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Përmbledhje
Përdorimi i pajijsjeve mobile është rritur së ndjeshmi vitet e fundit. Gjithmonë e më
shumë këto pajisje po bëhen shoqëruese të pandashme të jetës sonë të përditshme. Duke
na shoqëruar në çdo vend dhe në çdo moment, e duke na ofruar funksionalitete gjithmonë
e më të avancuara, ato kanë arritur të revolucionojnë mënyrën e konceptimit dhe
zhvillimit të aktiviteteve tona të përditshme. Tendenca në rritje e përdorimit tyre, tregon
qartësisht efektshmërinë e përdorimit të pajisjeve mobile në mbështjetje të këtyre
aktiviteteve. Duke u nisur nga ky fakt, në këtë punim synohet të studionen mundësitë dhe
potenciali i përdorimit të këtyre pajisjeve në mbështetje të procesit mësimor, si dhe të
testohet efektshmëria e përdorimit të aplikimeve konkrete mobile learning në kontekstin
shqiptar për të kuptuar më qartësisht edhe potencialin e implementimit të mëtejshëm të
tyre. Përfshirja e pajisjeve mobile do të mund të ofronte një mbështetje të
konsiderueshme ndaj procesit mësimor si në këndvështrimin e nxënësit ashtu edhe të
mësuesit. Karakteristika të këtyre pajisjeve, si lëvizshmëria, aksesimi individual në çdo
kohë dhe në çdo vend, fleksibiliteti në përdorim, aksesi ndaj internetit, etj, krijojnë kushte
mjaft të favorshme në mbështetje të aspekteve bazë të teorive kryesore të mësimdhënies
për një proces mësimor sa më efektiv e produktiv. Ato mund të lehtësojnë ndjeshëm
komunikimin mësues - nxënës por edhe atë midis nxënësve, përhapjen dhe aksesimin e
materialeve mësimore, kontrollin e supervizimin e të gjithë nxënësve në të njëjtën kohë
dhe në mënyrë individuale dhe të mbështesë gjithashtu edhe punën në grup. Nga ana
tjetër këto pajisje mund të krijojnë kushte të përshtatshme për një proces mësimor me në
qendër nxënësin, ku ky i fundit mund të aksesojë idividualisht përmbajtjen mësimore, të
zgjedhë, monitorojë dhe vlerësojë progresin e vet, të marrë pjesë në mënyrë aktive në
aktivitete mësimore dhe të ndihet i identifikuar dhe pjesëmarrës i rëndësishëm në
ambjentin mësimor. Në kontekstin shqiptar, ky punim studion potencialin e
implementimit të aplikimeve mobile learning duke paraqitur kushtet aktuale dhe
gjithashtu duke u munduar të kuptojë shkallën e aksesueshmërisë dhe përdorshmërisë së
pajisjeve mobile nga pjesëmarrësit në procesin mësimor. Punimi gjithashtu paraqet
implementimin, testimin dhe vlerësimin e tre rasteve të aplikimeve mobile learning në
procesin mësimor. Rasti i parë mundëson komunikimin në kohë reale të pedagogëve me
studentët gjatë orës së mësimit me qëllim kontrollin dhe përforcimin e njohurive të marra.
Rasti i dytë synon të ofrojë mbështetje gjatë zhvillimit të punëve laboratorike ndërsa rasti
i tretë ofron mundësinë e mësimit nga tableta të gjuhës së shenjave për fëmijët që nuk
dëgjojnë. Rastet janë testuar dhe vlerësuar me anën e zhvillimit të pyetësorëve për të
kuptuar impaktin e këtyre aplikimeve tek përdoruesit potencialë, efektshmërinë e tyre si
dhe potencialin e zhvillimit të aplikimeve të tjera mobile learning në kontekstin mësimor
shqiptar me qëllim rritjen e efektivitetit dhe produktivitetit mësimor.
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Abstract
The use of mobile devices has sensibly grown in the past few years. These devices are
becoming more and more an inextricable part of out daily lives. Accompaining us in
every place and every moment and offering increasingly complex and advanced
functionality they have revolutionized the way we perceive and perform our everyday
activities. The growing tendency towards their adoption is a cear intication of the
effectiveness and versatility of mobile devices in supporting these activities.
Inspired my this fact, this work aims to study the options and potential of the use of these
devices in support of the learning process as well as assess the effectiveness of using
specific mobile learning applications in the Albanian context to better understand the
potential of further, large scale implementation.
Using mobile devices will offer a considerable support towards the learning proces to
both students and teachers alike. Specifically some key characteristics of these devices,
such as mobility, individual access at any time and place, flexibility of use or internet
access create very favorable conditions that support the fundamental aspects of our best
theories on effective learning processes. Such devices can vastly improve the studentteacher communication as well as that among students, distribution and access of learning
material, control and supervision of all students' work at the same time and/or
individually and support group activities as well.
In another perspective, mobile devices can be adopted to create the right conditions for a
student-centered learning process, where the student can individually access the academic
content, select, monitor and rate his/her progress. In this process the student can also
participate actively in learning activities and feel identified, a valued participant in the
academic environment. In the Albanian context, this project aims at the study of the
potential of implementing mobile learning applications, evaluating current conditions as
well as trying to assess the degree of accessability and usability of mobile devices among
the participants to the learning process. This work also showcases the implementation,
testing and evaluation of three cases of mobile learning applications in the learning
process. The first application enables real-time communication between students and
teacher during the lesson, in an attempt to check and improve the knowledge acquired
during the process. The second case aims to bring support to laboratory classes while the
thirt case aids the learning of sign language through tablet devices for children with
impaire hearing. All three scenarios have been tested and evaluated along with specific
questionaires, to better understand the impact of these applications on the target users,
their effectiveness and the potential of developping further mobile applications in the
Albanian learning context, with the final goal being increased learning productivity.
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1. Hyrje
Në këtë kapitull, jepet një vështrim i përgjithshëm mbi
studimin. Kapitulli fillon me një përshkrim të përgjithshëm
të fushës së kërkimit dhe përcaktimit të problemit duke u
ndjekur nga objektivat dhe organizimi i studimit.

1.1. Hyrje në studim
Pajisjet mobile në vitet e fundit kanë pësuar një përhapje të konsiderueshme. Ato po
bëhen gjithmonë e më shumë pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme. Gjithmonë e
më shumë këto pajisje po përdoren për shërbime, që deri para pak vitesh kanë qenë
domain i pajisjeve desktop. Ndër faktorët që kanë ndikuar në këtë zhvillim mund të
përmendim, mundësinë për ti aksesuar kudo dhe kurdo si dhe rritjen e ndjeshme të
kapaciteteve ruajtëse dhe procesuese të tyre. ‘Smart’ mobile devices na japin në të njëjtën
kohë mundësinë për të kërkuar, shkarkuar dhe përdorur aplikacione të shumta të ofruara
me shumë lehtësi nga sistemet kryesore operative mobile. Si rezultat, këto pajisje janë
shndërruar, në një periudhë tepër të shkurtër, në pajisje tërësisht të domosdoshme, pa të
cilat ne nuk do të mund të zhvillonim një pjesë të konsiderueshme të aktiviteteve tona të
përditshme.
Në kushtet e një përdorshmërie tepër të lartë dhe efektivitetit të përdorimit të këtyre
pajisjeve në mbështetje të shumë aktiviteteve, është me interes studimi i mundësive të
përdorimit të tyre edhe në kontekstin e procesit mësimor, evidentimi i potencialit të
implementimit të aplikimeve mobile learning në kontekstin shqiptar dhe vlerësimi i
avantazheve dhe përfitimeve që do të mund të sillnin këto implementime.

1.2. Nevoja e implementimeve mobile learning
Duke qenë gjithmonë në kontakt me ambjentin mësimor, është vënë re një interes tepër i
veçantë në përdorimin e pajisjeve mobile, kryesisht telefona ‘smartphone’, nga ana e
pjesëmarrësve në këtë proces.
Të ndodhur në të tilla kushte, mund të vlerësohet si një moment tepër i përshtatshëm për
të studiuar mundësitë e integrimit të këtyre pajisjeve në ndihmë dhe mbështetje të
procesit mësimor.
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Pajisjet mobile disponojnë një potencial të konsiderueshëm në mbështetje të aspekteve të
ndryshme të procesit mësimor. Karakteristikat e tyre të favorshme, si aksesueshmëria
kudo dhe kurdo, fleksibiliteti në përdorim, kapacitetet e konsiderueshme ruajtëse e
procesuese si dhe mundësia e aksesimit të internetit, mund të shfrytëzohen shumë mirë në
kontekstin e mësimdhënies dhe të të nxënit.
Integrimi i pajisjeve mobile në kontekstin e mësimdhënies do të lehtësonte së tepërmi
mësuesit në komunikimin e drejtpërdrejtë dhe në kohë reale me nxënësit e tyre, ndjekjen
e ecurisë dhe performancës së tyre, përhapjen e materialeve dixhitale si dhe në
përmirësimin e krijimin e metodave të reja e më efektive në mësimdhënie.
Nga ana tjetër, integrimi i pajisjeve mobile do të jepte kontribut edhe në kuadrin e
procesit të të nxënit. Në këtë kuadër, mund të përdoret interesi i vecantë që kanë nxënësit
për pajisjet mobile, në rritjen e interesit të tyre ndaj procesit mësimor. Përdorimi i këtyre
pajisjeve mund ti japë më tepër mundësi nxënësit të jetë pjesëmarrës aktiv gjatë procesit
mësimor, ti lehtësojë komunikimin me mësuesit apo nxënësit e tjerë, ta ndihmojë të
testojë njohuritë dhe të mund të ndjekë ecurinë e tij mësimore e formuese në një mënyrë
më të personalizuar dhe në kohë reale.
Të gjitha këto do të jepnin një kontribut të rëndësishëm në rritjen e performancës në
edukim.

1.3. Objektivat e studimit
1. Të studiohen përparësitë e ofruara nga përdorimi i pajisjeve mobile në
mbështetje të procesit mësimor
2. Të studiohet situata aktuale ne Shqipëri dhe potenciali i implementimit të
mobile learning në kontekstin shqiptar
3. Te studiohen indikatorët që ndikojnë në zgjedhjen e nje implementimi sa
më të përshtatshëm mobile learning.
4. Të implementohen dhe testohen aplikime specifike mobile learning në
kontekstin shqiptar dhe të vlerësohet impakti e potenciali i
implementimeve të mëtejshme në këtë fushë.

1.4. Organizimi i studimit
Studimi është organizuar në tetë kapituj kryesorë që mund të përmblidhen si më poshtë:

[13]

Kapitulli i parë:
Në këtë kapitull bëhet një hyrje në studim duke synuar të parashtrohet nevoja e studimit
dhe implementimit të aplikimeve mobile learning si dhe objektivat e detajuara që
synohen të arrihen nëpërmjet këtij studimi.
Kapitulli i dytë:
Në këtë kapitull jepet përkufizimi teorik i mobile learning dhe synohet të studiohet baza
teorike e nevojës së implementimeve në fushën e mobile learning dhe e mbështetjes që
mund të ofrojnë pajisjet mobile në përmirësimin e procesit mësimor duke ju referuar
teorive kryesore të mësimdhënies. Kapitulli gjithashtu përqëndrohet në mbështetjen që
mund të ofrojnë këto pajisje gjatë mësimit në grup, mësimit sipas kontekstit si dhe në
rritjen e interesit dhe si rezultat edhe pjesëmarrjes në procesin mësimor.
Kapitulli i tretë:
Në këtë kapitull fillimisht jepet një përshkrim i situatës aktuale dhe qasjes së sistemit
arsimor shqiptar me teknologjinë dhe përdorimin e saj. Më pas studiohet potenciali i
implementimit të aplikimeve mobile learning duke përshkruar dhe vlerësuar rezultatet e
pyetësorit drejtuar studentëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës lidhur me
disponueshmërinë dhe aksesueshmërinë e pajisjeve mobile.
Kapitulli i katërt:
Në këtë kapitull paraqiten disa metoda të ndjekura lidhur me zgjedhjen dhe vlerësimin e
aplikimeve mobile learning. Fillimisht studiohen dhe paraqiten indikatorët lidhur me
procesin mësimor dhe me pajisjet mobile, të cilët duhet të merren në konsideratë për një
implementim sa më të përshtatëshëm mobile learning. Më tej në kapitull studiohen dhe
paraqiten hapat dhe teknikat e ndjekura në realizimin e pyetësorëve të përdorur gjatë
studimit me qëllim matjen dhe vlerësimin e përdorshmërisë së pajisjeve mobile si dhe
vlerësimin e aplikimeve të implementuara dhe testuara.
Kapitulli i pestë:
Në këtë kapitull paraqitet rasti i parë studimor i aplikimeve mobile learning të
implementuara me qëllim studimin e mbështetjes që mund të ofrojnë pajisjet mobile gjatë
orës së mësimit nëpërmjet një komunikimi në kohë reale të pedagogut me gjithë
studentët në të njëjtën kohë. Më tej paraqitet testimi dhe vlerësimi i efektshmërisë dhe
opinionit të testuesve nëpërmjet paraqitjes së rezultateve të pyetësorit të zhvilluar.
Kapitulli i gjashtë:
Në këtë kapitull paraqitet rasti i dytë studimor i aplikimeve mobile learning të
implementuara me qëllim studimin e mbështetjes që mund të ofrojnë pajisjet mobile gjatë
zhvillimit të punëve laboratorike për studentët dhe pedagogët. Në kapitull gjithashtu
studiohen dhe paraqiten rezultatet e pyetësorit drejtuar testuesve të aplikacionit për të
kuptuar efektivitetin e tij.
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Kapitulli i shtatë:
Ky kapitull paraqet rastin e tretë studimor të aplikimeve mobile learning i cili synon të
studiojë kontributin që mund të ofrojnë pajisjet mobile në lehtësimin e procesit mësimor
për fëmijët që nuk dëgjojnë gjatë mësimit të gjuhës së shenjave. Edhe në këtë rast
studimor efektshmëria e aplikimit është vlerësuar nëpërmjet opinioneve të marra me anën
e një pyetësori drejtuar mësuesve të Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë.
Kapitulli i tetë:
Në këtë kapitull, paraqitet përmbedhja e përfundimeve të nxjerra nga punimi lidhur me
studimin e kushteve aktuale, potencialin dhe kontributet e implementimeve mobile
learning dhe gjithashtu përfundimet e nxjerra nga implementimi, testimi e vlerësimi i të
gjitha rasteve të studimit.
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2. Mobile Learning dhe kontributet në
mësimdhënie
Ky kapitull synon të japë përkufizimin e fushës mobile learning
si dhe të studiojë bazën teorike të nevojës së implementimve në
këtë fushë duke u bazuar në teoritë kryesore të mësimdhënies, të
mësuarit në grup, mësimit sipas kontekstit si dhe rritjes së
interesit e përfshirjes në procesin mësimor.

2.1. Çfarë është Mobile Learning
“Termi mobile learning ose m-learning i referohet përdorimit të pajisjeve mobile si
telefona mobile, laptop, PDA apo tableta me qëllim trajnimin, mësimdhënien dhe
mësimnxënien. [1]”
Ai ndërtohet dhe përshtatet në përputhje me zhvillimet e fundit të teknologjive mobile[2].
Termi “learning” i referohet procesit të të mësuarit ndërsa “mobile” nga njëra anë i
referohet mundësive dhe aftësive të pajisjeve teknologjike për të qenë në lëvizje në
kontekstin e tyre fizik dhe nga ana tjetër i referohet aktiviteteve të procesit mësimor dhe
qëndrimit, pozicionit dhe sjelljes së nxënësve ndërkohë që përdorin teknologjinë për të
mësuar [3].
Të tjerë studiues [1] i referohen termit mobile si mundësisë për tu aksesuar në pozicione
të ndryshme, në kohë të ndryshme duke përdorur pajisje portative si laptop wireless, PDA
(Personal Digital Asistant) dhe smartphone.
Sigurisht që përdorimi i pajisjeve mobile në ndihmë të procesit mësimor është në
përputhje me qëllimin e sistemeve mësimore të së ardhmes që synojnë të përdorin
teknologji aktuale dhe të reja për të ofruar teknika inovative të mësimdhënies, trajnimit
dhe edukimit, që do të mund të ishin lehtësisht të aksesueshme dhe të disponueshme për
këdo që do të dëshironte të ishte pjesëmarrës [1].
“Mobile learning është mësimi në çdo vend dhe në çdo kohë i ofruar nga aksesimi i
menjëhershëm dhe sipas dëshirës i një bote të personalizuar të mbushur me mjetet dhe
burimet që ne dëshirojmë për të krijuar vetë njohuritë tona, të shuajmë kuriozitetet tona,
të bashkëpunojmë me të tjerët dhe të kultivojmë eksperienca të pamundura për tu krijuar
në kushte të tjera [2].”
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Mobile learning ripërcakton mundësitë dhe përgjegjësitë e mësuesve dhe nxënësve [2]. Si
rezultat ai mund të ridimensionojë konceptin e mësimdhënies dhe mësimnxëniës dhe të
zbehë ndarjen midis mësimit formal dhe informal [2].
Mobile learning vlerëson dhe mbron në mënyrën e vet, prezantimin e së resë dhe
inovatives në aspektin teknologjik, social dhe kulturor. Ai ka potencialin për të na hapur
një horizont të ri mbi mundësitë e një paradigme plotësisht të re dhe të na inkurajojë të
dalim jashtë kornizave të mënyrës sonë të zakonshme të të menduarit, mësuarit,
komunikuarit dhe reaguarit [3].

2.2. Kontributi në teoritë kryesore të mësimdhënies
Gjatë vitëve, janë zhvilluar disa teori lidhur më mënyrat më të mira të mësimdhënies.
Ndër këto, biheviorizmi, kognitivizmi dhe konstruktivizmi janë disa nga më të njohurat
dhe më të aplikuarat në mjediset mësimore. Teori të ndyshme japin argumentat e tyre
lidhur me nevojën e një mësimdhënieje të qëndërzuar tek studenti apo pedagogu, në
nevojën e të kuptuarit gjatë mësimit, të mësimit nga eksperienca, etj. Studimet e viteve të
fundit kanë vendosur theksin tek rëndësia e mësimit në grup, në një ambjent social, ku
krijohet mundësia e shkëmbimit të ideve, të diskutohet dhe të mësohet nga njëri-tjetri.
Një rëndësi e veçantë i jepet gjithashtu mësimit të lidhur sipas kontekstit dhe pozicionit
fizik të studentit.
2.2.1. Pajisjet mobile dhe teoritë kryesore të mësimdhënies

Biheviorizmi
Përbën një prej teorive të para të
mësimdhënies, por që është ende shumë e
aplikuar, në bashkëpunim edhe me teori të
tjera. Sipas kësaj teorie, procesi i të mësuarit
realizohet kur jepet një përgjigje ndaj një
stimuli specifik. Për këtë teori është shumë e
rëndësishme mënyra si lidhja stimul-përgjigje
krijohet, mirëmbahet dhe përforcohet. Gjatë
këtij procesi, nxënësi transferon njohuritë si
rezultat i përgjithësimit, ku njohuritë e marra
nga një stimul-përgjigje i mëparshëm mund të
përdoren në situata të njëjta ose të ngjashme në
të ardhmen [4].
Pajisjet mobile mund të përdoren në këtë
kontekst për të vendosur nxënësin përballë një
[17]

Figura 2-1Pajisjet mobile dhe biheviorizmi

stimuli (për shembull pyetjet lidhur me mësimin) duke dhënë në të njëjtën kohë
mundësinë e marrjes së përgjigjeve (në këtë rast përgjigjen e pyetjes nga ana e nxënësit).
Ato mund ti japin mundesinë çdo nxënësi që të aksesojë stimuj-përgjigje në mënyrë
individuale nga pajisjet e tyre personale. Pajisjet mobile japin gjithashtu mundësinë që
gjithë ky proces të realizohet në kohë reale, por edhe jashtë ambjenteve të mësimdhënies.
Pa ndihmën e këtyre pajisjeve, ky proces do të ishte më i vështirë për tu realizuar, sepse
nuk është e thjeshtë që një mësues të mund të komunikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë me
të gjithë nxënësit në të njëjtën kohë. Të gjitha të dhënat e gjeneruara nga ky proces mund
të ruhen lokalisht ose online, duke dhënë mundësinë e aksesimit të tyre përsëri në një
moment të mëvonshëm duke plotësuar kështu një aspekt tjetër të rëndësishëm të teorisë
bihevioriste.
Kognitivismi
Kjo teori, pranon disa prej karakteristikave të biheviorismit si vazhdimësia, përsëritja dhe
rëndësia e përforcimit të njohurive e shfaqjes së rezultateve [5]. Megjithatë, kjo teori
përbën një kalim të rëndësishëm nga mësimi me qendër mësuesin, tek mësimi me në
qendër nxënësin. Ajo përqëndrohet në dhënien e më shumë pavarësie tek nxënësi dhe
mundësisë për të zgjedhur llojin e mësimit që i përshtatet më shumë [5].
Pajisjet mobile kanë mundësinë e aplikimit të parimeve bazë të kësaj teorie. Duke marrë
parasysh karakterin individual dhe personal të këtyre pajisjeve, mund të themi që ato
mund të përdoren lehtësisht për të stimuluar mësimdhënien me në qendër nxënësin duke i
dhënë mundësinë këtij të fundit të aksesojë informacionet që përputhen me interesin e
tyre. Një prej karakteristikave kryesore të pajisjeve mobile është aksesueshmëria kudo
dhe kurdo, një aspekt shumë i rëndësishëm ky për të siguruar pavarësinë e nxënësit në
aksesimin e materialeve me përmbajtje mësimore në kohën dhe vendin që është më i
përshtatshëm për të.
Konstruktivizmi
Konstruktivizmi bazohet në idenë e ndërtimit të njohurive të reja nga njohuri ekzistuese
duke bashkëvepruar në mënyrë interaktive me ambjentin.
“Nxënësit mendojnë dhe krijojnë me ndihmën e pyetjeve, kërkimit të informacionit dhe
ekzperiancave në mësim. Këto të fundit japin mundësinë e ndërtimit të njohurive dhe
kuptimeve të reja [6]”
“Nxënësit ndërtojnë koncepte dhe ide të reja duke u bazuar mbi njohuritë ekzistuese.
Procesi i të mësuarit është aktiv dhe përfshin transformimin e informacionit, derivimin e
kuptimit nga eksperienca, krijimin e hipotezave, marrjen e vendimeve. [5]”
Konstruktivizmi social është një degë e konstruktivizmit që pranon se të kuptuarit gjatë
mësimit, arrihet duke bashkevepruar me të tjerë [7].
Konstruktivizmi konsiderohet si një prej teorive që ka ndikuar më shumë në
revolucionimin e procesit mesimor dhe në disa raste konsiderohet si më efektiv se
biheviorizmi [8].
[18]

Duke marrë parasysh rëndësinë e teorisë konstruktiviste, pajisjet mobile mund të
përdoren për të lehtësuar aplikimin e parimeve të kësaj teorive në procesin e
mësimdhënies dhe të të nxënit. Ato mund të ndihmojnë në krijimin e një ambjenti të
përshtatshëm mësimi dhe të oftrojnë mjete që mbështesin pjesëmarrjen aktive të
nxënësve. Në të tilla kushte, nxënësit mund të krijojnë lehtësisht ekperienca dhe njohuri
prej tyre, nëpërmjet dhënies në mënyrë të menjëhershme të përgjigjeve nga ana e
pajisjeve mobile. Këto pajisje japin gjithashtu mundësinë e komunikimit me të tjerët dhe
konsultimin e përgjigjeve të të tjerëve, për të mësuar nga eksperienca e tyre.

