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Reagimi është një nga influencat më të fuqishme mbi të nxënit dhe 
arritjet, por ky ndikim mund të jetë pozitiv ose negativ. Fuqia e tij 
përmendet shpesh në artikujt rreth të nxënit dhe mësimdhënies, por për 
habinë tonë shumë pak studime të fundit kanë analizuar kuptimin e tij. 
Ky artikull na jep një analizë konceptuale të reagimit, si dhe shqyrton 
evidencën e lidhur me ndikimin e tij mbi të nxënit dhe arritjet. Kjo 
evidencë tregon se ndonëse reagimi bën pjesë në ndikimet më të mëdha, 
lloji i tij dhe mënyra se si përcillet mund të jetë efikas në mënyra të 
ndryshme. Në vijim propozohet një model reagimi që identifikon 
karakteristikat dhe rrethanat e veçanta që e bëjnë atë efikas, si dhe 
diskutohen çështje shpesh problematike, duke përfshirë kohën e reagimit 
dhe efektet pozitive dhe ato negative të tij. Në fund, kjo analizë përdoret 
për të sugjeruar mënyra përmes të cilave reagimi mund të përpunohet 
për të përmirësuar efikasitetin e tij në klasa. 
 
 

KzvwoRos: reagimi, vlerësimi, të nxënit e studentit dhe mësuesit. 

Ndonëse përmendet jo pak herë në artikujt mbi të nxënit dhe mësimdhënien, 
reagimi në klasa analizohet sistematikisht në disa studime të fundit.  Këtë 
artikull e nisim me një analizë konceptuale të kuptimit të reagimit dhe me një 
përmbledhje të evidencave lidhur me fuqinë e reagimit për të përmirësuar 
mësimdhënien dhe të nxënit. Për të vazhduar më tej me propozimin e një modeli 
reagimi të përdorur për të identifikuar rrethanat në të cilat reagimi ka ndikimin 
më të madh. Në mënyrë të veçantë diskutohen evidencat e kërkimit mbi llojet e 
ndryshme të reagimit dhe efikasitetit të tij lidhur me promovimin e të nxënit të 
studentit, përshkruhen mënyrat e ndryshme përmes të cilave studentët trajtojnë 
reagimin, si dhe jepet lidhja ndërmjet vlerësimit dhe reagimit. Në fund, përdoret 
modeli i shoqëruar me evidencën mbështetëse për të treguar se si mund të 
përdoret reagimi për të përmirësuar të nxënit dhe mësimdhënien. 

Çfarë është reagimi 

Në këtë shqyrtim, reagimi konceptualizohet si informacioni i dhënë nga në 
një agjent (si p.sh. Mësuesi, kolegu, libri, prindi, vetvetja, përvoja) në lidhje me 
aspektet e performancës ose të kuptuarit e dikujt. Një mësues ose fëmijë mund të 
japë informacione korrigjuese, një koleg mund të japë një strategji alternative, 



një libër mund të japë informacione për të qartësuar idetë, një prind mund të 
ofrojë përkrahje, ndërsa nxënësi mund të kontrollojë përgjigjen për të vlerësuar 
saktësinë e saj. Kështu, reagimi i referohet pikërisht ‘pasojës’ së performancës. 
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Për të kuptuar më mirë qëllimin, efektet dhe llojet e reagimit, do të ishte 
e dobishme të merrnim në konsideratë vazhdimësinë e udhëzimeve dhe 
reagimit. Nga njëra anë, vazhdimësia përbën një dallim të qartë ndërmjet 
dhënies së udhëzimeve dhe dhënies së reagimit. Megjithatë, kur reagimi 
kombinohet me një kërkim më korrigjues, reagimi dhe udhëzimi i ri 
ndërthuren derisa vetë procesi të marrë trajtën e udhëzimit të ri se sa 
thjesht t’u bëjë me dije nxënësve korrigjimet (Kulhavy, 1977, f. 212). Për të 
përfituar këtë qëllim mësimor, reagimi duhet të sigurojë informacione që 
lidhen posaçërisht me detyrën ose procesin e të nxënit që ngushton 
hendekun ndërmjet asaj që kuptohet dhe asaj që synohet të kuptohet 
(Sadler, 1989), dhe këtë gjë mund ta bëjë në një larmi mënyrash. Këto 
mund të bëhen përmes proceseve efikase, siç është përpjekja më e madje, 
motivimi ose angazhimi. Përndryshe, hendeku mund të ngushtohet përmes 
një numri procesesh të ndryshme njohëse, përfshirë këtu duke 
ristrukturuar të kuptuarit, duke u konfirmuar nxënësve se ato janë të sakta 
ose të pasakta, duke treguar që ka më shumë informacion në dispozicion 
ose të nevojshëm, duke treguar udhëzimet që mund të ndiqen nga nxënësi 
dhe/ose duke treguar strategji alternative për të kuptuar informacione të 
veçanta. Winne dhe Butler (1994) dhanë një përmbledhje të shkëlqyer me 
pretendimin se "reagimi është informacioni me të cilin një nxënës mund të 
korrigjojë, shtojë, përshkojë, akordojë, ose ristrukturojë informacionin në 
kujtesë, nëse ai informacion është njohuri mbi domenin, njohuri 
metakognitive, besime në lidhje me vetveten dhe detyrat, ose taktikat dhe 
strategjitë njohëse” (fq. 5740). 

Reagimi nuk ka asnjë efekt në një boshllëk: që efekti i tij të jetë i 
fuqishëm, duhet të ekzistojë një kontekst mësimor, për të cilin adresohet 
reagimi. Ai është thjesht pjesë e procesit mësimor dhe është ajo që ndodh 
së dyti, pasi një student i është përgjigjur udhëzimeve fillestare kur jepen 
informata në lidhje me disa aspekte të performancës së detyrës së 
studentit. Ai është më i fuqishëm nëse rezulton nga interpretimet e 
gabimeve dhe jo nga mungesa e të kuptuarit. Në situatën e fundit, mund të 
përbëjë edhe kërcënim për nxënësin: "Nëse materiali i studiuar është i 
panjohur ose i vështirë, dhënia e reagimit duhet të ketë pak efekt në 
performancën e kriterit, pasi nuk ka asnjë mënyrë për t'i lidhur 
informacionet e reja me atë që dihet tashmë" (Kulhavy, 1977, fq. 220). 

Fokusi i këtij artikulli mbi reagimin si informacion në lidhje me 
përmbajtjen dhe/ose të kuptuarit e konstruksioneve që nxënësit kanë bërë 
nga përvoja e të mësuarit, nuk është i njëjtë me një model të hyrjes-daljes të 
sjelljes. Në ndryshim nga argumenti i bihevjoristëve, Kulhavy (1977) tregoi 
se reagimi nuk është domosdoshmërisht një përforcues, sepse reagimet 
mund të pranohen, modifikohen ose refuzohen. Reagimet në vetvete mund 
të mos kenë fuqinë për të filluar veprime të mëtejshme. Përveç kësaj, 
reagimet nuk jepen vetëm nga mësuesit, nxënësit, bashkëmoshatarët etj., 
por mund të kërkohen edhe nga nxënësit, bashkëmoshatarët, etj. dhe të 
zbulohen nga një nxënës pa u kërkuar me qëllim. 

Efikasiteti i Reagimit 

Pyetja e parë është: Sa efikas është reagimi? Përgjigjen e kësaj pyetjeje e 
japim duke iu referuar efekteve të zakonshme të shkollimit në arritjet e 
nxënësve dhe duke i krahasuar më pas me provat në lidhje me reagimet. 
Hattie (1999) raportoi një përmbledhje prej më shumë se 500 meta-



 

analizave, duke përfshirë 450,000 përmasa efektesh nga 180,000 studime, 
të cilat përfaqësojnë afërsisht 20 deri në 30 milion studentë, mbi ndikimet e 
ndryshme në arritjet e nxënësve. Te kjo analizë përfshihen mbi 100 faktorë 
që ndikojnë në arritjet arsimore, si dhe mbulon aspekte të ndryshme të 
faktorëve të identifikuar 
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TABELA 1 
Përmbledhje e përmasave të efektit nga 72 meta-analiza që vlerësojnë 
ndikimet e reagimit 

Numri i Përmasa e 
Studimi 

Skiba, Casey dhe 
Center (1985-
1986) 

Lysakowski dhe 

Konteksti 

Për nxënësit e 
arsimit të veçantë 

efekteve
 efekt
it 

 
35 1.24 

Walberg (1982) 
Walberg (1982) 

Sugjerime, sugjerime 
korrigjuesve për reagim-un, 
ndikime motivuese dhe 
përforcimi 

54 
 

19 

1,13 
 

0,81 

Tenenbaum dhe 
Goldring (1989) 

Sugjerime, pjesëmarrje, 
përforcim, reagim dhe 
korrigjime 

 
 

15 

 
 

0,74 
Rummel dhe Feinberg 
(1988) 

 

 
Shpërblime të jashtme për 
reagimin 

 
45 

 
0,60 

Yeany dhe Miller (1983) Reagimi diagnostik në shkencë 
 

 
49 

 
0,52 

Kluger dhe 
De Nisi 
(1996) 

 

 
Informacioni i kthyer 

 
470 

 
0,38 

L’Hommedieu, 
Menges dhe Brinko 

(1990) 
 

 
Nga vlerësimet e nxënësve 

 
28 

 
0,34 

Moin (1986) 
Bangert-
Drowns, 

Kulik, Kulik dhe 

Informacioni i kthyer  0,29 

Morgan (1991) Nga testimi 40 0,28 
Kulik dhe Kulik 
(1988) Getsie, Langer 
dhe 

I menjëhershëm kundrejt i 
vonuar 

53 0,28 

Glass (1985) Shpërblime dhe ndëshkime 89 0,14 
Wilkinson (1981) Lavdërimi nga mësuesi 14 0,12 

 

 
më së shumti, të tillë si atributet e shkollave, shtëpive, nxënësve, mësuesve dhe 
kurrikula. Mesatarja e efektit të zakonshëm të shkollimit ishte 0.40 (SE -- 0.05), 
vlerë e cila siguroi një vlerë referimi ose ‘‘standard’’ përmes të cilit mund të 
gjykojmë ndikimet e ndryshme mbi arritjet, siç është ai i reagimit. 

Informacione specifike mbi reagimin e klasave përfshihen në të paktën 12 meta-
analiza të mëparshme (Tabela 1). Këto meta-analiza përfshinë 196 studime dhe 6972 
përmasa të efektit. Përmasa mesatare e efektit ishte 0.79 (sa dyfishi i efektit 
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mesatar). Nëse duam të bëjmë një krahasim të kësaj mesatareje, ajo bënte pjesë në 5 
deri në 10 ndikimet më të larta mbi arritjet në përmbledhjen e Hattie-t (1999), së 
bashku me udhëzimin e drejtpërdrejtë (0.93), mësimdhënien reciproke (0.86), 
aftësinë parësore njohëse të nxënësve (0.71), si dhe mund të krahasohet me ndikime 
të tjera të tilla si përshpejtimi (0.47), ndikimet sociale ekonomike (0.44), detyrat e 
shtëpisë (0.41), përdorimi i makinave llogaritëse (0.24), pakësimi i klasës (0.12) dhe 
vijimësia e 1 viti më parë (—0.12). Duke qarte se reagimi mund të jetë mjaft i 
fuqishëm. 

Megjithatë, përmasat e efektit të raportuara në meta-analizat për reagimin 
pasqyrojnë variacion të konsiderueshëm, duke treguar kështu që disa lloje të 
reagimeve janë më të fuqishëm 
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TABELA 2 
Përmbledhje e përmasave të efektit në lidhje me efektet e reagimit 

 

 
Variabla 

Numri i 
meta-
analizave 

Numri i 
studime
ve 

Numri i 
efekteve 

Përm
asa 
e 
efek
tit 

Sugjerime 3 89 129 1,10 
Informacioni i kthyer 74 4 157 5 755 0,95 
Përforcimi 1 19 19 0,94 
Reagim me video ose 
audio 

1 91 715 0,64 

Reagim udhëzues     

përmes kompjuterit 4 161 129 0,52 
Synime dhe reagim 8 640 121 0,46 
Reagim vlerësues nga 
nxënësit 

3 100 61 0,42 

Reagim korrigjues 2S 1 149 1 040 0,37 
I vonuar kundrejt i 
menjëhershëm 

3 178 83 0,34 

Shpërblim 3 223 508 0,31 
I menjëhershëm kundrejt i 
vonuar 

8 398 167 0,24 

Ndëshkimi 
 

 89 210 0,20 
Lavdërimi 11 388 4 410 0,14 
Udhëzim i programuar 

 

 40 23 —
0.04 

 
 

se të tjerët. Pjesëmarrës në këto studime ku tregohen përmasat më të të 
mëdha të efektit, ishin nxënësit që marrin reagim informues rreth një 
detyre dhe mënyrës së realizimit të saj në mënyrë më efikase. Përmasat më 
të vogla të efektit lidheshin me lavdërimin, shpërblimet dhe ndëshkimin. 

