a

Adjusted R of

the R

Square F

Sig.

Square Square

Estimate

Change

Change df1

df2

Change

.338

.92158

.338

49.596

97

.000

.331

1

F

a. Predictors: (Constant), Koherenca e njohurive

Rezultatet e regresionit tregojnë se varianca totale e suksesit akademik në shkencat
e natyrës, i shpjeguar me nivelin e koherencës së njohurive, është 33.8%, F (1,
.921), p <.005. Varianca tjetër mund të shpjegohet nga variabla të tjerë.
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Tabela 4 - 22: Rezultatet e regresionit multivariat të marrëdhënies midis koherencës së
njohurive dhe variablave të suksesit akademik në shkencat e natyrës
Koeficientëta
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Correlations
Zero-

Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.763

.163

Koherenca

e .640

.091

Beta

.582

t

Sig.

4.678

.000

7.042

.000

order

Partial

Part

.582

.582

.582

njohurive
a. Variabli i varur: Suksesi akademik

Matja e variancës në model është statistikisht e rëndësishme me vlerë të lartë të beta
e standardizuar: .582; p <.005). Pra, koherenca e njohurive parashikon suksesin
akademik në shkencat e natyrës.
Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme të literaturës, të cilat
argumentuan se niveli i koherencës së njohurive ndikon në suksesin akademik të
studentëve në shkencat e natyrës. Pra, hipoteza 4: Varianca e suksesit akademik
në shkencat e natyrës në vitin e parë të studimeve universitare shpjegohet me
koherencën e njohurive, verifikohet.
Hipoteza 5: Varianca e suksesit akademik në shkencë në vitin e parë të
universitetit shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencës në AML dhe
koherenca e njohurive.

Tabela 4 - 23: Vlerat e R Square të marrëdhënies midis kurrikulës me zgjedhje të shkencave të
natyrës në arsimin e mesëm të lartë, koherencës së njohurive dhe variablave të suksesit
akademik në shkencat e natyrës
Model Summary
Std. Error Change Statistics
R
Model R
1

.683a

Adjusted R of

the R

Square F

Sig.

Square Square

Estimate

Change

Change df1

df2

Change

.466

.83213

.466

41.904

96

.000

.455

2

a. Predictors: (Constant), Koherenca e njohurive, Kurrikula me zgjedhje në AML
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Rezultatet e regresionit tregojnë se varianca totale e suksesit akademik në shkencat
e natyrës, i shpjeguar nga kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës në AML dhe
niveli i koherencës së njohurive, është 46.6%, F (1, .832), p <.005. Varianca tjetër
mund të shpjegohet nga variabla të tjerë.
Tabela 4 - 24: Rezultatet e regresionit multivariat të marrëdhënies midis kurrikulës me zgjedhje
të shkencave të natyrës në AML, koherencës së njohurive dhe variablave të suksesit akademik
në shkencat e natyrës
Koeficientëta
Standardize

95.0%

Unstandardize

d

Confidence

d Koeficientët

Koeficientët

Interval for B

Collinearity
Correlations

Statistics

Lower Upper Zero
Std.
Model

B

1 (Constant) -.031

Error

Boun
Beta

.222

t

Sig. d

-.141 .88

Boun

-

d

order l

Part e

VIF

.608

.35

1.37

-.471

.409

.311

.751

Partia

Toleranc

8
Kurrikula

.531

.111

.419

me

4.79

.00

3

0

4.16

.00

5

0

.439

.729

7

2

zgjedhje
në AML
Koherenc
a

.401

.096

.364

e

.210

.591

.582

.391

.31
1

.729

1.37
2

njohurive
a. Variabli i varur: Suksesi Akademik

Matja e variancës në model është statistikisht domethënëse me vlera të larta të beta
e standardizuar: kurrikula me zgjedhje në arsimin e mesim të lartë, beta = .582;
koherenca e njohurive, beta = .364; p <.005). Pra, kurrikula me zgjedhje në arsimin e
mësim të lartë, si dhe koherenca e njohurive ndikojnë në suksesin akademik në
shkencat e natyrës.
Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme të literaturës, të cilat
argumentuan se kurrikula me zgjedhje në AML dhe niveli i koherencës së njohurive
ndikojnë në suksesin akademik të studentëve në shkencat e natyrës. Pra, hipoteza 5:
Varianca e suksesit akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë të
studimeve universitare shpjegohet nga kurrikula me zgjedhje e shkencave të
natyrës dhe koherenca e njohurive, verifikohet.
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Hipoteza 6: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të
njohurive bazë biologjike dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë.
Tabela 4 - 25: Rezultatet e korrelacionit midis nivelit bazë të njohurive biologjike, nivelit të
aftësive të zbatimit në biologji, nivelit të aftësive të të menduarit kritik në biologji dhe arritjeve
akademike
Korrelacioni
Grupi Eksperimental
Arritjet

Niveli i njohurive

Niveli

i

Akademike

bazë biologjike

aftësive

të

aftësivetë

zbatimit

në

të

biologji

Niveli

i

menduarit
kritik

në

biologji
Korrelacioni

Arritjet

Pearson

Akademike
Niveli

i

1.000

.240

.597

.786

.240

1.000

.092

.149

.597

.092

1.000

.567

.786

.149

.567

1.000

Arritjet

Niveli i njohurive

Niveli

Akademike

bazë biologjike

aftësive

të

aftësivetë

zbatimit

në

të

njohurive bazë
biologjike
Niveli i aftësive
të zbatimit në
biologji
Niveli i aftësitë
e të menduarit
kritik në biologji
Korrelacioni
Grupi kontrollit

biologji

i

Niveli

menduarit
kritik
biologji

Korrelacion

Arritjet

i Pearson

Akademike
Niveli

i

1.000

.706

.757

.817

.706

1.000

.468

.703

.757

.468

1.000

.451

njohurive bazë
biologjike
Niveli i aftësive
të zbatimit në
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biologji
Niveli i aftësitë

.817

.703

.451

1.000

e të menduarit
kritik në biologji

Rezultatet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion i ulët pozitiv
midis nivelit të njohurive bazë biologjike dhe variablave të arritjeve akademike, r =
.240, n = 96, p <.005 për grupin eksperimental. Ndërkohë, ekziston një korrelacion i
lartë pozitiv midis nivelit të njohurive bazë biologjike dhe variablave të arritjeve
akademike për grupin e kontrollit : r = .706, n = 96, p <.005.
Vlera e korrelacionit për grupin eksperimental dhe krahasues tregon se rritja e
vlerave të nivelit bazë të njohurive biologjike do të rriste nivelin e arritjeve akademike,
megjithëse ekzistojnë ndryshime midis grupit eksperimental dhe grupit të kontrollit.
Pra, ekziston një korrelacion i ulët pozitiv midis nivelit të njohurive bazë biologjike dhe
arritjeve akademike, duke iu referuar një grupi eksperimental të nxënësve në arsimin
e mesëm të lartë, te të cilët u përdor testi i bazuar në kompetenca, krahasuar me një
korrelacion të lartë pozitiv, duke iu referuar një grupi të kontrollit të nxënësve në
arsimin e mesëm të lartë, te të cilët u përdor testi i bazuar në njohuri.
Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme të literaturës, ku u
argumentua se niveli i njohurive bazë biologjike ndikon në arritjet akademike të
nxënësve në gjimnaz. Pra, hipoteza 6: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme
pozitive midis nivelit të njohurive bazë biologjike dhe arritjeve akademike në
kurrikulën e biologjisë, verifikohet.
Hipoteza 7: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të
aftësive të zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e
biologjisë.