2.2.2. Pajisjet mobile dhe mësimi në grup

Procesi i të mësuarit është një aktivitet me në qendër nxënësin i bazuar në eksperienca
individuale, por është edhe një aktivitet social i bazuar në eksperiencat në grup. “Edhe
pse vetmia dhe qetësia krijojnë kushte të përshtatshme për të mësuar, veprimtaritë
sociale si biseda, diskutime, puna në grup, luajnë një rol kritik në procesin e të mësuarit”
[9].
Nxënësit mësojnë më shumë nga puna në grup se sa nga ajo që shpjegohet në klasë.
Shkëmbimi aktiv i ideve dhe diskutimet në grup rrisin interesin e studentëve për mësimin
dhe si rrjedhim edhe në përmirësimin e rezultateve të tyre [10].
Një prej përdorimeve më të shpeshta të pajsjeve mobile nga ana e studentëve, është për të
komunikuar, shkëmbyer ide, eksperienca, kryesisht nëpërmjet rrjeteve sociale, chateve,
etj [11]. Duke marrë parasysh këtë prirje, mund të themi se pajisjet mobile do të ishin
tepër të përshtatshme edhe për të komunikuar në ambjente të kontekstit mësimor.
Rezultatet e pyetësorit drejtuar studentëve [11], tregojnë se pjesa më e madhe e
studentëve janë të interesuar në lidhje me këtë lloj përdorimi.
“Ne kemi nevojë të vrojtojmë të tjerët teksa punojnë nqs duam të shohim atë që ata dinë”
[9]. Përdorimi i pajisjeve mobile në grup do të ndihmonte nxënësit të shihnin mendimet,
përgjigjet dhe rezultatet e nxënësve të tjerë, dhe të mësonin prej tyre. Nxënësi mund të
mësojë prej gabimeve të të tjerëve ose prej gabimeve të tij, krahasuar me përgjigjet e të
tjerëve.
Një përdorim i pajisjeve mobile në punën në grup do të mund të ishte gjatë
eksperimenteve laboratorike. Në këto raste ato do të mund të ndihmonin në shpërndarjen
dhe shkëmbimin e rezultateve, në ndarjen e punëve midis pjesëtarëve të grupit, si dhe
mbledhjen e një sasie të madhe të dhënash nga zhvillimi i disa punëve laboratorike të
kryera nga studentë të ndryshëm, për të arritur rezultate më të sakta, më të detajuara dhe
më të shpejta.
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Figura 2-2 Pajisjet mobile dhe mësimi në grup

Studiuesit [10] diferencojnë mësimin bashkëpunues, si mësimin në një grup nxënësish,
nga mësimi kooperues ku bashkëpunimi supervizohet nga mësuesit. Të dyja këto forma
mësimi janë shumë të rëndësishme në mësimdhënie dhe konsiderohen si pjesë e teorisë
konstruktiviste të mësimit. Pajisjet mobile mund të mbështesin të dyja këto forma duke
krijuar ambjentin e përshtatshëm që nxënësit të shkëmbejnë njohuri kurdo dhe kudo që
ata ndodhen dhe jo vetëm në ambjentet e klasës ku mund të zhvillohet edhe kumunikimi
ballë për ballë. Sigurisht që edhe krijimi e supervizimi i grupeve nga ana e mësuesve
mund të mbështetet lehtësisht nga pajisjet mobile. Duke përdorur këto pajisje, mësuesit
mund të menaxhojnë më lehtësisht dhe me më shumë fleksibilitet grupet, tju japin atyre
detyra, apo edhe të kontrollojnë rezultatet. Në krahasim me implementimet e mëparshme
e-learning, pajijet mobile janë shumë herë më të përshtatshme në mësimin në grup duke
qenë se ato mund të aksesohen kudo dhe në çdo kohë, duke mundësuar një komunikim në
kohë reale.

2.2.3. Mësimi sipas kontekstit

Është tepër e rëndësishme të merret në konsideratë konteksti fizik dhe social i studentit
gjatë procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit [12]. Ashtu si e përmendëm edhe pak më
lart, karakteristika kryesore e pajisjeve mobile është aksesueshmëria në çdo kohë dhe në
çdo vend dhe kjo karakteristikë mund të mbështesë mësimdhënien e bazuar tek konteksti.
Këto pajijsje mund të përdoren për të mësuar lidhur me pozicione gjeografike specifike të
përdoruesit. Nga ana tjetër, mësimet në natyrë kryesisht në lëndët biologjike dhe
mjedisore mund të mbështeten tek informacionet shtesë të ofruara nga pajisjet mobile.
Mësimi varet nga situata, aktiviteti, konteksti dhe kultura [12]. Është shumë e
rëndësishme që të lidhen instruksionet formale të klasës me aktivitete aplikative dhe
mjedisin fizik për të ilustruar anën praktike.
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2.2.4. Pajisjet mobile dhe modeli i perspektivave të ambjentit mësimor
Studiuesit ofrojnë një model efektiv për sa i përket procesit të mësimdhënies, procesit të
të nxënit dhe dizenjimit të ambjenteve mësimore [13]. Në vazhdim do të ndalemi tek
suporti që japin pajisjet mobile ndaj këtij modeli të ilustruar në figurën 2-3.

Figura 2-3 Perspektivat e ambjentit mësimor

A. Perspektiva me fokus nxënësin
Të përqëndrohesh tek nxënësi do të thotë ti kushtosh vëmendje aftësive të tij si dhe
sfondit të tij arsimor dhe kulturor. Kjo perspektivë inkurajon mësuesin për ti kushtuar
vëmendje njohurive fillestare dhe progresit të secilit nxënës në mënyrë individuale me
qëllim krijimin e materialeve dhe strategjive të mësimdhënies sa më efektive [13].
Shpesh kjo detyrë është tepër e vështirë sidomos në shkollën e lartë për shkak të numrit të
madh të studentëve. Në këto kushte pedagogët e kanë gati të pamundur të fokusohen dhe
ndjekin ecurinë e secilit prej studentëve, për më tepër në rastet kur këta të fundit janë të
tërhequr e nuk marrin pjesë në mënyrë aktive gjatë mësimit.
Në këto situata, pajisjet mobile mund të ndihmojnë mësuesit të kenë një perspektivë të
fokusuar tek nxënësi gjatë punës së tyre. Vetë natyra personale e përdorimit të këtyre
pajisjeve, çon drejt një marrëdhënie më direkte dhe individuale me nxënësin, madje edhe
me ata që hezitojnë të aktivizohen gjatë mësimit. Duke përdorur këto pajisje, mësuesit
mund të marrin një infomacion më të detajuar rreth nxënësve, progresit dhe nevojave të
tyre.
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B. Perspektiva me fokus njohuritë
“Ndërkohë që përspektiva me në fokus nxënësin përqëndrohet tek nxënësi si pikë fillese,
perspektiva me në qendër njohuritë përqëndrohet tek ajo që ofrohet për tu mësuar
(subjekti), pse mësohet (të kuptuarit), se si njohuria duhet organizuar për të mbështetur
zhvillimin e ekspertizës (kurrikula) dhe se çfarë është kompetenca dhe perfeksionimi
(objektivat e të mësuarit) [13] “
Këto objektiva mund të realizohen shumë mirë me ndihmën e pajisjeve mobile. Këto
pajisje mund të lehtësojnë procesin e mbledhjes së një sasie të konsiderueshme
informacioni nga nxënësit, informacion ky, që mund të jetë shumë i vlefshëm në të
kuptuarit më mirë të nevojave dhe progresit të tyre. Duke analizuar këtë informacion,
mësuesit mund të marrin vendime më të mira lidhur me materialet që u japin nxënësve,
organizimin e tyre, mënyrën e strukturimit të leksioneve që zhvillohen si dhe në
përmirësimin e kurrikulës mësimore. Të dhënat e nxënësve mund të mblidhen dhe
analizohen në kohë reale, për ti ndihmuar gjatë zhvillimit të mësimit, por edhe në një
perspektivë më të gjerë, për analiza më të detajuara me ndihmën e teknikave data mining.

C. Përpektiva me fokus vlerësimin
Sipas kësaj perspektive, është shumë e rëndësishme të bëhet i dukshëm procesi i të
kuptuarit dhe mësuarit të nxënësve, me qëllim që të shërbejë si guidë dhe reference, si për
mësuesin ashtu edhe për nxënësin [13].
Kjo perspektivë thekson rëndësinë e ofrimit të mundësisë së supervizimit të nxënësve nga
ana e mësuesve, dhe në të njëtën kohë ofrimin e mundësisë së rishikimit dhe përmirësimit
të të kuptuarit për vetë nxënësin.
Në këtë këndvështrim, pajisjet mobile do të jepnin një ndihmë të konsiderueshme. Vetë
natyra personale e përdorimit të këtyre pajisjeve i jep mundësinë nxënësve të rishikojnë
dhe konsultojnë veprimet dhe rezultatet e tyre të mëparshme. Aplikacionet mobile mund
të ofrojnë gjithashtu analiza më të detajuara dhe të paraqitura në një mënyrë më të
kuptueshme për nxënësin. Një avantazh i madh është gjithashtu mundësia e konsultimit të
këtyre rezultateve në çdo kohë dhe në çdo vend që ndodhet nxënësi.

D. Perspektiva me fokus komunitetin
Kjo përspektivë, qëndron rreth të gjitha përpektivave të tjera të lartpërmendura. Ashtu si
u përmend edhe më lart, mësimi në komunitet, brenda apo jashtë klasës, mund të
mbështetet shumë mirë nga ana e pajisjeve mobile.
Perpektiva me fokus komunitetin, inkurajon kulturën e pyetjes dhe guximit për të marrë
pjesë aktive dhe për të riskuar [13].
Përdorimi i pajisjeve mobile mund të inkurajojë shumë mirë në pjesëmarrjen aktive të
nxënësve dhe marrjen e riskut për tu përgjigjur, duke qenë se jep mundësinë e konsultimit
me përgjigjet e të tjerëve dhe në të njëjtën kohë të gabimeve të të tjerëve. Në të tilla
kushte nxënësit do të guxonin më shumë duke kuptuar më qartë se të gjithë mund të bëjnë
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gabime. Është mirë që gabimet të mos shihen si tregues i mungesës së njohurive, por si
elementë që ndihmojnë në arritjen e të kuptuarit [13].
Studiuesit inkurajojnë që diferencat të mendohen si burime për tu përdorur dhe jo si
pengesa që duhet të kalohen [9]. Diferencat e individëve të ndryshëm prodhojnë një sasi
të madhe idesh dhe strategjish për të cilat mund të diskutohet, reflektohet dhe mësohet
[9].
Nga ana tjetër, frika e bërjes së gabimeve, mund të reduktohet nëpërmjet pjesëmarrjes
anonime, dhe kjo gjë mund të arrihet shumë lehtësisht nëpërmjet pajisjeve mobile.
Një aspekt i rëndësishëm i kësaj perspektive është gjithashtu inkurajimi i bërjes së
pyetjeve dhe marrjes së rolit të pyetësit që zakonisht e ka si rol mësuesi.
“Nëpërmjet pyetjeve drejtuar nxënësve të tjerë, zhvillohet aftësia e monitorimit të të
kuptuarit. Nëpërmjet përgjigjes së pyetjeve të nxënësve të tjerë, forcohet të kuptuarit të
asaj që ka komunikuar në mënyrë efektive [13].” Bërja e pyetjeve dhe marrja e
përgjigjeve, për më tepër në kohë reale, mund të realizohet shumë mirë me anën e
pajisjeve mobile.

2.2.5. Pajisjet mobile në lidhje me përfshirjen dhe interesin e nxënësit
Përfshirja e studentit përbën një element shumë të rëndësishëm që ndikon në një proces
mësimor efektiv.
“Përfshirja shihet si predispozicioni kundrejt të mësuarit, të punuarit me të tjerët dhe të
funksionuarit në një institucion social, që shprehet në të ndjerin e studentit si pjesë e
përbërëse e shkollës si dhe në pjësëmarrjen e tij në aktivitetet shkollore [14]”.
Përfshirja ndikon në rritjen e përmirësimeve lidhur me procesin mësimor [15].
Në të tilla kushte, studimi i përshirjes së studentit mund të çojë në rritjen e efektivitetit të
mësimdhënies dhe të të nxënit.
Studiuesit identifikojnë tre dimensione kryesore të përfshirjes së studentit, edhe pse mund
të themi që nuk mund të ndahen kaq lehtësisht nga njëra tjetra [16]. Në vijim do të
ndalemi në suportin që mund të ofrojnë pajisjet mobile për secilën nga këto dimensione.
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Figura 2-4 Perspektivat e përfshirjes së studentit

Përfshirja në sjellje
Përfshirja në sjellje përbën përfshirjen në aktivitetet akademike e mësimore dhe
karakterizohet nga sjellje si vëmendja, përqëndrimi, përpjekja, këmbëngulja, drejtimi i
pyetjeve dhe marrja pjesë në diskutime [15].
Kjo lloj përfshirje është e rëndësishme sepse sigurohet që nxënësi është fizikisht i
gatshëm dhe me dëshirë për të mësuar [16].
Ne mund të rrisim përfshirjen në sjellje të nxënësve nëpërmjet përdorimit të pajisjeve
mobile sepse në bazë të studimeve këto pajisje konsiderohen si shumë tërheqëse nga ana
e tyre dhe si rezultat zgjidhen të përdoren shumë shpesh në aktivitetet e përditshme. Në
vitin 2015, 85 % e studentëve zotëronin një smartphone dhe 8 nga 10 (më saktësisht 86
%) e studentëve i përdornin shumë rregullisht, në krahasim me 83% në vitin 2014 [17].
Rezultate shumë optimiste dalin edhe nga statistikat e nxjerra në Fakultetin e Shkencave
të Natyrës [11].
Përfshirja emotive
Përfshirja emotive i referohet perceptimeve të studentëve, ndjesive dhe interesit lidhur me
mësimin [15].
Studiuesit theksojnë rëndësinë e një modeli Pjesëmarje – Identifikim për nxënësit në
shkollë [18]. Ky model i referohet pjesëmarrjes aktive të studentit në klasë dhe mësim, si
dhe ndjesisë së të qënit i identifikuar në shkollë.
“Pjesëmarrja përbën kushtin bazë dhe minimal për ekzistencën e një mësimi formal.
Nxënësi duhet të ndjekë mësuesin, të lexojë, studiojë, memorizojë, të përgjigjet ndaj
pyetjeve, të plotësojë detyrat e dhëna, etj. [18]”
Të gjitha këto procese mund të mbështeten dhe lehtësohen me përdorimin e pajisjeve
mobile dhe aplikacioneve mobile.
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Është e rëndësishme për një nxënës që të zhvillojë dhe mbajë një lloj lidhje me shkollën,
të ndjehet pjesë e ambjentit shkollor e mësimor e të identifikohet në këtë ambjent. Në
këtë mënyrë shkolla do të përbëjë për këta nxënës një pjesë të rëndësishme të
eksperiencës së tyre dhe ata do të vlerësojnë suksesin dhe arritjet në shkollë [18].
Përdorimi personal dhe aksesi direkt i ambjentit mësimor nga pajisjet personale mobile,
do të ndihmonte shumë që studentët të ndiheshin pjesë e procesit mësimor, të ndihen të
identifikuar personalisht dhe të ndërgjegjësohen se opinioni i tyre merret në konsideratë.
Studentët mund të ndjejnë më mirë rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre dhe kontributin që ata
japin në procesin mësimor në përgjithësi. Dhënia e përgjigjeve të sakta dhe pjesëmarrja
aktive pozitive, mund të shihet nga mësuesit dhe nxënësit e tjerë duke përdorur pajisjet
mobile. Ky fakt mund të ndihmojë në përfshirjen e nxënësve dhe ti motivojë ata të marrin
më shumë pjesë në mënyrë aktive në të ardhmen.
Përfshirja në perceptim
Përfshirja në perceptim i kushton vëmendje investimit në të mësuar dhe përfshin vetrregullimin dhe të qënit strategjik [15].
“Vetmonitorimi ndihmon nxënësin të zhvillojë aftësinë për të marrë kontrollin e të
mësuarit të vet, të përcaktojë objektiva në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të monitorojë
progresin e tij në arritjen e tyre. [13].”
Vetrregullimi duke përdorur pajisjet mobile mund të arrihet duke monitoruar rezultatet e
tyre mësimore, kontributin e tyre në komunitet dhe duke u përpjekur për të arritur më
shumë. Në këtë mënyrë nxënësit stimulohen për të qenë më strategjikë, të bëjnë plane, të
zgjedhin materialet mësimore për të cilat kanë nevojë, etj. Mundësi të ngjashme u
oftohen edhe nga aplikime të ndryshme e-learning, por nëpërmjet pajisjeve mobile, i
gjithë procesi mund të kryet në çdo vend dhe kohë ku ndodhet nxënësi dhe jo vetëm nga
një ambjent fiks që mund të jetë shkolla, biblioteka apo shtëpia.
Kur nxënësit realizojnë vetrregullimin, ata janë pjesëmarrës aktivë në procesin e vet të të
mësuarit [19].
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3. Potenciali i implementimit të Mobile
Learning në kontekstin shqiptar
Kapitulli fillimisht ndalet në studimin e qasjes me teknologjinë të
sistemit arsimor shqiptar. Më pas ndalet në përshkrimin dhe
vlerësimin e rezultateve të pyetësorit mbi disponueshmërinë dhe
përdorshmërinë e pajisjeve mobile, me qëllim studimin e
potencialit të implementimit të aplikimeve mobile learning.

3.1. Sistemi arsimor shqiptar dhe qasja me teknologjinë
Investimi në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), që prej
shumë vitesh ka qenë një prej prioriteteve kryesore shqiptare. Pjesë e kësaj strategjie dhe
madje në një vëmendje të veçantë ka qenë fokusi dhe përpjekja e një përfshirje sa më të
madhe të TIK në fushën e arsimit dhe edukimit.
“Qëllimi kryesor i shtrirjes së Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit në shkolla
është rritja e cilësisë në mësimdhënie dhe përgatitja e nxënësve më aftësitë e duhura të
qytetarisë dixhitale për të qenë i aftë të studiojë, kërkojë dhe punojë në një botë të
drejtuar gjithnjë e më shumë nga informatizimi i proceseve dhe shërbimeve. [20]”
Në bazë të studimeve shqiptare të publikuara [21], evidentohen disa arsye që përcaktojnë
rëndësinë dhe domosdoshmërinë e përdorimit të teknologjisë gjatë procesit mësimor në
Shqipëri. Ndër këto përmenden:
1. Përdorimi i teknologjisë do të ofronte një mënyrë jo tradicionale të të mësuarit
dhe do të bënte që nxënësi të ishte më i interesuar për mësimin.
2. Do të ndihmonte në zvogëlimin e kohës së të mësuarit nga ana e nxënësit.
Mësuesit dhe prindërit pranojnë faktin që përdorimi i teknologjisë bën që nxënësit
dhe fëmijët e tyre të përdorin më me efikasitet kohën e tyre të punës.
3. Përdorimi i teknologjisë ndikon pozitivisht në qëndrimet e nxënësve duke i bërë
ata të ndjehen më të suksesshëm, më të motivuar dhe me më shumë vetbesim.
4. Suksesi i nxënësit varet në mënyrë të veçantë nga aftësia e tyre për të aksesuar,
përshtatur dhe krijuar aftësi e dije duke përdorur teknologjinë.
Në kuadër të investimeve ne fushën e TIK në shkolla, janë bërë investime të
konsiderueshme edhe në infrastrukturën fizike mbështetëse. Si rezultat i këtyre
investimeve ekzistojnë rreth 1496 laboratore kompjuterike, me një numër total prej
24,125 kompjutera [22]. Ekziston raporti 1 kompjuter për 21 nxënës me një raport të
kompjuterave për 100 nxënës, prej 4.65.
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Figura 3-1 Gjendja e laboratoreve dhe kompjuterave në arsimin parauniversitar [3]

Sipas raporteve, linja e internetit është prezente në të gjitha shkollat e arsimit
parauniversitar ku secila prej tyre ka një lidhje broad-band të dedikuar . Në shkolla është
instaluar dhe konfiguruar infrastruktura e përshtatshme e rrjetit për ti krijuar mundësinë
mësuesve dhe nxënësve të shfrytëzojnë burime të ndryshme në kuadër të përmirësimit të
procesit të mësimdhënies dhe të nxënit, nëpërmjet aplikimit të teknologjive të reja në
arsim.

Figura 3-2 Numri i shkollave me akses ndaj internetit [3]
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Duke u bazuar tek të dhënat e publikuara [20] mund të themi se:
-

Lënda e TIK-ut është shtrirë edhe në arsimin bazë përveç se në shkollën e mesme.