Një sintezë më e detajuar prej 73 meta-analizash në bazën e të dhënave 
të Hattie (1999) që përmbante informacione rreth reagimit (në mbi 7000 
studime dhe 13370 përmasa të efektit, duke përfshirë ato të Tabelës 2) 
treguan se format më efikase të reagimit u ofrojnë nxënësve sugjerime ose 
përforcime; janë në formën e reagimit udhëzues me video, audio ose 
përmes kompjuterit; si dhe/ose lidhen me synimet. Udhëzimi i programuar, 
lavdërimi, ndëshkimi dhe shpërblimet e jashtme ishin më pak efikas për 
përmirësimin e arritjes. Në të vërtetë, nuk është e sigurt nëse shpërblimet 
duhet të konsiderohen si reagim. Duke qenë se përmbanin shumë pak 
informacione mbi detyrën, Deci, Koestner dhe Ryan (1999) i përshkroi 
shpërblimet e prekshme (ngjitëset, çmimet etj) si mundësi për aktivitete 
sesa reagim. Në meta-analizën e tyre për efektet e reagimit mbi motivimin, 
këto autorë identifikuan një korrelacion negativ ndërmjet shpërblimeve të 
jashtme dhe performancës së detyrës (—0.34). Shpërblimet fizike 
dëmtonin ndjeshëm motivimin e brendshëm, në mënyrë të veçantë për 
detyra interesante krahasuar me detyra më pak interesante. Përveç kësaj, 
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nëse reagimi menaxhohej në mënyrë të kontrolluar (p.sh. duke thënë se 
nxënësit kishin në mënyrën e ‘duhur’), efektet ishin edhe më negative (—
0.78). Kështu, Deci et al. doli në përfundimin se shpërblimet e jashtme janë 
zakonisht negative pasi “dëmtojnë marrjen e përgjegjësisë për të motivuar 
ose përmirësuar vetveten” (f. 659). Përkundrazi, ato janë një strategji 
kontrolluese që shpesh sjellin mbikëqyrje, vlerësim dhe konkurrencë më të 
lartë, të cilat kanë rezultuar të dëmtojnë angazhimin dhe rregullimin e 
përmirësuar (Deci & Ryan, 1985). 

Studimi më sistematik që adresonte efektet e llojeve të ndryshme të 
reagimit u drejtua nga Kluger dhe DeNisi (1996). 

 Meta-analizat e tyre përmbanin studime të 
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TABELA 3 
Përmbledhje e përmasave të efektit lidhur me llojet e reagimit  

Moderator Numri i efekteve 

Reagim korrigjues 
Përmasa e 
efektit 

E saktë  

E gabuar 
Reagim i detyrës rreth ndryshimeve 

nga prova të mëparshme 
Po 
Jo 

Reagim i detyrës i krijuar 
për të dekurajuar 
nxënësin Po 
Jo 

Reagim lavdërimi për detyrën 
Po 
Jo 

Reagim i dhënë nga një kompjuter 
Po 
Jo 

Numri i herëve të reagimit 

114 
19
7 

 
50 

380 
 

49 
388 

 
80 

358 

87 
337 

0,43 
0.2J 

 

0,55 
0,28 

 

-0,14 
0,33 

 
0,09 
0,34 

 
0,41 
0,23 

të dhënë  

Shumë herë 97 032 
Pak herë 171 039 

Kompleksiteti i 
detyrës 

  

Shumë 
komplekse 

107 0,03 

Aspak komplekse 114 0,55 
Përcaktimi i qëllimeve 

Qëllime të vështira 
Të thjeshta, jep më të 
mirën tënde 

Kërcënim për 
vetëvlerësimin 

 
37 

373 

 
0,51 
0,30 

Kërcënim i lartë 102 0,08 
Kërcënim i ulët 170 0,47 

Burimi. Kluger dhe DeNisi (1996). 
 
 

ndërhyrjeve të reagimit që nuk ngatërroheshin me manipulime të tjera, 
përmbanin të paktën një grup kontrolli, performancë të matur dhe së paku10 
pjesëmarrës.  Shumë prej studimeve të tij nuk e kishin bazën në klasë. Nga 131 
studime, ata vlerësuan 470 përmasa të efektit në 12652 pjesëmarrës dhe 23663 
vëzhgime (duke reflektuar vëzhgime të shumta për çdo pjesëmarrës). Përmasa 
mesatare e efektit ishte 0.38 (SE -- 0.09) dhe 32% e efekteve ishin negative 
(Tabela 3). Mesa duket, nga të gjitha krahasimet e bëra fuqia e reagimit nxitet 
nga drejtimi i tij në lidhje me performancën e një detyre. Në mënyrë të veçantë, 
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reagimi është më efikas nëse jep informacione mbi përgjigjet e sakta sesa mbi 
ato të gabuara, si dhe nëse krijohet mbi ndryshimet nga provat e mëparshme. 
Ndikimi i reagimit ndikohej edhe nga vështirësia e qëllimeve dhe detyrave. 
Rezulton se ndikimi i tij është më i madh nëse qëllimet janë specifike 
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dhe sfiduese, por kompleksiteti i detyrës i ulët. Lavdërimi për performancën 
e detyrës duket të jetë jo efikas, gjë e cila është mjaft e habitshme pasi 
përmban shumë pak informacione mbi të nxënit. Ai duket të jetë më fiks 
nëse mbizotërojnë nivele të ulëta vetëvlerësimi dhe jo të larta, pasi 
mendohet se kushtet në nivele të tilla lejojnë që reagimi të ketë vëmendjen e 
duhur. 

Duke pasur parasysh këto efekte të përziera të reagimeve, ne i kushtojmë 
pjesën e mbetur të këtij artikulli identifikimit të kushteve që maksimizojnë 
efektet pozitive në procesin e të nxënit. Modeli i reagimit përdoret si një 
kornizë për të kuptuar se përse lloje të caktuara të reagimeve promovojnë të 
nxënit efikas dhe përse disa të tjerë jo, 

Një model reagimi 

Në imazhin 1 paraqitet një kornizë ku mund të marrim në konsideratë 
reagimin. Pretendohet se qëllimi kryesor i reagimit është të reduktojë 
mospërputhjet ndërmjet të kuptuarit aktual dhe performancës me qëllimin. 
Strategjitë që studentët dhe mësuesit përdorin për të reduktuar këtë 
mospërputhje mund të jenë pak a shumë efikase në rritjen e të nxënit, 
prandaj është e rëndësishme të kuptohen rrethanat që sjellin rezultate 
diferenciale. Një reagim efikas duhet t’i përgjigjet tri pyetjeve kryesore të 
një mësuesi dhe/ose një nxënësi: Drejt cilës rrugë po shkoj? (Cilat janë 
qëllimet?), A po përparoj? (Cila është ecuria drejt qëllimit?) dhe Cili është 
hapi tjetër? (Cilat aktivitete duhet të kryhen për një përparim më efikas?) 
Këto pyetje korrespondojnë me nocionet e feed up, feed back dhe feed 
forward. Efikasiteti i përgjigjes së këtyre pyetjeve shërben për reduktimin e 
hendekut varet pjesërisht nga niveli në të cilin operon reagimi. Këtu 
përfshihet performanca e detyrës, niveli i procesit të të kuptuarit të detyrës, 
niveli i procesit rregullator ose metakognitiv, si dhe.ose niveli vetjak ose 
personal (nuk lidhet me specifikat e detyrës). Reagimi ka efekte të ndryshme 
në këto nivele. 

Një temë kryesore që del nga rishqyrtimi i literaturës është rëndësia për 
t’u siguruar se reagim-u i drejtohet nxënësve në nivelin e duhur, pasi disa 
reagime janë efikasë në reduktimin e mospërputhjes midis të kuptuarit 
aktual dhe atij të dëshiruar dhe disa të tjerë nuk janë efikasë. Këto çështje 
analizohen më në detaje me analizimin e mëtejshëm të secilit aspekt të 
modelit. 

Si funksionon Reagimi Reduktimi i Mospërputhjes ndërmjet Të 
kuptuarit Aktual dhe Të Kuptuarit të Dëshiruar 

Ekzistojnë disa mënyra përmes të cilave nxënësit mund të reduktojnë 
hendekun ndërmjet të kuptuarit aktual dhe të dëshiruara në përgjigje të 
reagimit, por ato nuk janë gjithmonë efikase në përmirësimin e të nxënit. 
Ato me gjasë efikase renditen si më poshtë. Nxënësit mund të rrisin 
përpjekjet e tyre, veçanërisht kur përpjekja çon në zgjidhjen e detyrave më 
sfiduese ose vlerësimin e përvojave me cilësi më të lartë sesa thjesht të bëni 
"më shumë". Nëse qëllimi i synuar "është i qartë, angazhimi i lartë i siguruar 
për të dhe nëse besimi në suksesin përfundimtar është i lartë, ka më shumë 
gjasë të rritim përpjekjet" (Kluger & DeNisi, 1996, fq. 260). Nxënësit mund 
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të zhvillojnë edhe cilësi efikase të zbulimit të gabimeve, gjë e cila çon në 
reagimin vetjak që synon arritjen e një qëllimi. Një zbulim i tillë i gabimit 
mund të jetë shumë i fuqishëm, me kusht që nxënësit të zotërojnë një modul 
njohurish dhe mirëkuptimi për detyrën për të cilën të rregullojnë dhe të 
krijojnë strategji. Për më tepër, nxënësit mund të kërkojnë strategji më të 
mira për të përfunduar detyrën apo për të mësuar ose mund të marrin më 
shumë informacion përmes të cilit mund të zgjidhin probleme ose të 
përdorin aftësitë e tyre vetë-rregulluese.
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IMAZHI 1. Një model reagimi për të përmirësuar të nxënit.  
 
 
 

Disa nga strategjitë për të reduktuar hendekun janë më pak produktive. 
Studentët mund të braktisin qëllimet dhe të eliminojnë kështu çdo hendek, 
dhe kjo shpesh çon në mosangazhim në përmbushjen e qëllimeve të 
mëtejshme (Bandura, 1982; Mikulineer, 1988; Steinberg, 1996). Ata mund 
të zgjedhin të mjegullojnë qëllimet, duke i kombinuar me kaq shumë të tjerë 
që pas performancës së tyre, ata mund të zgjedhin ato qëllime që kanë arritur 
dhe të injorojnë të tjerët. Përndryshe, nxënësit mund të ndryshojnë 
standardin duke vendosur qëllime më pak sfiduese duke pranuar 
performancën shumë larg aftësive të tyre si të kënaqshme. 

Ka edhe mënyra të shumta përmes të cilave mësuesit mund të ndihmojnë 
në reduktimin e hendekut midis performancës aktuale dhe arritjes së qëllimit 
të dëshiruar. Këtu përfshihet përcaktimi i qëllimeve të përshtatshme sfiduese 
dhe specifike.  Qëllimet specifike janë më shumë efikase se ato të 
përgjithshme ose jo specifike, kryesisht pasi ato fokusohen në vëmendjen e 

Qëllimi 
Reduktimi i mospërputhjeve midis të kuptuarit/performancës aktuale dhe qëllimit të synuar 
 

Mospërputhja mund të reduktohet nga: 
 
Nxënësit 

 Përpjekje më e madhe dhe zbatimi i strategjive më efikase OSE 
 Heqja dorë, mjegullimi ose reduktimi i qëllimeve 

 
Mësuesit 

 Caktimi i qëllimeve të duhura të përshtatshme dhe sfiduese 
 Mbështetja e nxënësve për arritjen e tyre përmes strategjive efikase të nxënit dhe reagimit 

 

Reagimi efikas u përgjigjet tri pyetjeve 
Drejt cilës rrugë po shkoj (qëllimet) Feedb Up 
A po përparoj?  Feed Back 
Cili është hapi i radhës?  Feed Forward 
 

Çdo pyetje e reagimit funksionon në katër nivele: 

Niveli i detyrës 
Sa mirë 

kuptohen/realiz
ohen detyrat 

Niveli i procesit 
Proceset kryesore për 
të kuptuar/realizuar 

detyrat 

Niveli i vetë-
rregullimit 

Vetë-rregullimi, 
drejtimi dhe rregullimi 

i veprimeve 

Niveli i vetes 
 

Vlerësimet personale dhe 
ndikimi (zakonisht 
pozitiv) te nxënësi 
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nxënësve dhe në këtë mënyrë reagimi mund të jetë më i drejtuar (Locke & 
Latham, 1984). Qëllimet dhe reagimi shoqërues kanë më shumë gjasë të 
kenë informacion rreth kritereve për arritjen e suksesshme të tyre se sa të 
qëllimeve më të përgjithshme. 

Mësuesit mund të japin ndihmën e tyre edhe duke qartësuar qëllimet, 
përmirësuar angazhimin dhe përpjekjen e rritur për përmbushjen e tyre 
përmes reagimit. Qëllimet mund të jenë më të menaxhueshme edhe duke 
ngushtuar gamën e hipotezave logjike (Sweller, 1990). Në mënyrë më të 
përgjithshme, mësuesit mund të krijojnë një mjedis të të nxënit ku nxënësit 
mund të zhvillojnë vetë-rregullimin dhe aftësitë e zbulimit të gabimeve 
(Hattie, Biggs & Purdie, 1996). Mënyra e kontribuimit të reagimit në këto 
procese varet kryesisht nga përqendrimi i reagimit dhe niveli në të cilin 
drejtohet. Në seksionin vijues, do të zhvillojmë një kornizë për të ndihmuar 
në identifikimin e rrethanave që mund të sjellin rezultate më produktive. 
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Adresimi i Tri Pyetjeve të Reagimit 

Një mësimdhënie efikase përfshin jo vetëm shpërndarjen e informacionit 
dhe të kuptuarit të nxënësve (ose caktimin e detyrave konstruktive, 
mjediseve dhe të nxënit), por edhe vlerësimin dhe vlerësimin e të kuptuarit 
të nxënësve për këtë informacion, në mënyrë që akti tjetër mësimor të mund 
të përputhet me të kuptuarit aktual të nxënësve. Kjo ‘‘pjesë e dytë’’ është 
pjesa e reagimit dhe lidhjet me tri pyetjet kryesore të përcaktuara në Imazhin 
1: Drejt cilës rrugë po shkoj? A po përparoj? dhe Cili është hapi tjetër? Këto 
tri pyetje adresojnë dimensionet e feed up, feed back dhe feed forward. Një 
mjedis ose përvojë ideale e të nxënit ndodh atëherë kur mësuesit dhe 
nxënësit kërkojnë përgjigjet për secilën nga këto pyetje, Shpeshherë, 
mësuesit kufizojnë mundësitë e nxënësve për të marrë informacion rreth 
performancës së tyre lidhur me një prej këtyre pyetjeve duke marrë përsipër 
përgjegjësinë për nxënësit, si dhe duke mos marrë parasysh mundësitë e të 
nxënit për vetveten. 

drejt cilës rrugë po shkoj? 

