
 
10. ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE 

STRUKTURA ERR PËR MËSIMDHËNIE DHE TË 
NXËNIT MATEMATIK  

 
Ndryshimi i vrullshëm dhe marramendës që po ndodh në shoqërinë e 

sotme (të cilën tashmë e ka përfshirë globalizmi në çdo fushë të jetës) paraqet 
një sfidë shumë shqetësuese për ata që do të përgatisin fëmijët për shek. 21-të.  
Edukatorët e të gjitha rangjeve, që nga hartuesit e kurrikulave, zyrtarët e 
politikave arsimore, pedagogët e arsimit superior, përpiluesit e teksteve 
shkollore e universitare … e deri te mësuesit në klasë po përballen me pyetjen 
boshtore: Si t’i përgatisim fëmijët për një jetë të suksesshme dhe 
frytdhënëse, të cilën në horizont nuk mund ta shohim ?  

Shumica e njohurive që i dimë sot, do ta humbasin aktualitetin, do të 
bëhen të papërshtatshme, stereotipe apo të vjetruara dhe do të mënjanohen gjatë 
dhjetë vjetëve të ardhshëm apo edhe më shpejt. Është vlerësuar prej shumë 
studiuesve se në dhjetë vitet e ardhshëm 100% e njohurive aktuale kolektive 
botërore do të përbëjnë jo më tepër se 10% të njohurive bazë të vlefshme, për të 
ardhmen. Kjo mbase jemi dëshmitarë të një shpërthimi teknologjik në 
përhapjen e informacionit. 
          Në trendin aktual të zhvillimit të botës së sotme, të gjitha njohuritë dhe 
shkathtësitë e nevojshme jetësore nuk mund të ofrohen vetëm nëpërmjet 
shkollimit. Informacioni i drejtpërdrejt që jemi në gjendje tu mësojmë fëmijëve 
tanë është vetëm një artikull i përmbajtjes  që u nevojitet ta dinë në jetë. 
Kështu nxënësve u mbetet për detyrë domosdoshmëria për (vet)arsim gjatë 
tërë jetës, madje nëpërmjet mendimit kritik. 
          Lidhur me mendimin kritik  ka shumë ide, përcaktime dhe 
përkufizime. Mendimi kritik nuk do të thotë të bësh kritikë, dhe të mendosh 
në mënyrë kritike nuk do të thotë të kritikosh dikën! 
           “Mendimi kritik buron nga “ajka e të menduarit”, sikurse mençuria e 
cila kulmon si cilësi më e lartë e dijes, po ashtu edhe mendimi kritik është 
cilësia më e lartë e të menduarit”.1) Ai përfaqëson “leximin në mes të 
rreshtave”, mendimin e sofistikuar (të stërholluar) të cilën personi bën 
përpjekje ta mbrojë duke u mbështetur në argumente dhe fakte; dëshmi dhe 
arsye. 
____________ 
1) Jaka B.: “Metodika e mësimit elementar të matematikës”, Prishtinë, 2003, f. 59         
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 Mendimi kritik i mbështetur në “prova” gjithnjë riprodhon informacion 
të ri; dukuri dhe shfaqje; shembuj dhe detyra; rrugëzgjidhje dhe zgjidhje; 
operacione dhe relacione; vizatime dhe modelime; kërkime dhe zbulime;…, “të 
reja”, të papara më parë. 
           Mendimi kritik paraqet procesin e shqyrtimit të ideve nga shumë 
këndvështrime, duke përfshirë ndikimet dhe rrjedhojat e tyre, të krahasuara me 
ide të tjera. 
           Për njerëzit që mendojnë në mënyrë kritike, baza e kuptimit të 
informacionit është më shumë pikë e nisjes, se sa pikë e të nxënit. Kjo është 
e vërtetë për faktin : Informacioni mund të jetë kuptuar, por, kërkohet “analizë 
zbulimi”, përse, si dhe ku aplikohet? 
           Mendimi kritik kërkon ushtrim të përhershëm dhe jo të kohëpaskohshëm. 
Kultivimi i tij nuk shënon ndonjë hark fiks kohor. 
           Ekziston bindja që bartës të Mendimit Kritik janë vetëm nxënësit e rritur. 
Kjo nuk qëndron. Edhe fëmijët e moshave më të reja janë plotësisht në gjendje 
të përfshihen në nivele të përshtatshme të Mendimit Kritik, aq sa u lejon 
“zgjuarsia dhe shkathtësia e hulumtimit dhe zbulimit, të përgjigjeve dhe 
zgjidhjeve përkatëse”. 
           “Mendimi kritik është një rezultat, një pikë referimi në procesin e të 
menduarit, i cili e bën nxënësin të kontrollojë, të përfshijë (të bartë) të 
përshtatë apo të shpërndajë informacionin”.2) 