-

Nxënësit mund të marrin informacion vetëm në laboratorët kompjuterikë, por jo
në mjedise të tjera të shkollave si, p.sh., biblioteka;

-

Në më shumë se 1/3 e shkollave, nxënësit kanë mundësi të kufizuara për marrjen
e informacionit online;

-

Mungojnë plotësisht përmbajtjet dixhitale në gjuhën amtare; shfrytëzohen vetëm
përmbajtje nga interneti, që dallojnë nga burimi i shfrytëzuar;

Përparime dhe investime janë bërë edhe në fushën e trajnimit të mësuesve në përdorimin
e TIK, pajisjeve dhe teknologjive të veçanta pjesë e kurrikulave mësimore. Sipas
raporteve të publikuara [22], janë trajnuar rreth 2000 mësues të profilit shkencor dhe
shoqëror. Janë trajnuar të gjithë mësuesit që zhvillojnë lëndën e teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit në një numër total prej 4484 mësuesish. Përveç mësuesve
jane trajnuar edhe 500 administratorë të shkollave mbi aplikimin dhe integrimin e TIK,
si dhe mbështetjen e politikave në shkollave.

Figura 3-3 Tranimi i mësuesve në përdorimin e TIK [3]

Në strategjinë për vitet 2015 – 2020 parashikohet që të vazhdohen investimet lidhur me
përhapjen e përdorimit të TIK në fushën e edukimit, duke pasuruar infrastrukturën fizike
mbështetëse me kompjutera, laptopë por edhe tableta, internet me shpejtësi të lartë,
vazhdimi i trajnimit të mësuesve në përdorimin e TIK, etj.
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Situata aktuale e mësimit me pajisje mobile
Lidhur me përdorimin e pajisjeve mobile në sistemin arsimor në Shqipëri, jemi akoma në
hapat e para. Kohët e fundit janë shpërndarë vetëm në disa shkolla pilot një numër i
kufizuar tabletash. Megjithatë, nuk është publikuar dhe bërë i njohur asnjë implementim
konkret, qoftë edhe në fazë testimi, që të përdorë këto tableta apo pajisje të tjera mobile
në fushën mësimore, për të përmirësuar procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, në asnjë
prej niveleve arsimore, private apo publike qofshin ato.

3.2. Potenciali i Mobile Learning
3.2.1. Përdorimi i pajisjeve mobile në Shqipëri
Pajisjet mobile në dekadën e fundit kanë pësuar një përhapje të konsiderueshme. Në botë,
sipas International Telecommunication Union (ITU) abonimet mobile përbëjnë 95.5% të
popullsisë. Në Shqipëri ky raport arrin në 116% me 3,685,983 abonime mobile duke
kaluar edhe disa prej vendeve të zhvilluara, si Amerika (95.53%), Kina (88.71%), Turqia
(92.96%), Franca (98.50%), etj.
Qëllimi kryesor i përdorimit të tyre, sigurisht vazhdon të mbetet komunikimi në mënyrën
standarte me anën e thirrjeve dhe sms-ve. Megjithatë, vitet e fundit, ndihmuar edhe nga
zhvillimet e shpejta teknologjike, vihet re një rritje e përdorimit të pajisjeve mobile për të
aksesuar shërbime të cilat kanë qënë domain i pajisjeve desktop. Ne i përdorim për të
naviguar në internet, për të aksesuar rrjetet sociale, për të kërkuar dhe blerë produkte të
ndryshme, etj. Smart mobile devices na japin në të njëjtën kohë mundësinë për të
kërkuar, shkarkuar dhe përdorur aplikacione të shumta të ofruara me shumë lehtësi nga
sistemet kryesore operative mobile (IOS, Android, Windows Mobile, etj).
Nga burimet e ITU, vihet re një rritje tepër e madhe e abonimeve aktive mobile të
internetit duke lënë shumë prapa abonimet fikse të internetit, ritmet e rritjes së të cilave
janë gati të pandjeshme. Në Shqipëri numërohen 182.556 abonime fikse të internetit
(5.75%) dhe 553,000 abonime mobile të internetit (18%). Nga statistikat lidhur me
aksesimin e rrjeteve sociale, në Shqipëri numërohen 980,000 përdorues (33%) që
aksesojnë këto rrjete nga pajisjet mobile. Këto shifra tregojnë qartë se në Shqipëri, ashtu
si edhe në botë, pajisjet mobile po përdoren gjithnjë e më shumë në veprimtarinë e
përditshme.
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3.2.2. Përdorimi i pajisjeve mobile në radhët e studentëve
Para se të vrojtonim mundësinë e implementimeve konkrete që përdorin pajisjet mobile
në ndihmë të procesit mësimor, kemi dashur të kuptojmë paraprakisht raportin e
studentëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës me pajisjet mobile. Për këtë arsye, kemi
zhvilluar një pyetësor dhe ja u kemi drejtuar rreth 400 studentëve që i përkisnin degëve
dhe programeve të ndryshme të studimit pranë këtij fakulteti.

A. Zhvillimi i pyetësorit në lidhje me përdorshmërinë e pajisjeve mobile nga
studentët
Pyetjet kryesore, alternativat e mundshme të tyre si dhe arsyen e përfshirjes së tyre në
pyetësor, janë përmbledhur shkurtimisht në tabelën 3.1.

Tabela 3-1Pyetësori për përdorshmërinë e pajisjeve mobile nga studentët. Pyetjet kryesore dhe arsyet e
përfshirjes.

Pyetja

Alternativat

Arsyet e përfshirjes në pyetësor
Për të kuptuar raportin e
studentëve që do të mund të
instalonin dhe përdornin një
aplikacion mobile.

Ju keni një smartphone

a. Po
b. Jo

Sa herë ju ndodh të mos e
keni telefonin tuaj me vete
(përvec rasteve kur e
harroni)?

a. Asnjëherë
b. Shumë rrallë
c. Shumë shpesh

Sa shpesh keni akses ndaj
internetit në telefonin tuaj?

a. Gjithmonë
b. Shumë shpesh
c. Shumë rrallë
d. Asnjëherë

Sa shpesh e përdorni
telefonin tuaj, përveç se për
telefonata?

a. Shumë herë gjatë
ditës
b. 1 hërë në ditë
c. 1 herë në disa ditë
d. Asnjëherë
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Për të kuptuar probabilitetin e
mundësisë për ti aksesuar
studentët
nëpërmjet
një
aplikacioni mobile në telefonat e
tyre

Për të kuptuar më shumë lidhur
me prirjen që ka studenti për të
përdorur telefonin e tij për
shërbime të ndryshme, kryesisht
nëpërmjet aplikacioneve mobile.

a. Më shumë nga
Ku e keni më të thjeshtë dhe
telefoni juaj
parapëlqeni ti aksesoni
b. Më shumë nga
shërbime si interneti, rrjete
komjuteri juaj
sociale, lojra, aplikacione, etj
personal

Sa shpesh e përdorni
telefonin tuaj për të aksesuar
materiale shkollore

Për të njohur më shumë rutinën e
studentëve dhe diponibilitetin e
tyre për të përdorur aplikacione
nga telefoni i tyre pavarësisht
përparësive që ka përdorimi i
pajisjeve desktop për të njëjtat
qëllime.

a. Shumë shpesh
b. Shpesh
c. Rrallë
d. Asnjëherë

Sa shpesh e përdorni
telefonin tuaj për tu
konsultuar lidhur me çështje
mësimore (qoftë edhe me
shoqërinë tuaj)

a. Shumë shpesh
b. Shpesh
c. Rrallë
d. Asnjëherë

Sa mendoni se mund t’ju
ndihmonte aksesimi i
materialeve shkollore
nëpërmjet telefonit tuaj?

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

Për të kuptuar përdorimin aktual
të telefonit nga ana e studentëve
në lidhje me mësimin, dhe
dëshirën e tyre për ta përdorur më
shumë në kuadër të procesit
mësimor, brenda apo jashtë
klasës.

B. Rezultatet e pyetësorit
Telefonat smartphone ofrojnë më shumë mundësi dhe opsione në zhvillimin e Mobile
Learning. Përveç kapaciteteve më të mëdha ruajtëse dhe procesuese, ato të japin
mundësinë e përdorimit të applikacioneve mobile të aksesueshme publikisht nga storet e
sistemeve kryesore operative mobile. Të tilla aplikacione mund të lehtësojnë ndjeshëm
procesin e mësimit nga pajisjet mobile. Për këtë arsye, nëpërmjet pyetësorit është
munduar të kuptohet shkalla e përhapjes së smartphoneve. Nga grafiku 3.1 vihet re
dukshëm një përhapje në shkallë të gjerë e këtyre pajisjeve, diçka kjo e paimagjinueshme
vetëm pak vite më parë.
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Sa studentë disponojnë një smartphone
12%
Kanë një smartphone
Nuk kanë një
smartphone

88%

Grafiku 3-1 Sa studentë disponojnë një smartphone

Studentët gjithashtu janë pyetur se sa shpesh e kanë telefonin e tyre me vete dhe rezultati
është shprehur në grafikun 3.2. Duket qartë që telefoni është shndërruar në një mjet
plotësisht të domosdoshëm dhe të pazëvendësueshëm të cilin studentët kujdesen ta kenë
gjithmonë me vete. Ky fakt krijon një situatë tepër favorizuese për ofrimin dhe përfitimin
e shërbimeve mobile learning në kohë reale.
Sa shpesh e kanë studentët telefonin me vete?
0%
20%
Gjithmonë
Shumë shpesh
80%

Shumë rrallë

Grafiku 3-2 Sa shpesh e kanë studentët telefonin me vete

Sigurisht që rezultatet e mësipërme vijnë edhe prej arsyes bazë për të cilën është përdorur
gjithmonë telefoni: kryerja e telefonatave. Për këtë arsye është dashur të kuptohet se sa
shpesh e përdorin studentët telefonin për shërbime të ndryshme nga telefonata. Grafiku
3.3 tregon që 95% e tyre e përdorin shumë shpesh gjatë ditës, një shifër kjo e
konsiderueshme dhe që ndoshta duhet të na bëjë të ndryshojmë mendim lidhur me arsyen
bazë të përdorimit të telefonit. Rezultati tregon mbi të gjitha një interes shumë të madh
për shërbime të tjera që në të shumtën e rasteve ofrohen nga aplikacione mobile.
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Sa shpesh përdoret telefoni perveç se për
telefonata.
5%
Shumë herë gjatë ditës
Disa herë në ditë
1 herë në ditë

95%

Asnjeherë

Grafiku 3-3 Shpeshtësi e përdorimit të telefonit përcveç se për telefonata

Një ndër kërkesat bazë të ofrimit të shërbimeve mobile learning në kohë reale është
aksesi ndaj internetit. Nga përgjigjet e dhëna në pyetësor rezulton se gati të gjithë
studentët, përjashtuar një përqindje tepër e vogël, kanë akses shumë të shpeshtë në
internet.
Sa shpesh kanë akses ndaj internetit në
telefon.
3% 1%

50%

46%

Gjjithmonë
Shumë shpesh
Shumë rrallë
Asnjëherë

Grafiku 3-4 Shpeshtësia e aksesit të internetit nga telefoni

Pas analizimit të përgjigjeve të marra, vihet re një interes i veçantë në përdorimin e
smartphone-eve në aksesimin e materialeve shkollore. Nga ky rezultat vlerësojmë se
shifrat do të ishin akoma më të larta në qoftë se do të ekzistonte një platformë që do të
mund tu ofronte materialet shkollore në sasi dhe në mënyra më të përshtatshme.
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Sa shpesh përdoret telefoni për të aksesuar
materiale shkollore.
4%
12%

Shumë shpesh

34%

Shpesh
Rrallë

50%

Asnjëherë

Grafiku 3-5 Prirja e studentëve për të aksesuar materiale shkollore nga telefoni

Duket qartë gjithashtu nga grafikët e paraqitur, që studentët e parapëlqejnë së tepërmi
telefonin si mjet komunikimi me shoqërinë duke përdorur aplikacione mobile të
instaluara në telefonin e tyre. Këtë mënyrë të shpejtë të komunikimit, ata shpesh e
përdorin edhe për konsultime në lidhje me materiale mësimore ashtu siç duket nga
grafiku 3.6.
Sa shpesh përdoret telefoni për
të komunikuar me shoqërinë.

Sa shpesh përdoret telefoni
për tu konsultuar për çështje
mësimore

0%
0%

8%

18%

47%
45%
82%

Shumë shpesh

Shpesh

Rrallë

Asnjëherë

Shumë shpesh
Rrallë

Shpesh
Asnjëherë

Grafiku 3-6 Shpeshtësia për tu kunsultuar me të tjerët për çështje mësimore nëpërmjet telefonit

Pas pyetjes se ku parapëlqenin ti aksesonin shërbime të njëjta, nga kompjuteri apo nga
telefoni, në një përqindje më të lartë studentët kanë zgjedhur opsionin e aksesimit nga
telefoni. Sigurisht, që rezultate të tilla nuk do të mund ti imagjinonim shumë pak vite më
parë.
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Ku parapëlqehen dhe aksesohen më
shpesh të njëjtat shërbime
36%

Më shumë nga kompjuteri

64%

Më shumë nga telefoni

Grafiku 3-7 Parapëlqimi i pajisjeve mobile kundrejt atyre desktop

Një përdorim kaq i madh dhe i shpeshtë i pajisjeve mobile nga ana e studentëve dhe për
më tëpër interesi i madh i tyre për të përdorur telefonin për çështje mësimore tregon në të
njëjtën kohë potencialin dhe nevojën e studimeve dhe implementimeve në fushën e
Mobile Learning për përdorimin e pajisjeve mobile në ndihmë të proceseve mësimore.

[35]

4. Metodat për zgjedhjen dhe vlerësimin e
aplikimeve mobile learning
Në këtë kapitull trajtohen fillimisht indikatorët kryesorë që duhet
të merren në konsideratë gjatë zgjedhjes së implementimit të
përshtatshëm mobile learning në këndvështrimin e procesit
mësimor, karakteristikave të pajisjeve mobile dhe opsioneve të
mundshme të implementimit. Më pas paraqiten metodat dhe hapat
e ndjekur gjatë hartimit të pyetësorëve të zhvilluar në kuadër të
këtij studimi.

4.1. Indikatorë lidhur me implementimin e duhur mobile learning
Para dizenjimit të një aplikimi mobile learning, duhet të marrim parasysh disa faktorë, të
parë nga perspektiva e procesit mësimor si dhe nga perspektiva e pajisjeve mobile. Është
e nevojshme të konsiderojmë nevojat kryesore të procesit mësimor në një ambjent mobile
si mundësia e aksesimit të materialeve mësimore me ose pa nevojën e internetit,
sinkronizimi me të dhënat më të reja, puna në grup, aksesimi i një sasie të madhe
informacioni, etj.
Nga a ana tjetër, duhet të konsiderojmë gjithashtu edhe karakteristikat kryesore të
pajisjeve mobile, avantazhet dhe mangësitë e tyre. Disa prej këtyre karakteristikave si për
shembull lëvizshmëria apo mundësia e aksesimit të funksionaliteve hardware dhe
software të pajisjeve, mund të ndikojnë pozitivisht në procesin mësimor, por të tjera
mund të ndikojnë ‘negativisht’ si për shembull burimet e kufizuara të pajisjeve mobile.

4.1.1. Indikatorë të lidhur me procesin mësimor dhe pajisjet mobile.
- Aksesimi online dhe offline
Procesi mësimor mund të realizohet në situara dhe pozicione të ndryshme. Në qoftë se
pajisjet mobile do të përdoren për të mbështetur këtë proces, do të jetë e vështirë që të
realizohet një lidhje me internetin në të gjitha situatat. Duke marrë parasysh këtë fakt,
duhet konsideruar ofrimi i mundësisë së aksesimit të materialeve me ose pa akses ndaj
internetit. Ofrimi i mundësisë së aksesimit të materialeve vetëm online, ndër të tjera do të
rezultonte në një performancë të ndryshueshme të aplikimit, në varësi të cilësisë së
lidhjes me internetin.
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Figura 4-1 Këndvështrimi mësimor dhe pajisjet mobile

- Sinkronizimi
Në qoftë se pajisjet mobile do të përdoren në gjendje online dhe offline gjatë procesit
mësimor, duhet të merret në konsideratë mënyra e sinkronizimit të të dhënave, që nxënësi
të ketë gjithmonë të dhënat e përditësuara. Ky sinkronizim mund të realizohet në
momentin që nxënësi lidhet me internetin, ose vetë nxënësi të përcaktojë kohën dhe të
dhënat që do të sinkronizohen.
- Komunikimi
Të mësuarit është ndër të tjera edhe një aktivitet social, ku nxënësit mësojnë nga puna në
grup. Shkëmbimi aktiv i ideve dhe diskutimi në grup, ndihmon në rritjen e interesit të
mësim dhe si rezultat edhe në rritjen e rezultateve [10]. Duke marrë parasysh këtë, është e
nevojshmë të konsiderohet mundësia e ofrimit të një komunikimi në kohë reale për të
krijuar një ambjent bashkëpunimi më efektiv dhe produktiv.
- Njoftimet
Është e rëndësishme të konsiderohet mundësia e dërgimit të njoftimeve (notifikimeve)
tek nxënësit, në rastet kur kërkohet të tërhiqet vëmendja e tyre lidhur me materiale
mësimore, me përditësimet e fundit, evente, etj. Në këtë mënyrë nxënësi mund të
inkurajohet për të pasur një pjesëmarrje më aktive në procesin mësimor. Do të ishte
optimale në qoftë se do të ofrohej mundësia e dërgimeve të njoftimeve në kohë reale, për
një ekperiencë më të mirë mësimore.
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- Personalizimi
Një mësim i personalizuar ofron një eksperiencë më të përqëndruar tek nxënësi. Ofrimi i
mundësisë për të zgjedhur llojin e materialeve që dëshirojnë, kohën dhe vendin e
aksesimit të tyre, njoftimet dhe komunikimet mund të ndihmojnë nxënësit të organizojnë
dhe vetkontrollojnë më mirë procesin e të mësuarit. Ky është një tjetër element që duhet
të merret në konsideratë gjatë zgjedhjes së implementimit të përshtatshëm mobile
learning.
- Përmbajtja multimediale
Materiale mësimore si imazhe dhe video në të shumtën e rasteve kërkojnë kujtesë dhe
kapacitet procesues relativisht të lartë. Për këtë arsye, gjatë fazës së dizenjimit të
aplikimit mobile learning duhet marrë në konsideratë mënyra si si do të ruhet dhe
transferohet kjo lloj përmbajtje me një performancë sa më të mirë.

4.1.2. Indikatorë të lidhur me karakteristikat e pajisjeve mobile

Figura 4-2 Konsiderata lidhur me karakteristikat e pajisjeve mobile

- Lëvizshmëria
Karakteristika kryesore e pajisjeve mobile është lëvizshmëria e tyre, karakteristikë kjo që
bën të mundur aksesimin në çdo kohë dhe në çdo vend të këtyre pajisjeve. Ky fakt duhet
të merret parasysh dhe të shfrytëzohet gjatë dizenjimit të aplikimit mobile learning për të
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ofruar mundësinë e aksesimit të materialeve mësimore, kudo dhe kurdo nga ana e
nxënësve.
- Aksesimi i parametrave hardware dhe software të pajisjes
Sistemet e operimit mobile japin mundësinë e aksesimit të shumë prej komponentëve
hardware dhe software të pajisjes. Përdorimi i kësaj mundësie do të sillte shumë
avantazhe dhe do të jepte kontribut në ofrimin e një eksperience më të mirë të përdoruesit
si dhe të një procesi mësimor sa më efektiv.
- Ekrani i vogël
Disavantazhi më i madh i pajisjeve mobile janë burimet e kufizuara që ato ofrojnë dhe
ekrani i vogël është një prej këtyre kufizimeve. Është e nevojshme që aplikimi mobile
learning të përshtatet me këto ekrane dhe në të njëjtën kohë të jetë user-friendly e i
thjeshtë për të ndërvepruar me të.
- Kapacitet ruajtës i reduktuar
Hapësira ruajtëse është një tjetër burim i kufizuar i pajisjeve mobile. Për këtë arsye është
e nevojshme të merren në konsideratë mënyra për të reduktuar sasinë e informacionit që
ruhet lokalisht. Do të ishte një zgjedhje e mirë, në qoftë se një pjesë e këtij informacioni
do të ruhej jashtë pajisjes si për shembull në cloud, web servera, kujtesë në intranet, etj.
- Fuqi procesuese dhe bateri e kufizuar
Pajisjet mobile nuk janë kompjutera desktop dhe sigurisht që nuk kanë të njëjtën fuqi
procesuese me to. Megjithatë, me zhvillimet e shpejta teknologjike [58], këto pajisje në
ditët e sotme kanë fuqi të ngjashme me atë të kompjuterave desktop të vetëm disa viteve
më parë, dhe mbi të gjitha ato po vazhdojnë të bëhen edhe më të shpejtë e përformantë
nga dita në ditë. Një tjetër kufizim është gjithashtu koha e kufizuar e baterisë së pajisjeve
mobile.
Duke pasur parasysh këto, është e rëndësishme të konsiderohen zgjidhje që arrijnë të
transferojnë një pjesë të aktiviteteve që konsumojnë shumë burime, jashtë pajisjeve
mobile.

4.1.3. Zgjedhja e mënyrës së implementimit të aplikacionit mobile

Me përparimet e shpejta teknologjike në fushën mobile, ne vendosemi gjithmonë e më
shumë përballë një numri të madh opsionesh të pajisjeve mobile që operojnë në sisteme
të ndryshme operative dhe kanë specifikime të ndryshme teknike. Në të tilla kushte, është
e rëndësishme të bëhet zgjedhja e duhur lidhur me mënyrën e implementimit të
aplikacioneve mobile. Kjo është shumë e rëndësishme duke e parë në këndvështrimin e
përdoruesve mobile por edhe të zhvilluesve të këtyre aplikacioneve.
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Ekzistojnë disa mënyra të implementimit të aplikacioneve mobile, dhe para se të bëjmë
një zgjedhje, duhet të marrim në konsideratë disa faktorë, përfshirë këtu karakteristikat
kryesore të secilës mënyrë, koston e implementimit të tyre, performancën, mundesinë për
të arritur përdoruesin, etj. Në vazhdim do të ndalemi në trajtimin e opsioneve të
mundshme të implementimit të aplikacioneve mobile, karakteristikat e tyre dhe
përshtatshmërinë për tu përdorur në kontekstin e mobile learning.

