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1. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË INFERMIERI TË PËRGJITHSHME
1.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Infermieri të Përgjithshme në Fakultetin e Shëndetit
Publik gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara
prej sistemit UVM-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e
shprehur në përqindje është 61% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.1
1.b Analiza e të dhënave
Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë njëkohësisht
me organizimin e pyetësorit. Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit të UVMS-së,
të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur njëkohësisht edhe
marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje
të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë parqitur opinionin e tyre
mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim
e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy
pyetjeve të hapura.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë në
veçanti.
I.
Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:
1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë
plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Infermiri të Përgjithshme është
si vijon: 72 % e cilësonin Shumë të Mirë, 24.7 % të mirë, 2% e studentëve ishte mesatare,
0.7 %e keqe si dhe për 0.6 % shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej
mesatares aritmerike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:

1

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit është
si vijon:71.6% shumë e mirë, 25 % e mirë për 2.3 % të studentëve mesatare për 0.5 % e
keqe si dhe për 0.6 % të studentëve shumë e keqe. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit?

3. Mësimin në përgjithësi: Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në
përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 67.8% shumë
i mirë, 30.3 % i mirë, 1.6% Mesatar, për 0.1% i keq si dhe për 0.2% shumë i keq. Për më
tepër grafiku:
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 63.4% e studentëve janë totalisht
dakort, 31% janë dakort, 5.1% nuk janë dakort, 0.3 % nuk janë aspak dakort si dhe 0.3 %
e studentëve e cilësojnë të prëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon2:
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht 63% e studentëve ishin
totalisht Dakort, 32.1 % ishin dakort, 4.3% nuk ishin dakort , 0.2% e studentëve nuk ishin
aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin të parëndësishme. Të dhënat e mësipërme
janë të shpërndara sipas grafikut që vijon3:

2
3

MArzhii gabimit: 0.001
Marzhii gabimit : 0.001
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht 57.9 % e studentëve ishin Totalisht
Dakort, 35.1 % dakort, 6.2 % nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.3%
e cilësonin si të parëndësishme.4 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, Përgjigjet janë të
shpërndara sipas grafikut që vijon: 34.9 % e studentëve ishin Totalisht Dakort, 34.3%
dakort, 22.6 nuk janë dakort, 7.2 % nuk janë aspak dakort si dhe 1.1 e studentëve e cilësojnë
të parëndësishme.5

4
5

Marzhi I gabimit: 0.001
Marzhi igabimit: 0.001
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 53.1%
e studentëve ishin Totalisht Dakort, 33.3% ishin Dakort, 11.2% Nuk ishin Dakort, 1.1%
Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 1.2% e cilësonin të parëndësishëm. 6 Përgjigjet janë të
shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 33.2%
e studentëve ishin Totalisht Dakort, 38.1% ishin Dakort, 20% Nuk ishin Dakort, 5.6% nuk
ishin Aspak Dakort si dhe 3.1% e cilësonin të Parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:

6

Marzhi I gabimit 0.001

Faqe 6 nga 25

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL
100%

80%
60%
33.2%

40%

38.1%

20%

20%

5.6%

3.1%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.”

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të
sudentëve ishte si më poshtë vijon: 68.7% ishin Totalisht Dakort, 28.7% ishin Dakort, si
dhe 0.5% e studentëve e cilësonin qëndrimin të parëndësishëm.7 Me paraqitje grafike si më
poshtë vijon:
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Infermieri të Përgjithshme
është si më poshtë vijon: 51.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 39.4% ishin Dakort,
6.4% Nuk ishin Dakort, 1.5% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.7% e cilësonin
të Parëndësishëm. 8 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:

7
8

Marzhi I gabimit: 0.001
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Faqe 7 nga 25

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

51.1%
39.4%
6.4%

Totalisht
Dakort

Dakort

1.5%

1.7%

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë
vijon: 51% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 39% ishin Dakort, 7% nuk ishin dakort,
2% nuk ishin aspak dakort, si dhe 2% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishëm.
9
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst”?