           Në përgjithësi, “mendimi kritik është një proces njohës, veprues dhe 
ndërveprues, mënyrë e sofistikuar e të menduarit, e cila kërkon aftësi për 
të gjykuar dhe për të reflektuar se çfarë di dhe mendon dikush”.3) 

           Mësimdhënien në bashkëveprim me bashkëpjesëmarrje të përhershme 
dhe të pandërprerë nëpërmjet mësuesit dhe nxënësve me nxënës e quajmë 
mësimdhënie ndërvepruese (interaktive). 
           Mendimi kritik nuk rrjedhë vetëm prej mësimdhënies. Për tu bërë 
“mendimtarë kritik”, nxënësit duhet të provojnë “të mendojnë në mënyrë 
kritike”. Për momentin, gjëja thelbësore është të njohim se çfarë dinë ?Ata do 
të duhej ta pyesin veten : 

- Çfarë mendojë unë rreth kësaj? Cila është preferenca dhe aspirata ime ? 
- Si komponohet dhe përshtatet ky informacion me ato që unë di ? 
- Çfarë mund të bëj tash, “në një formë ndryshe”, që kam këtë 

informacion të ri? 
- Si ndikohen bindjet e mia nga këto ide të reja? 

Struktura ideore nën ombrellën e së cilës zhvillohet Mendimi kritik  
përmban tri faza të të menduarit dhe të të nxënit e ato janë : 

Evokimi, Realizimi i kuptimit  dhe Reflektimi. 
____________ 
2) SteeleJ.L., Meredith K.S., Temple C.: “ Zhvillimi i mendimit kritik”(Udhëzues 2), 
Tiranë, 1998, f. 17 
3) Jaka B.:”Metodika e mësimit elementar të matematikës”,Prishtinë, 2003, f. 59 
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Evokimi është fazë mësimi, në të cilën nxënësve u kërkohet të 
mendojnë lidhur me një çështje, që tashmë e dinë, të shtrojnë pyetje lidhur 
me të dhe të caktojnë qëllimet e të nxënit. Evokimi konsiston në sistemimin 
dhe përgjithësimin e paranjohurive lidhur me një temë (njësi mësimore)për të 
zgjuar kureshtjen dhe për të shpalosur qëllimet e (vetë)kërkimit të njohurive. 
          Të zëmë, nga nxënësit kërkojmë të formojnë (përpilojnë) një listë me anë 
të Breinstorming (akti i shprehjes së lirë të shumë ideve lidhur me një 
çështje, fillimisht pa mbajtur qëndrim kritik ndaj tyre). Breinstorming 
mund të aplikohet me të gjithë nxënësit e një paraleleje ose vetëm me një grup 
të caktuar nxënësish, apo vetëm me çifte nxënësish të caktuar apo me secilin 
nxënës veç e veç, duke pranuar të gjitha idetë pa ndonjë shqetësim nëse 
janë të sakta apo jo. Pra, nuk ka shumë rëndësi, nëse ato që janë shkruar 
janë të përpikta apo jo!  

Evokimi ngërthen në vete tri qëllime: 
- Nxënësi duke qenë bartës në rikujtimin e njohurive, çfarë di lidhur me 
temën, bën lidhjen e njohurive “të reja” me ato “të vjetra”; 
- Aktivizimin e nxënësit “për të mos fjetur me sy hapur” dhe  
- Interesimin për të këmbëngulur në qëllimin e vendosur nga mësuesi, 
libri shkollor apo qëllimi i vetëdrejtuar. 

 
Realizimi i kuptimit  është faza e dytë e mësimit, ku do të duhej të 

ruhet interesimi dhe ritmi i punës, të vendosur gjatë fazës së Evokimit. 
Kështu shpaloset aftësia e nxënësve në përzgjedhjen e informacioneve 
thelbësore dhe dytësore, duke lënë mënjanë informacionet e 
papërshtatshme dhe të pavlefshme.  