A. Aplikacione Native
Këto lloj aplikacionesh mund të shkarkohen dhe instalohen në mënyrë direkte tek pajisja
mobile dhe si rezultat të ruhen lokalisht tek këto pajisje [23]. Përdoruesi, në varësi të
sistemit operativ të pajisjes së vet, mund të aksesojë dhe shkarkojë këto aplikacione nga
Apple App Store, Android Google Play apo Windows Store. Këto aplikacione
programohen duke përdorur gjuhë native specifike për sistemin operativ, si Objective C,
Java, C#, VB.NET dhe mund të ekzekutohen vetëm në sistemin operativ përkatës.
Ndërtimi i aplikacioneve native mobile, ka avantazhet dhe disavantazhet e veta. Një prej
avantazheve më të mëdha të tyre, është mundësia e aksesimit të një numri të madh
funksionalitetesh të nivelit hardware dhe software, të pajisjes mobile. Ndër
funksionalitetet e nivelit hardware mund të përmendim mikrofonin, speaker, headphone,
përdorimi i kameras për foto e video, GPS, lidhja me internetin, leximi dhe shkrimi
lokalisht i skedarëve, etj. Ndër funksionalitetet e nivelit software mund të përmendim
aksesimin e kontakteve, kalendarit, galerisë së fotove dhe vidove, telefonatave,
mesazheve, etj [23]. Ky avantazh çon në të shumtën e rasteve në një perfomancë shumë
më të mirë në ekzekutimin e këtyre aplikacioneve në pajisjet mobile.
Sistemet operative mobile mundësojnë gjithashtu GUI API që ofrojnë komponentë
specifikë të ndërfaqes së përdoruesit, që mund të përdoren nga të gjitha aplikacionet
native duke mundësuar kështu një eksperiencë përdoruesi më të unifikuar, më të thjeshtë
dhe më miqësore [23].
Një tjetër avantazh i aplikacioneve native është mundësia e aksesimit të tyre në prani ose
jo të lidhjes me internetin, në mënyrën online dhe offline të ekzekutimit.
Pavarësisht një numri të madh avantazhesh, disavantazhi më i madh i aplikacioneve
native qëndron tek kostoja e lartë e implementimit. “Aplikacioni duhet të rindërtohet nga
e para për secilin nga sistemet operative. Rreth 70-80% e kostos së zhvillimit të
aplikacionit të parë, duhet të parashikohet për zhvillimin e aplikacionit për platformën e
dytë. [24]”.

B. Aplikacionet Cross-Platform
Këto aplikacione, shpesh të quajtura ndryshe edhe aplikacione hibride, mund të
shkarkohen gjithashtu në mënyrë direkte dhe të instalohen në pajisje, por nuk janë
aplikacione native. Ato nuk zhvillohen nëpërmjet gjuhëve native të programimit por duke
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përdorur në të shumtën e rasteve framework-e cross-platform si Phonegap, Appcelerator,
etj. Ato mund të programohen një herë dhe të ekzekutohen tek disa sisteme operative
mobile.
Këto aplikacione ndërtohen duke përdorur teknologji të bazuara në web si Javascript, pra
janë shumë më afër aplikacioneve web sesa atyre native [24].
Ndërfaqja e përdoresit e këtyre aplikacioneve nuk është ndër më të mirat, duke e
krahasuar edhe me ndërfaqen e aplikacioneve native.
Këto aplikacione kanë avantazhin e një kostoje programimi të reduktuar në krahasim me
koston a aplikacioneve native. Megjithatë, edhe pse framework-et suportojnë disa sisteme
operative, në praktikë kërkohet 20-25% kosto shtesë për çdo sistem të ri operativ, pasi
është implementuar aplikacioni për sistemin e parë [24].
Një disavantazh tjetër është fakti që jo të gjithë framework-et në treg suportojnë të gjitha
sistemet operative mobile dhe gjithashtu ato nuk përditësohen në mënyrë të drejtpërdrejtë
me funksionalitetet e reja që ofrohen kur dalin në treg versione të reja të sistemeve
operative ose modele të reja të pajisjeve mobile [24].

C. Aplikacionet Mobile Web
Një aplikacion mobile web është një aplikacion web i përshtatur për aksesimin nga
pajisjet mobile. Përmbajtja e tij ngarkohet dhe ruhet në një web server dhe që prej andej,
mund të aksesohet nga çdo web browser. Në vitet e fundit, HTML5 përbën zgjedhjen më
të mirë për të zhvilluar këto aplikacione, me një ekperiencë përdoruesi gati të ngjashme
me aplikacionet native [25].
Avantazhi më i madh i këtij lloj implementimi është kostoja tepër e ulët e programimit,
duke qenë se kodi shkruhet një herë dhe mund të aksesohet nga çdo sistem operativ
mobile, mjafton ekzistenca e një web browseri. Për të njëjtën arsye, modifikimet dhe
zgjerimet e mëvonshme të aplikacionit janë më të thjeshta dhe gjithashtu me një kosto më
të ulët programimi.
Megjithatë, edhe pse garantohet suport ndaj të gjitha sistemeve operative mobile,
aplikacionet e ndërtuara me HTML5 kanë nevojë të optimizohen për sisteme të ndryshme
me një kosto shtesë prej 20-25 % për çdo sistem të ri [24].
Pas shqyrtimit të karakteristikave të mësipërme mund të themi se aplikacionet native janë
në gjendje të ofrojnë një përformancë dhe efektivitet më të lartë në procesin mësimor në
krahasim me mënyrat e tjera të implementimit, por me disavantazhin e një kostoje më të
lartë. Ato mund të mbështesin më mirë pjesëmarrjen aktive gjatë mësimit, komunikimin
në kohë reale si dhe njoftimet ndaj nxënësve. Për një aksesibilitet më të lartë, mund të
kombinohet ky implementim me një aplikacion mobile web që mund të aksesohet nga
çdo web browser, për ata nxënës që nuk zotërojnë një smartphone.
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Megjithatë, nga statistikat e mbledhura nëpërmjet pyetësorëve, mund të themi se pjesa më
e madhe e studentëve të pyetur, pranojnë që zotërojnë një smartphone. Këto rezultate
duken qartë nga grafiku 3-1.
Nga i njëjti pyetësor dolëm në rezultatin se pjesa më e madhe smartphoneve të studenteve
operojnë në Android.
Cfarë sistemi operativ kanë telefonat e
studentëve.
5%
17%
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71%

Windows
Tjetër

Figure 4-1 Sistemi operativ më i përhapur tek studentët

Për këtë arsye, është zgjedhur që për rastet studimore të paraqitura, aplikimet të
zhvillohen në formë native për sistemet Android.

4.2. Realizimi i pyetësorëve
Një pyetësor përbën një metodë për të mbledhur informacion nga një grup përfaqësues
individësh. Ky grup përgjithësisht përbën një pjesë të grupit që preket nga objektivat e
pyetësorit [27]. Ideja e zhvillimit të një pyetësori është relativisht e thjeshtë dhe konsiston
në identifikimin e një grupi specifik apo një kategorie njerëzish. Pas këtij identifikimi
pyetjet drejtohen ndaj një pjese të këtij grupi për të hamendësuar mendimin e gjithë
grupit [26]. Pyetësorët përbëjnë një burim të rëndësishëm të njohurive bazë shkencore
[27].
Sipas studiuesve [26, 27, 28], është e nevojshme të ndiqen disa hapa në hartimin,
zhvillimin dhe analizimin e pyetësorëve, në mënyrë që të merren rezultate sa më të sakta
dhe pyetësori të jetë sa më efektiv. Këto hapa mund të përmblidhen si më poshtë:
-

Përcaktimi i objektivave të pyetësorit
Përcaktimi i grupit përfaqësues që do të plotësojë pyetësorin
Hartimi i përmbajtjes së pyetësorit
Zhvillimi i pyetësorit dhe mbledhja e të dhënave
Analizimi i të dhënave dhe nxjerrja e rezultateve
[42]

Në paragrafët e mëposhtëm do të ndalemi pak më gjerësisht në këto hapa dhe do të
ilustrojmë gjithashtu zgjedhjet dhe metodat që janë përdorur gjatë realizimit të
pyetësorëve të këtij punimi.

4.2.1. Përcaktimi i objektivave
Hapi i parë dhe tepër i domosdoshëm për tu kryer në fillim, është përcaktimi i
objektivave të pyetësorit që kërkohet të zhvillohet. Këto objektiva duhet të jenë sa më
specifike, sa më të qarta e të detajuara që të jetë e mundur [26, 27]. Pa një përcaktim të
saktë të objektivave, çdo pyetësor është destinuar që të dështojë.
Në kuadrin e këtij punimi, janë zhvilluar gjithsej 4 pyetësorë të cilët u janë drejtuar
nxënësve por edhe mësuesve. Nëpërmjet zhvillimit të tyre është dashur të arrihen
objektivat e mëposhtëm:
-

Të kuptohet situata aktuale e përdorshmërisë së pajisjeve mobile
Para se të studiohen implementimet e mundshme mobile learning, një kusht i
domosdoshëm është të studiohet situata aktuale në radhët e studentëve në dy
aspekte, së pari në aspektin e disponueshmërisë së pajisjeve mobile nga ana e tyre
dhe së dyti, në aspektin e përdorueshmërisë së këtyre pajisjeve. Kjo nevojë lind
nga fakti që mungon një statistikë e tillë zyrtare.
Në mënyrë më të detajuar, në kuadrin e disponueshmërisë, është e nevojshme të
dihet se ç’pjesë e studentëve disponojnë një smartphone ose tablet, cili është
sistemi operativ i këtyre pajisjeve dhe sa shpesh kanë akses ndaj internetit
nëpërmjet tyre. Në këtë rast objektivi është të kuptohet dhe qartësohet shkalla e
mundësisë së instalimit të aplikacioneve mobile learning në këto pajisje si dhe
mundësisë së aksesimit të materialeve dhe komunikimit online nëpërmjet tyre.
Në kuadrin e përdorshmërisë, është e nevojshme të kuptohen arsyet më të
shpeshta të përdorimit të pasjisjeve mobile nga ana e studentëve. Në këtë rast,
objektivi është të kuptohet prirja e studentëve, si dhe cili aspekt i përdorimit të
pajisjeve mobile, me shumë mundësi do të parapëlqehej të përdorej ndoshta edhe
në kontekstin mësimor nga ana e këtyre studentëve.

-

Të kuptohet efektshmëria e aplikacionit të testuar
Në fushën e mobile learning në Shqipëri janë propozuar, implementuar dhe
testuar tre raste studimi që përfshijnë ndërtimin e një aplikacioni që mbulon dhe
mbështet një aspekt ose një mjedis të caktuar të procesit mësimor. Në fund të
testimit të këtyre aplikacioneve, objektivi kryesor është të kuptohet sa më
qartësisht opinioni i studentëve apo pedagogëve/mësuesve lidhur me
efektshmërinë e aplikacionit në disa aspekte:
[43]

•
•
•
•
•

-

Lehtësia e përdorimit të aplikacionit
Lehtësimi i aktiviteteve mësimore
Rritja e interesit në mësim
Ndihma që i ofrohet studentit në procesin e të nxënit
Ndihma që i ofrohet pedagogut/mësuesit në procesin e mësimdhënies

Të kuptohet nëse testuesit do të ishin të gatshëm të përdornin aplikacionin e
testuar edhe në raste te tjera të procesit mësimor
Duke qenë se rastet e studimit përfshijnë dhe mbulojnë vetëm disa aspekte të
procesit mësimor, është e nevojshme të kuptohet impakti pozitiv i këtyre rasteve
tek testuesit, si dhe gadishmëria që këta të fundit do të kishin në përdorimin e
aplikimeve të ngjashme mobile learning edhe në aspekte të tjera të procesit
mësimor. Ky objektiv është shumë i rëndësishëm në përcaktimin dhe planifikimin
e punëve në të ardhmen në fushën e aplikimeve mobile learning në Shqipëri.

-

Të merren sugjerime nga pjesëmarrësit në pyetësor
Përveç pyetjeve të paracaktura, është e nevojshme tu jepet mundësia
pjesëmarrësve në pyetësor të japin edhe sugjerimet e tyre lidhur me aplikimin
mobile learning. Ky objektiv është gjithashtu i rëndësishëm në kuadrin e
përmirësimit, të punëve në të ardhmen si dhe zgjerimin e perceptimit të
aplikimeve mobile learning.

4.2.2. Përcaktimi i grupit që do ti nënshtrohet pyetësorit
Përcaktimi i grupit që do ti nënshtrohet pyetësorit përbën një fazë tepër të rëndësishme që
ndikon gjithashtu edhe në hapa të tjerë përfshirë këtu hartimin dhe zhvillimin e
pyetësorit.
Përgjithësisht ky grup përbën një grup përfaqësues të grupit të përgjithshëm të individëve
të cilëve duam tu drejtojmë pyetjet e pyetësorit. Megjithatë studiuesit [27] pranojnë se
nuk eksiston një rregull i thjeshtë dhe i njëjtë për të gjitha llojet e pyetësorëve për
përcaktimin dhe zgjedhjen e grupit përfaqësues. Në këtë përcaktim shpesh ndikojnë
shumë faktorë duke përfshirë këtu edhe kontekstin e zhvillimit të pyetësorit apo burimet
financiare dhe profesionale që janë në dispozicion. Në përgjithësi një grup relativisht i
vogël por përfaqësues pjesëmarrësish, është i mjaftueshëm nga ana statistikore dhe
operacionale për të marrë rezultate të kënaqshme nga një pyetësor. Ky grup zakonisht
zgjidhet në mënyrë të rastësishme [27].
Duke marrë në konsideratë këto fakte, jemi munduar të zgjedhim një grup sa më të
përshtatshëm pjesëmarrësish në pyetësorët që kemi zhvilluar, me qëllim marrjen e
[44]

rezultateve sa më të sakta. Në pyetësorët e zhvilluar me qëllim studimin e përhapjes dhe
përdorshmërisë së pajisjeve mobile në radhët e studentëve si dhe marrjen e opinionit
lidhur me aplikimet e testuara, kanë marrë pjesë rreth 400 studentë, në të cilët jemi
munduar të përfshijmë studentë të degëve të ndryshme të Fakultetit të Shkencave të
Natyrës, si Informatikë, Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Kimi, Matematikë
dhe Inxhinieri Matematike Informatike. Gjithashtu ata i përkasin programeve dhe viteve
të ndryshme të studimit, Bachelor apo Master. Pjesëmarrës në pyetësorë kanë qenë edhe
pedagogë e mësues të fëmijëve që nuk dëgjojnë, duke qenë se edhe ata janë një ndër
përfituesit potencialë të implementimeve mobile learning.

4.2.3. Hartimi i pytësorëve
Hartimi i përmbajtjes së pyetësorit përbën një fazë shumë të rëndësishme duke qenë se
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në shkallën e saktësisë dhe vlefshmërisë së rezultateve
të marra.
Duke u bazuar mbi orientimet e studimeve të njohura lidhur me formulimin e pyetësorëve
[27], jemi munduar të plotësojmë aspektet e mëposhtme gjatë hartimit të pyetësorëve të
drejtuar studentëve dhe pedagogëve/ mësuesve:
-

Të ofrojmë një shpjegim të përmbledhur të arsyes së zhvillimit të pyetësorit
dhe gjithashtu të mënyrës se si do të përdoren të dhënat që do të ofrohen prej
tyre. Sigurisht është specifikuar qartësisht që plotësimi i pyetësorit është
tërësisht vullnetar.

-

Konceptet dhe pyetjet duhet të shprehen në mënyrë të qartë, për të mos lënë
vend për keqinterpretime. Pjesëmarrës të ndryshëm do e shihnin pyetjen në
kontekste të ndryshme, si rezultat edhe përgjigjet e tyre do të ishin jo të sakta
e mbi të gjitha jo në përputhje me përgjigjet e pjesëmarrësve të tjerë. Në këtë
rast, duke qenë se pyetjet nuk janë konceptuar në kontekstin e menduar nga
ana e hartuesit të pyetësorit, rezultatet do të ishin të pavlefshme dhe objektivat
e pyetësorit nuk do të mund të realizoheshin.

-

Pyetjet duhet të jene të formuluara sa më thjeshtë dhe gjithashtu të jenë të
thjeshta për tu përgjigjur. Në rastet kur zbatohet principi KISS (Keep It
Simple, Statistician), pjesëmarrësit tregohen më të gatshëm për të
bashkëpunuar.

-

Vëmendje duhet ti kushtohet edhe gjatësisë së pyetësorit sepse pyetësorët e
gjatë sjellin lodhjen e pjesëmarrësve dhe si rezultat mungesë të vëmendjes, më
shumë gabime dhe më shumë pyetje të paplotësuara.

-

Të përfshihen sa më shumë pyetje lidhur me aspekte që i prekin personalisht
ata. Një ndër arsyet është mbajtja gjallë e interesit gjatë zhvillimit të
pyetësorit.
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-

Të përjashtohen rastet e pyetjeve që përfshihen informacione personale, të
rezervuara, ose qoftë edhe të atyre pyetjeve që pjesëmarrësit nuk do të
parapëlqenin shumë të përgjigjeshin. Një prej këtyre rasteve mund të jetë edhe
rasti i informacionin mbi rezultatet e tyre apo mesataren, shkallën e
kalueshmërisë së tyre, etj.

-

Pyetjet duhet të ndjekin një rrjedhë logjike nga njëra tjetra. Kjo së pari është e
nevojshme për të thjeshtuar sa më shumë punën e pjesëmarrësit dhe
mënjanuar konfuzionin, dhe së dyti për rastet kur një pyetje dhe përgjigjia
ndaj saj mund të përdoren për të dhënë informacion dhe prezantuar kontekstin
e një pyetje pasardhëse.

-

Duhet të përfshihen sa më shumë pyetje me alternativa, duke shmangur pyetje
ku pjesëmarrësit i jepet mundësia të shprehë mendimin në mënyrë të
përgjithshme. Zbatimi i këtij kushti është shumë i nevojshëm në mënyrë që
vëmendja e përgjigjes të fokusohet vetëm në aspektet që janë vlerësuar
paraprakisht si të rëndësishme nga ana e hartuesit të pyetësorit [28].

-

Alternativat e mundshme të pyetjeve duhet të jenë sa më ekskluzive, në
mënyrë që asnjë prej alternativave të mos përfshihet në ndonjë alternativë
tjetër të së njëjtës pyetje. Diferenca midis alternativave është e rëndësishme në
mënyrë që të mënjanohet dyshimi i përgjigjes nga ana e pjesëmarrësve në
pyetësor dhe si rezultat marrjen e përgjigjeve sa më të sakta nga ana e tyre.

-

Me qëllim arritjen e një kategorizimi sa më të detajuar të përgjigjeve të
pjesëmarrësve, alternativat nuk duhet të jenë të përgjithshme dhe të kufizuara,
apo të mos përfshijnë brenda tyre disa kategori përgjigjesh të mundshme. Në
këtë kuadër, ne jemi munduar të shmangim sa më shumë përgjigjet e cunguara
si për shembull rastin kur jepen vetëm dy alternativa (PO ose JO). Në rastet
kur kërkohet një opinion lidhur me shkallën e vlerësimit janë përfshirë një
rang më i gjerë përgjigjesh si {shumë, mjaftueshëm, pak, aspak}.

-

Jemi munduar të përdorim alternativa të unifikuara për të gjitha llojet e
ngjashme të pyetjeve në mënyrë që të përdoret e njëjta bazë dhe standard në
momentin e analizimit të përgjigjeve.

4.2.4. Zhvillimi i pyetësorit
Një ndër elementët fillestarë që duhet të përcaktohet lidhur me zhvillimin e pyetësorit,
është përcaktimi nëse pyetësori do të jetë i vetadministruar apo i administruar nga një
intervistues [27].

[46]

Pyetësorët drejtuar studentëve dhe pedagogëve/mësuesve kanë qenë të gjithë të
vetadministruar. Kjo zgjedhje është bërë me qëllim krijimin e një lirshmërie sa më të
madhe tek pjesëmarrësit dhe mos vendosjen e tyre para detyrimit të përgjigjeve përballë
një intervistuesi. Gjithashtu, nëpërmjet një pyetësori të vetadministruar, kryesisht
studentët por edhe pedagogët/mësuesit, mund të ruajnë më shumë privatësinë e tyre dhe
si rezultatat të japin përgjigje më të sakta dhe opinionin e tyre real, në mungesë të
presionit të dikujt që i pyet dhe me shumë mundësi pret një përgjigje pozitive prej tyre.
Mbi të gjitha duhet të theksojmë se pjesëmarrja në pyetësor është plotësisht anonime dhe
pjesëmarrësit nuk ofrojnë të dhëna lidhur me identitetin e tyre.
Duke qenë se është bërë zgjedhja e një pyetësori të vetadministruar, i është kushtuar
vëmendje e veçantë vendosjes së një përshkrimi në fillimi të çdo pyetësori [27] që
shpjegon
-

Fokusin kryesor të pyetësorit
Qëllimin e zhvillimit të tij
Mënyrën e ruajtjes dhe përdorimit të të dhënave të mbledhura nga
pjesëmarrësit
Fakti që pyetësorët janë plotësisht vullnetarë dhe anonim

Një element tjetër i rëndësishëm është edhe vendi i zhvillimit të pyetësorit. Në këtë rast
është zgjedhur të jetë i përbashkët për të gjithë pjesëmarrësit dhe kanë qënë ambjentet
shkollore përkatësisht pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës si dhe pranë Institutit të
Fëmijëve që Nuk Dëgjojnë. Janë zgjedhur ambjentet shkollore nga njëra anë që
pjesëmarrësit të ndodhen në një ambjent familjar dhe të njohur më parë prej tyre, dhe nga
ana tjetër për të qëndruar në kontekstin shkollor në mënyrë që të mos humbasë fokusi
ndaj procesit mësimor që është edhe arsyeja e zhvillimit të pyetësorëve.
Një element tjetër tepër i rëndësishëm lidhur me zhvillimin e pytësorit është koha e vënë
në dispozicion për plotësimin e tij [27]. Për zhvillimin e pyetësorëve në kuadër të këtij
studimi, studentëve dhe pedagogëve/mësuesve u është dhënë në dispozicion aq kohë sa u
nevojitej për plotësimin e pyetësorëve, pa ju vendosur një limit të përcaktuar duke u
munduar të mos i vendosim përpara presionit të një kohe të kufizuar në të cilën ata duhet
të përgjigjen sa më shpejt.