Rezultatet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion pozitiv
mesatar midis nivelit të aftësive të zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike, r =
.597, n = 96, p <.005 për grupin eksperimental. Ndërkohë, ekziston një korrelacion i
lartë pozitiv midis nivelit të aftësive të zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike për
grupin e kontrollit : r = .757, n = 96, p <.005.
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Vlera e korrelacionit për grupin eksperimental dhe grupin e kontrollit. tregon se rritja
e vlerave të nivelit të aftësive të zbatimit në biologji do të rriste nivelin e arritjeve
akademike, megjithëse ka dallime midis grupit eksperimental dhe të kontrollit.
Kështu, ekziston një korrelacion pozitiv mesatar midis nivelit të aftësive të zbatimit në
biologji dhe arritjeve akademike, duke iu referuar një grupi eksperimental të
nxënësve të arsimit të mesëm të lartë, te të cilët u përdor testi i bazuar në
kompetenca, krahasuar me një korrelacion të lartë pozitiv, duke iu referuar një grupi
të kontrollit të nxënësve të arsimit të mesëm të lartë, te të cilët u përdor testi i bazuar
në njohuri. Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme të literaturës, ku u
argumentua se niveli i aftësive të zbatimit në biologji ndikon në arritjet akademike të
nxënësve në gjimnaz. Pra, hipoteza 7: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme
pozitive midis nivelit të aftësive të zbatimit në biologji dhe arritjeve akademike
në kurrikulën e biologjisë,verifikohet.
Hipoteza 8: Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të
aftësive të mendimit kritik në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e
biologjisë.

Rezultatet e korrelacionit Pearson tregojnë se ekziston një korrelacion i lartë pozitiv
midis nivelit të aftësive të menduarit kritik në biologji dhe variablave të arritjeve
akademike, r = .786, n = 96, p <.005 për grupin eksperimental. Ndërkohë, ekziston
edhe një korrelacion i lartë pozitiv midis nivelit të aftësive të menduarit kritik në
biologji dhe variablave të arritjeve akademike për grupin e kontrollit: r = .817, n = 96,
p <.005.
Vlera e korrelacionit për grupin eksperimental dhe krahasues tregon se rritja e
vlerave të niveleve të aftësive të të menduarit kritik në biologji do të rriste nivelin e
arritjeve akademike, megjithëse ka dallime midis grupit eksperimental dhe atij të
kontrollit. Pra, ekziston një korrelacion i lartë pozitiv midis nivelit të aftësive të të
menduarit kritik në biologji dhe arritjeve akademike, duke iu referuar një grupi
eksperimental të nxënësve në gjimnaz, te të cilët u përdor testi i bazuar në
kompetenca, lidhur me një grup të kontrollit të nxënësve në AML me të cilët u përdor
testi i bazuar në njohuri. Rezultati është në përputhje me punimet e mëparshme të
literaturës, në të cilat u argumentua se niveli i aftësive të të menduarit kritik në
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biologji ndikon në arritjet akademike të nxënësve në AML. Pra, hipoteza 8: Ekziston
një marrëdhënie e rëndësishme pozitive midis nivelit të aftësive të të menduarit
kritik në biologji dhe arritjeve akademike në kurrikulën e biologjisë,verifikohet.
Hipoteza 9: Varianca në arritjet akademike shpjegohet me nivelin e njohurive
bazë biologjike, nivelin e aftësive të zbatimit në biologji dhe nivelin e aftësive të
menduarit kritik në kurrikulën e biologjisë.
Rezultatet e regresionit (Shih tab. 4-26) tregojnë se varianca totale e arritjeve
akademike, të shpjeguara nga niveli i njohurive bazë biologjike, niveli i aftësive të
zbatimit në biologji dhe niveli i aftësive të të menduarit kritik në biologji është 66.7%,
F (3, .667), p <.005 për grupin eksperimental dhe 86.3%, F (3, .863), p <.005 për
grupin e kontrollit . Varianca tjetër mund të shpjegohet nga variabla të tjerë. Masa e
kontrollit në model është statistikisht e rëndësishme me vlera të larta tëbeta e
standardizuar për grupin eksperimental: beta= -.129; p <.005), dhe për grupin e
kontrollit : (beta = .321; p <.005).
Tabela 4 - 26: Vlerat e R Square të marrëdhënies midis nivelit të njohurive bazë biologjike,
nivelit të aftësive të zbatimit në biologji, nivelit të aftësive të të menduarit kritik në biologji dhe
arritjeve akademike
Model Summary
Grupi Eksperimental

Mode

R

l

R

Adjusted

Std. Error of

Change Statistics

Squar

R Square

the Estimate

R

F

df

df

Sig.

Square

Chang

1

2

Chang

Change

e

.667

61.471

e

1

.817

.667

.656

.97030

F

e
3

92

.000

a

a.Predictors: (Constant), Niveli i aftësivetë të menduarit kritik në biologji, niveli i njohurive bazë në biologji, niveli
i aftësive të zbatimit në biologji

Model Summary
Grupi kontrollit
Mode

R

l

R

Adjusted

Std. Error of

Change Statistics

Squar

R Square

the Estimate

R

F

df

df

Sig.

Square

Chang

1

2

Chang

Change

e

.863

193.989

e

1

.929

.863

.859

.71182

a
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a. Predictors: (Constant), Niveli i aftësivetë të menduarit kritik në biologji, niveli i aftësive të zbatimit në biologji,
niveli i njohurive bazë në biologji

Nuk ka ndonjë ndryshim të madh në variancën totale të nivelit të arritjeve akademike
të shpjeguara nga niveli i aftësive të të menduarit kritik në biologji, niveli i aftësive të
zbatimit në biologji, niveli i njohurive bazë biologjike midis grupit eksperimental dhe
atij të kontrollit, ndërsa ekziston e njëjta tendencë. Pra, niveli i njohurive bazë
biologjike, niveli i aftësive të zbatimit në biologji dhe niveli i aftësive të të menduarit
kritik në biologji ndikojnë në arritjet akademike.
Tabela 4 - 27: Rezultatet e regresionit multivariat të marrëdhënies midis nivelit bazë të
njohurive biologjike, nivelit të aftësive të zbatimit biologjik, nivelittë aftësive të të menduarit
kritik në biologji dhe variablave të arritjeve akademike
Koeficientëta
Grupi Eksperimental
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Beta

Std. Error

t

Sig.