Një aspekt kritik i reagimit është informacioni që u jepet nxënësve dhe 
mësuesve të tyre rreth arritjes së qëllimeve të të nxënit lidhur me detyrën 
ose performancën. Këto qëllime mund të jenë të larmishme dhe mund të 
përmbajnë komponentë të tillë si këndim, garë vrapimi, identifikimi i së 
bukurës në një pikturë, lëmimi i një cope druri ose drejtimi i biçikletës. 
Gjykimi i suksesit të arritjes së qëllimit mund të ndodhë në disa dimensione. 
Gjykimet mund të jenë të drejtpërdrejta, siç është ‘‘marrja e një provimi’’ 
ose ‘‘realizimi i një detyre’’; krahasuese si: ‘‘ecuri më e mirë se Mary’’ ose 
‘‘ecuri më e mirë se herën e fundit’’; sociale si: ‘‘falja e dënimit’’ ose 
‘‘kërkimi i miratimit të mësuesit’’; të lidhura me angazhimin si: ‘‘këndimi’’ 
ose ‘‘garë vrapimi’’; ose ndërgjegjësim automatik dhe i nxitur nga ai 
specifik, i tillë si ‘‘përparimi në një detyrë’’ ose ‘‘synimi për detyra më 
sfiduese’’. Lidhur me këtë të fundit, Bargh, Gollxvitzer, Lee-Char, 
Barndollar dhe Trotschel (2001) treguan se qëllimet mund të promovojnë 
veprimet e lidhura me qëllimin (p.sh. arritja ose bashkëpunimi për detyrat), 
të shfaqin këmbëngulje në performancën e detyrave përballë pengesave dhe 
favorizojnë rifillimin e detyrave të ndërprera edhe në prani të alternativave 
më tërheqëse. Sipas Black dhe Wiliam (1998), dhënia e detyrave sfiduese 
dhe reagimi i gjerë sjellin një angazhim më të madh dhe arritje më të larta të 
studentëve (fq. 13) 

Qëllimet mund të lidhen me arritje ose të kuptuarit specifik ose me cilësi 
të ndryshme të përvojës, të cilat zakonisht përfshijnë dy dimensione: sfidën 
dhe angazhimin. Qëllimet sfiduese lidhen me reagimin në dy mënyra 
kryesore. Së pari, ato informojnë individët mbi llojin ose nivelin e 
performancës që duhet të arrihet në mënyrë që të mund t’i drejtojnë ose 
vlerësojnë veprimet dhe përpjekjet e tyre në mënyrën e duhur. 

 Reagimi u jep mundësinë të caktojnë qëllime logjike dhe të 
monitorojnë performancën e tyre në lidhje me qëllimet 
përkatëse në mënyrë të tillë që të mund të bëhen rregullimet 
e nevojshme në përpjekje, drejtim dhe strategji. (Locke & 
Latham, 1990, fq. 23) 

Këto nivele arritjesh, të cilat i kemi cilësuar si "kritere suksesi" dhe 



 

qëllime të paqarta në rastet kur dhe si një nxënës (dhe mësues) do të ishin të 
informuar mbi suksesin e tyre, janë shpesh shumë të paqarta për t'i shërbyer 
qëllimit të përmirësimit të të nxënit. Së dyti, pas arritjes së qëllimeve të 
mëparshme, reagimi u lejon nxënësve (dhe/ose mësuesve të tyre) të 
vendosin në mënyrën e duhur qëllime të mëtejshme 
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Fuqia e Reagimit 

Sfiduese, duke vendosur kështu kushtet për të nxënit e vazhdueshëm. 
Raporti ndërmjet reagimit dhe sfidës së qëllimit është i ndërlikuar. Nëse 

reagimi nuk sjell reduktimin e mospërputhjes ndërmjet të kuptuarit aktual 
dhe qëllimeve, ka gjasë që nxënësit të mbushin hendekun duke mbivlerësuar 
statusin e tyre aktual ose duke pretenduar atribute të ndryshme që reduktojnë 
përpjekjet dhe angazhimin. Reagimi nuk mund të sjellë reduktim të 
mospërputhjes nëse qëllimi nuk është i mirëpërcaktuar, pasi hendeku midis 
të nxënit aktual dhe atij të synuar nuk ka gjasë të jetë mjaftueshëm i qartë që 
nxënësit të ndjejnë nevojën për ta reduktuar (Earley, Northeraft, Lee, & 
Lituchy, 1990; Erez, 1977; Frost & Mahoney, 1976). Një problem tjetër 
ngrihet nëse reagimi nuk drejtohet drejt arritjes së një qëllimi. Shpeshherë, 
reagimi i dhënë nuk lidhet me arritjen e suksesit në dimensionet kritike të 
qëllimit. Për shembull, nxënësit marrin reagim për prezantimin, 
drejtshkrimin dhe sasinë e të shkruarit nëse kriteret për sukses kërkojnë 
‘‘krijimin e atmosferës në një histori’’. Një reagim i tillë nuk është efikas në 
reduktimin e hendekut në lidhje me qëllimin e krijimit të atmosferës (Clarke, 
Timperley, & Hattie. 2003; Timperley & Parr, 2005). Nëse qëllimet kanë 
sfidën e duhur dhe nëse mësuesit dhe nxënësit u përkushtohen këtyre 
qëllimeve, ka gjasë të ndahet një kuptim më i qartë i kritereve për sukses. 

Qëllimet janë me efikase nëse nxënësit ndajnë një angazhim për arritjen e 
tyre, pasi ka më shumë gjasë të kërkojnë dhe të marrin reagim (Locke & 
Latham, 1990). Shpesh, mësuesit dhe prindërit supozojnë se nxënësit ndajnë 
një angazhim drejt qëllimeve akademike, por në të vërtetë zhvillimi i këtij 
angazhimi duhet të nxitet dhe të krijohet. Angazhimi mund të nxitet nga 
figurat autoritare; grupet e bashkëmoshatarëve; konkursi; modelet për t’u 
ndjekur; deklaratat publike për qëllimet, stimujt dhe shpërblimet; dënimi; si 
dhe nga valenca dhe instrumentaliteti i përgjithshëm (p.sh.: Bandura, 1986; 
Carroll, Houghton, Durkin, & Hattie, 2001; Hollenbeck, Klein, O’Leary, & 
Wright, 1989; Latham & Lee, 1986; Lee, Locke, & Latham, 1989; Locke & 
Latham, 1984). Për shembull, Earley dhe Kanfer (1985) treguan se modelimi 
mund të jetë efikas duke iu kërkuar pjesëmarrësve të shikojnë një filmim të 
një nxënësi me performancë të lartë ose të ulët teksa realizon një detyrë 
planifikimi mësimor. Në vijim, nxënësve iu caktua ose u nxitën të caktojnë 
qëllime të vështira. Ato të cilët vëzhguan nxënësin me performancë të lartë 
në video kishin nivele tejet më të larta performance se sa ato që kishin 
vëzhguar modelin me performancë të ulët. 

A po përparoj? 

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, nevojitet një mësues (ose 
bashkëmoshatar, detyrë ose vetë) që do të japë informacion lidhur me 
detyrën ose qëllimin e performancës, shpesh në lidhje me ndonjë standard të 
pritur, për performancën paraprake dhe/ose për suksesin ose dështimin në një 
pjesë specifike të detyrës. Ky aspekt i reagimit mund të emërtohet si 
dimensioni i reagimit. Nëse përmban informacion rreth ecurisë dhe/ose rreth 
mënyrës se si duhet vijuar, reagimi është efikas. Shpesh, nxënësit kërkojnë të 
dinë rreth ‘‘ecurisë së tyre’’ edhe pse jo gjithmonë mund të mos u pëlqejnë 
përgjigjet që marrin. Shpeshherë, vëmendja e kësaj pyetje çon në vlerësim 
ose testim, ndonëse nuk përbën konceptin themelor të bazës së pyetjes. 
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"Testet" janë vetëm një metodë e përdorur nga mësuesit dhe nxënësit për të 
adresuar këtë pyetje dhe, siç diskutohet më poshtë, shpesh nuk arrijnë të 
përcjellin informacione reagimit që ndihmojnë mësuesit dhe nxënësit e tyre 
të informohen mbi ecurinë e tyre. 
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Cili është hapi tjetër? 

Udhëzimet shpesh janë sekuenciale, ku mësuesit japin informacion, 
detyra ose qëllime mësimore; nxënësit që përpiqen për detyrat; si dhe disa 
pasoja të mëvonshme. Shumë shpesh, pasoja është më shumë informacion, 
më shumë detyra dhe më shumë pritshmëri; në këtë mënyrë, nxënësit 
mësojnë se përgjigjja e pyetjes "Cili është hapi i radhës?" është "më shumë". 
Megjithatë, reagimi mund të përdoret për të adresuar në mënyrë specifike 
pyetjen duke dhënë informacion që sjell mundësi më të mëdha për të nxënit. 
Këtu mund të përmendim sfida të mëtejshme, më shumë vetë-rregullim 
gjatë procesit të të nxënit, rrjedhshmëri më e madhe dhe automatizim, më 
shumë strategji dhe procese për të punuar mbi detyrat, njohuri më të thella 
dhe më shumë informacion mbi atë që kuptohet ose jo. Kjo pyetje e feed-
forward mund të ketë disa prej ndikimeve më të fuqishme në procesin e të 
nxënit. 

Integrimi i tri pyetjeve 

Në vend që tri pyetjet e mësipërme të funksionojnë në mënyrë të veçuar 
në të katër nivelet, zakonisht ato funksionojnë së bashku. Reagimi i lidhur 
me pyetjen ‘‘A po përparoj?’’ ka fuqinë të çojë në ndërmarrjen e detyrave të 
mëtejshme apo pyetjes ‘‘Cili është hapi tjetër?’’ në lidhje me qëllimin 
‘‘Drejt cilës rrugë po shkoj?” Siç argumentoi bindshëm Sadler (1989), është 
pikërisht mbushja e hendekut midis ecurisë aktuale të nxënësve dhe asaj të 
synuar ajo që sjell fuqinë e reagimit. 

Përqendrimi i Reagimit: Katër nivelet 

Përqendrimi i reagimit është tejet i rëndësishëm, dhe në këtë artikull, ne 
pretendojmë se ekzistojnë katër nivele kryesore dhe niveli në të cilin 
reagimi është i drejtuar ndikon në efikasitetin e tij. Së pari, reagimi mund t’i 
referohet një detyre ose produkt, p.sh. nëse punimi është i saktë ose i 
gabuar. Ky nivel reagimi mund të përmbajë udhëzime për të përfituar 
informacion tjetër, të ndryshëm ose të saktë, si p.sh.: ‘‘Duhet të përfshini 
gjëra të tjera rreth Traktatit të Versajës’’. Së dyti, reagimi mund të synohet 
në procesin e krijuar për të krijuar një produkt ose për të përfunduar një 
detyrë. Ky lloj reagimi është i synuar në mënyrë më të drejtpërdrejtë në 
përpunimin e informacionit ose proceset e të nxënit që kërkojnë të kuptuarit 
ose përfundimin e detyrës. Për shembull, mësuesi ose bashkëmoshatari 
mund t’i thotë nxënësit ‘‘Duhet të redaktoni këtë pjesë të punimit duke 
ndryshuar përshkruesit e përdorur në mënyrë që lexuesi të mund të kuptojë 
nuancat e kuptimit’’ ose ‘Kjo faqe mund të jetë më e kuptueshme nëse 
përdor strategjitë e diskutuara më parë’’. Së treti, reagimi i drejtuar 
nxënësve mund të përqendrohet në nivelin e vetë-rregullimit, duke përfshirë 
aftësi më të mira në vetëvlerësim ose vetëbesim për t’u angazhuar më tej në 
një detyrë. Për shembull, ‘‘Ju i dini tashmë karakteristikat kyçe të nisjes së 
një argumenti. Sigurohuni që t’i keni përfshirë ato në paragrafin e parë’’. 
Një reagim i tillë mund të ndikime madhore në vetëefikasitetin, aftësitë e 
vetë-rregullimit dhe vetëbesimin për studentët si nxënës, në mënyrë që ata të 
nxiten ose të informohen se si të vazhdojnë më mirë dhe me më shumë 
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përpjekje për detyrën. Së katërti, reagimi mund të jetë personal duke 
nënkuptuar se drejtohet për nga ‘‘vetja’’, gjë e cila, siç diskutohet më 
poshtë, shpesh nuk lidhet me performancën e detyrës. ‘‘Je një nxënës i 
shkëlqyer’’ dhe ‘‘Kjo është një përgjigje e zgjuar, të lumtë’’ janë shembuj të 
një reagimi të tillë. 