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve
të studentëve është si më poshtë vijon:62.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 34% ishin
9
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Dakort, 2.8% Nuk ishin Dakort, 0.2 % e studentëve nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 0.7% e
studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Infermieri të Përgjithshme është si më
poshtë vijon: 16.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 13.4% ishin Dakort, 36.1% nuk
ishin dakort, 26.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.2% e studentëve nuk e cilësonin si të
rëndësishëm.10 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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2. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË INFERMIERI MAMI
2.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Infermieri- Mami në Fakultetin e Shëndetit Publik gjatë vitit
akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit
UVM-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në
përqindje është 71% e studentëve që kanë ndjekur kurset respective.11
2.b Analiza e të dhënave
Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë njëkohësisht
me organizimin e pyetësorit. Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit të UVMS-së,
të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur njëkohësisht edhe
marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje
të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë parqitur opinionin e tyre
mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim
e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy
pyetjeve të hapura.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë në
veçanti.
I.
Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:
1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë
plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Infermieri - Mami është si vijon:
për 84.3% të studentëve shumë e mirë, për 14.2 % e mirë, për 1.3 % mesatare, si dhe për
0.2% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike
e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:

11

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit është
si vijon: 85.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12% e cilësonin si të mirë, për 1.5%
vlerësimi ishtë mesatar, për 0.4 % i keq si dhe për 0.5% shumë i keq . Për më tepër grafiku
i mëposhtëm:
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit?

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në
përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 76.6% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20.1% e cilësonin si të mirë, 2.4% e studentëve e
cilësonin mesatare, për 0.2% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.7% shumë e keqe. Për
më tepër grafiku:
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 67.4% e studentëve ishin Totalisht
Dakort, 29.6% ishin Dakort, 2.1% nuk ishin Dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe
0.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 67.2% e studentëve ishin
Totalisht Dakort, 28.5% e studentëve ishin Dakort, 3.4% e studentëve Nuk ishin Dakort,
0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.12 Të
dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

12

Marzhi igabimit: 0.001
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 60% e studentëve ishin Totalisht
Dakort, 37% ishin Dakort, 1.8% S’janë Dakort, 1% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort
si dhe 0.2 e cilësonin si të parëndësishme . Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 35.2% e studentëve ishin
Totalisht Dakort, 34.4% ishin Dakort, 19% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 8.6% e
studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë
e leksionit13. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

13

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 53.9%
e studentëve ishin Totalisht Dakort, 37.1% ishin Dakort, 5.7% Nuk ishin Dakort, 2.8% Nuk
Ishin Aspak Dakort si dhe 0.4% e cilësonin të parëndësishëm.14 Përgjigjet janë të
shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 36.6%
e studentëve ishin Totalisht Dakort, 35.1% ishin Dakort, 19.6% Nuk ishin Dakort, 19.6%
nuk ishin Aspak Dakort si dhe 3% e cilësonin të Parëndësishëm.15 Të shpërndara sipas
grafikut që vijon:

14
15

Marzhi I gabimit: 0.001
Marzhi I gabimit : 0.001
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.”

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të
sudentëve ishte si më poshtë vijon: 71.1% ishin Totalisht Dakort, 25.4% ishin Dakort, 2.5%
nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.2% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm16. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Infermieri -Mami është si
më poshtë vijon: 50.8% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 40% ishin Dakort, 5.6% Nuk
ishin Dakort, 2% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.1% e cilësonin të
Parëndësishëm17. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:

16
17

Marzhi I gabimit: 0.001
Marzhi I gabimit : 0.003
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë
vijon: 52.8% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 35.6% ishin Dakort, 7% nuk ishin dakort,
3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.5% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishëm18.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst”?

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve
të studentëve është si më poshtë vijon: 66% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 29.4%
ishin Dakort, 5.2% Nuk ishin Dakort, 1.4 % nuk ishin Aspak Dakort si dhe 0.1% e
18

Marzhi I gabimit 0.001
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studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme.19 Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut:
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Infermieri – Mami është si më poshtë
vijon: 17.8% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 13.2% ishin Dakort, 30.2% nuk ishin
dakort, 30.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.5% e studentëve nuk e cilësonin si të
rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”