Correlations

Zero-

Partial

orde

Par
t

r
1 (Constant)

Niveli

i

4.954

njohurive

.143

.218

.070

.124

22.71

.00

1

0

2.043

.04

bazë në biologji
Niveli i aftësive të

.208

4
.317

.105

.222

3.035

zbatimit në biologji
Niveli i aftësive të të

.240

.00

3
.597

.302

3
.909

.104

.642

8.737

menduarit kritik në

.00

.12

.18
3

.786

.673

0

.52
6

biologji
a. Variabli i varur: Arritjet akademike
Koeficientëta
Grupi kontrollit
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Beta

Std. Error

t

Sig.

Correlations

Zero-

Partial

orde

Par
t

r
1 (Constant)

Niveli

i

4.693

njohurive

.154

.162

.070

.122
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28.89

.00

8

0

2.185

.03

.706

.222

.08
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bazë në biologji
Niveli i aftësive të

1
.539

.052

.465

zbatimit në biologji
Niveli i aftësive të të

.615

.065

.521

10.45

.00

6

0

9.434

.00

menduarit kritik në

0

4
.757

.737

.40
3

.817

.701

.36
3

biologji
a. Variabli i varur: Arritjet akademike

Koeficienti i standardizuar beta.122 i nivelit të aftësive të të menduarit kritik në
biologji shpjegon 12.2% të mospërputhjes; .465 e nivelit të aftësive të zbatimit në
biologji shpjegon 46.5% të variancës dhe .521 të nivelit bazë të njohurive biologjike
shpjegon 52.1% të variancës të arritjeve akademike. Rezultati është në përputhje me
kërkimet e mëparshme të cituara në literaturë, me të cilat u argumentua se niveli i
njohurive bazë biologjike, niveli i aftësive të zbatimit dhe niveli i aftësive të të
menduarit kritik në biologji ndikojnë në arritjet akademike të nxënësve në AML. Pra,
hipoteza 9: Ndryshimi në arritjet akademike shpjegohet me nivelin e njohurive
bazë biologjike, nivelin e aftësive të zbatimit në biologji dhe nivelin e aftësive të
të menduarit kritik në kurrikulën e biologjisë, verifikohet.
Marrëdhënia midis kurrikulës së biologjisë në AML dhe suksesit akademik në
vitin e parë në universitet
Në popullatën e studentëve të vitit të parë bachelor në biologji, të marrë në shqyrtim
për periudhën 2017-2020, 97.5% e studentëve kanë kryer shkollën e mesme të tipit
gjimnaz.
Në rreth 40 % të rasteve studentet shprehen se zhvillimi i lëndës me zgjedhje të
biologjisë së avancuar në gjimnaz i ka ndihmuar mesatarisht në suksesin e tyre në
vitin e parë të universitetit dhe vetëm 10-15 % e studentëve shprehen se lënda e
biologjisë së thelluar i ka ndihmuar shumë për arritjen e rezultateve të mira në vitin e
parë në universitet, ndërkohë që rreth 30 % e studentëve shprehen se njohuritë e
marra në lëndën e biologjisë së thelluar me zgjedhje në AML kanë ndikuar pak për
suksesin e tyre në vitin e parë të universitetit dhe rreth 20% e tyre shprehen se
njohuritë e marra në lëndën me zgjedhje të zhvilluar nuk i kanë ndihmuar aspak në
suksesin e tyre në lëndën e biologjisë, që zhvillohet gjatë vitit të parë në universitet.
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Nga analiza duket se këto përqindje janë të përafërta edhe për studentët e vitit
akademik 2019-2020. Studentët e këtij viti akademik janë brezi i parë, i cili ka
përfunduar gjimnazin me kurrikulën e re të bazuar në kompetenca.
Nga analiza e rezultateve të përgjithësuara duket se pothuajse gjysma e studentëve
e vlerësojnë si të dobishme zhvillimin në gjimnaz të lëndës së biologjisë me zgjedhje
për suksesin e tyre në vitin e parë të universitetit. Gjysma tjetër e studentëve nuk e
vlerëson si të tillë. Disa nga arsyet e këtij rezultati mund të jenë: raporti midis
kurrikulës bëthamë me kurrikulën me zgjedhje; puna individuale e nxënësit; puna e
mësuesit; etj. të cilat mbeten të vlerësohen në studime të tjera.
Hipoteza 10: Varianca në treguesin e vështirësisë shpjegohet me zhvillimin e
lëndës së biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML
Në grafikun 4-1 prezantohen rezultatet për të tri vitet e studimit, për treguesin e
vështirësisë. Grafiku paraqet lidhjen mes treguesit të vështirësisë dhe numrit relativ
të studentëve që kanë kryer në gjimnaz lëndën e biologjisë së avancuar me zgjedhje.
Lidhja lineare shprehet me këtë ekuacion: y= - 0.787x + 88.51 ku R2 =0.7704 . Vlera
e pikëprerjes y (88.51) tregon rezultatin mesatar të % së treguesit të vështirësisë për
një student që nuk ka zgjedhur biologjinë e avancuar në gjimnaz. Vlera e pjerrësisë (0.787) tregon se për çdo rritje me 1% të studentëve që kanë zgjedhur biologjinë e
avancuar, rezultati i treguesit të vështirësisë ulet, mesatarisht, me 0.787%. R 2 tregon
se 77% e të dhënave përshtaten me modelin e regresionit.
Sikundër vërehet nga ekuacioni dhe grafiku, kjo varësi është një funksion rënës (0.787), ashtu sikundër edhe pritej. Pra, bazuar në vlerën e përftuar të regresionit,
hipoteza 10: Varianca në treguesin e vështirësisë shpjegohet me zhvillimin e
lëndës së biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML, verifikohet.
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Grafiku 4-1% e treguesit të vështirësisë me % e studentëve me biologji të avancuar

Hipoteza 11: Varianca në treguesin e përsëritjes shpjegohet me zhvillimin e
lëndës së biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.

Në grafikun 4-2 prezantohen rezultatet për të tri vitet e studimit për treguesin e
përsëritjes (shkalla e përsëritjes së koncepteve në lëndën e biologjisë që zhvillohet
në vitin e parë në universitet, në raport me konceptet biologjike të marra në AML).
Grafiku paraqet lidhjen mes treguesit të përsëritjes dhe numrit relativ të studentëve,
që kanë kryer në AML lëndën e biologjisë së avancuar (shënuar me x). Lidhja lineare
mes parametrave shprehet me ekuacionin: y= - 0.668x + 85.10 ku vlera e R2=
0.7465.
Vlera e pikëprerjes y (85.1) tregon rezultatin mesatar të % të treguesit të përsëritjes
për një student, që nuk ka zgjedhur biologji të avancuar. Vlera e a (-0.668) tregon se
për çdo rritje me 1% të studentëve, që kanë zgjedhur biologji të avancuar, rezultati i
treguesit të përsëritjes ulet mesatarisht me 0.668%. R2 tregon se 74.6% e të dhënave
përshtaten me modelin e regresionit.
Sikundër vërehet nga ekuacioni dhe grafiku, kjo varësi është një funksion rënës.
Pra, bazuar në vlerën e përftuar të regresionit, hipoteza 11:Varianca në treguesin e
përsëritjes shpjegohet me zhvillimin e lëndës së biologjisë së avancuar me
zgjedhje në AML, verifikohet.
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Grafiku 4-2% e treguesit të përsëritjes me % e studentëve me biologji të avancuar

Hipoteza 12: Varianca në notën mesatare në universitet për lëndën e biologjisë
shpjegohet nga zhvillimi i biologjisë së avancuar me zgjedhje në AML.