Kështu, ka një dallim ndërmjet reagimit dhe detyrës (FT), përpunimit të 
detyrës (FP), vetë-rregullimit (FR) dhe ndërmjet vetes si individ (FS). Nëse 
i referohemi përpunimit të thellë dhe përvetësimit të detyrave, ne besojmë 
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Fuqia e Reagimit 

se FS-ja dhe është më pak efikase, ndërsa FR-ja dhe FP-ja më të fuqishme dhe 
nëse informacioni i detyrës është i dobishëm për përmirësimin e përpunimit të 
strategjisë ose vetë-rregullimin (që ndodh shumë rrallë), FT-ja konsiderohet e 
fuqishme. 

Reagim mbi Detyrën 

Ky nivel përmban reagim mbi ecurinë e kryerjes ose performancës së detyrës, 
siç është dallimi midis përgjigje të sakta dhe atyre të gabuara, marrja e një 
informacioni tjetër ose të ndryshëm, si dhe krijimi i njohurive të jashtme. Ky lloj 
reagimi është më i zakonshëm dhe shpesh e gjejmë të emërtuar si reagim 
korrigjues ose njohuria e rezultateve dhe mund të lidhet me saktësinë, 
organizimin, sjelljen ose disa kritere të tjera të lidhura me përmbushjen e 
detyrës. Rreth 90% e pyetjeve të mësuesve (shpesh të shkruara por zakonisht 
janë verbale) në klasa synojnë këtë nivel informacioni (Airasian, 1997). 
Zakonisht, mësuesit kombinojnë reagimin  me informacionin në nivelin e vetes, 
gjë e cila redukton fuqinë e FT-së  (p.sh.: "Të lumtë, djalosh, kjo është e saktë"; 
shih Bennett & Kell, 1989). Në vetvete, reagimi korrigjues mund të jetë i 
fuqishëm. Nga meta-analizat e shumta, Lysakowski dhe Walberg (1982) 
raportuan një përmasë efekti prej 1.13, Walberg (1982) raportoi 0.82 dhe 
Tenenbaum dhe Goldring (1989) raportuan një vlerë prej 0.74, efekte të cilat 
janë të gjitha thelbësore. Të zotërosh informacion të saktë është një piedestal 
mbi të cilin ndërtohet përpunimi dhe vetë-rregullimi në mënyrë efikase. 

FT-ja është më e fuqishme nëse i referohet interpretimeve të gabimeve dhe jo 
mungesës së informacionit. Nëse nxënësit nuk zotërojnë njohuritë e nevojshme, 
udhëzimi i mëtejshëm është më i fuqishëm se informacioni i reagimit. Një nga 
problemet me reagimin në nivel detyre është se shpesh nuk përgjithëson detyra 
të tjera. Për shembull, Thompson (1998) tregoi se përmirësimi ishte specifik për 
pyetjet që kishin marrë reagim dhe nuk ishte përdorur për  t’u dhënë përgjigje 
pyetjeve të tjera. 

Reagimi i synuar për të kaluar nxënësit nga detyra në përpunim dhe më pas 
nga përpunimi në rregullim, është më efikas.  Madje, reagimi i tepërt brenda një 
niveli mund të reduktojë performancën. Për shembull, FT-ja që jep informacione 
shumë specifike në lidhje me saktësinë e rezultateve të detyrave dhe nuk është i 
drejtuar gjithashtu në përpunimin e kërkuar për të përfunduar detyrën, mund të 
drejtojë vëmendjen nën nivelin e domosdoshëm për performancën e nivelit të 
lartë, duke ndërhyrë kështu në përmbushjen e detyrës (Kluger & DeNisi, 1996). 
Në rastin e rrotullimit të një “breshke” të radhës, në një simulim të LOGOm 
Simmons dhe Cope (1993) zbuluan se në rastet kur FT-j ishte shumë specifike, 
nxënësit nuk mund të krijonin një vlerësim të rrotullimit nga rritjet e 
njëpasnjëshme. Kur reagimi i menjëhershëm specifik për secilën performancë u 
zvogëlua, u promovuan strategjitë që përfshijnë më shumë elementë problemi që 
përfaqësojnë reagime të nivelit më të lartë. Prandaj, reagimi i tepërt vetëm në 
nivelin e detyrës mund t'i nxisë nxënësit të përqendrohen në qëllimin e 
menjëhershëm dhe jo në strategjitë për ta arritur atë. Kjo gjë mund të sjellë më 
shumë strategji ‘gabon dhe provon’, si dhe përpjekje më pak njohëse për të 
zhvilluar hipoteza joformale në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet udhëzimeve, 
reagimit dhe të nxënit të synuar. 

Winne dhe Butler (1994) argumentuan se përfitimet e FT-së varen ndjeshëm 
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nga (A) nxënësit që janë të vëmendshëm ndaj rëndësisë së ndryshme të 
informacionit të reagimit gjatë studimit të detyrës, (b) që kanë kujtime të sakta 
për ato tipare kur rezultati reagimet janë dhënë në përfundimin e detyrës, dhe (c) 
duke qenë mjaft strategjik për të gjeneruar reagime të brendshme efektive në 
lidhje me vlefshmërinë parashikuese (p.sh. Cilët faktorë rritin performancën 
time?). Ky lloj reagimi mund të jetë i dobishëm nëse i ndihmon nxënësit të 
refuzojnë hipotezat e gabuara, si dhe jep sugjerime për 
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udhëzimet për kërkim dhe strategji. Sugjerime të tilla mund t’i 
sensibilizojnë nxënësit në lidhje me kompetencën ose informacionin e 
strategjisë në një detyrë ose situatë (Harackiewicz, 1979; Harackiewicz, 
Mabderlink, & Sansone, 1984). 

Reagimet që lidhen posaçërisht me detyrën mund të konceptohen 
përgjatë një numri dimensionesh, të tilla si kompleksiteti i lartë deri i ulët, 
performanca individuale ose në grup, si dhe shënimet me shkrim ose 
numerike. Performancat e detyrave të thjeshta përfitojnë nga FT-ja më 
shumë se ato të ndërlikuara (Balzer, Doherty, & O’Connor, 1989). Në 
mënyrë të ngjashme, FT-ja e thjeshtë konsiderohet më efikase ajo 
komplekse. Kulhavy, White, Topp, Chan dhe Adams (1985) u shpërndanë 
nxënësve fragmente leximi dhe materiale me zgjedhje të shumëfishta të 
shoqëruara me reagim gjithnjë e më shumë të ndërlikuar. Në fillim, atyre iu 
dha përgjigja e saktë dhe më pas diskutuan rreth katër përgjigjeve të 
gabuara. Në vijim, u lexuan të gjitha fjalitë e fragmentit dhe u përdorën për 
të shpjeguar arsyen se përse zgjedhjet ishin të gabuara, si dhe seksioni 
përkatës i fragmentit në të cilin u identifikua përgjigja e saktë. Reagimet më 
pak të ndërlikuara që dhanë përgjigjen e saktë rezultuan në nivele më të 
larta të performancës vijuese të detyrës sesa versionet më të ndërlikuara të 
reagimit, për të cilat efekti ishte i vogël. Autorët ngrenë hipotezën se dhënia 
e informacionit shtesë për përgjigjet e gabuara, në të vërtetë ngritën 
mundësinë që nxënësi të mos e harronte gabimin. Në mënyrë alternative, 
arsyeja se përse nxënësit përpunuan informacionin shtesë në një nivel më 
sipërfaqësor mund të jetë e lidhur me faktin se ata nuk e konsideruan 
informacionin të lidhur drejtpërdrejt me çështjen e identifikimit të 
përgjigjes së saktë. Sidoqoftë, rezultatet u arbitruan nga besimi i lexuesve 
në përgjigjet e tyre. Lexuesit që shfaqën besim të lartë në përgjigje, të cilët 
nuk e patën të vështirë të kuptonin ose të ndërvepronin me materialin, 
kishin më shumë gjasë të përfitonin në mënyrë efikase nga reagimi 
pavarësisht kompleksitetit të tij. 

Reagimi, veçanërisht në këtë nivel të detyrës, mund të jepet dhe të 
merret në situata individuale dhe në grup. Nëse jepen në grupe, mesazhet 
që përcjell reagimi mund të ngatërrohen me perceptimin e rëndësisë për 
veten ose anëtarët e tjerë të grupit. Për shembull, një nxënës mund ta 
interpretojë reagimin si personal ose në lidhje me grupin apo me individë 
të tjerë në grup. Në këto dy situata të fundit, reagimi mund të reduktohet 
ose të konsiderohet si i parëndësishëm për performancën individuale të 
nxënësit (Nadler, 1979). Efikasiteti i FT-së në situata të tilla varet ndjeshëm 
nga angazhimi dhe përfshirja e nxënësve në detyrë, si dhe nga nocionet e 
tyre nëse ai lidhet me performancën e tyre. 

Po ashtu, është analizuar edhe efikasiteti i notave ose komenteve me 
shkrim. Ekzistojnë prova të konsiderueshme që dhënia e komenteve me 
shkrim (FT specifik) është më efikas sesa notat (Black & Wiliam, 1998; 
Crooks, 1988). Në një nga studimet e hershme dhe me ndikim, Page (1958) 
zbuloi se reagimi në formën e komenteve të shkruara të shkurtra në vend të 
notave përmirësuan ndjeshëm performancën e testimit të nxënësve në 74 
klasa (shih edhe Cardelle & Corno, 1981; Elawar & Corno, 1985; 
McLaughlin, 1974). R. Butler (1987) tregoi që notat mund të rrisin 
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përfshirjen, por ato nuk ndikojnë në perfomancë (lidhur me një situatë pa 
FT). Gjithashtu, ajo tregoi se reagimi vetëm përmes komenteve rezultoi në 
të nxënit e pjesshëm, ndërsa e kundërta ndodhi me notat ose komentet e 
shoqëruara nga notat ose lavdërimet. Ajo pretendoi se rezultate të tilla 
vënë në dyshim kulturën e notave, yjeve të artë, çmimeve të meritës dhe 
konkurrencës në klasë në raport me përmirësimin personal. Siç do të 
diskutohet në vijim në këtë artikull, reagimi që kombinon FS-në me FT-në 
është më pak efikas se vetë FT-ja. 
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Reagim rreth Përpunimit të Detyrës 

FP-ja është më specifike për proceset që përfshijnë detyrat ose lidhur me 
detyrat përkatëse dhe në vazhdimësi. Një reagim i tillë ka të bëjë me 
informacionin në lidhje me marrëdhëniet në mjedisin, marrëdhëniet e 
perceptuara nga një person, si dhe marrëdhëniet midis mjedisit dhe perceptimit 
të personit (Balzer et al., 1989). Të kuptuarit e jashtëm të të nxënit përfshin 
përvetësimin, ruajtjen, riprodhimin dhe përdorimin e njohurisë, duke u lidhur 
kështu më shumë me FT-në. Një kuptim i thellë i të nxënit përfshin krijimi e 
kuptimit (të kuptuarit) dhe lidhet më shumë me marrëdhëniet, proceset njohëse 
dhe kalimin në detyra të tjera më të vështira ose të reja (Marton, Dall’Alba, & 
Beaty, 1993; Purdie, Hattie, & Douglas, 1996; Säljö, 1979; Watkins & Regmi, 
1992; Watkins, Regmi, & Astilla, 1991). 

Një nga llojet kryesore të FP-së lidhet me strategjitë e nxënësve për zbulimin 
e gabimeve, duke dhënë kështu një reagim. Gabime të tilla mund të tregojnë 
dështim dhe nevojë për një strategji të re, për të zgjedhur strategji të ndryshme, 
për të qenë më efikas në aplikimin e strategjive, si dhe/ose për të kërkuar 
ndihmë. Angazhimi i nxënësve në strategjitë e korrigjimit të gabimeve pas 
zbulimit të tyre është në varësi të motivimit të tyre për të vazhduar me arritjen e 
qëllimit ose për të reduktuar hendekun midis njohurisë aktuale dhe asaj të 
synuar. Carver dhe Scheier (1981, 1982, 1990) argumentuan se kur një nxënës 
përballet me një pengesë (siç është zbulimi i një gabimi) në procesin e arritjes së 
një qëllimi, bëhet një rivlerësim i situatës. Duke marrë parasysh këto 
rivlerësime, nxënësit vlerësojnë se sa mundësi kanë të arrijnë qëllimet e tyre 
nëse bëjnë më shumë përpjekje, ndryshojnë planet e tyre ose të dyja bashkë. 

Informacioni i reagimit në lidhje me proceset që përfshijnë një detyrë mund 
të veprojë edhe si një mekanizëm sugjerimi dhe të çojë në kërkimin dhe 
përdorimin e informacionit më efikas të strategjive të detyrave. Sugjerimet janë 
më të dobishme nëse i ndihmojnë nxënësit të hedhin poshtë hipotezat e gabuara 
dhe t’u japin udhëzime për kërkimin dhe strategjizimin e tyre (Earley, 1988; 
Harackiewiez, 1979; Harackiewicz et al., 1984; Wood & Bandura, 1987). Ky 
lloj reagimi është i ngjashëm me nocionin e D. L. Butler dhe Winne (1995) për 
një reagim të vlefshëm të detyrës, i cili sjell vëmendjen e një nxënësi 
"marrëdhëniet midis një sugjerimi, siç është prania dhe përdorimi i një 
organizatori paraprak, dhe probabiliteti i një performance të suksesshme" (f. 
262). 