 Në fazën e Realizimit të kuptimit, është në interesin e çdo nxënësi që të 
jetë i vëmendshëm dhe kureshtar ndaj përmbajtjes së re të mësimit,të ofruar 
përmes fletushkave, leksionit të ligjëruar nga mësuesi, nxënësi apo nga burimet 
tjera mediale. 
           Po qe se përmbajtja mësimore është e shkruar, të zëmë, gjatë leximit të 
saj, pranë “pohimeve” duhet të vendosen shenja të ndryshme (“ INSERT-i”) : 
           “ √ “ d.m.th. “ e di këtë “nëse tekstin që e lexoni pohon atë që e dini ose 
“mendoni se e dini “; 
           “−“ d.m.th. “nuk e di këtë”,nëse një ose disa prej informacioneve që 
lexoni bie ndesh apo është i ndryshëm nga ajo që dini apo mendoni se e 
dini ; 
           “+” d.m.th.”e kam mësuar këtë” nëse një pjesë e informacioneve të 
reja që ndeshni, tashmë janë të njohura për ju. 
           “?” d.m.th. “e kam të paqartë këtë”, “nuk e di këtë”,nëse një  pjesë e 
informacionit ose i tërë informacioni është i papërshtatshëm, shumë i 
përgjithshëm, kaotik, i pavlefshëm, …, i cili krijon konfuzion, bezdisje dhe 
nervozizëm. 
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            Gjithashtu, kjo është faza e të nxënit, gjatë së cilës, mësuesit kanë më 
pak ndikim te nxënësit. Megjithatë, detyra boshtore për mësuesin mbeten: 
• Të ruajë interesimin, aspiratën dhe ritmin punues të nxënësit, të vendosur 
gjatë fazës së evokimit dhe 
• Të mbështetë përpjekjet e nxënësit për të kontrolluar të nxënit. 
Reflektimi është faza kryesore e mësimit, në të cilën nxënësit shqyrtojnë 
përmbajtjen që e kanë mësuar, të sintetizuar, në kontekstin e të menduarit 
të tyre aktual. Reflektimi konsiston në diskutimin pas shtjellimit të temës 
(njësisë mësimore), duke parashtruar “një mori” pyetjesh. E keqja është se 
kjo fazë në mësimdhënie nuk përfillet gjithnjë! 

 Objektiva për këtë fazë të të menduarit dhe të të nxënit janë : 
• Nxënësve t’iu ofrohen “kanale të lira” që me “fjalët e tyre” të shprehin, të 
mbështesin dhe të “mbrojnë” ligjësorinë, zgjidhjen, konstruksionin, relacionin... 
• Paraqitja dhe këmbimi i rrugëzgjidhjeve, zgjidhjeve dhe interpretimeve 
nëpërmjet një debati, ku nxënësit “luftojnë” me “gojë” dhe me “laps”. 
Shembull: 
- Çfarë mësuam ? 
- Diskutoni lidhur me shumëkëndëshat e rregullt dhe shumëbrinjëshat e 
rregullt. 
- Cilët trupa gjeometrikë përmbajnë shumëkëndësha të (pa)rregullt? 
- A është trekëndëshi barakrahës shumëkëndësh i rregullt ?! Çfarë 
madhësie është një kënd i brendshëm i tij ?! 
- Çfarë paraqet tetraedri?Të përmendet edhe ndonjë trup si “vëlla” me të! 

Po këtu ofrojmë Pyetje (jo)logjike dhe Përgjigje të (pa)sakta, të cilat 
do të duhej të kontestonin pyetjet dhe përgjigjet e mësuesit : 
- “Drejtkëndëshi është shumëkëndësh i rregullt sepse ka këndet e barabarta”!  
Përse mendoni kështu? 
- “Rombi është shumëkëndësh i rregullt sepse ka brinjët e barabarta”! 
Përse mendoni kështu? 
- Një shumëkëndësh i rregullt e ka brinjën 13 cm dhe perimetrin 143 cm. Sa 
brinjë ka ai? (Të llogaritet me gojë!) Konstruktoje me ndihmën e një rrethi! 
Arsyetoje! 
- Me ndihmën e një rrethi dhe të një…. ………………mund të vizatohen (të 
konstruktohen) një 2-brinjësh i rregullt; një 3-brinjësh i rregullt; një 4-brinjësh i 
rregullt; një 5-brinjësh i rregullt; një 6-brinjësh i rregullt; një 7-brinjësh i 
rregullt (përse?) një 8-brinjësh i rregullt; një 9-brinjësh i rregullt; një              
12-brinjësh i rregullt; një 96-brinjësh i rregullt! Arsyetoje! 

Këtu mbetet “hapësirë” për shumë debat dhe “mbrojtjet” e përgjigjeve 
(zgjidhjeve) paraqiten me gojë apo me shkrim. 
           Përdorimi i strukturës ERR do të jetë model funksionues me kusht 
që mësuesi të ketë “përvojë”, vullnet të mirë, durim, kohë “jo të kufizuar” 
dhe të jetë i prirur për punë kërkimore. 
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           Të hedhurit e “hapave nismëtarë” për të shpënë te Mendimi kritik  janë 
të ngjashëm sikurse “shkëputjet e para” me të cilat foshnja përpiqet të ecë me 
këmbët e veta. 
           Në procesin mësimor nuk ekziston ndonjë radhitje e hapave që do të 
duhej të ndiqen nëpër shtegun për të shpënë te Mendimi kritik.  Megjithatë 
ekzistojnë disa rregulla lidhur me rrethanat dhe kushtet në klasë, për të nxitur 
dhe aplikuar Mendimin kritik  : 
1. Preferenca e nxënësve dhe e mësuesit për ta vlerësuar Mendimin kritik;  
2. Bindja e mësuesit në aftësitë krijuese të çdo nxënësi për të bërë gjykime 
kritike; 
3. Koha e mjaftueshme për t’i shpalosur mendimet dhe përvojat vetanake; 
4. Gatishmëria e nxënësve për të qenë bartës në procesin e të nxënit; 
5. Respekti dhe të përfillurit e ideve me opinione të ndryshme dhe 
6. Formulimi i mendimit”larg çdo rreziku” se mund t’i vënë dikush në lojë. 