19

Marzhi I gabimit: 0.021
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3. REKOMANDIME
Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira
të tilla si mësimdhënia e pedagogut, mënyra e organizmit të leksioneve dhe seminareve, dhënia e
informacioneve shtesë gjatë orës së leksioneve etj, (për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që
hapura në vijim). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevojw
për përmirësim. Rekomandimet qw sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe
sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit si dhe nw përqindjet e përgjigjeve kur
identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit program.
1. Programi i studimit Bachelor në Infermieri të Përgjithshme
 Referuar rezultateve të pyetësorëve mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm”, vlen
për tu theksuar se në këtë program studimi krahasuar me programet e tjera të studimit që
ofrohen prej UV-së, pjesa mw e madhe e studentëve nuk ishte dakort, megjithatë në disa
prej lëndëve përqindja e përgjigjeve të studentëve totalisht dakort dhe dakort arrinte vlera
të tilla si 53.34% e studentëve, 44.44%, 42.86%, 38%, 30.19% (për më tepër referohuni
tabelës së programit respektiv). Vlen të theksohet se pwrgjigjet e studentwve pwr kwto
lëndw japin sinjale domethënese për gjetjen e teknikave dhe instrumentave për ti bërë ato
më interesante pwr studentwt.
 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi qëndrimin se: “Përmbajtja e mësimit
ishte e vështirë”, ku thuajse në të gjitha lëndet mbi 65 % e studentëve ishin totalisht dakort
dhe dakort me qëndrimin (72.92%, 76.74%, 72.23%, 79.25%, 77.55%, 65.00%, 71.24%,
65.00%, 76.32%, 73.77%, 95.24%, 88.89%) si dhe nga disa prej komenteve në pyetjet e
hapura “Të pakësohen disa mësime; Leksionet të jenë më të shkurtra dhe jo shumë të
ngarkuara; Ka shumë volum; Heqja e volumit të parëndësishëm; Anashkalimi i hollësive ,
Leksionet të merren vec e vec ose më sakt me rradhë; Të përqëndrohen në gjërat kryesore
në mënyrë që të gjithë nxënësit, edhe ata të një niveli jo shumë të mirë të arrijnë të fiksojnë
dicka; Duke qënë se libri ka një gjuhë pak të vështirë për tu kuptuar dhe është shumë i
ngjeshur me material duhet ndihma e pedagoges për ti organizuar sipas rendit dhe logjikës
veprimet në mënyrë që të mbahet mend ose të ndryshohet botimi i librit”, sugjerojmë: se
është i nevojshwm adaptimi i disa teknikave apo pwrdorimi i disa intrumentave prej
pedagogwve respektiv, të cilat do tw lehtwsonin procesin e mësimnxënies. Gjithashtu
rishikimin e literaturës sw pwrdorur në disa prej lëndëve të kwtij programi studimi duke i
përditwsuar me literaturw mw koherente. Megjithatë vlen për tu theksuar se në disa prej
lëndëve pedagogët kanë arritur të gjejnë një ekuilibër midis ngarkesës së leksioneve dhe
vështirësisë së lëndës e pasqyruar kjo edhe në komentet e studentëve.
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 Për sa i përket “Inkurajimit të dialogut/ diskutimit dhe mendimit kritik”, në disa prej
lëndëve përqindja e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort ishte
relativisht e lartë krahasuar me lëndët e tjera, në vlera të tilla si: 21.43 % 19.18 %, 22%,
14.63%, 15.91%; 13.9%; (tabela nr.9). Njëkohësiht në lidhje me qëndrimin: “pedagogu
inkurajonte mendimin kritik”, në disa prej lëndëve 44%, 13.93%, 14.28% e studentëve nuk
ishin dakort dhe aspak dakort. Referuar këtyre të dhënave adaptimin e teknikave tw
mwsimdhwnies tw orientura me studentin nw qendwr, ku si pedagogu ashtu edhe studentwt
tw luajnw njw rol tw caktuar nw procesin e tw mwsuarit. Kwto teknika do bejne qw
studentët tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit,
angazhimit dhe ndarjes sw njohurive mes njwri -tjetrit. Si praktikë të mirë veçojmë se në
disa prej lëndëve studentët vlerësonin vecanërisht interaktivitetin e studentëve me
pedagogët, si dhe diskutimet në auditore.
 Referuar pwrgjigjeve tw studentwve nw pyetjet e hapura, rekomandojmw stukturat
administrative tw UV-sw tw pwrmirwsojnw bazwn materiale tw laboratorwve e tw
auditoreve si dhe furnizimin e bibliotekws sw fakultetit me literaturw koherente.
 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve20 mbi dy pyetjet e hapura:
-

20

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Më pëlqeu më shumë qartësia në mësim
Më pëlqeu kurioziteti që zgjohet, I cili të shtyn të mësosh akoma më shumë. Nuk më pëlqeu
volumi shumë i dendur
Më pëlqeu më shumë shpejgimii pedagogut edhe pse lënda ka vështirësitë e veta
Thjeshtësia që pedagogu e bën lëndën duke qënë se lënda është e vështirë
Mësimi më pëlqeu ishte interesant
Nuk më pëlqen se ka shumë volum
Mënyra e mësimit ishte shumë e mirë
Më pëlqeu që ta bën ta mësosh me interesin e lartë. Nuk më pëlqen dëndësia që ka
Më pëlqeu shpejgimi I pedagogut
Gjithcka është e nevojshme për plotësimin e dijeve
Më pëlqeu mënyra e shpjegimit, nuk më pëlqeu zhvillimi i seminarit
Më pëlqen mënyra se si profesorja shpjegonte mësimin, nuk më pëlqen mosinteresimi i
studentëve për leksionin.
Më pëlqeu mënyra e shpjegimit. Nuk më pëlqeu volumi i lartë që ajo ka.