Reagimi në nivelin e procesit duket të jetë më efikas se në nivelin e detyrës 
për të nxënit më të thellë (p.sh.: Balzer et al., 1989). Sipas Earley et al. (1990), 
përdorimi i reagimit të procesit me përcaktimin e qëllimeve duket të jetë një 
mënyrë e drejtpërdrejtë dhe e fuqishme për krijimin e strategjisë së detyrës së 
një individi, si dhe përdorimi i reagimit të rezultatit është një mënyrë shumë herë 
më pak efikase për krijimin e strategjisë (fq. 103). Sidoqoftë, duhet të theksohet 
se mund të ketë një efekt të fuqishëm ndërveprues midis reagimit që synon 
përmirësimin e strategjive dhe proceseve dhe reagimit që synon më shumë 
informacione për detyra sipërfaqësore. Kjo e fundit mund të ndihmojë në 
përmirësimin e besimit në detyrë dhe vetë-efikasitetin, e cila nga ana tjetër 
siguron burime për informacion dhe kërkimin e strategjisë më efikas dhe më 
novator (Earley et al., 1990). 
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Reagim për Vetë-rregullimin 

Vetë-rregullimi përfshin një bashkëveprim midis angazhimit, kontrollit dhe 
besimit. Ai adreson mënyrat përmes të cilave nxënësit vëzhgojnë, drejtojnë dhe 
rregullojnë veprimet drejt qëllimit të të nxënit. Ai nënkupton autonomi, 
vetëkontroll, vetëdrejtim dhe vetëdisiplinim. Një rregullore e tillë përfshin 
“mendime, ndjenja dhe veprime të vetëgjeneruara që 
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janë planifikuar dhe përshtatur rregullisht për arritjen e qëllimeve personale” 
(Zimmerman, 2000, fq. 14), si dhe mund të çojë në kërkimin, pranimin dhe 
akomodimin e informacionit për reagim. 

Ekzistojnë të paktën gjashtë aspekte kryesore të FR-së që arbitrojnë 
efikasitetin e reagimit të diskutuar më poshtë me më shumë detaje. Për ta 
përmbledhur, ato përfshijnë aftësinë për të krijuar reagim të brendshëm dhe për 
të vetëvlerësuar, gatishmërinë për të kërkuar dhe trajtuar informacione për 
reagim, shkallën e besimit ose sigurisë në saktësinë e përgjigjes, atributet në 
lidhje me suksesin ose dështimin, si dhe nivelin e aftësisë për të kërkuar 
ndihmë. 

Gjatë detyrave akademike, nxënësit efikasë krijojnë një reagim të brendshëm 
dhe rutina njohëse. D. L. Butler dhe Winne (1995) argumentonin se për të gjitha 
aktivitetet e vetërregulluara, reagimi është një katalizator i natyrshëm. 

 Reagimi i brendshëm gjenerohet nga procesi i monitorimit ndërsa 
nxënësit monitorojnë angazhimin e tyre me detyrat. Reagimi 
përshkruan natyrën e rezultateve dhe cilësitë e proceseve njohëse që 
sollën këto gjendje. Ne shtrojmë hipotezën se nxënësit më efikasë 
zhvillojnë rutina idiosinkratike kognitive për krijimin e reagimit 
integral ndërsa ata janë të angazhuar me detyra akademike. (fq. 245) 

Nxënësit më pak efikasë kanë strategji minimale të vetërregullimit dhe ato 
varen shumë më tepër nga faktorë të jashtëm (siç është mësuesi ose detyra) për 
të marrë reagim. Ata rrallëherë kërkojnë ose përfshijnë reagim në mënyra që do 
të përmirësojnë strategjitë e tyre të të nxënit ose të vetë-rregullimit. 

Vetëvlerësimi është një aftësi vetë-rregulluese që është e fuqishme në 
zgjedhjen dhe interpretimin e informacionit në mënyra që sigurojnë reagim. 
Ekzistojnë dy aspekte kryesore të vetëvlerësimit: autokritika dhe vetë-
menaxhimi (Paris & Winograd, 1990). Autokritika ka të bëjë me lehtësinë e 
nxënësve për të shqyrtuar dhe vlerësuar aftësitë e tyre, gjendjen e njohurive dhe 
strategjitë e kopjimit përmes një sërë procesesh vetë-monitoruese. Vetë-
menaxhimi i referohet monitorimin dhe rregullimit të sjelljes së vazhdueshme të 
nxënësve përmes planifikimit, korrigjimit të gabimeve dhe përdorimit të 
strategjive të rregullimit. Nëse nxënësit kanë aftësi metakognitive të 
vetëvlerësimit, ata mund të vlerësojnë nivelet e tyre të të kuptuarit, përpjekjen 
dhe strategjitë e tyre të përdorura për detyrat, atributet e tyre dhe mendimet e të 
tjerëve për performancën e tyre, si dhe përmirësimin e tyre në lidhje me qëllimet 
dhe pritshmëritë e tyre. Ata mund të vlerësojnë edhe performancën e tyre në 
lidhje me qëllimet e të tjerëve dhe aspektet globale të performancës së tyre. 
Ndërsa nxënësit fitojnë më shumë përvojë në vetëvlerësim, dimensionet e 
shumta të performancës mund të vlerësohen (Paris & Cunningham, 1996). 
Ç’është më e rëndësishmja, nxënësit e dinë mënyrën dhe kohën se kur të 
kërkojnë dhe marrin reagime nga të tjerët. 

Gatishmëria e nxënësve për të bërë përpjekje në kërkimin dhe trajtimin e 
informacionit të reagimit, lidhet me kostot e transaksionit të nevojshme në 
nivelin e vetë-rregullatorit. Këto kosto transaksioni përfshijnë kostot e 
përpjekjeve (përpjekja e nevojshme për kërkimin e reagimit), kostot e 
përballimit (efektet vlerësuese të të tjerëve mbi individin për kërkimin e 
reagimit), si dhe kostot përfundimtare (implikimet e gabimeve inferenciale që 
vijnë nga interpretimi i pasaktë i reagimit; Ashford & Cummings, 1983; de 
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Luque & Sommer, 2000). Avantazhi i kompensimit të këtyre kostove, përbën 
një zvogëlim të hendekut midis performancës aktuale dhe asaj të dëshiruar ose 
të pritur. Është ekzistenca e pasigurisë vlerësuese që e bën kërkimin për reagim 
të denjë për t'u mbështetur për kostot relative (Trope, 1975, 1980). Megjithatë, 
kur raporti kosto/përfitim bëhet i kufizuar, njerëzit nuk tentojnë të kërkojnë 
reagim. 
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Fuqia e Reagimit 

Vendimet për të kërkuar ose jo reagim nuk varen nga raporti kosto/përfitim. 
Në përgjithësi, reagimi është psikologjikisht sigurues dhe njerëzit dëshirojnë të 
marrim reagim rreth performancës së tyre edhe nëse nuk ka asnjë ndikim mbi të 
(Ashford & Cummings, 1983, fq. 277). Për këtë arsye, është e rëndësishme që të 
mos ngatërrojmë idenë se reagim-u kërkohet vetëm në rastet kur ndikon në 
performancë. 

Shkalla e sigurisë që nxënësit kanë në saktësinë e përgjigjeve mund të 
ndikojnë në dhënien dhe marrjen e reagimit. Kullhavy dhe Stock (1989) vunë në 
dukje se nëse besimi ose siguria e përgjigjes është e lartë dhe përgjigja rezulton 
të jetë e saktë, reagimi vendoset në plan të dytë. Ndikimi më i lartë i reagimit 
është atëherë kur nxënësi pret që përgjigja të jetë e saktë, por në fakt rezulton e 
gabuar. Sikurse Kulhavy dhe Stock theksuan, gabimet e besimit të lartë është 
pika në të cilën reagimi luan rolin më të madh korrigjues, kjo thjesht pasi 
individi nuk e studion më materialin në përpjekje për të korrigjuar gabimin 
(fq.225). Në rast të kundërt, nëse siguria e përgjigjes është e ulët dhe përgjigja 
rezulton e gabuar, reagimi zakonisht zgjidhet të injorohet. Në këto rrethana, 
besimi i ulët e vendos nxënësin në një pozicion që kërkon strategji ndihmëse 
sesa integrim të informacionit të ri në strukturat ekzistuese. Në një situatë të 
tillë, reagimi duhet të kenë efekt minimal, pavarësisht nëse përgjigja është e 
saktë ose jo (Kulhavy, 1977, f. 226). Në këtë situatë, integrimi dhe informacioni 
i mëtejshëm janë më efikasë se reagimi. 

Ndjesitë e vetë-efikasitetit janë ndërmjetës të rëndësishëm në situatat e 
reagimit. Nga shqyrtimi i tyre kryesor, Kluger dhe DeNisi (1996) arritën në 
përfundimin se reagimi është efikas në atë shkallë në të cilën ai drejton 
informacionin drejt vetë-efikasitetit të përmirësuar dhe drejt vetë-rregullimit më 
efikas, me qëllim që vëmendja të rikthehet në detyrë dhe duke bërë që nxënësit 
të bëjnë më shumë përpjekje ose angazhim për detyrën. Këta autorë pretenduan 
se një reagim i tillë mund të sjellë fitime mbresëlënëse në performancë, ndoshta 
duke tejkaluar 1 sd (fq.278). 

Shpeshherë, atributet e nxënësve për suksesin ose dështimin kanë më shumë 
ndikim sesa realiteti i atij suksesi ose dështimi.  Vetë-efikasiteti dhe 
performanca mund të ndikohen ndjeshëm nëse nxënësit nuk mund të lidhin 
reagimin me shkakun e performancës së tyre të dobët. Reagimi vlerësues i 
paqartë, i cili nuk arrin të specifikojë qartësisht arsyet e suksesit ose të dështimit 
të nxënësve, mund të përkeqësojë rezultatet negative, të krijojë imazhe të 
pasigurta për veten, si dhe të sjellë performancë të dobët (Thompson, 1997, 
1998, 1999; Thompson & Richardson, 2001). Nga ana tjetër, një reagim i 
pamerituar i suksesit rrit pasigurinë e rezultatit dhe mund të çojë në rritje të 
strategjive të vetë-manipulimit (Smith, Snyder, & Handelsman, 1982). Sikurse 
pretenduan Berglas dhe Jones (1978), vetë-manipulimi buron nga një histori e 
paqëndrueshme dhe përforcimi kaotik të reagimit, duke sugjeruar se nuk është se 
historitë e tyre janë të mbushura me dështime të përsëritura; ata janë shpërblyer 
shumë, por në mënyra dhe raste që i lënë ata thellësisht të pasigurt rreth arsyes 
së shpërblimit (fq. 407). 

Ekzistojnë prova të mjaftueshme që tregojnë se reagimi që atribuon 
performancën në përpjekje ose aftësi, rrit angazhimin dhe performancën në 
detyra (Craven, Marsh, & Debus, 1991; Dohrn & Bryan, 1994). Megjithatë, 
ndikimi i reagimit mbi përpjekjen ose aftësinë mund të jetë në varësi të 
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rrethanave. Për shembull, Schunk dhe Rice (1991) theksuan nevojën për të 
analizuar një reagim të tillë në periudha të zgjatura kohore, kjo pasi nxënësit 
mund të reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj reagimit në varësi të fazës së 
përmbushjes së detyrës. Reagimi i përpjekjes duket të jetë i besueshëm në 
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fazat e hershme të të nxënit, aty ku nxënësit duhet të përpiqen fort për të pasur 
sukses. Me zhvillimin e aftësive, suksesi duhet të arrihet më lehtë dhe reagimi 
për aftësinë mund të bëhet më i besueshëm. Megjithatë, reagimi për aftësinë 
mund të dëmtojë fokusin e ekipit mbi qëllimet. Për shembull, Mueller dhe 
Dweck (1998) kryen një seri prej gjashtë studimesh me nxënës të arsimit fillor 
dhe zbuluan se nxënësit që kishin marrë reagim për aftësinë, ishin më të 
orientuar ndaj performancës se sa të nxënit, duke raportuar kështu performancë 
më të dobët dhe kënaqësi më të ulët të detyrave pas një dështimi. 

Të kërkuarit ndihmë përbën një aftësi të nxënësit dhe shumë lloje të sjelljes 
së kërkimit të ndihmës mund të konsiderohen si aspekte të vetë-rregullimit. 
Është evidentuar një dallim i madh ndërmjet ndihmës instrumentale (kërkimi i 
sugjerimeve në vend të përgjigjeve) dhe ndihmës ekzekutive së kërkuar 
(kërkimi i përgjigjeve ose ndihmës së drejtpërdrejtë që shmang kohën ose 
punën; Nelson-Le Gall, 1981, 1985; Ryan & Pintrich, 1977). Nivelet më të larta 
të kërkimit të ndihmës instrumentale sjellin reagim në nivelet e vetë-rregullimit, 
ndërsa kërkimi i ndihmës ekzekutive ka më shumë gjasë të lidhet me nivelin e 
detyrës dhe shpesh me nivelin e përpunimit. Kur shqyrtojmë mënyrën e 
zhvillimit të sjelljes instrumentale për të kërkuar ndihmë, duhet të mos harrojmë 
se ai ndërmjetësohet nga faktorë emocionalë. Shumë nxënës nuk kërkojnë 
ndihmë për shkak të kërcënimeve të perceptuara për vetëvlerësimin për shkak të 
druajtjes nga shoqëria (Karabenick & Knapp, 1991; Newman & Schwager, 
1993). 