Për arsye nga më të ndryshmet, Mendimi kritik  kërkon kohë. Fillimisht, 
do të duhej të humbasim kohë për të parë se çfarë mendojnë nxënësit lidhur me 
temën, çfarë është preferenca dhe bindja e tyre lidhur me atë.  
          Për të nxitur Mendimin kritik  në klasë, nxënësve duhet tu jepet kohë e 
mjaftueshme për t’i shprehur idetë e veta dhe për të bërë komente. Të pasuarit 
e ca mendimeve (të lirshme) përfaqësojnë “zbulime arkeologjike” të ideve, të 
bindjeve dhe të përvojave të mëparshme. Të shprehurit e mendimeve të 
nxënësve (me fjalët e tyre) dhe “pranimi i këtyre mesazheve”, po ashtu kërkon 
kohë. Pa këtë shkëmbim nuk mund ta vlerësojmë njohjen, komentet, rezultatet 
dhe arritjet e të tjerëve. 
           “Shumë nxënës shkojnë në shkollë të plogësht, të bezdisur me bindjen që 
mësuesi apo libri shkollor janë përgjegjës për të nxënit e tyre. Shqetësimet e 
tyre janë të mbështetura,sepse “me dioptrinë e tyre” ata njohuritë i shikojnë si të 
“pandryshuara”, të cilat vetëm presin”të zbrazen” në kokat e tyre nga “antena 
informative e mësuesit”. E tëra kjo është rrjedhojë që këta nxënës nuk aplikojnë 
Mendimin kritik  dhe vërtetë mësuesi është përgjegjës”!4) 

           Nxënësit, jo gjithnjë shfaqin lirshëm mendimin e tyre lidhur me ide 
thelbore. Zakonisht ata janë në pritje të mësuesit që ai t’iu kumtojë “përgjigjen 
e vërtetë”, të vetme. 
           Nxënësit e përfshirë në Mendimin kritik  prodhojnë dhe shqyrtojnë 
dukuri dhe fakte; ide dhe prova, duke i sistemuar dhe vendosur këto si në 
“vetëshërbim”.Disa “komponime” dhe “derivate” të tyre, në fillim iu duken 
“bindëse”, por duke reflektuar më tej, bëhen “më pak të kapshme” dhe tani 
mund t’iu duken si marrëzi. Ato për tu bërë të vlefshme lypsen të përpunohen 
dhe të ndryshohen. Që të ndodh ky lloj i të menduarit nxënësve iu duhet leje 
për të menduar. Në momentin kur nxënësit e kuptojnë që kjo është e 
pranueshme dhe prapa saj nuk ekziston asnjë “rrezik” , atëherë përfshirja e 
tyre në analizën kritike të temës, do të jetë masive. 
____________ 
4) Po aty, f. 62  
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           Dhënia leje e mësuesit për ta trajtuar temën e caktuar nëpërmjet 
Mendimit kritik   apriori nënkupton ndihmesën e tij. Nxënësit do të duhej të 
bëjnë dallimin ndërmjet “dhënies leje për ta shfaqur mendimin lirshëm” dhe  
 “të (mos)qenët të lejueshëm”. Atyre nuk u lejohet që duke qenë të 
papërgjegjshëm të shpalosin mendime dhe ide; rrugëzgjidhje dhe zgjidhje, 
“qëllimisht” jo logjike dhe mendjelehta. Kështu “leja” për të aplikuar 
Mendimin kritik  përfshinë (bartë) “dhënien leje brenda kontekstit të mjedisit 
mbështetës”. 