4.2.5. Vlerësimi dhe paraqitja e të dhënave të pyetësorit
Të dhënat e mbledhura janë ruajtur në format elektronik. Më tej është ndërtuar një
paraqitje grafike e detajuar për secilën nga pyetjet e pytësorëve. Paraqitja grafike e të
dhënave të mbledhura ndihmon ndjeshëm në vizualizimin e rezultateve duke krijuar
kushte më të përshtatshme për një analizim sa më të mirë të tyre.
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5. Komunikimi në kohë reale gjatë mësimit
Në këtë kapitull paraqitet rasti i parë studimor i aplikimeve mobile
learning të implementuara me qëllim studimin e mbështetjes që mund
të ofrojnë pajisjet mobile në komunikimin në kohë reale gjatë orëve të
mësimit midis pedagogut dhe gjithë studentëve në të njëjtën kohë. Më
tej paraqitet testimi dhe vlerësimi i efektshmërisë së aplikimit
nëpërmjet opinionit të testuesve të marrë nga pyetësori i zhvilluar.

5.1. Rëndësia e komunikimit të drejtpërdrejtë
Ndërveprimi dhe komunikimi është shumë i rëndësishëm dhe shpesh edhe çelësi i
suksesit [29] dhe këtë mund ta themi në kontekste dhe situata të ndryshme si
marrëdhëniet me klientin, suksesi i bizneseve, projekte në grup, gjithashtu edhe në fushën
e mësimdhënies dhe të nxënit. Komunikimi përbën një faktor të rëndësishëm në krijimin
e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve më të mira e produktive ku pjesëmarrësve u jepet
mundësia e shkëmbimit të eksperiencave, të njohin më mirë njëri tjetrin dhe nevojat e
secilit dhe në krijimin e një ambjenti më produktiv ku të gjithë marrin përfitimet e tyre.
Komunikimi dhe ndërveprimi kanë një rëndësi të veçantë edhe gjatë procesit mësimor në
kuadër të mësimdhënies dhe të të nxënit. Procesi mësimor nuk do të ishte shumë efektiv
në qoftë se do të mungonte ndërveprimi [30, 31]. Pedagogët nuk do të mund të kuptonin
nëse shpjegimi i tyre ishte i qartë dhe i vlefshëm për studentët dhe sigurisht do ta kishin
më të vështirë të kuptonin nevojat e studentëve të tyre. Nga ana tjetër, edhe studentët do
ta kishin të vështirë të shprehnin mendimin e tyre, atë që kishin mësuar apo për çfarë do
të kishin më shumë nevojë gjatë procesit mësimor.
Sigurisht që komunikimi ballë për ballë është shumë efektiv dhe askush nuk mund ta
mohojë këtë. Megjithatë ky lloj komunikimi shpesh është tepër i vështirë për tu realizuar,
sidomos në rastet kur është e nevojshme të komunikohet me një numër të madh
personash në të njëjtën kohë, sic është edhe rasti i komunikimit pedagog-student. Në këtë
kuadër, teknologjia e informacionit mund të ofrojë mënyra të reja për të suportuar dhe
lehtësuar zhvillimin e këtij procesi të rëndësishëm. Mund të themi me siguri që
teknologjia ndihmon për tu lidhur me njëri tjetrin [32].
Në ditët e sotme, njerëzit janë gjithmonë e më shumë në lëvizje, duke kaluar nga një vend
në një tjetër dhe duke kaluar gjithmonë e më pak kohë përballë një kompjuteri në një
pozicion fiks. Në një situatë të tillë, përdorimi i pajisjeve mobile dhe në mënyrë të
veçantë i telefonave celularë, ka pësuar një rritje të jashtëzakonshme [33]. Në të tilla
kushte, ato janë mjeti më i përshtatshëm që na krijon mundësinë e kontaktit në kohë reale
me përdoruesin mobile, në çdo vend dhe në çdo moment, drejtpërdrejt me të ose edhe në
grup. Duke qenë se këta përdorues i kanë telefonat gjithmonë me vete, ne mund të
marrim një përgjigje dhe reagim të menjëhershëm. Kjo mund të çojë gjithashtu lehtësisht
në një rritje të të dhënave të gjeneruara, të cilat mund të na ndihmojnë për të njohur më
mirë përdoruesin e t’i ofrojmë atij shërbime më të mira dhe të personalizuara.
[48]

5.2.

Njoftimet (notifikimet) për të rritur interesin e studentëve

Njoftimet tek pajisjet mobile përbëjnë një mjet shumë të përshtatshëm për krijimin e një
linje komunikimi të drejtpërdrejtë dhe në kohë reale me përdoruesin e pajisjeve mobile.
Ato mund të përdoren shumë lehtësisht dhe në mënyrë tepër efektive për të krijuar fokus
dhe akses tek përdoruesi ndaj informacioneve të reja.
“Njoftimet përbëjnë një kanal komunikimi të dizenjuar posaçërisht për aplikacionet
mobile. Ato ju japin mundësinë publikuesve, reklamuesve dhe zhvilluesve për të rritur
interesin dhe përfshirjen e përdoruesve tek aplikacioni i tyre. [34]”.
Nëpërmjet një njoftimi mund të kapet menjëherë vëmendja e përdoruesve mobile.
Autorët e [35] për një javë, mblodhën nëpërmjet një aplikacioni mobile, infomacion
lidhur me njoftimet e përdoruesve mobile. Nga këto të dhëna të mbledhura, dolën në
përfundimin se një përdorues mobile përballet mesatarisht me 63.5 njoftime në ditë. Këta
përdorues kontrollonin telefonat e tyre dhe si resultat i aksesonin njoftimet e ardhura
brenda shumë pak minutave pavarësisht nëse telefoni ishte në gjendje silent apo jo. Në të
njëjtin kontekst, autorët e [36], tregojnë se koha midis ndërgjegjësimit se ka ardhur një
njoftim dhe hapjes së tij është shumë e shkurtër, aftërsisht 30 sekonda. Autorët e [37]
kanë zhvilluar një studim të ngjashëm në kontekst me të mësipërmit. Ata kanë mbledhur
10372 njoftime dhe 474 përgjigje ndaj pyetësorëve për perceptimin e njoftimeve të 20
përdoruesve mobile. Rezultatet e këtij studimi tregojnë se koha midis ardhjes së njoftimit
tek pajisja mobile dhe ndërgjegjësimit të ardhjes së tij nga ana e përdoruesit mobile është
midis 3 minuta e 21 sekonda dhe afërsisht 7 minutave, në varësi të faktit nëse pajisja
është në gjendje silent apo jo. Nga ana tjetër, koha midis ndërgjegjësimit dhe klikimit për
të parë njoftimin është afërsisht midis 3 dhe 12 sekondave. Megjithatë, autorët e studimit
theksojnë faktin që koha e përgjigjes ndaj një njoftimi nga ana e përdoruesve mobile,
varet edhe nga faktorë të tjerë duke përfshirë këtu prezantimin e njoftimit, lidhjen me
dërguesin, kontekstin ku ndodhet përdoruesi, etj.
Duke marrë parasysh këto rezultate, mund të themi se njoftimet mund të japin një
kontribut të konsiderueshëm në rritjen e vëmendjes së përdoruesve mobile për një
aplikacion specifik.
Ato mund të japin mundësinë a arritjes në mënyrë të shpejtë tek një përdorues ose tek një
grup përdoruesish në të njëjtën kohë.
Në raste të tjera përdoruesit mund të ndihen si pjesë e një grupi dhe ky përbën një aspekt
social tepër të rëndësishëm. Kjo është edhe arsyeja që përdoruesit mobile i japin më
shumë prioritet njoftimeve me aspekt social si messenger apo aplikacione të tjera që
përdoren për ndërveprime sociale. Autorët e [36] kanë mbledhur informacion mbi
njoftimet e më shumë se 40,000 përdoruesve dhe i kanë kategorizuar ato në 14 grupe
kryesore sipas natyrës së aplikacioneve dërguese. Pas analizimit të këtyre të dhënave ata
dolën në rezultatin se njoftimet nga aplikacionet me natyrë messenger konsiderohen si
më të rëndësishme nga përdoruesit, sesa çdo njoftim nga kategoritë e tjera.
Duke marrë parasysh këto studime, njoftimet mund të japin një kontribut të madh në
kontekstin e procesit mësimor për të drejtuar vëmendjen e studentëve drejt përmbajtjes
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mësimore duke rritur në këtë mënyrë interesin dhe përfshirjen e tyre. Njoftimet mund të
bëjnë që studentët të ndihen të identifikuar dhe vlerësuar dhe në të njëjtën kohë të ndihen
pjesë e një grupi në rastin kur ato dërgohen nga pjesëtarë të një grupi. Si rezultat,
përdorimi i njoftimeve mund të rritë përfshirjen emocionale ndaj mësimit[38].

5.3.

Arkitektura Firebase Cloud Messaging

“Firebase Cloud Messaging është një shërbim pa pagesë që i jep mundësinë zhvilluesve
të dërgojnë mesazhe midis një App server dhe aplikacioneve kliente mobile. Këto
mesazhe mund të dërgohen në të dyja drejtimet e komunikimit.[39]”
Shërbimi FCM është pasardhësi i shërbimit të mëparshëm GCM pas bashkëpunimit të
Google me Firebase. Ky shërbim kujdeset për të gjitha aspektet e ruajtjes, vendosjes në
radhë të mesazheve dhe dërgimin e tyre nga dhe tek applikacionet mobile klient.

Figure 5-1 Komponentët e arkitekturës FCM

5.3.1. Komponentët kryesorë të arkitekturës

Komponentët kryesorë të arkitekturës FCM janë:
- GCM Connection Server
Këto janë servera që janë totalisht të menaxhuar nga Google dhe janë përgjegjës për
menaxhimin e shkëmbimit të mesazheve midis App Server dhe klientit. Ata mund të
suportojnë mesazhet downstream nga App Server drejt një ose disa aplikacioneve klient,
gjithashtu prej vitit 2013 edhe mesazhet upstream në drejtimin e kundërt nga client app
dhe server app.
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- App Server
Përdorin protokolelt HTTP ose XMPP për të komunikuar me serverat GCM. Në qoftë se
përdorin protokollin HTTP mund të dërgojnë vetëm mesazhe downstream drejt
aplikacioneve klient. Nga ana tjetër, në qoftë se përdorin XMPP, App server mund të
dërgojë si mesazhe downstream ashtu edhe upstream.
Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) përbën një teknologji për
komunikime në kohë reale, duke përdorur Extensible Markup Language (XML) si
formatin bazë për shkëmbimin e informacionit. Në thelb, XMPP ofron një mënyrë për të
dërguar pjesë të vogla XML nga një entitet në një tjetër me shpejtësi të lartë, gati në kohë
reale. [40]”. Si rezultat do të ishte një protokoll i përshtatshëm për tu përdorur për
komunikimet në kohë reale.
- Client app.
Shërbimi FCM suporton aplikacione klient në Android, iOS dhe Chrome. Këto
aplikacione klient duhet të regjistrohen me shërbimin FCM dhe si rezultat të marrin një
kod unik regjistrimi që i bën të identifikueshme nga ana e serverave FCM dhe App
serverave.

5.3.2. Avantazhet e përdorimit të Firebase Cloud Messaging
•

Është një shërbim i ofruar pa pagesë dhe mund të mbështesë aq shumë lidhje
me FCM sa na nevojiten.

•

FCM suporton njoftime push ndaj aplikacioneve klient. Këto lloj njoftimesh
janë shumë të përshtatshme për të reduktuar trafikun në rrjet si dhe për të
kursyer baterinë e pajisjeve mobile, duke qenë se shmangin kërkesat e një
numri të madh pajisjesh mobile për të dhëna të reja, ndaj të njëjtit server dhe
në të njëjtën kohë.

•

FCM mund të dërgojë njoftime push ndaj aplikacioneve Android, iOS dhe
Chrome në të njëjtën kohë.

•

Aplikacioni klient nuk është e nevojshme të jetë aktiv në momentin e dërgimit
të mesazhit nga shërbimi FCM. Mekanizmi i njoftimeve push bën që
aplikacioni klient të bëhet aktiv automatikisht.

•

Mesazhet e dërguara ndaj aplikacioneve klient, nuk humbasin edhe në rastin
kur pajisjet mobile ku ekzekutohen këto aplikacione janë offline, nuk janë në
gjendje pune, apo nuk kanë akses ndaj internetit. Ato ruhen në cloud dhe
dërgohen tek pajisja mobile kur kjo e fundit kalon në gjendje online. Ruajtja
në cloud vazhdon për afërsisht 4 javë.
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5.4.

•

FCM suporton dërgimin e mesazheve tek disa përdorues në të njëjtën kohë.
Duke përdorur FCM, na jepet mundësia e dërgimit broadcast të mesazheve,
tek një grup specifik ose mesazhe individuale, por ky dërgim duhet të niset
nga App server.

•

Mundësia për të përdorur të njëjtën lidhje për dërgimin e mesazheve
downstream nga server tek pajisja dhe për mesazhe upstream nga pajisja drejt
serverit, për një performancë më të mirë dhe një përdorim më të reduktuar të
baterisë së pajisjeve mobile.

•

Serverat GCM mirëmbahen nga Google dhe si rezultat ofrojnë një mënyrë më
të besueshme dhe të sigurt të menaxhimit të mesazheve.

Përdorimi i FCM në aspektin mësimor

Duke marrë parasysh avantazhet e shërbimit FCM, kemi implementuar një aplikacion
mobile të ekzekutueshëm në çdo smartphone Android. Ky aplikacion bën të mundur që
pedagogu të mund të dërgojë gjatë mësimit pyetje me disa alternativa tek të gjithë
studentët njëkohësisht me anën e një njoftimi. Pas kësaj studentit i jepet mundësia e
përgjigjes e cila ruhet dhe dërgohet nga aplikacioni për të nxjerrë një statistikë të
përgjithshme të të gjitha përgjigjeve që kanë dhënë studentët pjesëmarrës. Kjo statistikë
dërgohet në formën e një grafiku, shoqëruar me përgjigjen e saktë, tek të gjithë studentët,
në mënyrë që ata të shohin nëse kanë gabuar apo jo dhe të krahasojnë përgjigjen e tyre
me atë të gjithë klasës.
Ky skenar është plotësisht i realizueshëm duke përdorur shërbimin FCM, duke qenë se ky
i fundit suporton komunikimin në kohë reale, mesazhe downstream dhe upstream dhe ajo
që është më e rëndësishme, mund të dërgojë mesazhe tek disa pajisje në të njëjtën kohë.
Aplikacioni mund të përdoret edhe në një skenar tjetër ku statistika e përgjigjeve nuk
dërgohet së bashku me përgjigjen e saktë, por procesi i dërgimit të pyetjes mund të
përsëritet pasi është parë rezultati dhe pasi pedagogu ka dhënë orientime shtesë lidhur me
pyetjen. Në këtë mënyrë do të nxitej më shumë mendimi kritik i studentit të cilit i duhet
të reflektojë duke u bazuar tek përgjigjia e dhënë fillimisht, tek përgjigjet që ka dhënë
pjesa tjetër e klasës, si dhe tek orientimet e reja të pedagogut, derisa të gjejë vetë
përgjigjen e saktë.
Çdo pajisje mobile me sistem Android, që të përdorë aplikacionin klient, duhet
paraprakisht të regjistrohet për të përdorur shërbimin FCM dhe të mund të komunikojë
më serverat GCM. Në aplikacionin e ndërtuar, ky regjistrim realizohet herën e parë që
instalohet aplikacioni në pajisje. Si rezultat i regjistrimit, çdo pajisje merr një ID
regjistrimi, e cila dërgohet tek App server nga aplikacioni mobile në klient. App serveri
në këtë rast studimi është implementuar në një web server dhe ruan informacionet,
përfshirë këtu edhe ID-të e regjistrimit të pajisjeve mobile, tek një databazë MySQL.
[52]

Figure 5-2 Skema e regjistrimit të klientit

App server përdor skripte php për të komunikuar me GCM Connection server. Në këto
skripte përfshihet edhe çelësi API i gjeneruar pas regjistrimit tek Google Services
Console dhe aktivizimit të shërbimit FCM. Ky çelës është i nevojshëm për të identifikuar
app serverin tonë me FCM Connection Server.
Për të dërguar pyetjet nga ana e pedagogut, është ndërtuar një aplikacion mobile i
ekzekutueshëm gjithashtu në telefona Android, si dhe një ndërfaqe web në rastin kur
pedagogu parapëlqen të përdorë pajisje desktop.

Figure 5-3 Ndërfaqja web dhe aplikacioni mobile për të dërguar pyetjet nga App server drejt aplikacionit
android në klient
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Figure 5-4 Skema e dërgimit të mesazheve

Pyetja së bashku me alternativat e zgjedhura nga pedagogu, dergohen në formatin json
tek Connection Server dhe ky i fundit i dërgon tek të gjitha pajisjet mobile duke u bazuar
tek ID e regjistrimit e ofruar gjithashtu nga App server. Mesazhi i dërguar vjen në formën
e një njoftimi tek aplikacioni i studentit (figura 5-5 a). Në momentin që njoftimi klikohet,
para studentit shfaqet ndërfaqja e zgjedhjes së alternativës së saktë të pyetjes së derguar
nga pedagogu (figur 5-5 b). Pasi të gjithë studentët zgjedhin përgjigjen e saktë sipas tyre,
përgjigjet e ruajtura në app server dërgohen si një statistikë në formë grafike tek secili
student, sipas të njëjtit skenar (figura 5-5 c).
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Figure 5-5a) Arritja e njoftimit në aplikacionin mobile klient b)Ndërfaqja e pyetjeve të dërguara nga pedagogu
c) Ndërfaqja e rezultatit të përgjigjeve të gjithë klasës

Lidhur me performancën e dërgimit të njoftimeve tek studentët mund të themi që ishte
tepër e kënaqshme. Mesatarisht mesazhi arrinte në klient brenda 1,7 sekondave kur
pajisja mobile ishte në gjëndje online, aktive ose jo. Në rastin kur pajisja nuk ishte në
gjendje online duhej afërsisht 14 sekonda që prej momentit kur pajisja rikthehej në
gjendje aktive. Megjithatë nuk mund të anashkalojmë faktin që shpejtësia e dërgimit të
mesazheve varet edhe nga cilësia e lidhjes së internetit.

5.5.

Pyetësori i zhvilluar me studentët

Pas testimit të aplikacionit, studentëve iu ofrua për të plotësuar një pyetësor në mënyrë që
të kuptohej impakti që la aplikacioni tek ta, si dhe një opinion pak më i detajuar i
studentëve lidhur me efektshmërinë e aplikacionit, potencialin e tij në lidhje me procesin
mësimor sipas këndvështrimit të tyre, apo edhe sugjerime për implementime në të
ardhmen. Tabela 5-1 paraqet në mënyrë të përmbledhur disa prej pyetjeve më të
rëndësishme të pyetësorit drejtuar studentëve, shoqëruar me alternativat e mundshme dhe
arsyen e përfshirjes së pyetjes në pyetësor.
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Tabela 5-1Pyetësori për vlerësimin nga ana e studentëve të aplikacionit mobile për komunikim gjatë mësimit

Pyetja

A do të ishte ora e mesimit
më interesante për ju nqs do
të përdornit këtë aplikacion?

Sa ju ndihmon ky aplikacion
të praktikoni me mirë
njohuritë tuaja?
Sa ju ndihmon ky aplikacion
të kuptoni më mirë lëndën?

Alternativat

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

a. Shumë
Sa ju ndihmon fakti që mund
b. Mjaftueshëm
të shikoni rezultatet e gjithë
c. Pak
klasës?
d. Aspak

Do t'ju pëlqente të përdornit
aplikacione të tjera nga
telefoni juaj, në ndihmë të
procesit mësimor?

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

Arsyet e përfshirjes në pyetësor
Për të kuptuar nëse aplikacioni i
testuar do të ndikonte në rritjen e
interesit të studentit dhe si rezultat
në rritjen e interesit dhe
përfshirjes së tij në procesin
mësimor.

Për të kuptuar nëse aplikacioni
jep kontribut në procesin e të
nxënit dhe si rezultat në një
performancë më të mirë të
studentëve.

Për të kuptuar nëse kontrolli i
rezultatit të të tjerëve ndikon
pozitivisht tek studenti në aspekte
si nxitja për të punuar më shumë,
vetvlerësimi, të ndjerit pjesë e një
grupi, etj.