Reagimi ndaj Vetes si Individ 

Ne përfshijmë një nivel të fundit të reagimit jo sepse është efikas, por sepse 
shpesh është i pranishëm në klasë dhe përdoret në vend të FT-së, FP-së ose FR-
së (Bond, Smith, Baker, & Hattie, 2000). Reagimi personal, i tillë si ‘Të lumtë, 
vajzë’ ose ‘Përpjekje e suksesshme’, zakonisht shpesh vlerësime pozitive (dhe 

shpesh negative) duke ndikuar nxënësin (Brophy, 1981). Zakonisht ai përmban 
pak informacione të lidhura me detyrat dhe rrallë shndërrohet në përfshirje më 

të lartë, angazhim për qëllimet e mësimit, vetë-efikasitet të zgjeruar ose 
mirëkuptim në lidhje me detyrën. FS-ja mund të ketë një ndikim në të nxënit 

vetëm nëse ajo sjell ndryshime në përpjekjen, angazhimin ose ndjesitë e 
efikasitetit të nxënësve në lidhje me të nxënit ose strategjitë që përdorin kur 

përpiqen të kuptojnë detyrat. Efektet në nivelin të tyre përkatës janë shumë të 
pakta, shpesh jo informuese për kryerjen e detyrës, si dhe ndikohen shumë nga 
vetë-konceptimit të nxënësve mbi të qenurit efikas. Informacioni ka shumë pak 

vlerë për të sjellë përfitime nga të nxënit. Lavdërimi drejtuar nxënësve nuk të 
jetë efikas, pasi ai mbart pak informacione që sigurojnë përgjigje për ndonjë nga 

tri pyetjet dhe shumë shpesh devijon vëmendjen nga detyra. Mungesa e 
efikasitetit të tij është dëshmuar nga meta-analiza të shumta. Wilkinson (1981) 

përfundoi një meta-analizë për lavdërimin nga mësuesi dhe arriti në 
përfundimin se ajo mbart pak, nëse ka, lidhje me arritjet e nxënësit (efekti i 

përgjithshëm = 0.12). Në mënyrë të ngjashme, Kluger dhe DeNisi (1998) 
raportuan një përmasë efekti të ulët për lavdërimin (0.09) dhe zbuluan se asnjë 

lavdërim nuk ka një ndikim më të madh në arritje (0.34). 
 

Sidoqoftë, është e rëndësishme të bëhet dallimi midis lavdërimeve që 
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drejtojnë vëmendjen nga detyra te vetja (sepse lavdërimet e tilla kanë vlerë të 
ulët informacioni drejt arritjes dhe të nxënit) dhe lavdërimet drejtuar përpjekjes, 
vetë-rregullimit, angazhimit ose proceseve që lidhen me detyrën dhe 
performancën e saj (p.sh. "Përgëzime, sepse e ke përmbushur me kujdes këtë 
detyrë duke zbatuar këtë koncept"). Ky lloj vlerësimi mund të ndihmojë në 
rritjen e vetë-efikasitetit, duke u shndërruar sërish nga nxënësit në ndikim në 
detyrë dhe duke sjellë kështu 
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efekte shumë më të mëdha. Sidoqoftë, përmes këtyre meta-analizave, duket se 
studiuesit jo gjithmonë bëjnë dallimin midis lavdërimit si një përforcues ose 
shpërblim (për të cilin efekti në arritje është zero ose i kufizuar) dhe lavdërimit 
të shoqëruar nga informacione në lidhje me proceset ose performancën (i cili ka 
më shumë ndikim, por sërish i kufizuar). 

Këto shqetësime rreth lavdërimeve nuk janë të njëjta me pretendimin se 
nxënësve nuk u pëlqen të lavdërohen; është krejtësisht e kundërta. Sharp (1985) 
raportoi se 26% e nxënësve adoleshentë në shembullin e tij preferuan të 
vlerësoheshin me zë të lartë dhe publikisht kur ata arrinin rezultate në një detyrë 
akademike, 64% preferuan të lavdëroheshin në heshtje dhe në mënyrë private 
dhe vetëm 10% preferuan që mësuesit të mos thoshin asgjë. Burnett (2002) dhe 
Elwell dhe Tiberio (1994) raportuan një përqindje të ngjashme në mesin e 
nxënësve të arsimit fillor dhe zbuluan se ato preferuan lavdërime për përpjekjen 
e treguar sesa për aftësitë e larta (veçanërisht kur lavdërimi ishte publik) dhe për 
arritje në vend të sjelljes. Nga ana tjetër, nëse lavdërimet e bëra publikisht nga 
një mësuesi jepen në prani të një grupi bashkëmoshatarësh që nuk e vlerësojnë 
arritjen e shkollës si të vlefshme, mund të perceptohen si ndëshkime nga disa 
nxënës (Brophy, 1981; Carroll et al., 2001; Carroll, Durkin, Hattie, & Houghton, 
1997; White & Jones, 2000). 

Lavdërimet mund të jenë kundërproduktive dhe të sjellin pasoja negative në 
vetëvlerësimin e aftësive të nxënësve. Meyer, Bachman, Hempelmann, Ploger, 
Spiller (1979) dhe Meyer (1982) drejtuan një sërë studimesh në lidhje me këtë 
çështje. Këta autorë treguan se nxënësit më të rritur i perceptonin lavdërimet pas 
suksesit ose reagimit neutral pas dështimit si një tregues se mësuesi e 
konsideronte aftësinë e tyre si të ulët. Kur kritika jepej pas dështimit dhe reagimi 
neutral pas suksesit, ata e perceptonin aftësinë e vlerësuar nga mësuesi si të lartë 
dhe përpjekjen e tyre si të ulët. Megjithatë, të njëjtat efekte nuk ishin të dukshme 
për nxënësit më të vegjël, të cilët e pranuan lavdërimin pas suksesit si një 
tregues të aftësisë së lartë dhe kritikën pas dështimit si një shenjë të aftësisë së 
ulët. 

Një pjesë e arsyes së paparashikueshmërisë së lavdërimeve është se shpesh 
nxënësit zgjedhin reputacion për të kërkuar ose vlerësuar informacionin e 
reagimit të synuar në nivelin e tyre (p.sh., ‘‘Dua të shihem si një nxënës i mirë’’, 
‘‘Unë nuk dua të shihem si një nxënës i mirë”). Nxënësit bëjnë shumë krahasime 
“në kokën e tyre” (Goethals, Messiek, & Allison, 1991), të cilat mund të 
zgjidhen, të interpretohen dhe/ose të paragjykohen. Pikat e forta dhe 
performancat pozitive shihen si unike dhe të krijuara vetë, ndërsa pikat e dobëta 
dhe performancat negative shikohen si të zakonshme tek të tjerët dhe ndoshta të 
shkaktuara nga të tjerë (Campbell, 1986; Goethals, 1986; Klein, 2001; Suls & 
Wan, 1987) . Nëse reputacionet dhe anshmëri të tilla nuk sjellin investime të 
tjera në detyrë ose në përdorimin e strategjive më të mira për përmbushjen e 
detyrës, ato kanë efikasitet të ulët (Carroll et al., 2001). 

Një nga vështirësitë me këto krahasime ndodh pasi ato rrallëherë lidhen me 
detyra specifike, por kanë tendencë të përgjithësohen në nivelin vetjak, duke e 
bërë kështu të vështirë që të ndryshohen nga mësuesit (Craven, 1997; Hattie, 
1992), ndonëse ato ndihmojnë për të shpjeguar se përse reagimi i drejtuar në 
nivelin vetjak është i reduktuar dhe joefikas në rritjen e angazhimit ose të 
kuptuarit të detyrave. Zakonisht, këto strategji kanë ndikim negativ në procesin e 
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të nxënit (Hattie & Marsh, 1995) pasi ato përfshijnë ose drejtojnë vetë-
manipulimin, dëshpërimin e mësuar ose krahasimin social. Zakonisht, reagimi 
përkatës injorohet ose hidhet poshtë, duke sjellë miratimin e qëllimeve të sfidës 
së ulët. 
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Përdorimi i katër niveleve dhe tri pyetjeve për të 
zgjidhur disa çështje problematike me 
reagimin 

Modeli i paraqitur në Figurën 1 është përdorur për të adresuar katër 
çështje që debatohen zakonisht në lidhje me reagimin: koha e reagimit, 
efektet e reagimit pozitiv dhe negativ, përdorimi optimal i reagimit në 
klasë, si dhe roli i vlerësimit në reagim. 

Koha e reagimit 

Janë bërë shumë kërkime në lidhje me kohën e reagimit, veçanërisht 
duke krahasuar reagimin e menjëhershëm dhe atë të vonuar. Shumica e 
këtyre kërkimeve është bërë pa njohur nivelet e ndryshme të reagimit. Për 
shembull, korrigjimi i menjëhershëm i gabimit gjatë marrjes së detyrës (FT) 
mund të rezultojë në norma më të shpejta përvetësimi, ndërsa korrigjimi i 
menjëhershëm i gabimit gjatë krijimit të rrjedhshmërisë mund të dëmtojë 
mësimin e automatizimit dhe strategjitë e lidhura me të nxënit (FP). Në 
mënyrë të ngjashme, në meta-analizën e tyre të 53 studimeve, Kulik dhe 
Kulik (1988) raportuan se në nivelin e detyrës (d.m.th. situatat e testimit), 
vonesat janë të dobishme (0.36), por në nivelin e procesit (pra angazhimi në 
përpunimin e aktiviteteve në klasë), reagim-u i menjëhershëm është i 
dobishëm (0.28) (shiko gjithashtu Bangert-Drowns, Kulik, Kulik, & Morgan, 
1991; Brackbill, Blobitt, Davlin, & Wagner, 1963; Schroth & Lund, 1993; 
Sturges, 1972, 1978; Swindell & Muret, 1993).  

Clariana, Wagner dhe Roher Murphy (2000) dhanë një shembull tjetër 
për të treguar se efektet e reagimit të menjëhershëm mund të jenë të 
fuqishme për FT-në dhe reagimi i vonuar më i fuqishëm për FP-në. Ata 
zbuluan se efikasiteti i vonesës krahasuar me reagimin e menjëhershëm 
ndryshonte si një funksion i vështirësisë së materialeve në testin e tyre të 
informacionit të mësuar në një serë mësimesh. Përmasat e efektit nga 
reagimi i vonuar ishin 0.06 për materialet e thjeshta, 0.35 për materialet 
me vështirësi mesatare dhe 1.17 për materialet e vështira. Këta autorë 
sugjeruan që materialet e vështira kanë më shumë gjasë të përfshijnë 
shkallë më të mëdha të përpunimit në lidhje me detyrën dhe reagimi i 
vonuar jep mundësinë për ta bërë këtë gjë, ndërsa materialet e thjeshta nuk 
e kërkojnë këtë përpunim, prandaj vonesa është e panevojshme dhe e 
padëshirueshme. 

Efektet e Reagimit Pozitiv dhe Reagimit Negativ 

Kluger dhe DeNisi (1996) vunë në dukje se reagimi pozitiv dhe ai negativ 
mund të kenë efekte të dobishme në procesin e të nxënit, si dhe argumenti i 
paraqitur në këtë artikull është se qartësimi i këtyre efekteve varet më 
shumë nga niveli në të cilin synohet dhe përpunohet reagimi sesa nëse është 
pozitiv ose negativ. Në mënyrë të veçantë, reagimi negativ është më i 
fuqishëm në nivelin e vetvetes dhe të dy llojet mund të jenë efikasë sikurse 
FT-ja, por ka efekt diferencial që lidhen me angazhimin, zotërimin ose 
orientimin e performancës dhe vetë-efikasitetin në nivelin FR. 

Në nivelin e vetvetes (FS), tashmë është vërejtur se asnjë lavdërim nuk 
është më efikas sesa lavdërimi i shoqëruar nga FT-ja. Për më tepër, ka 
shumë prova që sugjerojnë se reagimi negativ ose diskonfirmimi mund të 
jenë më të fuqishëm sesa reagim-u pozitiv ose konfirmimi në këtë nivel të 
vetvetes (Brockner, 1979; Brunit, Huguet, & Monteil, 2000; Campbell & 



 

Fairey, 1985; Hattie, 1992; Janoff-BuIman & Brickman, 1982; Kinch, 1963, 
1968; Okun & Sasfy, 1977; Shrauger & Sorman, 1977). 
 Swann (1985) dhe Swann e Hill (1982) zbuluan se individët do të bëjnë çdo 
gjë për të konfirmuar vetë-perceptimet e tyre duke u afruar më afër 
informacionit të reagimit që 
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përshtatet me pikëpamjen e tyre për vetveten dhe duke e rregulluar mjedisin e 
tyre për të marrë prova të tjera konfirmuese. Përveç kësaj, individët kanë 
tendencë të refuzojnë ose të injorojnë raportimet negative të sjelljes së tyre që 
ndryshojnë nga ato të tyre (Greenwald, 1980; Markus, 1977; Tesser & 
Campbell, 1983) ose të zbatojnë një kornizë të jashtme të referencës (Marsh, 
1987, 1990). 

Në nivelin e vetë-rregullimit, angazhimi ndaj qëllimeve përbën ndërmjetësin 
kryesor për efikasitetin e reagimit pozitiv dhe reagimit negativ. Van-Dijk dhe 
Kluger (2000, 2001) treguan se reagimi pozitiv rrit motivimin krahasuar me 
reagimin negativ për një detyrë që njerëzit "duan të bëjnë" dhe ul motivimin në 
lidhje me reagimin negativ për një detyrë që njerëzit "duhet të bëjnë". Kështu, 
kur ne jemi të përkushtuar për një qëllim, ka më shumë gjasë të mësojmë si një 
funksion të reagimit pozitiv, por kur marrim një detyrë për të cilën nuk jemi 
angazhuar (dhe kështu duhet të bëjmë), ka më shumë gjasë të mësojmë si një 
funksion të reagimit negativ (ne duhet të nxitemi në terminologjinë më të vjetër 
të motivimit). Megjithatë, ka gjasë që ky efekt të jetë afatshkurtër pasi mund të 
sjellë sjellje të ardhshme të shmangies së detyrave. 

Në rrethanat në të cilat nxënësit janë të angazhuar për qëllimet, reagimi mund 
të sjellë një proces të brendshëm krahasimi, i cili përcakton se si individët 
reagojnë ndaj reagimit. 