Mendimi kritik  do t’i ndërmarrë hapat e duhur nëpërmjet të menduarit 
lirshëm. Është pjesë e Mendimit kritik  që idetë të shtegtojnë nëpër “labirinte” 
të ndryshme, të çuditshme, të ngatërruara “të pashkelura më parë”, me rrugë 
kundërthënëse, madje në shikim të parë edhe “pa shtegdalje”. Këto shtigje do të 
duhej të jenë “të kripësuara” me elemente loje dhe humori të përzgjedhur. 
Mësuesit e matematikës do të duhej t’i sigurojnë nxënësit që kjo ecuri është 
pjesë e natyrshme e procesit te të nxënit. 
          E veçanta e mendimit të lirë është të mbarsurit me rrezik!  Çfarë është 
ky rrezik? 
          Idetë e dhëna nga nxënësit herë-herë janë “të papjekura” dhe me gjasë në 
paralele mund të shpërthejë tallja apo vënia në lojë e këtyre ideve! Këtë nuk 
duhet të lejojmë sepse hapë shtegun “që ta mbysë mendimin e lirë”.Kështu një 
nxënës duke u klasifikuar si “i marrë”, më vonë gati është e pamundur që ai “të 
lirohet” nga një etiketim i këtillë. Çdo gabim i mëvonshëm i shkaktuar nga ai 
nxënës “shton listën e marrëzive të atij nxënësi”! 
          Mendimi formulohet më së miri, në një mjedis larg çdo rreziku, ku 
prirjet e nxënësve për të vënë në lojë ide dhe opinione të shokëve janë 
“neutralizuar”. 
          Për “të lulëzuar”Mendimi kritik , në klasë duhet të krijohet një mjedis 
bindës për nxënësit, që ata janë të mirëpritur dhe të lejuar për një shtrirje të 
gjerë të opinioneve dhe ideve. 
          Të menduarit lirshëm bën që  nxënësit të shprehin një “spektër” të gjerë 
opinionesh dhe idesh, ndër më të ndryshme. Ka raste kur nxënësit “vetëm për 
vetëm” nuk mund të arrijnë tek një përgjigje apo zgjidhje e saktë dhe ne deri në 
fund duhet të jemi të ndershëm me nxënësit tanë! Përgjigjen (zgjidhjen) e 
“kërkuar” do ta ofrojë mësuesi! Ajo në vetvete nuk prishë punë! Me shumë 
vlerë dhe dobi është hapja e shtigjeve nëpër të cilat është “përplasur” Mendimi 
kritik  duke krijuar “rrymime”. 
           Mësimi i matematikës ndiqet shpesh me “dyshimin e mësuesit në aftësitë 
krijuese të nxënësve! Madje bëhen përpjekje “për të trasuar dhe kontrolluar të 
menduarit e tyre”, sikur pa këtë “udhëheqje” ata “nuk mund ta kapin fillin e të 
nxënit”! 
           Dyshimi i mësipërm është i pambështetur, meqenëse te nxënësit e “ditëve 
tona”, “zgjuarsia dhe shkathtësia e hulumtimit dhe zbulimit të përgjigjeve” dhe 
zgjidhjeve përkatëse, në shembuj dhe detyra të reja (intelegjenca), shënon 
nivele gjithnjë në rritje! 
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           Mësuesi duhet bërë përpjekje sistematike t’i aftësojë nxënësit për të qenë 
bartës të Mendimit kritik , por gatishmëria e nxënësit është ajo që duhet të 
veprojë! Në momentin kur nxënësi(nën)kupton që idetë dhe mendimet e tij 
“përfillen” dhe “mbështeten”, atëherë ai është futur në “proces” dhe atij i mbetet 
përgjegjësia se “ku dëshiron të rreshtohet”?-Përfshirja aktive e nxënësve në 
“proces”, kushtëzohet edhe nga “niveli i përshtatshëm sfidues i temës”.Për të 
mos mbetur mënjanë përfshirjes së plotë në Mendimin kritik , nxënësi duhet 
pasur aftësi dhe shkathtësi komunikuese dhe besim në të menduarit asociativ 
vetanak. 
 

10.1. MODELIMI DHE RRJEDHA E PYETJEVE TEK MENDIMI   
KRITIK 

 

Janë bërë shumë përpjekje për të përcaktuar aftësitë e të Menduarit 
kritik . Njëri ndër themeluesit e Lëvizjes së të Menduarit Kritik në Amerikën 
Veriore, Robert Ennis ka veçuar 12 aspekte (tipa pyetjesh)5), të cilat e plotësojnë 
njëra-tjetrën dhe që mund të ndihmojnë në analizën kritike të një ideje : 
1. Kapja e kuptimit të një thënie ! –A ka kuptim? 
2. Gjykimi, nëse patjetër vjen ky përfundim?-A është logjike? 
3. Gjykimi, nëse ka paqartësi në arsyetim?-A është e qartë? 
4. Gjykimi, nëse është dalluar problemi?-A ka lidhje? 
5. Gjykimi, nëse thënia është specifike aq sa duhet?-A është e saktë? 
6. Gjykimi, nëse një thënie vëzhguese është e besueshme?-A është e përpiktë? 
7. Gjykimi, nëse një thënie zbaton një parim?-A ndjek një rregull? 
8. Gjykimi, nëse thëniet kundërshtojnë njëra-tjetrën.-A është e qëndrueshme? 
9. Gjykimi, nëse një përkufizim është i përshtatshëm.-A është përkufizuar 
mirë? 
10. Gjykimi, nëse garantohet një përfundim induktiv.-A është e përligjur? 
11. Gjykimi, nëse një thënie e huazuar nga dikush është e pranueshme.-A është 
e vërtetë? 
12. Gjykimi, nëse diçka është supozim.-A merret si e qenë?    