Në figurën 4-3 paraqitet varësia midis notës mesatare në lëndën e biologjisë në vitin
e parë universitet dhe numrit relativ të studenteve (x) që kanë zhvilluar lëndën e
biologjisë së avancuar në AML.
Vlera e pikëprerjes y real (5.449) tregon rezultatin mesatar të notës mesatare në
biologji qelizore në vitin e parë për një student, që nuk ka zgjedhur biologji të
avancuar në AML. Vlera e a (0.3119) tregon se për çdo rritje me 1% të studentëve që
kanë zgjedhur biologji të avancuar, rezultati në notën mesatare në biologji në vitin e
parë rritet me një vlerë prej 0.3119. R2 tregon se 36.5% e të dhënave përshtaten me
modelin e regresionit dhe nuk është një regres i kënaqshëm. Për këtë arsye u
studiua dhe regresi linear teorik me një përshtatje 100% të të dhënave. Ai rezultoi me
ekuacionin: y=1.819x+4.460 i cili u përfitua duke pranuar varësinë lineare midis
parametrave të mësipërm dhe është ndërtuar në bazë të dy vlerave reale të notës
mesatare të dy viteve të para në studim. Me anë të këtij ekuacioni nxirret nota
mesatare e pritshme në vitin e tretë të studimit. Kjo vlerë e notës mesatare
krahasohet me vlerën reale të saj për vitin e tretë të studimit. Diferenca midis këtyre
dy vlerave shërben si masë e ndikimit të reformës në AML në suksesin e studentit.
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Grafiku 4-3 Ndryshimi në notën mesatare të studentëve nga nr. relativ i studentëve me biologji
të avancuar në AML

Nota mesatare në lëndën e biologjisë në vitin e tretë të studimit është 5.74, ndërkohë
që nota e pritshme rezulton 6.26. Diferenca midis këtyre dy vlerave është 0.52, kjo
tregon se reforma në këtë vit nuk ka ndikuar pozitivisht në drejtim të cilësisë në
suksesin e studentit. Arsyet edhe për këtë mund të jenë të shumta dhe për
identifikimin e tyre duhet ndërmarrë një studim tjetër më i fokusuar.
Pra bazuar në vlerën e përftuar të regresionit, hipoteza 12: Varianca në notën
mesatare në universitet për lëndën e biologjisë shpjegohet nga zhvillimi i
lëndës së biologjisë së avancuar në AML nuk verifikohet.
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Hipoteza 13: Varianca në treguesin e kalueshmërisë shpjegohet me % e
studentëve që kanë zhvilluar biologji të avancuar në AML

Grafiku 4-4 Korrelacioni i % të kalueshmërisë me % e studentëve me biologji të avancuar në
gjimnaz

Në figurën 4-4 paraqitet grafikisht varësia mes kalueshmërisë dhe x. Kjo varësi
rezulton lineare dhe shprehet me ekuacionin y=1.295x-45.1 dhe R2=0.987. Sikundër
mund të shihet edhe nga grafiku, funksioni është rritës. Kjo tregon se reforma në këtë
drejtim ka ndikuar pozitivisht në suksesin e studentit.
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Grafiku 4-5 Diferenca midis notës mesatare të gjimnazit me notën mesatare në vitin e parë në
universitet