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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-

-

-

Më pëlqeu më shumë shpjegimi dhe ilustrimi me raste interesante i mësimit, i cili
ndihmonte në zgjerimin e njohurive.
Nuk më pëlqeu mënyra e komunikimit të pedagogut;
Në mësim nuk më pëlqen mënyra e shpjegimit pa mjetet e duhura për lëndën e
informatikës. Mësimi është i vështirë për tu kuptuar. Pedagogu duhet të jetë më i qetë dhe
i kuptueshëm me sutdentët.
Më pëlqen lirshmëria që të krijonte pedagogu gjatë orës së leksionit, duke bërë një
bashkëbisedim për temën e leksionit;
Komunikimi
Më pëlqen sepse ka informacion që na ndihmon edhe në përditshmërinë tonë.
Më pëlqeu pasioni që shpjegon mësimin
Më pëlqeu logjika e dhënies së mësimit
Më pëlqyen më shumë njohuritë e reja që nuk ishin në tekst
Kjo lëndë është shumë interesante dhe pedagogu e bën më të lehtë komunikimin midis
studentëve.
Është shumë e saktë dhe praktike në mësim. Përdor shumë lasterat dhe skeletin kjo të
ndihmon që ta fiksosh më mirë mësimin. Ta ket zërin pak më të lartë që të dëgjohet në të
gjithë klasën e të flas pak më ngadal.
Nga mësimi më pëlqeu që pedagogu e bënte lëndën gjithmonë e më shumë interesante dhe
studentët aktiv.
Më pëlqen se na përfshin të gjithëve në mësim për të ditur se a kemi kuptuar të gjithë
mësimin.
Mësimi në përgjithësi ishte interesant ka informacione të reja por ka shumë ngarkesë.
Pedagogia është e qartë dhe e bën mësimin argëtues, të jep gjërat krysore dhe të ndihmon
që ti fiksosh mësimet më lehtë. Jemi shumë nxënës në klasë dhe është vështirë të dëgjohet.
Dhënia e dëshmieve dhe shembujve nga jeta e përditshme më pëlqeu.
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Të përdorim teknologji më të avancuar;
Të zhvillohet mësimi në kushte më të mira teknologjike.
Duhet vlerësuar më shumë mendimi kritik I studentëve
Shpjegimi I mësimit me kompjuter do ta bëntë akoma më të bukur lëndën
Do të sugjeroja që orët e seminarit të bëhen me më pak student;
Të ndahemi në klasa më të vogla në mënyrë që të dëgjojmë të gjithë profesoren në leksion.
Të bëhen më tepër diskutim;
Të përfshihen edhe diskutime në klasë;
Të bëhen më shumë praktika;
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-
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Që të mos bëhen 2 mësime në një orë;
Pajisja me mjetet e duhura për të mësuar lëndën më mirë;
Pedagogu të jetë më I komunikueshëm me nxënësit;
Pedagogu të ketë më shumë durim me studentët;
Një sugjerim është bërja e mësimit me shembuj praktik për ta kuptuar më mirë.
Unë sugjeroj që mësimi të bëhet më tërheqës duke përdorur një mënyrë më të hapur të
komunikimit ku cdo student të shprehin dijet dhe opinionet e veta. Të dyja palët dhe
pedagogët dhe studentët duhet të punojnë më shumë për të arritur rezultatet maksimale në
përformancën e tyre.
Të jemi më pak student në sallë
Me shpjegimin e pedagoges jam dakort, ajo që sugjeroja është menaxhimi I klasës, mbajtja
e qetësisë.
Kushte më të përshtatshme për auditorin.
Pedagogia e nderuar duhet të jetë më e avashtë në shpjeginin e leksionit, cdo gjë tjetër është
më së miri.
Shpjegimi të bëhet më ngadal sepse ndodh që pedagogia flet shumë shpejt;
Mos të bëhën dallime midis nxënësve dhe mos tju jepen përparësi nxënësve të mirë, në
krahasim me mesatarët që përpiqen apo të dobtit.
Orët e seminarit të zhvillohen të rregullta.
Të punohen më shumë ushtrime në seminar.