Në analizën kritike të një mendimi, ideje apo opinioni ekziston vetëm një 
mënyrë për të pasur të drejtë, por ka pafund shumë mënyra për të qenë 
gabim. “Aspektet” e mësipërme, si parime, mund të mos kenë ndonjë vlerë të 
madhe praktike për fëmijët, por, në formë pyetjesh ato mund t’i ndihmojnë 
fëmijët të ndalojnë për të shqyrtuar dhe për të vlerësuar thëniet dhe idetë.  
          Këto pyetje për fëmijët vetë, paraqesin “fjalorin e analizës së tyre”:Çfarë do 
të thotë për mua :”me kuptim” dhe “pa kuptim”; “e qartë” dhe “e pa qartë”;”e 
qëndrueshme” dhe “jo e qëndrueshme”;”logjike” dhe “jo logjike”;”e saktë” dhe “jo 
e saktë”;”e vërtetë” dhe “e pa vërtetë”;e përligjur” dhe “jo e përligjur” etj.    

Mësuesit për fëmijët janë “modele” të pazëvendësueshme. Fëmijët janë 
kureshtarë të dinë, jo vetëm për atë që thonë mësuesit, por edhe çfarë 
bëjnë?!Nëpërmjet “të vërejturit diplomatik”, nxënësit mësojnë se çfarë merret si  
____________ 
5) Ennis R. sipas Vula E.: “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit, në 
lëndën e matematikës”, Dispensë, Prishtinë, 2003, f. 8    
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më e rëndësishme:Të përqendruarit e vëmendjes në atë; aktualisht, “çfarë 
po thotë bashkëbiseduesi”? apo “Çfarë do t’i themi bashkëbiseduesit”?  

Në përgjithësi, pyetjet i ftojnë nxënësit për të kujtuar,reflektuar  dhe 
përfytyruar  ide, opinione dhe dituri. Mjet i fuqishëm për të nxitur dhe përkrahur 
Mendimin kritik  është Teknika(strategjia) e pyetjeve. 

Strategjia mbi të cilën mbështetet Mendimi kritik  është modelimi dhe 
rrjedha e pyetjeve. Cilësia e mendimit kritik pos të tjerash varet edhe nga 
mënyra e parashtrimit të pyetjeve, të cilat i ftojnë dhe i nxisin nxënësit që të 
reflektojnë para-njohuritë dhe dituritë aktuale.     

Në përgjithësi, “Të dish të bësh pyetje domethënë të dish të bësh mësim”. 
Pyetjet e parashtruara mund të jenë: të (pa)qëllimshme, të (pa)qarta, të 
(pa)shkallëzuara, (jo)logjike, të (pa)matura, (jo)abstrakte, të kollajshme, të 
ndërlikuara, lakonike, problemore, formale…    

Ka plotë rrugë të tjera të konceptimit të tipave të pyetjeve (Taksonomia 
Bloom, Sanders…)E rëndësishme është të vlerësohet :Pyetjet janë një kuptim 
i llojeve të ndryshme e të menduarit, në nivele të ndryshme të stërhollimit 
të tij.  Për Senders tipat e ndryshëm të pyetjeve formojnë një”hierarki” , duke u 
nisur nga niveli riprodhues (drejtpërdrejt)  që paraqet formën më të ulët të 
pyetjeve dhe e të menduarit, për të përfunduar në nivelin e pyetjeve të 
vlerësimit(gjykimit)  që paraqet formën më të lartë të pyetjeve dhe të të 
menduarit.    

Çdo tip pyetjeje paraqet një mënyrë të të menduarit dhe të gjitha ato janë 
me vlerë, por nuk mund të kenë vlerë të njëjtë. Duhet të jetë roli i mësuesit, për 
ta shpënë nxënësin, natyrshëm, nga niveli më i ulët i të menduarit në nivelin më 
të lartë të tij.  