Në grafikun 5 tregohet diferenca mes notës mesatare të shkollës së mesme dhe
notës mesatare në universitet për lëndën e biologjisë. Kjo diference ka ardhur
vazhdimisht duke u rritur përkatësisht, me 2.72; 2.8; 2.87. Këto vlera tregojnë se ka
një boshllëk midis dy sistemeve, i cilin nuk e mbështet studentin në suksesin e tij.
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Kreu V
PËRFUNDIME
Përfundimet e temës studimore janë bazuar në gjetjet e variablave për suksesin
akademik dhe kurrikulën e shkencës/biologjisë, si dhe nga analiza e detajuar e tyre.
Përfundimet e temës studimore përfshijnë përgjigjet e pyetjeve kërkimore dhe
rezultatet e testimit të hipotezave, të cilat na kanë ndihmuar të realizojmë qëllimin e
studimit për vlerësimin e ndikimit të kurrikulës së shkencës dhe biologjisë në arsimin
e mesëm të lartë në suksesin akademik të studentëve në vitin e parë në universitet.
5.1 Përfundime për marrëdhëniet ndërmjet njohurive paraprake në shkencë,
efektivitetit të vlerësimit në universitet dhe arritjeve akademike universitare të
studentëve në shkencë
(1) Studentët zotërojnë njohuri paraprake kryesisht në lëndët kimi (1/3 e studentëve),
biologji dhe fizikë (1/4 e studentëve) dhe matematikë (1/6 e studentëve).
Studimi arriti në përfundimin se 33.3% e studentëve që përbëjnë kampionin e
studimit, zotërojnë njohuri paraprake kryesisht në kimi; 25.3% e tyre zotërojnë njohuri
paraprake kryesisht në fizikë; 25.3% zotërojnë njohuri paraprake kryesisht në biologji;
ndërkohë, më pak se 16.2% e tyre zotërojnë njohuri paraprake kryesisht në
matematikë.
(2) Efektiviteti i vlerësimit të mësimdhënies dhe mësimnxënies në universitet
konsiderohet i lartë nga 2/5 e studentëve dhe i ulët nga 3/5 e studentëve.
U arrit në përfundimin se 41.4% e studentëve pohojnë se vlerësimi në universitet nuk
ka efektivitet në cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies, ndërkohë, 58.6% prej
tyre pohojnë efektivitet të ulët, të moderuar ose të lartë të vlerësimit në përmirësimin
e mësimdhënies dhe mësimnxënies në universitet.
(3) Përafërsisht 1/4 e studentëve arritën sukses akademik në vitin e parë në
universitet, përkatësisht në lëndët biologji, kimi, fizikë dhe 1/5 e tyre në matematikë.
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Studimi arriti në përfundimin se 28.3% e studentëve arritën sukses akademik
kryesisht në biologji, 27.3% e tyre kryesisht në kimi, 24.2% e tyre kryesisht në Fizikë,
dhe 20.2% e tyre arritën sukses akademik kryesisht në matematikë.
(4) Njohuritë paraprake në shkencat e natyrës në arsimin e mesëm të lartë ndikojnë
në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës.
Studimi identifikoi korrelacion mesatar pozitiv ndërmjet njohurive paraprake në
shkencat e natyrës dhe arritjeve akademike universitare në shkencë (r = .458).
Studimi, gjithashtu tregoi se varianca totale e arritjeve akademike universitare në
shkencat e natyrës, e shpjeguar nga niveli i njohurive paraprake në shkencë, është
20.2%; pjesa tjetër e variancës mund të shpjegohet nga ndikimi i variablave të tjerë,
që nuk janë pjesë e studimit. U arrit në përfundimin se njohuritë paraprake në
shkencë ndikojnë në arritjet akademike universitare në shkencat e natyrës në masën
45.8%.
(5) Efektiviteti i vlerësimit në universitet ndikon pak në arritjet akademike në vitin e
parë në universitet në shkencat e natyrës.
Studimi, gjithashtu, identifikoi një korrelacion pozitiv të ulët deri të moderuar ndërmjet
efektivitetit të vlerësimit universitar dhe arritjeve akademike universitare në shkencat
e natyrës (r = .350).
5.2 Përfundime për marrëdhëniet midis kurrikulës me zgjedhje të shkencës në
gjimnaz, koherencës së njohurive dhe suksesit akademik në shkencë në vitin e
parë në universitet
(1) Kurrikula me zgjedhje e shkencës dhe koherenca e njohurive në gjimnaz
ndikon "shumë" në suksesin akademik të studentëve në shkencë në vitin e
parë në universitet.
Bazuar në të dhënat e përftuara për supozimin se kurrikula me zgjedhje e shkencave
të natyrës në gjimnaz ndikojnë në suksesin akademik të studentëve në shkencat e
natyrës, rezultoi se zhvillimi i kurrikulës me zgjedhje e shkencave të natyrës në
gjimnaz ndikon shumë në fitimin e njohurive dhe të aftësive të studentëve.
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Bazuar në të dhënat e përftuara për supozimin se niveli i koherencës së njohurive
ndikojnë në suksesin akademik të studentëve në shkencat e natyrës, është zbuluar
se kimia dhe fizika në universitet karakterizohen me më shumë koherencë njohurish
(25.4%; 25.3%) me kurrikulën me zgjedhje të shkencave të natyrës në AML;
ndërkohë matematika dhe biologjia në universitet karakterizohen me më pak
koherencë njohurish (22.2%; 17.2%) me kurrikulën me zgjedhje të shkencave të
natyrës në AML.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se numri më i madh i studentëve (33.2%)
raportohet të kenë sukses akademik në biologji, të ndjekur nga 24.2% e atyre që
raportohet të kenë suksesin akademik në fizikë, 23.2% e tyre që raportohet të kenë
sukses akademik në kimi, dhe 19.2% e tyre raportohet të kenë suksesin akademik në
matematikë.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua një korrelacion i lartë pozitiv midis
kurrikulës me zgjedhje të shkencave të natyrës dhe variablave të suksesit akademik
në shkencë (r = .608). Është zbuluar se varianca totale e suksesit akademik në
shkencë, e shpjeguar nga niveli i kurrikulës me zgjedhje në shkencat e natyrës, është
37%, ndryshimi tjetër mund të shpjegohet nga variabla të tjerë. Studimi tregoi se
masa e kontrollit në model është statistikisht e rëndësishme me vlera më të larta të
standardizuara beta (.608). Prandaj, kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës në
AML ndikon në suksesin akademik në shkencat e natyrës në vitin e parë në
universitet.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua një korrelacion i lartë pozitiv midis
koherencës së njohurive dhe variablave të suksesit akademik në shkencë (r = .582).
Zbulohet se varianca totale e suksesit akademik në shkencë,i shpjeguar nga niveli i
koherencës së njohurive, është 33.8%; varianca tjetër mund të shpjegohet nga
variabla të tjerë. Studimi tregoi se masa e kontrollit në model është statistikisht e
rëndësishme me një vlerë beta më të lartë të standardizuar (.582). Prandaj,
koherenca e njohurive ndikon në suksesin akademik në shkencë.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se varianca totale e suksesit akademik në
shkencë, e shpjeguar nga kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës, dhe niveli i
koherencës së njohurive në AML, është 46.6%; varianca tjetër mund të shpjegohet
96

Vlerësimi i Ndikimit të Kurrikulës së Biologjisë të Arsimit të Mesëm të Lartë në Suksesin
Akademik të Studentëve në Vitin e Parë në Universitet

nga variabla të tjerë. Tregohet se masa e kontrollit në model është statistikisht e
rëndësishme me vlera më të larta të standardizuara beta: kurrikula me zgjedhje e
shkencave të natyrës beta (.582); koherenca e njohurive beta (.364). Prandaj,
kurrikula me zgjedhje e shkencave të natyrës dhe koherenca e njohurive ndikojnë
suksesin akademik në shkencë.
5.3 Përfundime për marrëdhënien midis nivelit të njohurive bazë, nivelit të
aftësive të zbatimit dhe nivelit të aftësive të të menduarit kritik në kurrikulën e
biologjisë në gjimnaz mbi variablat e arritjeve akademike
Niveli i njohurive bazë biologjike, niveli i aftësive të zbatimit në biologji dhe niveli i
aftësive të të menduarit kritik në kurrikulën e biologjisë në arsimin e mesëm të lartë
ndikojnë në arritjet akademike të nxënësve.
Grupi eksperimental i nxënësve të shkollës së mesme te të cilët është përdorur testi i
bazuar në kompetenca rezulton të ketë nivele më të ulëta të njohurive bazë, aftësive
të zbatimit dhe aftësive të të menduarit kritik në kurrikulën e biologjisë në arsimin e
mesëm të lartë, krahasuar me grupin e kontrollit të nxënësve të AML-së, me të cilët
u përdor testi i bazuar në njohuri. Për rrjedhojë mësimdhënia në kurrikulën e
biologjisë në arsimin e mesëm të lartë është e përqendruar më shumë në fitimin e
njohurive sesa në ndërtimin e kompetencave.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se varianca totale e arritjeve akademike, e
shpjeguar nga niveli njohurive themelore biologjike, niveli i aftësive të zbatimit në
biologji dhe niveli i aftësive të të menduarit kritik në biologji, është 66.7% për grupin
eksperimental dhe 86.3% për grupin e kontrollit. Prandaj, niveli i njohurive bazë
biologjike, niveli i aftësive të zbatimit në biologji dhe niveli i aftësive të menduarit kritik
në biologji ndikojnë në arritjet akademike. Studimi tregoi se niveli i aftësive kritike në
biologji shpjegon 12.2% të variancës, niveli i aftësive të zbatimit në biologji shpjegon
46.5% të variancës dhe niveli i njohurive bazë biologjike shpjegon 52.1% të
variancës së arritjeve akademike.
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5.4 Përfundime për marrëdhëniet midis zhvillimit të kurrikulës së biologjisë në
gjimnaz në suksesin akademik të studentit në vitin e parë të universitetit
Përgatitja akademike në arsimin e mesëm të lartë ndikon në suksesin e studentit dhe
nivelin e njohurive dhe mësimdhënien e ofruar në vitin e parë në universitet.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se përgatitja akademike në arsimin e
mesëm të lartë ndikon në nivelin e njohurive të ofruara nga stafi akademik në lëndët,
që ofron universiteti në vitin e parë dhe aftësitë që ata presin që studentët të
zhvillojnë, si pjesë e përpjekjes së tyre, për të ofruar mësimdhënie që të dy
plotësojnë rezultatet e pritshme të programit bachelor dhe, në të njëjtën kohë, u jep
të gjithë studentëve mundësinë të përfshihen në proces.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se ky ndikim në mësimdhënie është i
ndryshëm. Ai është më i dukshëm në shkallën e vështirësisë me të cilën përballen
studentët (k = 0,778), përkundrejt shkallës së përsëritjes të zhvilluar në universitet (k
= 0,668).
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se përgatitja akademike e nxënësve në
AML, gjithashtu, ndikon në suksesin e studentit, i cili vlerësohet përmes dy
funksioneve lineare të mesatares së notës dhe shkallës së kalueshmërisë.
Bazuar në të dhënat e përftuara u zbulua se diferenca prej 2.5% midis notës
mesatare të shkollës së mesme dhe notës mesatare në universitet në lëndën e
biologjisë është ndikimi i sistemit të vlerësimit në arsimin e mesëm të lartë dhe jo
suksesi i studentit në lëndën e biologjisë në vitin e parë në universitet.
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REKOMANDIME