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi
i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë
bazë por edhe më gjerë.
Shënime :

 Me qëndrimin mësimi i mësimit u shpreh qartë në tre lëndë të programit të studimisht 22.22
% dhe 14.29 % e studentëve nuk ishin dakort.
 Me qëndrimin pedagogu ishte gjithnjë i përgatitut 22.22 % e studentëve në një prej lëndëve
të programit nuk ishte dakort.
 Në lidhje me qëndrimin :Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me
njohuri të papërfshira në tekst kishte student të cilët nuk ishin dakort ose aspak dakort, më
specifikisht në vlera të tilla: 25 %, 33.33%, 22.33%, 19.45%, 14.29%.
2. Programi I studimit Bachelor në Infermieri- Mami
 Përqindja e studentëve të cilët e vlerësonin shumë mirë dhe mirë pedagogun e leksionit, në
programin e studimit Infermieri Mami është 97. 6 %( mesatarja aritmetike), një shifër që
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mund të konsiderohet e kënaqshme, megjithatë në një prej lëndëve specifike 16% e
cilësonin mesatare dhe 8 % të keqë. Nga sa më sipër sugjerojmë rritjen e kapaciteve dhe
aftësive profesionale të pedaogëve përkatës nëpërmjet trajnimeve dhe ndarjes së
praktikave më të mira me kolegët.
 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi qëndrimin se: “Përmbajtja e mësimit
ishte e vështirë”, ku mesatarja aritmetike e studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort
ishte 69.7 %, ku më specifikisht në disa prej lëndëve në vlera shumw tw larta si 86.84%;
76%, 65.41%, 67 %, 68.92 %, 76.74% 69.57% etj ( pra thuajse në 17 prej 18 lëndëve mbi
50 % e studenetëve ishin dakort me qëndrimin); si dhe nga disa prej komenteve në pyetjet
e hapura “Thjeshtimi i librit, përfshirja e gjërve kryesore. ”, “Nuk më pëlqeu që libri ishte
pak i ngarkuar me shumë fjalë, të ngatërronte paksa.” “Nuk më pëlqen që libri është i
ngarkuar dhe i vështirë për t’u kuptuar pasi për studentët është një lëndë krejt e re.Më
pëlqeu fakti që pedagogu sigurohej që leksioni të kuptohej nga studentët”, “Nuk më pëlqen
që libri është i ngarkuar dhe të ngatërron. Më pëlqen që ora e mësimit realizohet bukur
bëhët argëtuese dhe interesante!”, “Më pak teori”, sugjerojmë: se është i nevojshwm
adaptimi i disa teknikave apo pwrdorimi i disa intrumentave prej pedagogwve respektiv,
të cilat do tw lehtwsonin procesin e mësimnxënies. Gjithashtu rishikimin e literaturës sw
pwrdorur duke e përditwsuar me literaturw mw koherente. Dëshirojmë të përmendim që
në disa prej lëndëve studentët vlerësonin pikërisht aftësinë e pedagogut për të përcjell dijen
tek studentët, gjë që pasqyrohet më së miri në komentet e tyre “Më pëlqen shpejgimi i
pedagoges në cdo temë dhe me mjetet e duhura”; “Mësimi ishte interesant dhe i
kuptueshëm”; “Më pëlqeu mënyra e transmetimit të informacionit”; etj.
 Në disa prej lëndëve të programit Bachelor në Infermieri – Mami studentët vlerësonin
dhënien e informacionit shtes gjatë pjesëmarrjes në leksione duke rritur kështu interesin e
studentëve në auditore, po citojmë disa prej komenteve “Më pëlqeu dhënia e informacionit
shtesë pasi mendoj se duke thënë dicka më tepër ora bëhet më interesante”;” Më pëlqeu
që morrëm më shumë informacion” megjithatë në disa lëndë 26.67 %; 16%, 17.77%; 15.79
% studentët nuk ishin dakort me qëndrimin “ Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për
plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”. Marrë shkas nga kjo sugjerojmë:
rishikimin e syllabuseve të lëndëve përkatës dhe marrjen në konsideratë prej pedagogëve
të mundësisë për të përfshirë në leksione informacione të reja përpos atyre të parashikuara
në syllabus dhe literature.
 Për sa i përket “Inkurajimit të dialogut/ diskutimit dhe mendimit kritik”, në disa prej
lëndëve përqindja e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort në disa
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prej lëndëve ishte relativihst e lartë krahasuar me lëndët e tjera të programit të tilla në vlerën
: 32%; 20%; 13.4 % (tabela nr.9 në programin përkatës të studimit). Referuar këtyre të
dhënave sugjerojmë: adaptimin e teknikave tw mwsimdhwnies tw orientura me studentin
nw qendwr, ku si pedagogu ashtu edhe studentwt tw luajnw njw rol tw caktuar nw procesin
e tw mwsuarit. Kwto teknika do bejne qw studentët tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të
ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, angazhimit dhe ndarjes sw njohurive mes njwri
–tjetrit. Vlen për tu theksuar se në disa prej lëndëve studentët vlerësonin vecanërisht
interaktivitetin e studentëve me pedagogët, si dhe diskutimet në auditore, për më tepër
mund tju referoheni komenteve ndaj pyetjeve të hapura.
 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve21 mbi dy pyetjet e hapura:
21