Për të kuptuar disponibilitetin e
studentëve për përdorimin e
aplikimeve mobile learning

Nga analizimi i përgjigjeve të marra nga rreth 100 studentë të degës Teknologji
Informacioni dhe Komunikimi, morëm rezultate shumë pozitive lidhur me mënyrën si e
mirëpritën aplikacionin studentët dhe potencialin që ata shohin tek ky aplikacion në
kuadrin e ndihmës që mund tu ofrojë lidhur me procesin mësimor. Në grafikët e
mëposhtëm paraqiten përgjigjet më të detajuara në përqindje, për pyetjet më të
rëndësishme.
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Sa ndihmon fakti që aksesohen rezultatet e gjithë klasës.
Sa ndihmon aplikacioni për të kuptuar më mirë lëndën.
Sa ndihmon aplikacioni per të praktikuar më mirë njohuritë

Aspak

Pak

9.52%
2.38%
11.90%
7.14%
42.86%

Mjaftueshëm

54.76%

45.24%
35.71%
38.10%

Shumë

52.38%

Grafiku 5-1 Ndihma që aplikacioni jep për procesin e të nxënit, sipas studentëve

Ashtu si shihet lehtësisht edhe nga grafiku i mësipërm, pjesa më e madhe e studentëve
mendon se aplikacioni mobile i ndihmon shumë ose mjaftueshëm në përvetësimin e
njohurive mësimore dhe sqarimit të paqartësive gjatë orës së mësimit. Ata gjithashtu
vlerësojnë në masë të gjerë, faktin që mund të shohin edhe rezultatet e studentëve të tjerë
në klasë. Ky fakt i bën ata më të ndërgjegjshëm mbi njohuritë e tyre, u rrit vetbesimin, i
nxit për të punuar më shumë por në të njëtën kohë i bën të ndihen pjesë e një grupi apo
edhe të kuptojnë që të gjithë mund të përgjigjen edhe në mënyrë të gabuar, por me
ndihmën e pedagogut apo studentëve të tjerë të arrihen të kuptohen dhe korrigjohen
gabimet dhe paqartësitë lidhur me njohuritë mësimore.
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Sa më interesante bëhet ora me përfshirjen e pajisjeve mobile?
Sa i vlefshëm ishte aplikacioni për studentët.
Aspak

2.38%

Pak
19.05%

Mjaftueshëm

38.10%
78.57%

Shumë

61.90%

Grafiku 5-2 Sa i vlefshëm eshtë dhe sa më interesante e bën orën aplikacioni sipas studentëve

Sa do ju pëlqente përdorimi i aplikacioneve të tjera në ndihmë të procesit
mësimor?
Sa e vlefshme do të ishte përfshirja e të gjitha lëndëve në aplikacion?
Aspak
Pak

2.38%
2.38%
35.71%
30.95%

Mjaftueshëm

61.90%
66.67%

Shumë

Grafiku 5-3 Dëshira e studentëve për të pasur aplikacione të ngjashme gjatë procesit mësimor

Një element i rëndësishëm që është për tu marrë në konsideratë lidhur me përgjigjet e
studentëve është fakti që ata shprehin një interes të veçantë dhe janë shumë pozitivë dhe
mirpritës në integrimin e aplikacioneve të ngjashme në të gjitha lëndët që zhvillojnë apo
edhe në kontekste të tjera që lidhen me procesin mësimor.
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6. Pajisjet mobile në suport të punëve
laboratorike
Në këtë kapitull paraqitet rasti i dytë studimor i aplikimeve mobile
learning të implementuara me qëllim studimin e mbështetjes që
mund të ofrojnë pajisjet mobile gjatë zhvillimit të punëve
laboratorike për studentët dhe pedagogët. Paraqitet testimi dhe
vlerësimi i efektshmërisë së aplikacionit nga rezultatet e pyetësorit
drejtuar studentëve dhe pedagogëve.

6.1. Situata aktuale në laboratorët e FSHN
Fakulteti i Shkencavetë Natyrës, pranë Universitetit të Tiranës, përbëhet nga tetë
departamente, dhe pothuajse secili prej tyre përmban laboratore në të cilat zhvillohen në
mënyrë shumë të shpeshtë, punë laboratorike të degëve të ndryshme, si Kimi, Fizikë,
Biologji, Kimi Industriale, Bioteknologji, etj. Në përgjithësi, zhvillimi i punëve
laboratorike konsiston në kryerjen e eksperimenteve specifike në grup. Gjatë këtyre
eksperimenteve studentëve u duhet të kryejnë matjet e nevojshme, ti analizojnë të dhënat
e mbledhura dhe të nxjerrin konkluzionet përkatëse. Rezultatet pasi përpunohen,
paraqiten dhe mbrohen para pedagogëve në forma të ndryshme, në varësi të karakterit të
punës laboratorike.
Studentet e programit bachelor Kimi, zhvillojnë tetë punë laboratorike në kuadër të
lëndës Kimi Fizike [41]. Gjatë secilës prej këtyre punëve, ata duhet të punojnë në grupe
prej rreth 4 vetash, të mbikëqyrin eksperimentet dhe të realizojnë matjet përkatëse të
vlerave që u kërkohen. Shumë shpesh të dhënat e matura nga një eksperiment mund të
nevojiten dhe përdoren për llogaritje edhe në eksperimente të tjera. Pas mbledhjes së të
dhënave, ata duhet të zhvillojnë llogaritje specifike për të nxjerrë rezultatet e
eksperimenteve. Këto rezultate ndër të tjera kërkohen të paraqiten në një formë grafike të
detajuar në letra milimetrike. Në këtë kuadër, pedagogët shprehen se studentët hasin
shpesh vështirësi në realizimin e paraqitjes së duhur grafike. Ata gjithashtu e kanë të
vështirë të përcaktojnë me saktësi nëse vrojtimet dhe matjet janë zhvilluar në mënyrën e
duhur apo jo dhe si rezultat të përcaktojnë nëse duhet të ndryshojnë parametra të caktuara
të eksperimentit ndërkohë që ai është duke u zhvilluar. Nga ana tjetër, pedagogët
shprehen se edhe ata vetë hasin vështirësi në mundësinë e monitorimit në kohë reale të të
gjithë studentëve në laborator në mënyrë që tu ofrojnë suportin e duhur hap pas hapi për
të realizuar në mënyrën e duhur ekperimentin dhe matjen e vlerave të tij.
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Përdorimi i pajisjeve mobile gjatë punëve laboratorike do të mund të jepte një suport të
madh gjatë zhvillimit të eksperimenteve duke ofruar më shumë mundësi për ruajtjen e të
dhënave, fuqi procesuese, flesksibilitet, mundësi lidhjeje, etj. Kompjuterat desktop mund
të ndihmojnë gjithashtu në këtë kuadër, megjithatë ato janë më pak të përshtatshëm se
pajisjet mobile për vetë faktin se nuk janë të lëvizshëm, nuk janë shumë flesibël në
përdorim dhe kanë kosto më të lartë. Nga ana tjetër, karakteristikat e pajisjeve mobile i
bëjnë më të përshtatshme për tu përdorur në rastin e punëve laboratorike. Ndër këto
karakteristika mund të përmendim:
• Lëvizshmëria dhe fleksibiliteti
Karakteristika kryesore e pajisjeve mobile është lëvizshmëria e tyre dhe mundësia
për ti aksesuar kudo dhe kurdo që na nevojiten. Kjo karaktërisikë i kthen ato në
një mjet shumë fleksibël për tu përdorur gjatë punëve laboratorike. Nisur nga një
pyetësor që kemi zhvilluar me studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyres [11],
95% e tyre kanë një smartphone dhe 99% e tyre e kanë gjithmonë me vetë kudo
që të jenë.
• Lidhje e drejtpërdrejtë me internetin
Pajisjet mobile japin mundësinë e aksesimit të internetit në çdo moment
nëpërmjet mobile data ose wireless. Në këtë mënyrë, ato afrojnë mundësinë e
komunikimit në kohë reale. Duke ju referuar të njëjtit pytësor të zhvilluar [11],
studentët e pyetur janë përgjigjur se kanë pothuajse gjithmonë akses ndaj
internetit nga telefoni i tyre.
• Kosto e ulët
Pajisjet mobile kanë një kosto shumë më të ulët në krahasim me kompjuterat
desktop dhe për më tepër mund të themi që kjo kosto është gjithmonë e në ulje,
duke i bërë të përballueshme nga të gjithë. Kjo është edhe arsyeja që pjesa më e
madhe e studentëve kanë në pronësi të paktën një pajisje mobile [11].
• Fuqi procesuese dhe mundësi ruajtjeje të të dhënave
Pajisjet mobile kanë pësuar një zhvillim të konsiderueshëm vitet e fundit [42, 43,
44]. Tashmë ato kanë fuqi procesuese shumë herë më të mëdha dhe të
krahasueshme me kompjuterat desktop të vetëm pak viteve më parë. Sigurisht që
edhe kapaciteti ruajtës është rritur ndjeshëm, duke rritur mundësinë e ruajtjes së
një numri më të madh të dhënash lokalisht.
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Duke marrë në konsideratë karakteristikat e mësipërme, pajisjet mobile kanë një
potencial të madh në aspektin e lehtësimit dhe përmirësimit të punëve laboratorike në
aspekte të ndryshme:
•

Gjatë punëve laboratorike është shpesh e nevojshme nga ana e studentëve
konsultimi me instruksionet dhe drejtimet që libri jep për zhvillim të saktë të
punëve. Megjithatë, kushtet në ambjentet laboratorike janë të ndryshme nga
ato të klasave të zakonshme të mësimit, duke kufizuar pak lirshmërinë e
studentit, meqënëse ai ka përpara edhe pajisjet e punës laboratorike. Në të tilla
kushte, aksesimi i materialeve ndihmëse dhe orientuese të punës laboratorike
nga telefonat e studentëve do ti ndihmonte ndjeshëm këta të fundit duke ju
dhënë më shumë fleksibilitet dhe duke mos penguar ecurinë e zhvillimit të
eksperimenteve.

•

Pajisjet mobile mund të lehtësojnë procesin e futjes dhe ruajtes së të dhënave
të matura gjatë eksperimentit duke përfituar sërisht nga fleksibiliteti që këto
pajisje ofrojnë. Avantazhi tjetër i ruajtjes së këtyre të dhënave, është fakti që
ato mund të aksesohen sërisht nga studenti në çfarëdo momenti apo vendi që
ai dëshiron. Kjo lehtësi do të ishte shumë e vlefshme në rastin kur kërkohet të
aksesohen dhe përdoren të dhëna nga eksperimente të kaluara.

•

Pajisjet mobile mund të lehtësojnë komunikimin dhe ndarjen e informacionit
midis pedagogëve dhe studentëve, dhe mbi të gjitha në kohë reale.
Supervizionimi i studentëve është shumë i rëndësishëm [45], dhe pajisjet
mobile i japin mundësinë pedagogëve të kontrollojnë më mirë grupet e punës
gjatë eksperimentit dhe tu ofrojnë gjithashtu në kohë reale ndihmën e tyre në
mënyrë që studentët të kuptojnë më mirë dhe të korrigjojnë gabime që në
momentin e zhvillimit të eksperimenteve.

•

Puna në grup ka gjithmonë avantazhet e veta [46]. Në këtë kontekst, pajisjet
mobile mund të lehtësojnë punën në grup duke suportuar komunikimin,
shpërndarjen e informacionit dhe ndarjen e punës midis pjesëtarëve të grupit.

•

Përdorimi i pajisjeve mobile ndikon pozitivisht në rritjen e interesit të
studentëve dhe përfshirjes së tyre në procesin mësimor në përgjithësi dhe në
punët laboratorike në veçanti [47].
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6.2. Arkitektura e implementimit të zhvilluar
Për të studiuar dhe testuar kontributin që mund të japin pajisjet mobile gjatë punëve
laboratorike, është implementuar një aplikacion mobile që mbështet studentët dhe
pedagogët gjatë zhvillimit të punëve laboratorike të lëndës Kimi Fizike. Qëllimi i
zhvillimit të kësaj pune laboratorike është studimi në mënyrë eksperimentale i varësisë
presionit të avullit të ngopur nga presioni dhe temperatura, si dhe të llogaritë nxehtësinë e
avullimit [41]. Në fund të zhvillimit të eksperimentit, studentët kryejnë një seri
llogaritjesh nga matjet e kryera dhe realizojnë paraqitjen grafike në fletë të milimetruara,
duke përdorur formulën ln(P/Po) = f(1/T). Aplikacioni është testuar me studentët e vitit të
dytë të ciklit bachelor të degës Kimi. Arkitektura e aplikacionit, ashtu si ilustrohet edhe
në figurë, kombinon komponentët në nivel klienti për tu dhënë mundësinë studentëve të
përdorin nje aplikacion mobile të instaluar në telefonat e tyre celulare, me komponentët
në nivel serveri për të krijuar mundësinë e komunikimit të studentëve me pedagogët.

Figura 6-1 Arkitektura e implementimit. Komponentët në nivel klienti dhe server.

6.2.1.
Komponentët në nivel klienti
Në nivelin klient të arkitekturës, është implementuar një aplikacion mobile për sistemet
Android, që mund të instalohet direkt nga studentët në telefonat e tyre nëpërmjet Play
Store. Ky aplikacion mund të përdoret për të futur dhe aksesuar vlerat e matura gjatë
eksperimentit. Këto të dhëna ruhen lokalisht në pajisje tek një databaze SQLite. Në të
njëtën kohë me ruajtjen lokale, duke përdorur lidhjen me internetin, vlerat e matura
dërgohen edhe tek një web server, në mënyrë që ato të bëhen të aksesueshme edhe nga
ana e pedagogëve dhe tu jepet mundësia këtyre të fundit, të ndjekin në kohë reale hap pas
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hapi, zhvillimin e eksperimenteve për secilin nga grupet pjesëmarrëse në punën
laboratorike. Komunikimi i aplikacionit android me web serverin realizohet duke
përdorur Volley, një librari që ofron një mënyrë shumë eficente të shkëmbimit të të
dhënave [48, 49]. Të dhënat e futura mund të modifikohen aq herë sa është e nevojshme
për studentin, dhe në të njëjtën kohë mund të aksesohen edhe jashtë ambjenteve të
laboratorit, kudo dhe kurdo ta kenë të nevojshme studentët. Studentë të ndryshëm, pjesë e
të njëjtit grup, mund të perdorin aplikacionin android për të futur të dhëna të ndryshme të
të njëjtit eksperiment, me qëllim ndarjen e ngarkesës së punës brenda grupit, dhe rritjes së
eficencës së punës në grup.

Figura 6-2Ndërfaqja e logimit në aplikacionin android dhe ndërfaqja e futjes së vlerave të matura.

Të dhënat e mbledhura nga eksperimentet ruajtura nëpermjet aplikacionit android,
përdoren nga ky i fundit për të kryer llogaritjet e nevojshme dhe ndërtuar paraqitjen
grafike të rezultateve si në figurën 6-3.
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Figura 6-3 Paraqitja grafike e të dhënave të matura gjatë eksperimentit

Të gjitha këto procese, duke përfshirë këtu futjen e të dhënave, kryerjen e llogaritjeve dhe
ndërtimin e paraqitjes grafike, mund të realizohen me ose pa praninë e lidhjes me
internetin, sepse të dhënat procesohen dhe ruhen lokalisht tek një databazë SQLite.
Përdoruesit duhet vetëm të logohen për të identifikuar grupin ku ato bëjnë pjesë. Lidhja
me internetin është e nevojshme në rastin e kur të dhënat duhet të dërgohen dhe të
sinkronizohen me web serverin.

6.2.2.
Komponentet në nivel serveri
Në nivelin e serverit, është implementuar një aplikacion web i hostuar në një web server,
i cili i jep mundësinë pedagogut per të monitoruar progresin e eksperimentit për secilin
grup gjatë kohës së zhvillimit të punës laboratorike, por edhe më vonë për të kontrolluar
rezultatet gjatë kohës së prezantimit të tyre nga ana e studentëve. Aplikacioni web
komunikon me një databazë qëndrore MySQL që mbledh dhe ruan të dhënat nga
aplikacionet mobile të studentëve pjesëmarrës në punën laboratorike. Për këtë aplikacion
është implementuar një ndërfaqe që përshtatet për madhësi të ndryshme ekranesh për tu
dhënë mundësinë pedagogëve që ta aksesojnë aplikacionit si nga kompjutera desktop
ashtu edhe pajisje mobile, por me kushtin e ekzistencës së lidhjes së internetit.
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Figura 6-4 Ndërfqja web e pedagogut për të zgjedhur një grup specifik pjesëmarrës në punën e laboratorit

Figura 6-5 Ndërfaqja web e pedagogut që paraqet rezultatet e detajuara të ekperimentit për një grup specifik

6.3. Pyetësori i zhvilluar dhe rezultatet e tij
Aplikacioni i implementuar është testuar gjatë një pune laboratorike në lëndën Kimi
fizike me pjesëmarrjen e 2 pedagogëve dhe 17 studentëve të ciklit bachelor Kimi. Në
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fund të eksperimentit secilit prej pjesëmarrësve u është ofruar një pyetësor për të kuptuar
më mirë efektshmërinë e aplikacionit të ndërtuar dhe impaktin që krijoi ky aplikacion tek
studentet dhe pedagogët. Në tabelën e mësposhtme janë përmbledhur disa prej pyetjeve
më të rëndësishme të pyetësorit, drejtuar studentëve, shoqëruar me përgjigjet e
mundshme dhe arsyen e përfshirjes së këtyre pyetjeve nga ana jonë.

Tabela 6-1Pyetësori për vlerësimin e aplikacionit mobile për laboratorët nga ana e nxënësve

Pyetja

Përgjigjet e
mundshme

Arsye

Sa mirë e keni kuptuar se
çfarë realizon ky
aplikacion?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar se sa user-friendly është
aplikacioni dhe se sa janë mësuar
studentët në përdorimin e aplikacioneve
mobile.

Sa shumë ju ndihmoi ky
aplikacion për të kuptuar
mënyrën e zhvillimit të
punës laboratorike?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar se sa të vlefshme ishin
për
studentet
përshkrimi
dhe
instruksionet e zhvillimit të punës
laboratorike të ofruara nga aplikacioni
mobile.

Sa shumë ju ndihmoi ky
aplikacion gjatë punës
laboratorike?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar se sa e lehtësonte
aplikacioni për studentët procesin e
ruajtjes së të dhënave, ripërdorimit të
tyre, kryerjen e llogaritjeve, dhe
ndërtimin e paraqitjes grafike.

Sa shumë do ta përdornit
këtë aplikacion për punët
e tjera laboratorike?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar nëse studentët do të
kishin nevojë për asistencën e një
aplikacioni mobile edhe në punët e tjera
laboratorike, dhe në mënyrë indirekte
për të kuptuar nëse aplikacioni ishte aq
i vlefshëm sa ata do të ishin të gatshëm
ta përdornin përsëri.

Sa shumë do ju
ndihmonte ky aplikacion
për të marrë nota më të
mira?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë
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Për të kuptuar nëse aplikacioni do ti
ndihmonte
studentët
për
një
performancë më të mirë mësimore

a. Aspak
Sa më interesante e bën ky
b. Pak
aplikacion orën e
c. Mjaftueshëm
mësimit?
d. Shumë

Për të kuptuar nëse aplikacioni do të
ndikonte në rritjen e interesit të
studentëve për procesin mësimor.

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar interesin e studentëve
për të përdorur pajijset mobile edhe në
fusha të tjera të procesit mësimor.

Sa shumë do ju
ndihmonin aplikacione të
tjera mobile për procesin
mësimor?

Rezultatet e këtij pyetësori ishin tepër pozitive dhe na konfirmuan që nga këndvështrimi i
studentëve, ky aplikacion do të jepte një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e
punëve laboratorike dhe tejkalimin e disa prej vështirësive që paraqesin këto punë tek
studentët. Pjesa më e madhe e tyre pranon se përdorimi i pajisjeve mobile do të
përmirësonte procesin mësimor, do të bënte më interesant mësimin dhe do të ndikonte në
mënyrë pozitive në performancën e tyre mësimore. Këto rezultate ilustrohen në mënyrë
grafike më poshtë:

Grafiku 6-1 Opinioni i studentëve lidhur me ndihmën që u jep aplikacioni mobile për laboratore
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Grafiku 6-2 Sa i ndimoi aplikacioni mobile në zhvillimin e punës laboratorike

Grafiku 6-3 Gadishmëria e studentëve në përdorimin e pajisjeve mobile për punët e tjera laboratorike dhe në
aspekte të tjera të procesit mësimor
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Grafiku 6-4 Kuptueshmëria dhe vlefshëmria e aplikacionit mobile për laboratore sipas studentëve

Në tabelën e mësposhtme janë përmbledhur disa prej pyetjeve më të rëndësishme të
pyetësorit, drejtuar pedagogëve, shoqëruar me përgjgijet e mundshme dhe arsyen e
përfshirjes së këtyre pyetjeve nga ana jonë.

Tabela 6-2Pyetësori për vlerësimin e aplikacionit mobile për laboratorët nga ana e mësuesve

Pyetja

Përgjigjet e
mundshme

Arsye

Sa mirë e keni kuptuar se
çfarë realizon ky
aplikacion?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar nëse aplikacioni ishte
user-friendly për pedagogët.

Sa i vlefshëm është ky
aplikacion për ju?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar se sa i nevojshëm është
për pedagogët aplikacioni gjatë
zhvillimit të punëve laboratorike.

Sa ndihmon ky app në
përmirësimin e
mësimdhënies?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar nëse aplikacioni
ndihmon
pedagogët
gjatë
mësimdhënies
për
ta
bërë
eksperimentin më të kuptueshëm për
studentët.
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Sa ndihmon aplikacioni në
supervizimin e punës së
studentëve?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar nëse aplikacioni
ndihmon pedagogët në supervizimin
në kohë realë të punës laboratorike
hap pas hapi, për çdo grup në të
njëjtën kohë.

Sa do të ndihmonte ky
aplikacion në vlerësimin e
studentëve?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar ndihmën që do të
ofronte aplikacioni për të vlerësuar
më mirë studentët nga ana e
pedagogëve.

Sa do ta përdornit këtë
aplikacion edhe për punët e
tjera laboratorike?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar nëse pedagogët e
gjykojnë të përshtatshme apo jo që ky
aplikacion të përdoret për të suportuar
edhe punë të tjera laboratorike.

Sa shumë do ju ndihmonin
aplikacione të tjera mobile
për procesin mësimor?

a. Aspak
b. Pak
c. Mjaftueshëm
d. Shumë

Për të kuptuar interesin e pedagogëve
për të përdorur pajijset mobile edhe
në fusha të tjera të procesit mësimor.

Pedagogët patën gjithashtu një reagim tepër pozitiv lidhur me aplikacionin e propozuar
dhe testuar. Në këndvështrimin e tyre, ky aplikacion lehtëson ndjeshëm punën e tyre me
studentët dhe procesin e monitorimit, ndihmës dhe vlerësimit përfundimtar ndaj punës së
studentëve. Sipas mendimit të tyre, do të ishtë shumë e përshtatshme që një aplikacion i
tillë të mund të mbështeste të gjitha punët laboratorike në të gjitha degët, si dhe procese
të tjera gjatë mësimdhënies për një përformancë më të mirë mësimore në tërësi.
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7. Pajisjet mobile në ndihmë të fëmijëve që
nuk dëgjojnë
Në këtë kapitull paraqitet rasti i tretë studimor i aplikimeve mobile
learning të implementuara me qëllim studimin e mbështetjes që
mund të ofrojnë pajisjet mobile në lehtësimin e procesit mësimor
për fëmijët që nuk dëgjojnë gjatë mësimit të gjuhës së shenjave.
Paraqitet testimi dhe vlerësimi i efektshmërisë dhe opinionit të
mësuesve të Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë, nëpërmjet
paraqitjes së rezultateve të pyetësorit të zhvilluar.