 Pas marrjes së reagimit negativ, individët ndihen më të pakënaqur me 
nivelin e mëparshëm të performancës, caktojnë qëllime më të larta për 
performancën e tyre të ardhshme, si dhe performojnë në një nivel më të 
lartë se ato që marrin reagim pozitiv ose asnjë lloj reagimi. (Podsakoff 
& Farh, 1989, p. 62) 

Megjithatë, reagimi pozitiv mund të rrisë mundësinë që nxënësit t’i kthehen 
ose të këmbëngulin për një aktivitet dhe të vetë-raportojnë interes më të lartë në 
aktivitet (Deci et at., 1999). 

Madje, ka dhe një efekt ndërveprimi në nivelin FR midis reagimit pozitiv dhe 
atij negativ dhe vetë-efikasitetit të nxënësve. Swann, Pelham dhe Chidester 
(1988) zbuluan se për nxënësit me vetë-efikasitet të lartë, reagimet rreth suksesit 
fillestar mund të tregojnë një talent ose aftësi të mundshme, gjë që çon në 
përballimin më të mirë të reagimeve të diskonfirmimit. Ata e lidhën reagimin me 
verifikimet pozitive për veten si nxënës. Si pasojë e reagimit për 
diskonfirmimin, njerëzit me vetë-efikasitet të lartë bëjnë parashikime më 
optimiste për performancën e tyre pas dështimit fillestar sesa pas suksesit 
fillestar, si dhe kërkojnë një përgjigje posaçërisht të pafavorshme për të 
shkëlqyer në detyra. 

Për nxënësit me vetë-efikasitet të ulët, reagimi pozitiv për suksesin fillestar 
mund të pohoje se ata kanë mangësi që duhen korrigjuar, gjë që mund të çojë 
sjellë një larmi reagimesh. Një reagim mund të jetë angazhimi i mëtejshëm për 
të korrigjuar këto "mangësi" për të arritur një nivel të pranueshëm të 
performancës, i cili do t’u sigurojë mbrojtje kundër dështimit. Përndryshe, këta 
nxënës mund të shmangin detyrat dhe reagimet pas suksesit fillestar, sepse një 
sukses i tillë nënkupton se ata kanë arritur tashmë një nivel të përshtatshëm 
performance dhe testet e mëtejshme thjesht sjellin rrezikun e diskonformimit të 
rezultatit të favorshëm (shpesh i fituar me vështirësi). 

Reagimet diskonfirmuese mund të ndikojnë edhe negativisht në motivimin 
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dhe performancën e mëvonshme për nxënës me vetë-efikas të ulët (Brockner, 
Derr, & Laing, 1987; Moreland & Sweeney, 1984). Kernis, Brockner dhe 
Frankel (1989) argumentuan se njerëzit me vetë-efikasitet të ulët kanë më shumë 
gjasë të përgjigjen ndaj reagimeve negative 
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duke përjetuar një ndikim negativ, duke shfaqur më pak motivim për detyrën 
vijuese, si dhe duke ia atribuuar reagimin më pak përpjekjes dhe më shumë 
aftësisë. 

Në nivelin e detyrës (FT), tashmë është vërejtur fuqia e reagimit korrigjues 
për përmirësimin e të nxënit, në mënyrë të veçantë kur mësohen aftësi ose 
detyra të reja. Diskonformimi me informacionin korrigjues mund të jetë efikas, 
por diskonformimi pa këtë informacion nuk është i dobishëm, pasi nuk jep 
informacione lidhur me veprimet që duhet bërë bërë apo mënyrën e reagimit në 
të ardhmen (Breakwell, 1983; Weiner, 1974a, 1974b, 1977). Tashmë është e 
ditur se FT-ja mund të injorohet nga nxënësit nëse nuk jepet në mënyrën e duhur 
ose në njohuritë e nxënësve janë të pamjaftueshme për të akomoduar 
informacion shtesë për reagimin. Howie, Sy, Ford dhe Vicente (2000) zbuluan 
se ishte pikërisht prezantimi i dobët (ose mungesa e vlerës së informacionit në 
reagim) dhe jo njohuritë e gabuara të nxënësve që shpjegonin më mirë fuqinë e 
ulët të disa informacioneve për reagimin. 

Reagimi dhe klasat 

Ky model reagimi thekson kërkesat e mësuesve për të dhënë mësim në 
mënyrën e duhur. Si fillim, ata duhet të ndërmarrin udhëzime efikase. Për ta 
përsëritur, reagimi lidhet me atë që ndodh së dyti dhe për ta bërë atë më efikas, 
mësuesit duhet të bëjnë gjykime të duhura për kohën, mënyrën dhe në çfarë 
niveli duhet të jepet reagimi i përshtatshëm dhe për cilën nga tri pyetjet duhet të 
adresohet. 

Përveçse të theksohet se është e ulët, frekuenca e reagimeve në klasa është e 
vështirë të dokumentohet. Bond et al. (2000) dokumentoi intensivisht jetën e 
përditshme të 65 mësuesve (gjysma e të cilëve kishin kaluar certifikimin e 
bordit kombëtar dhe gjysma jo). Megjithëse reagimi ishte një nga variablat që 
diskriminonte më së shumti ata të certifikuar ose jo si mësues “të realizuar”, 
frekuenca e FT-së ishte e ulët në klasat e të dy grupeve (forma më e zakonshme 
e reagimit ishte lavdërimi) . 

Kur jepet reagimi, ka gjasë të jetë i lidhur me veten (FS) ose i lidhur me 
detyrën korrigjuese (FT), si dhe të ndikohet nga perceptimet e nevojave të 
nxënësve. Mësuesit lavdërojnë më shumë nxënësit e ‘‘dobët’’ (FS) dhe reagimi 
FR në të shumtën e rasteve është negativ (Blote, 1995). Reagimet e mësuesve 
për djemtë janë më të lidhura me mungesën e përpjekjeve ose sjelljen e dobët, 
ndërsa reagimet ndaj vajzave kanë të bëjnë më shumë me atributet e aftësive 
(Dweck, Davidson, Nelson, & Enna. 1978). 

Reagimet nuk vetëm janë dhënë, por edhe janë marrë në mënyra të ndryshme 
(Diehl & Sterman, 1995, Patch & Sterman, 1993: Sterman, 1989). De Luque 
dhe Sommer (2000) zbuluan se nxënësit nga kulturat kolektiviste (p.sh., Azia 
konfuciane, kombet e Paqësorit të Jugut) preferuan reagime indirekte dhe të 
nënkuptuara, më shumë reagime të përqendruara në grup dhe asnjë reagim të 
nivelit vetjak. Nxënësit nga kulturat individualiste (p.sh., Shtetet e Bashkuara) 
preferuan më shumë reagime të drejtpërdrejta të lidhura veçanërisht me 
përpjekjet, kishin më shumë gjasë të përdornin pyetje të drejtpërdrejtë për të 
kërkuar reagim, si dhe preferuan më shumë reagime të përqendruar te vetja. 

Klima në klasë është kritike, sidomos nëse diskonfirmimi dhe reagimi 
korrigjues në çdo niveli mirëpritet dhe përdoret nga nxënësit (dhe mësuesit). 
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Gabimet dhe diskonformimi janë më të fuqishëm në klimat ku vërehen se 
paraprijnë mësimin e ardhshëm, veçanërisht në lidhje me përpunimin dhe 
rregullimin. Angazhimi i nxënësve në mësim ka gjasë të kufizohet nga 
dimensionet vlerësuese të mësimeve në klasë, sepse ekziston rreziku personal i 
përgjigjes në publik dhe dështimit. Shpeshherë, niveli i rrezikut përcaktohet nga 
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Mundësia që ka nxënësi për të dhënë një përgjigje nga dhe nga klima e 
përgjegjësisë e krijuar nga mësuesi dhe nxënësit e tjerë (Alton-Lee & 
Nuttall, 1990, 1998; Doyle, 1983). Zakonisht, nxënësit përgjigjen vetëm 
atëherë kur janë të sigurt që mund të përgjigjen saktë, gjë e cila tregon 
shpesh se përgjigja e pyetjes së bërë është mësuar. Gabimet dhe të mësuarit 
prej tyre rrallëherë mirëpriten nga nxënësit. 

Thjesht dhënia e më shumë reagimeve nuk përbën përgjigje, sepse është e 
nevojshme të merret në konsideratë natyra e reagimit, koha dhe mënyra sesi 
nxënësi e "pranon" këtë reagim (ose, për të thënë më mirë, kërkon në 
mënyrë aktive reagim). Siç kemi theksuar tashmë, nxënësit mund të 
gjykojnë dhe të zgjedhin informacionin e reagimit. Mënyra përmes së cilës 
individët interpretojnë informacionin e reagimit është çelësi për zhvillimin e 
koncepteve pozitive dhe të vlefshme të vetë-efikasitetit në lidhje me të 
nxënit, gjë e cila në disa raste çon në të nxënit e mëtejshëm. Mësimdhënësit 
duhet ta shikojnë reagimin nga këndvështrimi i individëve të përfshirë në 
mësim dhe të bëhen aktiv në ofrimin e informacionit për adresimin e tri 
pyetjeve të reagimeve dhe zhvillimin e mënyrave që nxënësit t’i bëjnë vetë 
këto pyetje. Shumë shpesh, nxënësit e shohin reagimin si përgjegjësi të 
dikujt tjetër, zakonisht mësuesve, detyra e të cilit është të ofrojë informacion 
reagimi, duke vendosur mbi ecurinë e nxënësve, cilat janë qëllimet dhe çfarë 
të bëjnë më tej. 

Reagimi dhe Vlerësimi 

Nga ky shqyrtim i reagimit për vlerësimin në klasë, ka disa implikime 
madhore. Vlerësimi mund të konsiderohet si veprimtari që u siguron 
mësuesve dhe/ose nxënësve informacion reagimi në lidhje me një ose më 
shumë nga tri pyetjet e reagimit (në nivelin FT, FP ose FR). Një përkufizim i 
tillë vendos theksin në hartimin e detyrave të vlerësimit që ofrojnë 
informacion dhe interpretime në lidhje me mospërputhjen midis statusit 
aktual dhe qëllimeve mësimore në cilindo prej tri niveleve: në lidhje me 
detyrat, për proceset ose strategjitë për të kuptuar detyrat, si dhe në lidhje me 
rregulloren, angazhimin dhe besimin për t’u përkushtuar më shumë në 
procesin e të nxënit. Kjo bie ndesh me përkufizimin më të zakonshëm të 
vlerësimit, një aktivitet i përdorur për të vlerësuar nivelet e aftësive të 
nxënësve. Ky përkufizim i zakonshëm vendos më shumë theks në 
përshtatshmërinë e rezultateve (dhe më pak në interpretimin e tyre). Crooks 
(1988) dhe Black dhe Wiliam (1998) treguan se ka pak prova që testimi i 
tillë në klasë të ketë ndihmuar në procesin e të nxënit. Për shembull, Black 
dhe William shqyrtuan 578 publikime në lidhje me rolin e vlerësimit në 
procesin e të nxënit dhe dolën në përfundimin se vlerësimi në klasë 
zakonisht nxit të nxënit e jashtëm dhe të drejtpërdrejtë, duke u përqendruar 
në rikujtimin e detajeve të izoluara, zakonisht artikuj të njohurive të cilat 
nxënësit harrojnë shumë shpejt...mësuesit nuk i rishikojnë pyetjet e 
vlerësimit që ato përdorin dhe nuk i diskutojnë ato në mënyrë kritike me 
kolegët, prandaj nuk reflektohet mjaftueshëm mbi atë që vlerësohet. 

 (fq.17) 

Shumë shpesh, fuqia e reagimit vlerësues ka si qëllim të "drejtojë” 
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nxënësit drejt qëllimeve (shpesh të paspecifikuara) ose që "të bëjnë më 
shumë" ose "të dalin më mirë". Studentët marrin pak informacione për 
reagime në këto raste, kryesisht sepse reagimi i vlerësimit nuk adreson tri 
pyetjet kryesore dhe rrallëherë një reagim i tillë sjell përmirësimin e 
proceseve (FP) dhe atributet metakognitive (FR) të detyrës. Për më tepër, 
mësuesit shpesh i konsiderojnë reagimet e vlerësimit si deklarata për 
nxënësit, jo për mësimet e tyre (Timperley & Wiseman, 2002). kështu, 
përfitimet e reagimeve në klasë nga testimi i tillë shpesh reduktohen. 
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Ekzistojnë shumë mënyra përmes të cilave mësuesit mund t'u japin përgjigje 
nxënësve dhe që nxënësit të marrin reagim nga mësuesit, bashkëmoshatarët dhe 
burime të tjera. Implikimi nuk qëndron në faktin se duhet të përdorim 
automatikisht më shumë teste (Bangert-Drowns, Kulik, & Kulik, 1991). 
Përkundrazi, për nxënësit do të thotë të merren informacione rreth asaj se si dhe 
çfarë kuptojnë dhe keqkuptojnë, të gjejnë udhëzime dhe strategji që ata duhet të 
ndërmarrin për t’u përmirësuar, si dhe të kërkojnë ndihmë për të kuptuar 
qëllimet e të nxënit. Për mësuesit, kjo gjë nënkupton krijimin e aktiviteteve dhe 
pyetjeve që u japin përgjigje për efikasitetin e mësimdhënies së tyre, në mënyrë 
të veçantë që ata të dinë se çfarë të bëjnë tjetër. Vlerësimet mund të kryejnë të 
gjitha këto funksione reaguese, por shumë shpesh, ato nuk kanë përbëjnë reagim 
efikas për nxënësit ose mësuesit. 

