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ETH-Studimi për optimimin(ngritjen) e mësimit shkencoronatyror 

Të dashur prindër 

Ne dëshirojmë juve dhe fëmijët e juaj të ju bindim për pjesmarrje në një pjesë të gjatë të studimit 
për optimimin(ngritjen ) e mësimit Shkencoro natyror.Ky studim financohet (mbështetet) nga 
Fondi Jakobs, i cili angazhohet veqanërisht për mundësi të mira të  zhvillimit të të Rin-
jëve(www.jacobsfoundation.org). 

Si duhet të organizohet mësimi shkecoro-natyror,në atë mënyr që të akordohet dituria intelegjen-
te e Nxënësve dhe Nxënëseve, ashtu që të ju lehtëson kuptimin e përmbledhjeve abstrakte?Dhe si 
do të jet e mundshme që tek Fëmijët dhe tek të Rinjët të përkrahen për një interesim stabil në 
temat e shkencave natyrore, e të qëndroj më tutje edhe nëse  ballafaqohen me detyra më delika-
te-të vështira? 

Këta janë vetëm dy nga shembujt e pyetjeve të hapura të hulumtimit, të cilat do të kontrollohen 
në një pjesë të gjatë të studimit tonë në ETH Zürich të udhëhequr nga Prof. Dr. Elsbeth Stern dhe 
Dr. Ralph Shumacher. Qëllimi i këtij studimi qëndron në ate, që mësimi shkencoro-natyror të ngri-
tet(optimohet) si një bazament për mësim dhe hulumtim. 

Te ky studim i gjatë ka të bëj ,se si ndikon ngritja e mësimit shkencoro-natyroe në afat më të gjatë- 
kjo do të thot, në cilen lami Fëmijët të cilët kan pasur mësim optimal(nivelizues) që nga Shkolla 
Fillore, gjithashtu të zbatohet kjo formë e mësimit edhe tek fëmijët tjerë më vonë. 

Në mënyr që neve të na mundësohet që disa Nxënës  ose të Rinjë tì përciellim dhe të ju ofrojmë 
mësim optimal gjat orarit të shkolles, ju lutemi juve që të kemi pajtimin e juaj në dy pika(1)në 
mënyr që ta kuptojmë përparimin e mësimit të Fëmijëve, ne dëshirojmë që para dhe pas mësimit 
optimal të regjistrojmë diturit e tyre shkencoro-natyrore.Testet e diturisë  që do të përdoren janë 
të ngjashëm me testet e rregullta të shkolles.(2)Që të mundemi  të i përciellim pjesmarrësit e stu-
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dimit më gjat edhe pas ndrrimit të klases ose Shkolles, neve na duhet  emri dhe adresa e fëmiut 
për ta evidentuar. 
Në harmoni me ruajtjen e të dhënave rreptësisht të ETH Zürich ju mund të jeni shum të sigurt, që 
ne nuk do t`ua japim askujt tjeter emrat dhe adresat . Ato do të ruhen në atë mënyr që në to do të 
ken qasje vetëm bashkpunëtorët e ngushtë  të projektit.Gjithashtu emri i fëmiut tuaj do të jet i 
ndarë nga të dhënat që ne do t`i mbajmë të regjistruara.mbi të gjitha ne kemi parasyshë, që asnjë 
informacion të mos kaloj në persona të cilët janë përgjegjës për ndarjen e nxënësve për në Gjim-
naz ose  në shkolla të tjera . Derisa Fëmiu i juaj të arrijë moshen madhore, ne do të ju informojmë 
në muajt e parë të qdo viti shkollor lidhur me mbledhjet dhe aktivitetet e planifikuara. Ju do të 
keni në qdo kohë mundësi të ankoheni dhe mund të kërkoni që të zhduken të dhënat pa kurfar 
arësyetimi. 

Në vazhdim do të ishim shum të kënaqur, nëse ju do ta plotesoni dhe do ta nënshkruani  skjarimin 
e lejuar  që iu është bashkangjitur dhe të na e ktheni neve. 

Të dhëna të mëtutjeshme për studimin tonë  mund t`i gjeni në tekstin e bashkangjitur.Ju falemin-
derit për interesim dhe për dashamirësi.  
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