Tema, objektivat dhe rezultatet e prezantuara në këtë punim doktorature janë në
koherencë me ato të studimeve të tjera të kohëve të fundit, të ndërmarra në këtë
drejtim. Ndërmjet shumë faktorëve, është provuar se përgatitja paraprake akademike
dhe përmbajtja e kurrikulës së biologjisë në AML ka ndikuar drejtpërdrejt në suksesin
akademik të studentëve në vitin e parë universitet.
Ky punim përfaqëson vetëm një përpjekje modeste për të hetuar ndikimin jo vetëm të
kurrikulës së biologjisë në suksesin e studentit, por edhe të mënyrës së saj të
zbatimit në këtë sukses. Kërkohen më shumë studime teorike dhe eksperimentale të
thelluara dhe shumë dimensionale për të adresuar këtë çështje në hulumtimet e
ardhshme për të interpretuar aspekte kurrikulare që mund të përmirësohen por edhe
për të identifikuar rrugët e kapërcimit të thyerjeve logjike që ekzistojnë midis Arsimit
Parauniversitar dhe Arsimit të Lartë.
Në kontrast me të gjitha hulumtimet e mëparshme, në këtë tezë doktorature ofrohet
një studim i fortë metodologjikisht për vlerësimin e kurrikulës së biologjisë në AML, i
cili siguron qartë mbështetje për lidhjen që ekziston mes dy sistemeve, në fushën e
formimit biologjik në mënyrën sesi ata kontribuojnë në ndërtimin e njohurive të reja
dhe kompetencave, që është në përputhje me krahasimet e bazuara në analizën
deskriptive dhe inferenciale të hipotezave të studimit.
Kurrikula e biologjisë në AML, bazuar në kompetenca, duket se e përqas studentin
në një mënyrë më eficente ndaj suksesit akademik. Por, kjo përqasje është e
pakonsoliduar, sepse zhvillimi i saj është akoma klasik dhe larg kërkesave të kohës e
nevojave kurrikulare, ndonëse vetë përmbajtja kurrikulare e ndërtuar në një
këndvështrim modern e bashkëkohor është e konsoliduar. Në këto kushte ky studim
del me rekomandimet e mëposhtme, të cilat reflektojnë në mënyrë organike dhe të
integruar rezultatet e punimit:


Trajnimi i mësuesve në bashkëpunim me universitetin duhet të jetë një përqasje
strategjike e zhvillimit të sistemit të edukimit në Shqipëri me synimin e përbashkët
krijimin e kushteve për një përqasje sa më bashkëkohore ndaj dijes dhe
evolucionit të saj të vazhdueshëm.
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Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL), gjatë zhvillimit të kurrikulës së formimit
fillestar të mësuesve, t’i japin më shumë hapësirë zbatimit të metodologjive
bashkëkohore, të cilat nxitin aftësitë e të menduarit kritik dhe zgjidhjes
problemore, që siç rezulton nga kërkimi, ndikojnë drejtpërdrejtë në arritjet
akademike të studentëve në vitin e parë universitet.



Gjetjet e këtij studimi zbuluan se njohuritë paraprake, koherenca e njohurive dhe
ndjekja e kurrikulës me zgjedhje të biologjisë në arsimin e mesëm të lartë janë
parashikuesi më i rëndësishëm i arritjeve akademike në vitin e parë në
universitet. Zyrat e Sigurimit të Cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë që
analizojnë programet universitare duhet të vlerësojnë përmes treguesve ndikimin
e njohurive paraprake, koherencës së njohurive dhe ndryshimeve në kurrikulën e
biologjisë në AML në arritjet akademike të studentëve. Në këtë mënyrë ato do të
kontribuojnë si në respektimin e kërkesave të standardit përkatës të sigurimit të
Cilësisë, ashtu edhe në politikat e pranimit në IAL.



Shkalla e vështirësisë dhe ajo e përsëritjes provojnë që përgatitja akademike e
studentëve të regjistruar është një faktor i rëndësishëm që ndikon edhe në
mësimdhënie. IAL-të rekomandohen që të zhvillojnë teste që vlerësojnë njohuritë
paraprake të studentëve të tyre, për të planifikuar skemat e ndërhyrjeve që do të
plotësonin nevojat e tyre mes kurseve verore, kurseve të thelluara pranë
shkollave të mesme etj.



Politikëbërësit dhe Institucionet e Arsimit Parauniversitar dhe atij Universitar
duhet të zbatojnë reformat arsimore të dizejnuara për të përmirësuar
shpërndarjen e burimeve dhe mbështetjen për të rritur performancën e
studentëve.



Kurrikula e biologjisë duhet të sjellё sё bashku hartuesit e kurrikulёs të dy
sistemeve, atij universitar dhe parauniversitar, pёr ta analizuar atё në tri drejtime:
atë të përmbajtjes, zbatimit dhe dinamikës së ndryshimeve dhe të përgatitin
përmirësimet e nevojshme në aspektin përmbajtjesor, të metodave dhe bazës
materiale. Rritja e transparencës nga ana e programeve që ato ofrojnë në
kontekstin e sqarimit më të mirë të njohurive dhe kompetencave që nevojiten për
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suksesin akademik në vitin e parë, do të ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë në
përmirësimin e performancës akademike, nisur nga përfundimi i arritur nga ky
kërkim se përzgjedhja e biologjisë si lëndë e thelluar me zgjedhje në klasën e 12të ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e mundësive të studentit për sukses
akademik i cili është vlerësuar përmes notës mesatare dhe kalueshmërisë.