Në fillim do të duhej të njihemi me tipet e pyetjeve vepruese: 
1) Pyetjet e drejtpërdrejta parashtrohen për të ndjekur dhe kontrolluar 
riprodhimin e informacioneve faktike (rizgjidhje analitike, grafike,  
ripërkufizime, ripohime, rivërtetime…). Ato ndryshe quhen Pyetje faktike, 
përgjigjet e së cilave gjenden në librin shkollor apo në materiale të shkruara. 
Riprodhimi i informacionit të cilin nxënësi e bën, mund të jetë i saktë(i vërtetë) 
apo jo i saktë (i pa vërtetë). Për këtë arsye, për nxënësit,këto pyetje kanë 
karakter sfidues dhe kërcënues.  
2) Pyetjet përkthyese komponohen me fjalë “për të cilat nuk kërkohet 
llogari deri në fund” .Në po këtë shtrat “përkunden” edhe “përgjigjet 
përkthyese”. Nëpërmjet “përgjigjeve në një formë ndryshe”, nxënësit mund të 
shprehin, ta mbështesin apo ta “mbrojnë”  ligjësorinë, rregullën, 
konstruksionin, rrugëzgjidhjen relacionin…P.sh:    
-Thuaje ndryshe …! 
-Hulumto dhe gjeje një rrugëzgjidhje tjetër! 
-Formuloje ligjësorinë me fjalët tuaja!      
3) Pyetjet interpretuese konsiderohen si pyetje bazë për nivelin më të lartë 
të të menduarit. Nëpërmjet tyre, nxënësit vihen në sprovë për të “hulumtuar” 
dhe “zbuluar” lidhjet dhe raportet midis nocioneve, relacioneve…, numrave, 
figurave, trupave, madhësive, veprimeve aritmetike apo vlerave.   
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Në përgjithësi, “të dish të interpretosh” domethënë, ta kesh të menduar 
mirë e mirë, leksionin, ligjësorinë, rregullën, algoritmin, detyrën,…, nocionin, 
relacionin,…, ku “përfaqësimet” së bashku “me mbrojtje” bëhen “me gojë” 
apo “me laps”. P.sh.: 
-Si mendoni, cili…?-Përse mendoni …?-Si ndryshojnë….?-Si shndërrohet …?      -
Përpiqu ta paraqesësh …!       
4) Pyetjet zbatuese shpalosen nëpërmjet detyrave problemore teorike apo 
praktike;abstrakte apo konkrete. Përmbajtjet matematike janë të implikuara “me 
cilën do punë që do ta kryejë personi…”Ato i gjejmë “gjithkah” dhe 
“gjithkund”! Ja disa pyetje zbatuese: 
-Përdor … deri sa të “zbulosh”…! 
-Gjej me dy mënyra vlerën e …! 
-A mund t’i gjesh ato ndryshe … më shpejt?! 
-Vendos … që të ketë …! 
 -Cakto …! Puno me të dyja mënyrat …!    
5) Pyetjet analizë shpalosen para nxënësve për të shqyrtuar dhe “zbuluar” 
nënpjesët e një ligjësorie, konstruksioni, vizatimi, problemi, llogaritjeje… të një 
teme të caktuar … në dritën e të kuptuarit të përgjithshëm. Përgjigjet e dala nga 
“analiza” janë të shumëllojshme. Për një pyetje-vilet një përgjigje,”më e mira” për 
momentin. P.sh.: -A është vepruar mirë ? Diskutoje! -A është e vërtetë dhe përse ? -
Provo të zgjidhësh …!?-Shpjego veprimin!-Përse asnjë numër…nuk është 
zgjidhje…? 
 -Përpiqu të gjesh një zgjidhje të përbashkët …?! 
6) Pyetjet sintezë bëjnë pjesë në tipat e pyetjeve ku duhet të lind mendimi 
origjinal i nxënësit. Për ta trajtuar pyetjen dhe për ta zgjidhur problemin “me qasje 
krijuese”, nxënësi do të duhej të shpalosë “të tëra” njohuritë dhe përvojat vetanake. 
P.sh.: 
 - A mund ta shkruajmë … edhe ndryshe? 
 -Për llogaritje të saktë dhe të shpejtë … si të veprohet ? 
 -Hulumto dhe “zbulo” një rrugëzgjidhje tjetër …! 
 -Çfarë po vëreni ?(Vëllimi i prizmës dhe i piramidës …)! 
 -A mund ta shpjegoni këtë ? 
7) Pyetjet vlerësuese zënë kryet e vendit në nivelin më të lartë te të menduarit. 
Mbështetur në ligjësori matematike dhe në parime që nxënësit vetë të vendosin, 
formohen gjykime lidhur me cilësinë e informacionit dhe marrin qëndrim sjelljeje 
nën dritën e informacionit të ri: ”mirë”, ”keq”, ”mjafton”, ”e gabuar”, ”e përpiktë”, 
”pjesërisht e gabuar”, ”pjesërisht e paqartë”…, “mrekullon”, ”saktë”, ”ka 
hile”,…”kauzale”… Pyetjet e vlerësimit kanë një cilësi të dallueshme në përballjen 
e nxënësit me problemet reale. Ato janë të drejtuara me shumë vizion ! Në pyetjen : 
”A është i saktë barazimi :       4 · 1963 = 7852 ?” ne kemi bërë një pyetje 
vlerësuese,  për të cilën ka vetëm një përgjigje të mundshme, saktë.  
P.sh.:  Ja disa pyetje vlerësuese:     
 -Ku është ajo që kam lënë mangu? 
 -Ju kam bërë “dy hile”! Ku janë ato? 
 -Si krahasohen dy thyesa?! 
 -Cilat kënde janë të barabarta?      
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Po qe se mësuesi i matematikës di ti përdorë mjeshtërisht tipet e pyetjeve të 
mësipërme, atëherë nxënësit i mbetet përgjegjësia se ku duhet të 
“rreshtohet”; 
• Pyetjet që shpien : 
- Në njohjen dhe riprodhimin e informacioneve faktike (pyetjet e 
drejtpërdrejta) stimulojnë aftësi dhe shkathtësi intelektuale të nivelit të 
ulët dhe divergjojnë nga mendimi kritik.  
• Pyetjet që shpien : 
- Në modelimin dhe shndërrimin e informacioneve “në forma të reja” , 
nëpërmjet fjalëve dhe rrugëzgjidhjeve “për të cilat nuk kërkohet llogari deri në 
fund” (pyetjet përkthyese); 
- Në “hulumtimin” dhe “zbulimin” e relacioneve dhe raporteve (lidhjeve)midis 
nocioneve, rregullave, konstruksioneve, veprimeve llogaritare,    figurave, 
trupave, madhësive, vlerave …(Pyetjet interpretuese) dhe 
- Në aplikimin teorik dhe praktik lidhur me një përmbajtje apo problem 
matematik (Pyetje zbatuese) 
 - Stimulojnë aftësi dhe shkathtësi intelektuale të nivelit të ndërmjetëm dhe 
konvergjojnë në mendimin kritik.     
• Pyetjet që paraqesin shpërbërjen e figurave, trupave, madhësive, 
vizatimeve, konstruksioneve, problemeve, rregullave, ligjësorive…në pjesët 
përbërëse të tyre (Pyetjet analizë)  
• Pyetjet që paraqesin mbërthimin  e pjesëve përbërëse të një 
trupi,madhësie,problemi,vizatimi,konstruksioni,njohurie,…për të fituar mendim 
a zgjidhje apo për të “zbuluar”një ligjësori të caktuar (Pyetjet sintezë) dhe së 
fundi 
• Pyetjet nëpërmjet të cilave formohet gjykimi  duke marrë 
qëndrim sjelljeje lidhur me vlerat dhe të nxënit e informacionit të ri (Pyetjet 
vlerësuese), stimulojnë aftësi dhe shkathtësi intelektuale të nivelit ë lartë, të 
cilat paraqesin “ajkën e pyetjeve” dhe konvergjojnë në mendimin 
kritik”vizionar”. Aplikimi  i shkallëzuar  i pyetjeve mbështetur në “hierarkinë” 
e tyre, “kalon nëpër një rrugë të gjatë, nëpër të cilën nuk ecën shpejtë”.  