Gjithmonë e më shumë vihet re një rritje e përdorimit të pajisjeve mobile në jetën tonë të
përditshme. Mbi të gjitha vihet re një interes i veçantë i fëmijëve ndaj këtyre pajisjeve.
Në këtë rast studimi jemi përpjekur të shqyrtojmë mundësitë dhe ndihmën që do të
ofronin pajisjet mobile në procesin mësimor tek fëmijët dhe në mënyrë specifike tek
fëmijët që nuk dëgjojnë. Eshtë studiuar gjithashtu një arkitekturë e përshtatshme që do të
vinte në dispozicion të këtyre fëmijëve informacionin mësimor nëpërmjet pajisjeve
mobile. Është implementuar një aplikacion i aksesueshëm nga tableta për mësimin e
alfabetit, numrave dhe gjuhës së shenjave për fëmijët e Institutit të Nxënësve që Nuk
Dëgjojnë.

7.1. Përdorimi i teknologjisë mobile nga ana e fëmijëve
Me përhapjen e gjerë të teknologjisë vitet e fundit, vihet re një rritje e interesit dhe
përdorimit të saj edhe nga ana e fëmijëve.
Nga studimi i ndërveprimit të fëmijëve me multimedia [56] eshtë vënë re një interes i
veçantë i tyre në përdorimin e teknologjisë. Fëmijët që prej moshës 2 vjeçare janë në
gjendje të ndërveprojnë në mënyrë të pavarur me një aplikacion në laptop.
Fëmijët midis 3 dhe 6 vjeç janë në gjendje të mësojnë shumë shpejt përdorimin e
tabletave [52]. Edhe në rastet e bërjes së gabimeve në fillim, fëmijët nuk stepen apo
frikësohen ashtu sic ndodh me të rriturit. Kjo i ndihmon në përvetësimin më të shpejtë të
aftësive të përdorimit të teknologjisë.
Në fakt, fëmijët mund të përdorin në mënyrë të kontrolluar pajisjet mobile me touch
screen që në moshë të vogël dhe ishin të familiarizuar me një numër të madh të
veprimeve touch[57].
Studiuesit tregojnë së fëmijët në moshën 4 vjeçare i kanë përvetësuar të gjitha gjestet
bazë në touch screen, ndërsa fëmijët e moshës 2 dhe 3 vjeçare kanë vështirësi vetëm me
ato më të komplikuarat si drag, drop dhe rrotullime[51].
Qasja e fëmijëve me teknologjinë që në moshë të vogël ndikon ndjeshëm në rritjen e
motivimit jo vetëm në përdorimin e Teknologjisë së Informacionit por edhe në
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konsiderimin e saj si një karrierë e ardhshme[50]. Ky studim ka vrojtuar sjelljen e
fëmijëve që nuk dëgjojnë ndaj një aplikacioni që përdor video për gjuhën e shenjave dhe
ka nxjerrë rezultate pozitive rreth përdorimit intuitiv të aplikacionit nga ana e tyre. Nga
ana tjetër ka vënë re disa vështirësi të kësaj kategorie në përdorimin e mouse-it duke
sugjeruar përdorimin e pajisjeve mobile me touch screen si më të përshtatshme.

7.2. Situata aktuale në Shqipëri
Nga rezultatet e nxjerra nga INSTAT në vitin 2011, në Shqipëri ka rreth 39 mijë përsona
që nuk dëgjojnë.
Instituti i Nxënësve që Nuk Dëgjojnë, është i vetmi institucion shtetëror kombëtar që
ofron një edukim të specializuar për nxënësit që nuk dëgjojnë për moshat 6-19 vjeç.
Aktualisht pranë këtij instituti ndjekin mësimin 120 nxënës nga i gjithë vendi.
Gjuha e shenjave është një gjuhë natyrale, sistematike dhe e bazuar në rregulla, me
elementë leksikorë, shenja arbitrare dhe struktura gramatikore, njësoj komplekse si gjuha
e folur. Ajo përbëhet nga forma e duarve, lëvizjet e duarve dhe trupit, shprehjet e fytyrës
dhe lëvizjet e buzëve. Megjithatë gjuha e shenjave nuk është universale. Çdo shtet ka
gjuhën e vet të shenjave.[54]
Qe prej vitit 2014 është miratuar fjalori i gjuhës së shenjave shqiptare. Megjithatë sot në
Shqipëri ka vetem rreth 2 mijë persona që e zotërojnë këtë gjuhë. Kjo tregon nevojën e
mësimit të kësaj gjuhe në komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë, si dhe në Institutin e
Nxënësve që Nuk Dëgjojnë ku deri tani janë fokusuar në përdorimin e daktileve.
Nxënësit që nuk dëgjojnë hasen me një seri vështirësish të përditshme në komunikim dhe
mësimin e njohurive të reja në krahasim me nxënësit e tjerë. Imagjinoni sa e vështirë
është për një fëmijë që nuk dëgjon të mësojë njohuritë elementare, njohuri që shpesh
janë impenjative edhe për fëmijët që nuk kanë probleme me dëgjimin. Po kaq e madhe
është edhe vështirësia e mësueve të tyre.
Për të realizuar një proces të suksesshëm edukimi ndaj këtyre fëmijëve, është e
nevojshme të plotësohen shumë kushte. Ajo çka i ka munguar këtij Instituti dhe këtyre
fëmijëve është mbështetja e teknologjisë në procesin e mësimdhënies. Me anën e mjeteve
më të reja hardware-ike dhe software-ike mund të zvogëlohen ndjeshëm barrierat e
komunikimit dhe orët e mësimit mund të bëhen më tërheqëse dhe interaktive për
nxënësit. Për më tepër, mësuesit e këtij Instituti venë re gjithmonë e më shumë një
interesim të veçantë të nxënësve ndaj zhvillimeve dhe mjeteve të reja teknologjike.

7.3. Përdorimi i multimedia në mësimin e gjuhës së shenjave
Gjuha e shenjave nga vetë natyra e saj, ka në qendër dhe bazohet ekskluzivisht tek
paraqitja vizuale. Secila fjalë e kësaj gjuhe karakterizohet nga një mënyrë e veçantë e
lëvizjes së duarve, trupit, orientimit të tij si dhe në lëvizjen e buzëve dhe mimikën
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komplekse të fytyrës. Të gjitha këto do të ishte e vështirë të paraqiteshin vetëm me
imazhe dhe gati e pamundur të paraqiten në mënyrë të shkruar. Mbi të gjitha, paraqitja
vetëm në mënyrë të shkruar do të ishte e papërshtatshme, duke qenë se pjesa më e madhe
e komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, mbi të gjitha fëmijët, kanë vështirësi të mëdha
në lexim. Në të tilla kushte, paraqitja multimediale e fjalëve me anën e videove do të
ishte shumë e përshtatshme dhe do të lehtësonte ndjeshëm procesin e mësimit të gjuhës së
shenjave.
Autorët e [53] ilustrojnë rëndësinë e përdorimit të një software me përmbajtje
multimediale në lehtësimin e mësimit të gjuhës së shenjave Auslan. Nga testet e kryera
ata theksojnë se fëmijët që përdornin një software me përmbajtje multimediale mësonin
shumë herë më shpejt shenjat. Faktor i rëndësishëm ishte edhe ndërveprimi me këtë
software. Nga ana tjetër këta fëmijë parapëlqenin më shumë një figurë njerëzore sesa një
të animuar për ilustrimin e shenjave në video. Në aplikacionin e ndërtuar jemi përpjekur
ti zbatojmë këto rezultate.

7.4. Arkitektura e implementuar
Në kuadrin e këtij rasti studimi, është ndërtuar aplikacioni ‘Unë Mësoj’ në platformën
Windows, ku fëmijët e Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë do të mund ta aksesojnë
nga tableta. Për arsye sigurie dhe mbrojtje të fëmijëve nga informacione të
papërshtatshme, përdorimi i zakonshëm i këtij aplikacioni do të jetë në mungesë të
internetit. Si rezultat është dizenjuar dhe implementuar një bazë të dhënash e
aksesueshme lokalisht. Të dhënat multimediale janë ruajtur të kompresuara duke qenë se
pajisjet mobile kanë kapacitet të kufizuar ruajtës. Të dhënat e tjera që përbëjnë
përmbajtjen e aplikacionit dhe që kanë lidhje me alfabetin e daktileve, numrave dhe
fjalëve të fjalorit të gjuhës së shenjave, janë ruajtur në format xml për të kufizuar
hapësirën e kujtesës, për të rritur shpejtësinë e aksesimit por edhe për të lehtësuar
procesin e përditësimit të tyre. Përditësimi është i nevojshëm duke qenë se fjalori i gjuhës
së shenjave shqipe është në përpunim dhe rritje të vazhdueshme, meqënëse ka shumë
pak kohë që është miratuar dhe ka filluar puna për krijimin e tij. Shtimi i përmbajtjes së
re realizohet nga një portal web që përditëson të dhënat tek një server qëndror i
aksesueshëm nëpërmjet internetit. Aplikacioni mobile i ndërtuar do të mund të aksesojë
internetit vetëm në momentin e përditësimit. Procesi i sinkronizimit do të sigurojë lidhjen
me bazën qëndrore të të dhënave në internet, marrjen e të dhënave të reja dhe ruajtjen e
tyre në bazën lokale të të dhënave. Transferimi i të dhënave në format xml dhe të
dhënave të kompresuara multimediale, lehtëson ndjeshëm këtë proces.
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Figura 7-1 Skema e arkitekturës së implementuar

7.5. Ndërfaqja e aplikacionit.
Një ndër karakteristikat e pajisjeve mobile është madhësia e kufizuar e ekranit. Ky fakt
na ka detyruar të studiojmë dhe ndërtojmë një ndërfaqe sa më të përshtashme për të
paraqitur përmbajtjen e nevojshme të aplikacionit. Ndër të tjera është konsideruar edhe
fakti që ky aplikacion nuk do të përdoret nga përdorues të zakonshëm por nga fëmijë me
kërkesa të veçanta. Si rezultat, për marrjen e vendimeve lidhur me ndërfaqen jemi
konsultuar edhe me përfaqësues të Institutit të Nxënësve që Nuk Dëgjojnë si dhe
Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk Dëgjojnë. Ndërfaqja e zgjedhur synon
të përqëndrojë vëmendjen e fëmijëve në informacionin e nevojshëm duke vendosur
fokusin kryesisht tek të dhënat multimediale meqënëse lehtësojnë ndjeshëm proçesin e të
mësuarit tek fëmijët. Janë zgjedhur ngjyra që ta bëjnë sa më tërheqës aplikacionin nga
syri i fëmijëve dhe sa më argëtues në përdorim. Meqënëse ndërveprimi do të realizohet
me anën e prekjes së ekranit të tabletit, jemi kujdesur që elementët e klikueshëm të jenë
në madhësine e përshtatshme për të lehtësuar përzgjedhjen e tyre nga ana e fëmijëve.
Gjithashtu janë zgjedhur karakteristika të ngjashme grafike, për t’i bërë sa më të
evidentueshëm. Megjithatë, meqënëse kemi të bëjmë me fëmijë ku mosha e tyre në
institut nis nga 6 vjeç por mund të përdoret edhe nga fëmijë në një moshë më të hershme,
jemi munduar që elementët e klikueshëm të jenë të reduktuar dhe mos shtohen butona që
do të krijonin konfuzion tek ta. Shpesh kalimi nga një ndërfaqe tek tjetra realizohet në
mënyrë automatike. Megjithatë fëmijëve u jepet mundësia të dalin në çdo moment tek
faqja kresore për të përzgjedhur diçka tjetër nga aplikacioni.
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Figura 7-2 Mësimi i alfabetit dhe gjuhës së shenjave

7.6. Përdorimi i lojërave interaktive
Mësimi nëpërmjet lojës është gjithmonë më tërheqës dhe tek fëmijët shpesh kthehet në
një domosdoshmëri. Përdorimi i pajisjeve mobile e bën akoma më tërheqës sepse
ndërveprimi bëhet nëpërmjet prekjes së ekranit në mënyrë më intuitive. Për të rritur
pjesëmarrjen në procesin mësimor dhe motivimin për të mësuar tek fëmijët që nuk
dëgjojnë është implementuar moduli i lojërave interaktive ku fëmijët mund të provojnë
veten në 4 nivelet e mundshme të mësimit të gjuhës së shenjave shqiptare. Është dhënë
mundësia që këto lojëra të mund të përzgjidhen për tu luajtur sa herë që fëmijët
dëshirojnë. Për të mos humbur interesin e tyre, lojërat janë zhvilluar për të qenë të
ndryshueshme duke përzgjedhur dhe grupuar fjalët në mënyrë të rastësishme.

Figura 7-3 Lojërat interaktive niveli i dytë dhe i tretë
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7.7. Përparësitë e aplikacionit mobile tek fëmijët që nuk dëgjojnë
-

Mësimi i personalizuar

Jo të gjithë fëmijët kanë nevoja të njëjta lidhur me procesin mësimor. Aplikacioni i
aksesueshëm nga pajisjet mobile jep mundësinë e një mësimi më të personalizuar. Çdo
fëmijë mund ta aksesojë informacionin e nevojshëm kudo dhe kurdo, mund të zgjedhë ta
përsërisë sa hërë që ka nevojë dhe mbi të gjitha të zgjedhë ecurinë e mësimit në mënyrë
të përsonalizuar dhe nivelin për të cilin ka nevojë.

-

Rritja e interesit për mësimin

Pajisjet mobile janë pajisje tepër tërheqëse për fëmijët. Ky interes i veçantë mund të
përdoret për ti nxitur në aksesimin e materialeve mësimore. Nga ana tjetër aksesimi i
lojërave interaktive dhe marrja e rezultateve i nxit akoma më shumë këta fëmijë në
përvetësimin e njohurive të reja nëpërmjet lojës.

-

Ndihmon në komunikimin mësues – fëmijë

Komunikimi i mësuesve me fëmijët që nuk dëgjojnë ka vështirësitë e veta. Shpesh është e
vështirë që mësuesit të mund të ndiqen nga të gjithë nxënësit gjatë shpjegimit të
njohurive. Këto barriera mund të zvogëlohen duke përdorur tabletat. Ato do të ndihmojnë
fëmijët të ndjekin më mirë orë e mësimit, të kenë një ilustrim më të qartë të
informacioneve që ndoshta nuk i kuptojnë gjatë shpjegimit, por mbi të gjitha do të kishin
një pjesëmarrje më aktive në mësim.

-

Ndihmon në komunikimin prind –fëmijë

Sipas [55] fëmijët që nuk dëgjojnë të lindur nga prindër që nuk dëgjojnë përparojnë më
ngadalë në mësimin e gjuhës së shenjave si rezultat kanë dhe më shumë probleme në
komunikim edhe më gjerë. Shkak shumë i rëndësishëm për këtë fenomen është mungesa
e njohurisë së këtyre prindërve mbi mënyrën e komunikimit të njerëzve që nuk dëgjojnë.
Në Shqipëri ashtu edhe në botë pjesa më e madhe e fëmijëve që nuk dëgjojnë kanë
prindër që dëgjojnë. Përdorimi i pajisjeve mobile për mësimin e gjuhës së shenjave do të
vinte në ndihmë edhe të këtyre prindërve, duke i dhënë mundësinë e aksesimit kudo që të
ndodhen dhe në çdo kohë, në pamundësi të ndjekjes së shkollës për këtë gjuhë.

7.8. Opinioni i mësuesve lidhur me aplikacionin mobile në tableta
Pas testimit të aplikacionit nga ana e mësuesve dhe e fëmijëve që nuk dëgjojnë pranë
Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë, mësuesve të këtij Instituti ju ofrua për tu
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plotësuar një pyetësor. Këtij pyetësori ju nënshtruan 34 mësues dhe arsyeja e zhvillimit të
tij ishte që të kuptohej më mirë impakti që la ky aplikacion mobile për tableta tek këta
mësues, dhe opinioni i tyre lidhur me potencialin e këtij aplikacioni në përmirësimin e
procesit mësimor me këtë kategori të veçantë përdoruesish. Tabela e mëposhtme
përmbledh disa prej pyetjeve më të rëndësishme, alternativat e tyre të mundshme si dhe
arsyen përse këto pyetje janë përfshirë në pyetësor.

Tabela 7-1Pyetësori për vlerësimin e aplikacionit në tableta nga ana e mësuesve

Pyetja

Alternativat

A ndikon ky aplikacion në
përmirësimin e nivelit të
mësimdhënies?
a. Shumë
A ju ndihmon ky aplikacion
në një komunikim më të mirë b. Mjaftueshëm
c. Pak
me nxënësit tuaj?
d. Aspak
A ju ndihmon ky aplikacion
në vlerësimin e nxënësve
tuaj?
A ndikon ky aplikacion në
përmirësimin e nivelit të të
nxënit?

Sa e rrit interesin për
mësimin, përdorimi i
aplikacionit në tableta?

A keni hasur vështirësi në
përdorimin e tabletave dhe
aplikacionit?
Sa mirë e keni kuptuar se
çfarë realizon ky aplikacion?

Arsyet e përfshirjes në pyetësor

Për të kuptuar se sa i ndihmon
aplikacioni në tableta mësuesit në
komunikimin
me
nxënësit,
vlerësimin
e
tyrë
dhe
përmirësimin e mësimdhënies në
përgjithësi duke marrë parasysh
që në kushte normale ka
vështirësi të mëdha.

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

Për të kuptuar perceptimin e
mësuesit lidhur me përmirësimin
e të nxënit gjatë përdorimit të
aplikacionit në tableta.

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

Për të kuptuar nëse ky aplikacion
i testuar dhe tabletat do të
ndikonte në bërjen e mësimit më
tërheqës dhe argëtues për fëmijët
që nuk dëgjojnë, një faktor ky
shumë i rëndësishëm gjatë
mësimit me fëmijët.

a. Shumë
b. Mjaftueshëm
c. Pak
d. Aspak

Për të kuptuar nivelin a trajnimit
dhe aftësive që kanë mësuesit në
përdorimin e pajisjeve mobile.
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Cila nga platformat ju jep
më shumë fleksibilitet në
mësim?
Cila nga platformat ju jep
më shumë fleksibilitet në
mësim?

a. Tablet
b. Web
c. Desktop

Për të kuptuar përparësinë që ka
përdorimi i pajijeve mobile në
procesin mësimor në krahasim me
teknologjitë e tjera që mund të
përdoren në ndihmë të mësimit.

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nxorri rezultate tepër pozitive lidhur me impaktin e
aplikacionit në tableta tek procesi mësimor pranë Institutit. Mësuesit, në një përqindje
shumë dominante ashtu si duket dhe nga paraqitjet grafike, shprehen se aplikacioni në
tableta jep një kontribut shumë të madh në përmirësimin e procesit të mësimdhënies,
duke u krijuar shumë lehtësi mësuesve, por edhe në aspektin e të nxënit dhe në rritjen e
nivelit të të kuptuarit të mësimit nga ana e fëmijëve që nuk dëgjojnë.
A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të të nxënit?
A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të
mësimdhënies?
Aspak
Pak
Mjaftueshëm

2.94%
2.94%
97.06%
97.06%

Shumë

Grafiku 7-1 Përmirësimi i nivelit të mësimdhënies dhe të nxënit nga aplikacioni në tableta

Cila nga platformat mendoni që është më tërheqëse
gjatë mësimit?
Cila nga platformat ju jep më shumë fleksibilitet në
mësim?
Desktop

2.94%

Web
97.06%
100%

Tableta

Grafiku 7-2 Parapëlqimi i aplikacionit në tablet në krahasim me atë web dhe desktop
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Aplikacioni mund të aksesohet nga tre platforma kryesore, tableta, desktop dhe web. Për
këtë arsye, mësuesit janë pyetur se cilën nga këto platforma parapëlqenin duke u nisur
nga fleksibiliteti që ju ofrohet gjatë mësimdhënies, dhe gjithashtu cila nga platformat
është më tërheqëse për nxënësit gjatë mësimit. Përsa i përket fleksibilitetit, asnjëri prej
tyre nuk e vendos në mëdyshje që tabletat në krahasim me pajisjet e palëvizshme ofrojnë
një fleksibilitet tepër të madh gjatë mësimit, element ky shumë i rëndësishëm duke marrë
parasysh që jemi në kontekstin e mësimdhënies me fëmijë që kanë aftësi të kufizuara në
krahasim me fëmijët e tjerë dhe kanë më tepër nevojë për asistence nga ana e mësuesit i
cili duhet të jetë vazhdimisht në lëvizje.
Sa e rrit interesin për
mësimin, përdorimi i aplikacionit në
tableta?
9% 0% 0%
Shumë
Mjaftueshëm
91%

Pak
Aspak

Grafiku 7-3 Rritja e interesit të nxënësve nga aplikacioni në tableta

Mësuesit gjithashtu në masë të gjerë mendojnë se puna me tableta e bën mësimin më
interesant dhe më tërheqës për fëmijët duke rritur më shumë vëmendjen dhe përfshirjen e
tyre në mësim, gjë që sipas mësuesve, jo gjithmonë është e thjeshtë me këtë kategori
nxënësish.
A ju ndihmon ky aplikacion në vlerësimin e nxënësve tuaj?
A ju ndihmon ky aplikacion në një komunikim më të mirë me
nxënësit tuaj?
Aspak
Pak
Mjaftueshë
m

5.88%
5.88%
94.12%
94.12%

Shumë

Grafiku 7-4 Përmirësimi i komunikimit dhe vlerësimit të nxënësve që nuk dëgjojnë

Mësuesit shprehen se aplikacioni në tableta i ndihmon shumë (94%) ose mjaftueshëm
(6%) në krijimin e një komunikimi më të mirë me nxënësit e tyre dhe në të njëjtën kohë
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duke pasur mundësinë e ndjekjes më të mirë të ecurisë të nxënësve në mënyrë individuale
dhe në lëhtësimin e vlerësimit të këtyre nxënësve.
Sa mirë e keni kuptuar se çfarë realizon ky aplikacion?
A keni hasur vështirësi në përdorimin e tabletave dhe
aplikacionit?
Aspak
Pak
Mjaftueshëm

94.12%
5.88%
5.88%
94.12%

Shumë

Grafiku 7-5 Aftësitë e mësuesve në përdorimin e aplikacionit në tablet

Nga pyëtësori dalim gjithashtu në përfundimin se mësuesit kanë aftësitë dhe trajnimin e
përshtatshëm në përdorimin e IT në përgjithësi dhe tabletave në mënyrë më specifike,
duke qenë se në masë të gjërë shprehen se nuk kanë pasur vështirësi lidhur me të
kuptuarin dhe përdorimin e aplikacionit.
Si mendoni, sa i vlefshëm është për
ju ky aplikacion?
9% 0% 0%
Shumë
Mjaftueshëm
91%

Pak
Aspak

Grafiku 7-6 Vlefshmëria e aplikacionit në tablet sipas mësuesve

Si përmbledhje, por duke u nisur edhe nga përgjigjet e dhëna nga mësuesit lidhur me
vlefshmërinë e aplikacionit në tableta për ta dhe nxënësit e tyre, mund të themi se pajisjet
mobile ofrojnë mundësi shumë të mira në përmirësimin e procesit mësimor me fëmijët që
nuk dëgjojnë. Aplikacioni mobile i dizenjuar dhe implementuar në ndihmë të Institutit të
Nxënësve që Nuk Dëgjojnë por edhe për gjithë komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë
ka dhënë një kontribut të veçantë në ofrimin e një mundësie aksesimi të gjuhës së
shenjave, alfabetit dhe shkonjave, kudo dhe kurdo, në ofrimin e një mësimi të
personalizuar, në rritjen e interesit nëpërmjet përdorimit të tabletave aq të dashura për
fëmijët dhe lojërave interaktive duke shtuar pjesëmarrjen aktive të këtyre fëmijëve në
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mësim. Pasi është vënë re një interes i veçantë ndaj aplikacionit mobile të ndërtuar dhe
ndryshimeve pozitive që ai ka sjellë, po punohet në përmirësimin e tij për të ofruar edhe
njohuri të tjera në ndihmë të lëndëve bazë mësimore, duke nisur me abetaren.
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8. Përfundime
Në këtë kapitull, jepet një përmbledhje e shkurtër dhe përfundime
të nxjerra nga studimi i kushteve aktuale, potenciali dhe kontributet
e implementimeve mobile learningdhe gjithashtu përfundimet e
nxjerra nga implementimi, testimi e vlerësimi i të gjitha rasteve të
studimit.