Prandaj, procedurat e bashkëpunimit të vazhdueshëm të Arsimit Parauniversitar
dhe atij Universitar për gjetjen e rrugëve për një aplikim të suksesshëm të
kurrikulës në APU janë të denja për vëmendje si dhe për institucionalizimin e këtij
tipari bashkëpunues midis sistemeve gjatë viteve fillestare të arsimimit, duke
paraqitur modele të përshtatshme të ndërhyrjeve dhe procedurave rregullatorë.
Nga ana tjetër, modeli i përdorur për lëndën e biologjisë mund të përdoret me
pak ndryshime edhe për lëndët e tjera si matematika, fizika etj., që përfshihen në
kriteret e pranimit të një programi studimi.
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SHTOJCA 1

Pyetësor me studentët e vitit të I-rë, profili biologji, të Universitetit të Tiranës.
Ky pyetësor ka për qëllim të mbledhë të dhëna për ndikimin e përgatitjes akademike
paraprake në suksesin akademik të studentit në vitin e parë në universitet. Përgjigjet
tuaja janë anonime dhe konfidenciale. Ju lutem përgjigjuni duke rrethuar alternativën
përkatëse për secilin nga pohimet e mëposhtme.
P1: Cili është lloji i shkollës së mesme që keni përfunduar?
☐ Gjimnaz

☐ Profesional

☐ Të orientuara

P2: Sa ju kanë ndihmuar lëndet me zgjedhje që keni zhvilluar në kurrikulën e AML në
përparimin Tuaj Universitar?
☐ Aspak

☐ Pak

☐ Mjaftueshëm

☐ Shumë

P3: Në cilat lëndë të kurrikulës universitare gjatë vitit të parë keni patur më shumë
vështirësi?
☐ Matematikë

☐ Fizikë

☐ Kimi

☐ Biologji

P4: Sa ndryshon sistemi i vlerësimit në universitet nga ai i shkollës së mesme në
pikpamje të meritës?
☐ Aspak

☐ Pak

☐ Mjaftueshëm

☐ Shumë

P5: Në cilën lëndë universitare konstatoni rrjedhshmëri njohurish krahasuar me po të
njëjtën lëndë të zhvilluar në shkollën e mesme?
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☐ Matematikë

☐ Fizikë

☐ Kimi

☐ Biologji

P6: Në cilat lëndë universitare keni konstatuar përsëritje të njohurive dhe
koncepteve?

☒ Matematikë

☐ Fizikë

☐ Kimi

☐ Biologji

P7: Cila nga lëndët mendoni se duhet përmirësuar në vitin e parë universitet për të
patur një vazhdimësi më të mirë nga shkolla e mesme?

☐ Matematikë

☐ Fizikë

☐ Kimi

☐ Biologji

P8: Cila nga lëndët mendoni se duhet përmirësuar në shkollën e mesme për të patur
një përgatitje më të mirë për në universitet?

☐ Matematikë

☐ Fizikë

☐ Kimi
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SHTOJCA 2
Teste provë për grupin eksperimental dhe grupin e kontrollit të shkollave të
marra në studim.
Testi provë (grupi eksperimental)8

Test përmbledhës
KLASA X
(Qershor 2019)
Grupi A
1. Vëzhgoni me kujdes grafikun e mëposhtëm. Gjatë zhvillimit të reaksioneve
biokimike enzimat kanë funksion:

1 pikë

a) të rritin energjinë e aktivizimit.
b) të rritin temperaturën e trupit.
c) të ulin energjinë e aktivizimit.
d) të ulin shpejtësinë e reaksionit.

2. Frymëmarrja është një proçes që çliron energji në qelizë. Ky proçes varet nga
enzimat. Një grup nxënësish provuan ndikimin e temperaturës në shkallën e
konsumit të O2 te larvat. Ato nxorën rezultatet e mëposhtme:
MODELE TESTESH PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR, LËNDA “BIOLOGJI” ASCAP, TETOR,
2019. Koordinatore Mimoza Milo.
8
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Temperatura / 0C

Konsumi O2/mm në sekondë

15

0,3

35

1,1

45

0,8

65

0,0

a) Arsyeto cila është temperatura optimale për aktivitetin e enzimave.

1 pikë

b) Arsyeto në cilën temperaturë nuk ka aktivitet të enzimave.

1 pikë

3. Skema e mëposhtme paraqet aparatin tretës.

7 pikë

a) identifiko: mëlçinë; stomakun: pankreasin.

3 pikë

b) kombino gjendrën e aparatit tretës me enzimën që prodhon , dhe enzimën me
substratin me të cilin vepron:

4 pikë

amidon; tripsinë; gjendrat e pështymës; pankreas; proteinë;

4. Tabela e mëposhtme tregon sasitë e tre elementeve ushqyese të nevojshme për tre
njerëz me dietë të balancuar.

3 pikë

Individi

Proteinë /g

Hekur/mg

Kalcium/mg

Djalë/14 vjeç

66

11

700

Vajzë/14 vjeçe

55

13

700

Grua/30 vjeçe

53

12

500

Grua shtatzanë

60

14

1200

30 vjeçe
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a) Shpjego pse ka ndryshim në sasinë e proteinave të nevojshme për një djalë 14
vjeç dhe një grua 30 vjeçe.

1 pikë

b) Shpjego pse ka ndryshim në sasinë e hekurit të nevojshëm për një djalë 14 vjeç
dhe një vajzë 14 vjeçe.

1 pikë

c) Shpjego pse ka ndryshim në sasinë e kalciumit të nevojshëm për të dyja femrat e
moshës 30 vjeç.

1 pikë

5. Një person është operuar, ka hequr fshikzën e tëmthit. Mjeku e këshillon të
marrë ushqime të ziera, pa yndyrë.

4 pikë

a) Cili organ e prodhon lëngun e tëmthit?

1 pikë

b) Trego rolin e lëngut të tëmthit në tretje.

1 pikë

c) Cila është enzima që shpërbën lipidet, nga prodhohet.

2 pikë

6. Në gojë ushqimi pëson ndryshime. Një rol të rëndësishëm luajnë edhe dhëmbët.
a) Listo dy nga shkaqet e prishjes së dhëmbëve.

2 pikë

b) Përshkruaj 2 nga mënyrat e kujdesit për dhëmbët.

2 pikë

7. Grafiku i shfaqur më poshtë tregon sasinë e sheqerit në gjethet e një grupi
bimësh, të mbajtura në një sere, për një periudhë 7 ditore!
a) Cili proçes mundëson formimin e lëndës organike te bimët. Shkruaj reaksionin
e plotë të këtij proçesi.

2 pikë

a) Pse niveli i sheqerit bie dhe ngrihet gjatë ditës.
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b) Njera nga ditët ka qenë e vrejtur. Arsyeto cila prej tyre.

2 pikë

c) Një fermer dogji një sasi karburanti në serën e tij. Jep dy arsye përse djegia e
karburantit rrit sasinë e sheqerit të prodhuar. Arsyeto çfarë mund të shtojë tjetër
fermeri për të siguruar rritjen e rendimentit në serrën e tij.

3 pikë

4

5

6

7

8

9
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Testi provë (grupi eksperimental)9

Grupi B
Test përmbledhës
Klasa X
(Qershor 2019)
1. Tabela e mëposhtme tregon tregon përbërjen qelizore të tre kampioneve të gjakut të
marrë nga meshkuj të së njejtës moshë:
Përbërja e gjakut
Rruazat e kuqe/ nr në

6 pikë

Iliri

Artani

Petriti

8.000.000

5.000.000

2.200.000

500

8000

5000

280.000

255.000

1000

mm3
Rruazat e bardha/ nr në
mm3
Trombocite/ nr në mm3

a) Njeri nga individët është sportist i garave të gjata. Ai është stërvitur për një kohë të
gjatë në zona malore.Arsyeto cili prej tyre mund të jetë atleti?