Në morinë e pyetjeve që parashtrohen, nxënësit vlerësojnë informacionin 
faktik , karshi formave tjera të njohurive dhe e kanë shumë për zemër këtë nivel 
te të menduarit.  

“Studimet në disa klasa të SHBA-së (në vendin e lirisë dhe demokracisë 
së pakufishme” në vendin e “pasurisë dhe të mirëqenies përrallore” dhe në 
vendin e “shpërthimit teknologjik në përhapjen e informacionit”B.J),tregojnë se 
mbi 75% e pyetjeve që mësuesi ua parashtron nxënësve janë vetëm të një tipi, 
të nivelit të drejtpërdrejt (pyetje faktike),  përgjigja e të cilave komponohet 
duke riprodhuar informacione faktike.6)     

Lexuesi do të duhej të vjelë vetë mesazhin përkatës !   
 

_________ 
6)  Stelle L.J. “Zhvillimi i mendimit kritik”, Udhëzues 2. Tiranë 1999 f. 31. 
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NË   VEND   TË   PËRFUNDIMIT 

 
Sistemi shkollor Elementar dhe Primar do të duhej pasur në fokus lëndën 

e Matematikës dhe Gjuhën shqipe, për rolin dhe rëndësinë e tyre të veçantë në 
kultivimin dhe formimin e mendimit logjik  dhe të Mendimit kritik . Pa 
ndihmesën e tyre, nxënësit e kanë shumë të vështirë të ndërtonin arsyetime 
korrekte me shkallë relativisht të lartë ndërlikimi. 

Shkencëtarët këmbëngulin në rolin themelor të gjuhës në krijimin e atij 
arsenali mjetesh (skema automatike, programe lidhëse, programe “që rrisin 
nivelin e formalizmit në arsyetim”-nëpërmjet “gjuhës diplomatike” etj) që në 
tërësi programojnë vetë mendimin. Pra, një kulturë gjuhësore e pasur do të 
thotë gjithashtu edhe mundësi të mëdha për tu kulturuar me sukses edhe 
në fusha të tjera të dijes. 

Sikur kurrgjë tjetër të mos zëmë në gojë, mjafton të përmendim: Aplikimi 
i Mendimit kritik  të bën të shumëditur ! Mesazhi që mund të vilet nga ai, vjen i 
ndritur e frymëzues për kohën tonë.  

  