Përfundime 

Reagimi i referohet informacionit të dhënë nga një agjent (si p.sh. mësuesi, 
bashkëmoshatari, libri, prindi, vetvetja, përvoja) në lidhje me aspektet e 
performancës ose të kuptuarit e dikujt. Zakonisht ndodh pas udhëzimit që 
kërkon të sigurojë njohuri dhe aftësi ose të zhvillojë qëndrime të veçanta. 
Modeli i propozuar në këtë artikull identifikon tri pyetje kryesore të reagimit: 
Drejt cilës rrugë po shkoj? A po përparoj? dhe Cili është hapi tjetër? Përgjigjet e 
këtyre pyetjeve përmirësojnë të nxënit kur ekziston një mospërputhje midis asaj 
që kuptohet dhe asaj që synohet të kuptohet. Mund të rrisë përpjekjen, 
motivimin ose angazhimin për të zvogëluar këtë mospërputhje, si dhe/ose mund 
të rrisë proceset e kërkimit dhe detyrave që sjellin të nxënit (duke zvogëluar 
këtë mospërputhje). Reagimi bën pjesë në ndikimet më kritike në të nxënit e 
studentit. Synimi kryesor i procesit edukativo-arsimor është të ndihmojë në 
identifikimin e këtyre hendeqeve (‘‘A po përparoj’’ në lidhje me ‘‘Drejt cilës 
rrugë po shkoj’’) dhe të sigurojë korrigjim në favor të hapave të tjerë (‘‘Cili 
është hapi tjetër?’’). 

Modeli dallon katër nivelet e reagimeve: nivelet e detyrës, përpunimit,  
rregullimit dhe vetvetes. Reagimet efikase në nivelin e detyrës, procesit dhe 
vetë-rregullimit janë të ndërlidhura. FT-ja është më e fuqishme nëse rezulton 
nga interpretimet e gabimeve dhe jo nga mungesa e të kuptuarit. Ai është më 
efikas kur ndihmon në krijimin e sugjerimeve dhe informacioneve në lidhje me 
hipotezën dhe idetë e gabuara dhe më pas çon në zhvillimin e strategjive më 
efikase për përpunimin dhe të kuptuarit e materialit. Reagimi në nivelin e 
procesit është më i dobishëm nëse i ndihmon nxënësit ë hedhin poshtë hipotezat 
e gabuara dhe të ofrojnë sugjerime për udhëzime kërkimi dhe strategji. 
Sugjerime të tilla sensibilizojnë nxënësit për informacionin mbi kompetencën 
ose strategjinë në një detyrë ose situatë. Në mënyrë ideale, ai kalon nga detyra 
në proceset ose të kuptuarit e nevojshëm për të mësuar detyrën për rregullimin 
për të vazhduar përtej detyrës në detyra dhe qëllime më sfiduese. Ky proces sjell 
besim më të lartë dhe përpjekje më të madhe. Kjo rrjedhë zakonisht ndodh pasi 
nxënësit fitojnë rrjedhshmëri dhe zotësi më të madhe. Reagimet që ndjekin vetë-
rregullimin janë të fuqishme deri në shkallën që çon drejt angazhimit ose 
investimit të mëtejshëm në detyrë, drejt vetë-efikasitetit të përmirësuar dhe 
atributeve se reagimi është i merituar dhe i fituar me të drejtë. Kur reagimi 
përqendrohet në proceset rregullatore të nevojshme për t'u përfshirë një detyrë, 
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besimi i nxënësve për rëndësinë e përpjekjes dhe konceptimet e tyre të të nxënit 
mund të jenë moderatorë të rëndësishëm në procesin e të nxënit. 

Nga ana tjetër, reagimet në nivelin vetjak ose personal (zakonisht lavdërimi), 
rrallëherë janë efikase. Lavdërimet rrallë u adresohen tri pyetjet të reagimeve 
dhe kjo gjë është joefikase në përmirësimin e procesi të të nxënit. Kur reagimi 
përqendrohet 
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te vetja, përpiquni të shmangni rreziqet e përfshira në trajtimin e detyrave 
sfiduese, të minimizoni përpjekjet dhe të keni një frikë të lartë dështimi (Black 
& Wiliam, 1998) për të minimizuar rrezikun për veten. 

Tri pyetjet e reagimeve nuk interpretohen ose zbatohen në mënyrë lineare dhe 
kufijtë midis tyre janë të paqartë. Ndonëse është e rëndësishme të dimë qëllimet, 
përvojat e të mësuarit nuk fillojnë domosdoshmërisht me pyetjet "Cilat janë 
qëllimet?", kjo pasi këto mund të zbulohen (zakonisht në mënyra më specifike) 
ndërsa ndërmarrim detyra të veçanta. Qëllimet mund të jenë të shumta dhe 
shpesh konkurruese, dhe shumë nga të nxënit e përfituar mund të sjellë krijimin 
e opsioneve për të arritur qëllimet, duke peshuar të mirat dhe të këqijat e 
opsioneve, duke marrë parasysh gjasat që një veprim i caktuar të çojë në 
qëllime, si dhe të mësuarit në lidhje me dhe vlerësimin e pasojave të arritjes së 
qëllimeve. Kështu qëllimet mund të jenë vazhdimisht në diskutim dhe reagimet 
lidhur me pyetjen ‘‘A po përparoj?’’ mund të ndihmojnë në këto konsiderata të 
lidhura me qëllimet. Në mënyrë të ngjashme, përgjigja për pyetjen ‘‘Cili është 
hapi tjetër’’ mund të jetë askund, nëse qëllimi është i pandryshueshëm, 
"rezultati" është angazhimi i mëtejshëm me të njëjtat ose detyra të ngjashme, ose 
nxënësi beson se përgjigjja është ‘‘çdo gjë që më thotë mësuesi të bëj’’. 
Reagime të tilla zakonisht tregojnë për vetë-rregullim të ulët ose regjime tepër 
mbizotëruese në klasë. Përgjigja për pyetjen ‘‘Cili është hapi tjetër?’’ duhet të 
adresohet më shumë drejt përsosjes dhe kërkimit të qëllimeve më sfiduese, sepse 
këto kanë besimin më të lartë për të çuar në arritje më të mëdha. 

Duhet të jetë e qartë se dhënia dhe marrja e reagimit kërkon shumë aftësi nga 
nxënësit dhe mësuesit. Modeli i përparuar në këtë artikull nuk kërkon thjesht një 
rutinë stimuluese dhe përgjigje, por kërkon aftësi të lartë në zhvillimin e një 
klime në klasë, aftësinë për t'u marrë me kompleksitetet e gjykimeve të shumta 
dhe të kuptuarit e thellë të lëndës për të qenë të gatshëm për të siguruar reagime 
në lidhje me detyrat ose marrëdhëniet midis ideve, gatishmërinë për të nxitur 
vetë-rregullimin, dhe duke pasur kohën për të siguruar reagime para ndikimi të 
zhgënjimit. Mundësia për t’i kushtuar kohë dhe vëmendje reagimit ndihmohet 
kur mësuesit automatizojnë shumë detyra të tjera në klasë dhe ofrojnë mundësi 
të pasura të të nxënit për të gjithë nxënësit, duke pasur kështu kohën dhe burimet 
për t'u përgjigjur reagimeve (Hattie & Jaeger, 1998). 

Modeli përcakton në mënyrë të vendosur që reagimet përfshijnë dhënien dhe 
marrjen (nga mësuesit dhe/ose nga nxënësit), dhe midis tyre mund të ketë 
boshllëqe. Nxënësit ndërtojnë botën e tyre të të nxënit dhe klasave dhe kjo 
përbën argumentin kryesor të këtij artikulli që është thelbësore që mësuesit të 
kuptojnë dhe vlerësojnë që dhënia e reagimit është vetëm një pjesë e ekuacionit. 
Në mënyrë të ngjashme, disa detyra mund të sjellin reagime më efikase nga 
mësuesit, nxënësit ose të dy bashkë. Të nxënit mund të përmirësohet në atë 
shkallë sa që nxënësit të ndajnë qëllimet sfiduese të të nxënit, të zbatojnë 
strategji të vetëvlerësimit dhe vlerësimit, si dhe të zhvillojnë procedura të 
zbulimit të gabimit dhe të vetë-efikasitetit më të lartë për të trajtuar detyra më 
sfiduese që çojnë në zotërimin dhe të kuptuarit e mësimeve. Nëse këto efekte 
ndodhin, strategjitë e vetë nxënësve dhe ndihma e kërkimit mund të veprojnë si 
ndërmjetësues. Nxënësit që dëshirojnë të konfirmojnë vetëbesimin pozitiv sesa 
të përqendrohen në qëllimet e të nxënit ka më shumë gjasë të zbatojnë ose të 
kërkojnë një reagim që maksimizon vetëvlerësimet pozitive dhe/ose minimizon 
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vetëvlerësimet negative. Është identifikuar një numër strategjish të vetë-
identifikuara që pengojnë efektet e reagimit në procesin e të nxënit, dhe reagimi 
është efikas vetëm kur nxënësit u përkushtohen qëllimeve të të nxënit dhe kur 
reagimi lidhet me arritjet e të nxënit (Crocker & Wolfe, 2001). Një detyrë e 
rëndësishme për mësuesit dhe prindërit 
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është që qëllimet akademike të jenë të qarta për të gjithë nxënësit, pasi nxënësit 
që janë të përgatitur të pyesin ose reflektojnë mbi ato që dinë dhe kuptojnë, 
kanë më shumë gjasë të kërkojnë reagime konfirmuese dhe/ose diskonfirmuese 
që lejojnë mundësi më të mira për të nxënit. 

Megjithatë, reagimi nuk është ‘‘përgjigja’’; në të vërtetë, është një përgjigje e 
fuqishme. Nëse nxënësit nuk janë efikasë, mësuesi duhet të japë detaje përmes 
udhëzimeve në vend të reagimit për konceptet që nuk janë kuptuar qartë. Nëse 
reagimi drejtohet në nivelin e duhur, ai mund t’i ndihmojë nxënësit të kuptojnë, 
të përfshihen ose të zhvillojnë strategji efikase për të përpunuar informacionin e 
synuar. Për të qenë efikas, reagimi duhet të jetë i qartë, i qëllimshëm, i 
kuptueshëm dhe në përputhje me njohuritë e mëparshme të nxënësve, si dhe të 
bëjë lidhje logjike. Gjithashtu, ai duhet të nxisë përpunimin aktiv të 
informacionit nga ana e nxënësve, të ketë kompleksitet të ulët të detyrave, të 
lidhet me qëllime specifike dhe të qarta, si dhe të përbëjë kërcënim të ulët për 
personin në nivelin e vetvetes. Diskriminuesi kryesor është nëse ai adreson qartë 
detyrën, proceset dhe/ose rregullimin dhe jo në nivelin e vetvetes. Këto kushte 
theksojnë rëndësinë e klimave në klasë që nxisin bashkëmoshatarët dhe 
vetëvlerësimin, si dhe lejojnë mësimin nga gabimet. 

Ekzistojnë disa implikime për hartimin e vlerësimeve. Shpeshherë, 
vlerësimet përdoren për të siguruar ilustrime të të nxënit në vend që të japin 
informacione që mund të përdoren nga nxënësit ose mësuesit e tyre për të 
adresuar tri pyetjet për reagimin. Sigurisht, një përfundim kritik është se 
mësuesit duhet të kërkojnë dhe të mësojnë nga reagimet (si përgjigjet e 
nxënësve në teste) po aq sa edhe nxënësit, dhe ai ka vlerë vetëm nëse vlerësimi 
jep një mësim të tillë. Shpesh, shumica e vlerësimeve aktuale japin reagime 
minimale, pasi ato mbështeten në kujtesë dhe përdoren si termometra të 
përgjegjësisë së jashtme sesa si pajisje reagimi që janë thelbësore në procesin e 
mësimdhënies dhe të nxënit. Ato që kanë rëndësi, janë informacionet e reagimit 
dhe interpretimet nga vlerësimet, jo notat. Në shumë raste, testimi përdoret si 
mjet për të gjykuar nëse ndryshimi ka ndodhur dhe jo si një mekanizëm për të 
forcuar dhe konsoliduar më tej të nxënit nga nga mësuesit ose nxënësit. Kostot e 
testeve të përgjegjësisë të lidhura me termometrin janë të larta, dhe kthimet e 
reagimeve janë minimale (Shepard et al., 1996). 

Nga ana tjetër, nëse reagimi kombinohet me udhëzim efikas në klasa, ai 
mund të ketë fuqi në përmirësimin e të nxënit. Siç vuri në dukje Kluger dhe 
DeNisi (1996), një ndërhyrje reaguese parashikonte një detyrë të njohur që 
përmbante sugjerime që mbështesin mësimin, tërheqjen e vëmendjes ndaj 
mospërputhjeve standarde të reagimit në nivelin e detyrës dhe pavlefshmërinë e 
shenjave që vëmendja e drejtpërdrejtë ndaj vetvetes ka gjasë të japë rezultate 
mbresëlënëse në performancën e nxënësve. Megjithatë, duhet theksuar se në 
rrethana të veçanta, udhëzimi është më efikas se reagimi. Reagimet mund të 
ndërtohen vetëm mbi diçka; nuk janë të dobishme nëse nuk ka të nxënë fillestar 
ose informacion të jashtëm. Reagimi ndodh së dyti dhe është një nga ndikimet 
më të fuqishme në procesin e të nxënit, ndodh shumë rrallë dhe duhet të 
hulumtohet më thellësisht duke vlerësuar në mënyrë cilësore dhe sasiore se si 
reagimet funksionojnë në klasë dhe në procesin e të nxënit. 
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