2 pikë

MODELE TESTESH PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR. LËNDA “BIOLOGJI” ASCAP, TETOR,
2019. Koordinatore Mimoza Milo.
9
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b) Pse këshillohet stërvitja në zonat malore.

1 pikë

c) Jep një dallim, në ndërtim, midis rruazave të kuqe dhe të bardha të gjakut.
Shoqëroje me skemë.

3 pikë

2. Skema e mëposhtme paraqet qarkullimin e madh dhe të vogël të gjakut. Përcakto në
skemë, duke arsyetuar, arteriet, venat, kapilarët, pjesë përbërëse të qarkullimit të
vogël të gjakut.
4 pikë

3. Figura e mëposhtme paraqet lëvizjen e ujit nga toka,te bima dhe më pas në
mjedisin rrethues.

5 pikë

a) Në cilat inde lëviz uji dhe kriprat minerale si dhe lënda organike. Përshkruaj
ndërtimin e tyre.

4 pikë
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b) Cili është dallimi midis transpirimit dhe translokacionit.

1 pikë

4. U vu re shtimi i rasteve me fruth, kjo një sëmundje ngjitëse. Albana e kishte kaluar
fruthin, ndërsa Iliri jo. Të dy vendosën të vaksinoheshin. Mjeku vaksinoi vetëm
Ilirin.

5 pikë

a) Çfarë quhet sëmundje ngjitëse?

1 pikë

b) Jepni 2 dallime midis mbrojtjes jo specifike dhe specifike.

2 pikë

c) Arsyetoni pse për Albanën nuk ishte i nevojshëm vaksinimi. Si reagon sistemi
imunitar te Iliri.

2 pikë

5. Më poshtë paraqitet një rrjetë ushqimore në një ekosistem.

6 pikë

a) Përkufizoni zinxhirët ushqimorë dhe rrjetën ushqimore.

2 pikë

b) Identifikoni, duke arsyetuar,dy gjallesa që i takojnë niveleve të ndryshme trofike.
4 pikë
6. Në një lëndinë të madhe me bar të bollshëm jetojnë disa lepuj që ushqehen me
bimët që rriten aty. Përreth lëndinës jetojnë disa dhelpra që gjuajnë lepujt.
4 pikë
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a) Është më e madhe masa e përgjithshme e bimëve apo ajo e lepujve? Arsyetoni
përgjigjen.

2 pikë

b) Duke u mbështetur në gjallesa që jetojnë në lëndinë përshkruani rrugën e CO2
nga mjedisi te gjallesat dhe përsëri në mjedis.

2 pikë
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Testi provë (grupi i kontrollit)10

TEST PËRMBLEDHËS
KLASA 10
(Janar 2016)
Grupi A

1. I takojnë të njejtës gjini:

1 pikë

a) Lamblia intestinalis, Trichomonas intestinalis
b) Drosophila melanogaster, Drosophila pseudoobscura.
c) Drosophila pseudoobscura, Trichomonas vaginalis
d) Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis
2. 2H2O është i rëndësishëm sepse:

1 pikë

a) është tretës i mirë.
b) ka molekulë jonike.
c) ndodhet te bimët.
d) ka H,O në raportin 2 :1.

3. Gjinia :

1 pikë

a) përmban shumë klasa.
b) përfshin shumë familje.
c) është e ndarë në klasa.
10

Testi i grupit të kontrollit është hartuar nga mësuesit e shkollave të marra në studim.
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d) përmban shumë lloje.

4. Cili nga përbërësit e mëposhtëm ndodhet vetëm në organizmat eukariote?
1 pikë
a) Acidi nukleik
b) Membrana qelizore
c) Mitokondritë
d) Ribozomet
5. Prova e biuretit zbulon praninë e :

1 pikë

a) amidonit
b) glukozës
c) yndyrnave
d) proteinës

6. Pse është i rëndësishëm klasifikimi i gjallesave. Listoni 3 nga risitë që solli Lineu
në sistemin e klasifikimit.

4 pikë

7. Krahasoni membranën qelizore me murin qelizor.

6 pikë

Membrana qelizore

Muri qelizor

Përbërja kimike
Te cilat qeliza ndodhet
Përshkueshmëria

8. Parameci është organizëm një qelizor heterotrof që jeton në ujra të ëmbla. Një
qelizë të kuqe të gjakut dhe një paramec i vendosim në tretësirë hipotonike (të
holluar). Shpjegoni cfarë do të ndodhë me dy qelizat.

4 pikë

9. Në listën e mëposhtme argumento cili është ind dhe cili organ : lëkura; epiderma;
ksilema; rrënja.

6 pikë
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Pjesë të organizmit

Ind – argumenti

Organ – argumenti

lëkura
epiderma
ksilema
rrënja
10. Në një molekulë ADN – je ka 2970 lidhje hidrogjenore. Adenina lidhet me Timinën
me dy lidhje hidrogjenore,Guanina lidhet me Citozinën me tre lidhje hidrogjenore.
Guanina është sa 3 fishi i Adeninës.

5 pikë

a) Përcaktoni numrin për cdo bazë të azotuar.
b) Sa është masa e kësaj ADN – je, nqs masa e një nukleotidi është 300.
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Testi provë (grupi i kontrollit)11

TEST PËRMBLEDHËS
KLASA 10
(Janar 2016)
Grupi B

1. Muri qelizor i baktereve përmban:

1 pikë

a) celulozë.
b) glukozë.
c) peptidoglukan.
d) laktozë.

2. Shumica e molusqeve rrëshqasin me anë të :
11

Testi i grupit të kontrollit është hartuar nga mësuesit e shkollave të marra në studim.
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a) këmbëve.
b) Qimeve.
c) mukusit.
d) krahëve.

3. Organet formohen nga:

1 pikë

a) qeliza të njëjta.
b) sisteme të njëjta.
c) inde të njëjta.
d) mikroorganizma.

4. Qelizat që lejojnë hyrjen dhe daljen e gazrave në gjethe janë:

1 pikë

a) qelizat e floemës
b) qelizat e ksilemës
c) gojëzat
d) qimet thithëse

5. Përshkruaj katër karakteristikat e amfibëve. (Tregoni një përfaqësues.) 4 pikë

6. Krahaso gjitarët me zvarranikët. (Bazuar tek mbulimi i trupit, gjymtyrët, vezët,
mjedisi ku jetojnë).

4 pikë

7. Analizo ndikimin e pH mbi veprimin e enzimave.

4 pikë

8. Listo katër veçoritë e organizmave të gjallë.

4 pikë

9. Shpjego si ndodh procesi i riprodhimit te viruset. Shoqeroje me skemë.
6 pikë
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10. Argumento rëndësinë e procesit të difuzionit (shpërhapjes) në perhapjen e
gazeve dhe tretësirave në organizmat e gjalla.

4 pikë

Pikët

0-7

8-11

12-15

16-19

20-23

24-27

28-30

Nota
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