8.1. Përfundime lidhur me studimine kushteve
potencialine implementimeve mobile learning

aktuale

dhe

Duke qenë se në Shqipëri vitet e fundit i është kushtuar një vëmendje e veçantë
përfshirjes së teknologjisë në shkolla dhe aftësimit të pjesëmarrësve të procesit mësimor
në përdorimin e TIK, mund të themi se janë krijuar kushtet dhe ambjenti i përshtatshëm
për ofrimin e implementimeve të reja dhe inovative në TIK në mbështetje të procesit
mësimor.
Nga studimet e kryera rezultoi se nuk ekzistojnë implementime aktuale që të përdorin
pajisjet mobile në mbështetje të procesit mësimor.
Nga pyetësorët drejtuar studentëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, rezultoi se gati
të gjithë studentët kanë në dispozicion dhe përdorin në mënyrë individuale pajisjet
mobile, kryesisht smartphone. Në të njëjtën kohë nga analizimi i përgjigjeve të dhëna,
rezultoi se ekziston një nivel tepër i lartë përdorshmërie i këtyre pajisjeve nga ana e
studentëve për aktivitete të përditshme dhe një dëshirë e disponibilitet i madh për ti
përdorur këto pajisje edhe në kontekstin e procesit mësimor. Duke marrë parasysh këto
rezultate u arrit në përfundimin se ekzistojnë kushte tepër të favorshme dhe një potencial
i madh për ofrimin e implementimeve në fushën e mobile learning në kontekstin shqiptar.

8.2. Përfundime lidhur me kontributet e implementimeve mobile
learning
Përfshirja e pajisjeve mobile në procesin mësimor do të mund të ofronte një mbështetje
dhe kontribut të veçantë në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit. Këto kontribute do të
ishin në disa drejtime dhe përfituesit do të ishin si nxënësit, ashtu edhe mësuesit.
Përfshirja e pajisjeve mobile mbështet teoritë kryesore të mësimdhënies duke rritur
interesin e nxënësve, duke stimuluar pjesëmarrjen aktive tëtyre me drejtimin e pyetjeve
dhe marrjen e përgjigjeve, krijimin e njohurive nga eksperienca dhe mësimin e
personalizuar dhe me në qendër nxënësin i cili zgjedh përmbajtjen mësimore, organizon
dhe monitoron progresin e vet duke u ndjerë në të njëjtën kohë i identifikuar dhe pjesë e
rëndësishme e ambjentit mësimor. Ato gjithashtu mund të mbështesin punën në grup
nëpërmjet një komunikimi në kohë reale, si dhe mësimin sipas kontekstit.
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Në këndvështrimin e mësuesit, pajisjet mobile do të mund të lehtësonin ndjeshëm
procesin e komunikimit, kontrollit dhe monitorimit të gjithë nxënësve në kohë reale.
Monitorimi më i detajuar dhe në kohë reale i rezultateve do ti ndihmonte në përmirësimin
e procesit të mësimdhënies, përmirësimit të përmbajtjes mësimore dhe rritjen e
kuptueshmërisë së tyre.

8.3. Përfundimet e nxjerra nga rastet e studimit
•

Rasti i parë: komunikimi në kohë reale gjatë mësimit

Nga zhvillimi dhe testimi i aplikimit mobile learning të ndërtuar për rastin e parë
të studimit u arrit në përfundimin se pajisjet mobile mund të ofrojnë me efektivitet
mundësinë e komunikimit në kohë reale të pedagogut me të gjithë studentët
njëkohësisht gjatë orëve së mësimit. Përfshirja e këtij aplikimi gjatë mësimit do të
krijonte mundësi të reja, si aktivizimi dhe pjesëmarrja aktive e një numri më të
madh studentësh, mundësia e kontrollit dhe monitorimit të të gjithë studentëve
nga ana e pedagogut, monitorimi i progresit nga vetë studenti, nxjerrjen e
rezultateve në kohë reale lidhur me nivelin e kuptueshmërisë së materialeve të
shpjeguara, etj. Ky aplikim u mirëprit në masë të gjerë nga ana e studentëve të
cilët nëpërmjet pyetësorit të drejtuar, shprehën një qëndrim tepër pozitiv lidhur
me efektshëmrinë e aplikimit në ndihmë të procesit mësimor, rritjes së interesit
dhe aktivizimit të tyre gjatë orës së mësimit dhe kontrollit të progresit të të
kuptuarit të materialeve mësimore. Ata gjithashtu u shprehën tepër pozitivë në
përdorimin edhe të aplikimeve të tjera mobile learning gjatë mësimit.
•

Rasti i dytë: përfshirja e pajisjeve mobile gjatë punëve laboratorike

Nga testimi i aplikimit mobile learning gjatë punëve laboratorike, dhe vlerësimi i
opinioneve të marra nga studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në testim, u arrit në
përfundimin se pajisjet mobile mund të ndihmojnë në lehtësimin e zhvillimit të
këtyre punëve. Përfshirja e këtij aplikimi gjatë punëve laboratorike do të
ndihmonte si nxënësit për të marrë informacion lidhur me punën që do të
zhvillohet, për të hedhur, ruajtur dhe llogaritur më mirë të dhënat e matura, ashtu
edhe pedagogët për të monitoruar gjithë studentët në kohë reale gjatë zhvillimit të
punëve por edhe për kontrollin e tyre në momentin e prezantimit të rezultateve.
Studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në testim shprehën një qëndrim tepër pozitiv
lidhur me efektshmërinë e aplikimit dhe dëshirën e tyre lidhur me përfshirjen e
gjithë punëve laboratorike në aplikime të ngjashme.
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•

Rasti i tretë: pajisjet mobile në ndihmë të fëmijëve që nuk dëgjojnë

Rezultatet e aplikimit mobile learning për mësimin e gjuhës së shenjave nga ana e
fëmijëve që nuk dëgjojnë pranë Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë ishin tepër
pozitive duke u nisur nga opinionet që u mblodhën nga mësuesit e tyre. Përfshirja
e tabletave në procesin e mësimor, duke marrë parasysh edhe opinionin e
mësuesve, ndihmon së tepërmi në lehtësimin e komunikimit mësues-nxënës, që
shpesh është i vështirë me këtë kategori fëmijësh, si dhe rrit interesin e nxënësve
dhe përfshirjen e tyre në mësim. Mësuesit mbajnë një qëndrim tepër pozitiv lidhur
me përfshirjen e tabletave dhe aplikimeve mobile në mbështetje të të gjitha
lëndëve që ata zhvillojnë.
Nga zhvillimi i tre rasteve të studimit mund të nxjerrim përfundimin se ekziston një
interes i veçantë nga ana e pjesëmarrësve në procesin mësimor dhe një qëndrim tepër
pozitiv lidhur me kontributet që do të sillte përfshirja e pajisjeve mobile në aktivitete të
ndryshme të procesit mësimor.
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Aneks
PYETËSOR 1
1. Ju keni një smartphone ☐PO
2. Ju keni një tablet

☐PO

☐JO
☐JO

3. Përvec se për telefonata, sa shpesh e përdorni telefonin tuaj
☐Shumë herë gjatë ditës
☐1 herë në ditë
☐Një herë në disa ditë
☐Asnjëherë

Përvec se për telefonata, sa shpesh e
përdorni telefonin tuaj në këto situata

Shumë
shpesh

Shpesh

Rrallë Asnjëherë

Shumë
shpesh

Shpesh

Rrallë

Në kohën e lirë
Në rrugë
Kur jeni duke pritur dicka në radhë
Sapo ngriheni në mëngjes
Para se të flini
Gjatë orëve të mësimit (ose gjate pushimit
midis o
Kur jeni duke ngrënë
Kur jeni me shoqërinë

Sa shpesh e përdorni telefonin tuaj për
arsyet e mëposhtme:
Për të kërkuar në internet
Për të lexuar lajme
Për të aksesuar materiale shkollore
Për të parë video
Për të komunikuar me shoqërinë tuaj
Për tu konsultuar lidhur me cështje
mësimore (qoftë edhe me shoqërinë tuaj)
Për lojra
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Asnjëherë

4. Sa herë ju ndodh të mos e keni telefonin tuaj me vete (përvec rasteve kur e
harroni):
☐Asnjëherë
☐Shumë rrallë
☐Shumë shpesh
5. Sa shpesh keni akses ndaj internetit në telefonin tuaj:
☐Gjithmonë
☐Shumë shpesh
☐Shumë rrallë
☐Asnjëherë

6. Cili është sistemi i operimit i smartphone-it/tabletit tuaj, ose kë parapëlqeni më
shumë
☐Android
☐iOS
☐ Windows Phone
☐Tjetër

7. Shërbime të ngjashme(akses interneti, rrjete sociale, lojra, aplikacione, etj) ku
e keni më të thjeshtë dhe parapëlqeni ti aksesoni
☐Më shumë nga kompjuteri juaj personal
☐Më shumë nga telefoni ose tableta juaj
8. Sa mendoni se mund t’ju ndihmonte aksesimi i materialeve shkollore dhe
konsultimi me to nëpërmjet telefonit tuaj?
☐Shume
☐Pak
☐Aspak
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PYETËSOR 2
(Drejtuar studentëve për rastin e parë të studimit)

Përshkrim i pyetësorit:
Pyetesori që ju keni në dorë shërben për të studiuar efektshmërinë e aplikacionit mobile në
mbështetje të mësimdhënies dhe mësimnxënies.
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të regjistrohen direkt në një bazë të dhënash dhe do të
trajtohen si tërësisht konfidenciale. Përgjigjet tuaja individuale nuk do të ndahen me
fakultetin apo petagogët tuaj. Pyetësori do të plotësohet në mënyrë anonime (duke mos
specfikuar emrin tuaj) në mënyrë që të ruajmë kofindencialitetin e të dhënave që ju do të
ofroni.
Ju lutemi që të dhënat të plotësohen në mënyrë sa më të saktë.
Ju Faleminderit!
Çështjet ku bazohet Pyetësori:
A. Profili mobilei studentit
B. Përshtypjet e studentit në lidhje me aplikacionin

A. Profili mobile i studentit:
1. Ju keni një smartphone
☐. PO
☐ JO
2. Ju keni një tablet
☐. PO
☐ JO
3. Cili është sistemi operativ i smartphone-it/tabletit tuaj?
☐ Android
☐ iOS
☐ Windows

☐ Tjetër

4. Sa herë ju ndodh të mos e keni telefonin tuaj me vete (përvec rasteve kur e
harroni)?
☐ Asnjëherë
☐ Shumë rrallë
☐ Shumë shpesh
5. Sa shpesh keni akses ndaj internetit në telefonin tuaj?
☐ Gjithmonë
☐ Shumë shpesh
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☐ Shumë rrallë

☐ Asnjëherë

6. Sa shpesh e përdorni telefonin tuaj, përveç se për telefonata?
☐ Shumë herë gjatë ditës
☐ 1 herë në ditë
☐ Një herë në disa ditë

☐ Asnjëherë

7. Ku e keni më të thjeshtë dhe parapëlqeni ti aksesoni shërbime si interneti, rrjete
sociale, lojra, aplikacione, etj
☐ Më shumë nga telefoni ose tableta juaj
☐ Më shumë nga kompjuteri juaj personal
8. A shkarkoni shpesh aplikacione në celularin tuaj?
☐ Po
☐ Jo
9. Sa mendoni se mund t’ju ndihmonte aksesimi i materialeve shkollore nëpërmjet
telefonit tuaj?
☐ Shumë
☐ Mjaftueshëm
☐ Pak
☐ Aspak

Sa shpesh e përdorni telefonin tuaj për
arsyet e mëposhtme:

Shumë
shpesh

Shpesh

Rrallë

Për të kërkuar në internet
Për të lexuar lajme
Për të aksesuar materiale shkollore
Për të parë video
Për të komunikuar me shoqërinë tuaj
Për tu konsultuar lidhur me cështje
mësimore (qoftë edhe me shoqërinë tuaj)
Për lojra

B. Përshtypja e studentit për aplikacionin
1. Sa mirë e keni kuptuar se çfarë realizon ky aplikacion:

☐ Shumë mirë
☐ Shumë pak

☐
☐

Mirë
Aspak
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Asnjëherë

2. Si mendoni, sa i vlefshëm është ky aplikacion për ju?

☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

3. A do të ishte ora e mesimit më interesante për ju nqs do të përdornit këtë

aplikacion?
☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

4. Sa ju ndihmon ky aplikacion të praktikoni me mirë njohuritë tuaja?

☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

5. Sa ju ndihmon ky aplikacion të kuptoni më mirë lëndën?

☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

6. Sa ju ndihmon fakti që mund të shikoni rezultatet e gjithë klasës?

☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

7. Sa ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të mësimdhënies?

☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

8. Mendoni se ky aplikacion do të ndihmonte shumë nqs do të përfshinte të gjitha

lëndët ?
☐ Shumë
☐ Pak

☐
☐

Mjaftueshëm
Aspak

9. Do t'ju pëlqente të përdornit aplikacione të tjera nga telefoni juaj, në ndihmë të

procesit mësimor?
☐ Shumë
☐
☐ Pak
☐

Mjaftueshëm
Aspak

10. Çfarë do të sugjeronit: _______________________________________________
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PYETËSOR 3
(Drejtuar pedagogëve për rastin e dytë të studimit)

Përshkrim i pyetësorit:
Pyetesori që ju keni në dorë shërben për të studiuar efektshmërinë e aplikacionit mobile në
mbështetje të zhvillimit të punëve laboratorike.
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të regjistrohen direkt në një bazë të dhënash dhe do të
trajtohen si tërësisht konfidenciale. Përgjigjet tuaja individuale nuk do të ndahen me
fakultetin apo petagogët tuaj. Pyetësori do të plotësohet në mënyrë anonime (duke mos
specfikuar emrin tuaj) në mënyrë që të ruajmë kofindencialitetin e të dhënave që ju do të
ofroni.
Ju lutemi që të dhënat të plotësohen në mënyrë sa më të saktë.
Ju Faleminderit!

Çështjet ku bazohet Pyetësori:
A. Profili mobilei studentit
B. Përshtypjet e studentit në lidhje me aplikacionin

A. Profili mobile i studentit:
1. Cilin nga tipet e celularëve zotëroni?

Android
iPhone
Windows Phone
Të tjerë (Ju lutem specifikoni tipin) ________________
2. A keni shkarkuar aplikacione në celularin tuaj:

Po – gjithmonë falas
Po – Me pagesë dhe falas

Po – Gjithmonë me pagesë
Jo

[90]

B. Përshtypja e studentit për aplikacionin
1. Sa mirë e keni kuptuar se çfarë realizon ky aplikacion:

Aspak
Shumë pak
Pak
Mirë
Shumë mirë
2. A kishte dicka në këtë aplikacion që ju nuk e kuptuat:

Jo
Po (Ju lutem specifikoni çfarë)__________________________________
3. Si mendoni, sa i vlefshëm është ky aplikacion për ju:

Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
4. A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të mësimdhënies:

Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
5. A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit tuaj të mësimnxënies:

Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
6. A ndikon ky aplikacion në mënyrën e vlerësimit tuaj:

Jo
Po

Nqs Po, si ndryshon:
Për mirë
Për keq
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7. A ju ndihmon ky aplikacion te kuptoni më mirë punën laboratorike?

Po
Jo
8. A ju ndihmon ky aplikacion në realizimin e saktë të punës laboratorike

Po
Jo (Nqs jo, ju lutem arsyetoni përse) __________________________
9. A do të ishte ora e mesimit më interesante për ju nqs do të përdornit këtë

aplikacion?
Po
Jo
10. Mendoni se ky aplikacion do te ndihmonte shumë nqs do të përfshinte të gjitha

llojet e punëve laboratorike ?
Po
Jo
11. Do t'ju pëlqente të përdornit aplikacione të tjera nga telefoni juaj, në ndihmë të

procesit mësimor?
Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
12. Çfarë të mund ti përmirësoni këtij aplikacioni:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
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PYETËSOR 4
(Drejtuar pedagogëve për rastin e dytë të studimit)

Përshkrim i pyetësorit:
Pyetesori që ju keni në dorë shërben për të studiuar efektshmërinë e aplikacionit në
mbështetje të zhvillimit të punëve laboratorike.
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të regjistrohen direkt në një bazë të dhënash dhe do të
trajtohen si tërësisht konfidenciale. Pyetësori do të plotësohet në mënyrë anonime (duke mos
specfikuar emrin tuaj) në mënyrë që të ruajmë kofindencialitetin e të dhënave që ju do të
ofroni.
Ju lutemi që të dhënat të plotësohen në mënyrë sa më të saktë.
Ju Faleminderit!

Çështjet ku bazohet Pyetësori:
C. Përshtypjet e pedagogut në lidhje me aplikacionin

A. Përshtypja e pedagogut për aplikacionin
13. Sa mirë e keni kuptuar se çfarë realizon ky aplikacion:

Aspak
Shumë pak
Pak
Mirë
Shumë mirë
14. A kishte dicka në këtë aplikacion që ju nuk e kuptuat:

Jo
Po(Ju lutem specifikoni çfarë)_________________________________
15. Si mendoni, sa i vlefshëm është ky aplikacion për ju:

Aspak
Shumë pak
Pak
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Shumë
16. A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të mësimdhënies?

Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
17. A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të mësimnxënies?

Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
18. A ju ndihmon ky aplikacion në kontrollin e studentëve gjatë zhvillimit të punës

laboratorike?
Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
19. A ju ndihmon ky aplikacion në vlerësimin e studentëve për punën laboratorike

të dorëzuar?
Aspak
Shumë pak
Pak
Shumë
20. Mendoni se ky aplikacion do te ndihmonte shumë nqs do të përfshinte të gjitha

llojet e punëve laboratorike :
Po
Jo
21. Çfarë mund ti përmirësoni këtij aplikacioni:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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PYETËSOR 5
(Drejtuar mësuesve për rastin e tretë të studimit)

Përshkrim i pyetësorit:
Pyetesori që ju keni në dorë shërben për të studiuar efektshmërinë e aplikacionit ne tableta,
në mbështetje të mesimdhenies.
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të trajtohen si tërësisht konfidenciale. Pyetësori do të
plotësohet në mënyrë anonime (duke mos specfikuar emrin tuaj) në mënyrë që të ruajmë
kofindencialitetin e të dhënave që ju do të ofroni.
Ju lutemi që të dhënat të plotësohen në mënyrë sa më të saktë.
Ju Faleminderit!
1. Sa mirë e keni kuptuar se çfarë realizon ky aplikacion?

☐ Shumë mirë
☐ Shumë pak

☐ Mirë
☐ Aspak

2. Si mendoni, sa i vlefshëm është ky aplikacion për ju?

☐ Shumë
☐ Pak

☐ Mjaftueshëm
☐ Aspak

3. A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të mësimdhënies?

☐Shumë
☐ Pak

☐ Mjaftueshëm
☐ Aspak

4. A ndikon ky aplikacion në përmirësimin e nivelit të mësimnxënies?

☐Shumë
☐ Pak

☐ Mjaftueshëm
☐ Aspak

5. Cila nga platformat mendoni se është më tërheqese gjatë mësimit, për nxënësit?

☐ Tableta
☐ Desktop

☐ Web

6. Sa e rrit interesin për mesim përdorimi i aplikacionit në tableta?

☐ Shumë
☐ Pak

☐ Mjaftueshëm
☐ Aspak

7. Cila nga platformat ju jep më shumë fleksibilitet gjatë mësimit?
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☐ Tableta
☐ Desktop

☐ Web

8. A keni hasur vështirësi në përdorimin e tabletave dhe aplikacionit?

☐Aspak
☐Mjaftueshëm

☐Pak
☐Shumë

9. A ju ndihmon ky aplikacion në një komunikim më të mirë me nxënësit tuaj?

☐ Shumë
☐ Pak

☐ Mjaftueshëm
☐ Aspak

A ju ndihmon ky aplikacion në vlerësimin e nxënësve tuaj?
☐Shumë
☐ Mjaftueshëm
☐ Pak
☐ Aspak
10.

Mendoni se ky aplikacion do te ndihmonte shumë nqs do të mbështeste të
gjitha lëndët që ju zhvilloni?
☐Shumë
☐ Mjaftueshëm
☐ Pak
☐ Aspak
11.
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