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Mësimdhënia më pëlqeu;
Më pëqeu shumë si na shpjegoi mësimin pedagogu;
Çdo gjë në rregull, pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur;
Informacioni që morra ishte i vlefshëm dhe interesant;
Jam e kënaqur me zhvillimin e orës së mësimit;
Mësimi ishte mjaft interesant dhe efektiv;
Mësimi bëhej interesant dhe inkurajohej diskutimi në klasë;
Bashkëbisedimi pedagog student;
Mundësinë për të shprehur mendimin gjithsecili dhe bashkëbisedimi;
Më pëlqeu mënyra e shpjegimit të mësimit pasi kishte marrëdhënie pedagog- student.
Bashkëbisedimi midis pedagogut dhe studentit ishte pika e fortë.
Më pëlqeu shpjegimi i shoqëruar me figura.
Më pëlqyen risitë e programit dhe gjërat që mësova ishin të dobishme.
Teknikat dhe përdorimi sa më i efikasshëm i procedurave mjekësore.
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Duhe të jemi sa më pak student në klasë;
Studentët duhet të jenë më të interesuar;
Nuk më pëlqeu mënyra e marrëdhënies pedagog- student;
Pedagogu nuk bën vlerësimin e duhur dhe nuk tregohet realist;
Më tepër komunikim pedagog- student. Që ora të bëhet interesante, të krijohen kushte që
studenti të ketë mundësi të shprehi atë që mendon rreth mësimit.
Më tepër shpjegim rreth mënyrës së vlerësimit.

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Mësimdhënia duhet të jetë më e rregullt, jo një herë në muaj.
Të ketë sa më shumë praktika.
Pedagogu të flasi më ngadal;
Mësimi të bëhet me slajde;
Duhet të përmirësohen kushtet e klasës;
Më shumë fjalë në lidhje me mjekësinë sesa të studjosh disa tema që nuk përpuhen me
pjesën që studjojmë;
Leksioni të zhvillohej në grupe më të vogla.
Për përmirësim do të thoja asgjë vec aktiviteteve në natyrë, përballja me problem sociale e
shoqërore me popullin, bashkëpunimi, bashkëbisedimi, dhënia e mesazheve të vlefshme
për jetën, socializimi dhe dhënia e mendimeve me njerëzit për të qenë më afër problemeve
dhe situatave që gjenden në jetën e përditshme, ti kuptojmë dhe analizojmë gjëndjen e
vendit tonë.
Nevojitet bashkëpunim mes studentëve.
Të vihen në zbatim edhe praktikat.
Studentët duhet të jenë më të interesuar.
Një ankesë e përgjithshme që dua të them është se unë jam e pakënaqur me arritjet e
provimeve për shkak se vijmë në shtëpi në orët e vona të pasdites dhe nuk na premton koha
për të studiuar sa duhet sepse jemi të lodhur nga rruga për asrye se jemi larg.
Duhet të jemi sa më pak student në klasë.
Nuk do shtoja asgjë tjetër vecse realizimin e konventave dhe mbledhjeve studentore për
projektet me temat e jetës sociale dhe shoqërore në vend, për të dhënë mesazhe të vlefshme
për njerëzit, për të nxitur komunikimin, bashkëpunimin dhe mendimin e studentëve, për të
shfaqur shkathtësinë në këtë lëndë të bukur e profesion kaq fisnik.
Mendoj që gjithcka që flitet në mësim duhet edhe të praktikohet.
Duhet përmirësuar praktika që zhvillohet në pediatri.

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi
i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë
bazë por edhe më gjerë.
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