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ABSTRAKTI 

 

Shkrimi ynë është mjet komunikimi që mundëson të shprehim mendimet dhe 

njohuritë tona e si i tillë duhet të jetë i lexueshëm dhe i saktë. Një fëmijë që nuk e ka 

mësuar ende  këtë aftësi nuk do të jetë në gjendje për të transmetuar  aftësitë e 

përpunimit të fjalës. Qëllimi i këtij hulumtimi është të identifikohet numri i fëmijëve 

me vështërsi shkrimi në klasat e pesta të shkollave fillore të Mitrovicës si dhe ndikimi 

i saj në suksesin e nxënësve. Hulumtimi ka një qasje kuantitative dhe për mostër janë 

marrë 309 nxënës të klasave të pesta në gjashtë shkolla  fillore të regjionit të 

Mitrovicës me metodën e rastësishme. Është përdorur një pyetësor i standardizuar për 

mësues. Pyetësori është përkthyer dhe adaptuar nga një pyetësor në gjuhën angleze. 

Të dhënat janë analizuar me paketën statestikore SPSS,  ku janë gjetur frekuencat, 

janë bërë korelacionet dhe T-testi. Rezultatet e hulumtimit tregojnë që nga 309 fëmijë 

të marrë në hulumtim 15.85% e tyre kanë  vështirësi  në të shkruar. Prej tyre 20 apo 

40.81% janë femra dhe 29 apo 59.18% meshkuj, në fshat jetojnë 22 apo 44.89% 

ndërsa në qytet 27 apo 55.10 %. Kurse në suksesin e treguar në tri lëndët kryesore 

rezultatet tregojnë që 4.08% e tyre janë të shkëlqyshëm (5), 22.44% janë vlerësuar me 

shumë mirë (4), 32.65% me sukses të mirë (3), 26.53 % me mjaftushëm (2) dhe 

12.24% me sukses të pamjaftushëm (1).Rezultatet e hulumtimit tregojnë që 15.58 % e 

fëmijëve kanë probleme të fushës së disgrafisë ndërsa një hulumtim i kryer në 

Amerikë tregon që rreth 20% e fëmijëve kanë probleme si disgrafia apo disleksia. 
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ABSTRACT 

Our writing is a means of communication that enables us to express our thoughts and 

knowledge and as such should be legible and accurate. A child who has not yet 

learned this skill will not be able to transmit word processing skills. The aim of this 

research is to identify the number of children with disabilities in fifth grades of 

elementary schools in Mitrovica as well as its impact on students' success. The 

research has a quantitative approach and 309 fifth grade students in the six elementary 

schools of Mitrovica region were randomly sampled. A standardized questionnaire for 

teachers was used. The questionnaire has been translated and adapted from a 

questionnaire in English. The data were analyzed with the SPSS statistical package, 

where frequencies were found, correlations were made and T-test. Research findings 

show that out of 309 children surveyed, 15.85% of them have difficulty writing. Of 

them 20 or 40.81% are women and 29 or 59.18% males, 22 or 44.89% live in the 

village, while in the town 27 or 55.10%. But in the success shown in the three main 

subjects the results show that 4.08% are excellent (5), 22.44% are rated very well (4), 

32.65% with good success (3), 26.53% with enough (2 ) and 12.24% with insufficient 

success (1). Research findings show that 15.58% of children have dyslexia problems 

while a survey conducted in America shows that around 20% of children have 

problems such as dysgraphy or dyslexia. 

 

 

Key words: writing, difficulty, success, Mitrovica 

 

 

 



                                            1.HYRJE 

 

Shkrimi është një aftësi shumë e çmuar në shoqërinë tonë , edhe  tani në kohën e 

teknologjisë. Në të kaluarën dorëshkrimi ishte një formë e komunikimit dhe kështu ai 

duhej të ishte sa më i lexueshëm (Ediger , 2002). Ai është shumë personal si pjesë e 

imazhit , ashtu si dhe shprehje e personalitetit tonë (Fisher & Twist , 2011). Shkrimi i 

dorës është një aftësi komplekse që kërkon mësim formal në tre vitet e para të 

shkollës fillore. Shkrimi është më shumë se vetëm një akt motorik, është në thelb një 

proces thelbësor njohës për zhvillimin e aftësisë së të shkruarit në përgjithësi. Për të 

zhvilluar shkrim dore të aftë, një integrim mes drejtshkrimit dhe leximit si kapacitete, 

është i domosdoshëm (Abbot, Berninger & Fayol, 2010). Por fatkeqësisht shumë 

nxënës kanë vështërsi në shkrim apo disgrafi, problem ky që kufizon shprehjen e 

mendimeve në formë të shkruar (Richards & Richards, 2000). Mësuesit kanë tendencë 

të japin nota  më të larta për nxënësit me drejtshkrim të skatë për dallim nga nxënësit 

shkrimi i të cilëve ka lexueshmëri më të dobët. Duket se aftësia e dobët mund të 

ndikojë në përceptimet rreth kompetencave në të shkruar (Graham, Harris, & Fink 

2000). Kështu ky hulumtim ka për qëllim identifikimin e nxënësve me vështërsi në të 

shkruar si dhe të tregoj sa ndikon kjo vështërsi në suksesin e tyre. 

1.1Përkufizime mbi të shkruarit 

Shkrimi i dorës është një mjet i rëndësishëm komunikimi që mundëson shprehjen, 

regjistrimin, dhe transmetimin e ideve të nxënësve gjatë gjithë karrierës së tyre 

arsimore (Dennis & Swinth, 2001). Për të zhvilluar shkrim të rregullt, një integrim i 

aftësive perceptuo-motorike, drejtshkrimit dhe leximit është i domosdoshëm ( 

Childress, 2011). Shkrimi i dorës është një aftësi komplekse që kërkon mësim formal 

në tre vitet e para të shkollës fillore. Shkrimi është më shumë se vetëm një akt 

motorik, është në thelb një proces thelbësor  njohës për zhvillimin e  aftësive  në 

përgjithësi ( Abbott, Berninger  & Fayol, 2010). Shkrimi i shkathët gjithashtu është 

konsideruar si parakusht për e arritjet e mëvonshme akademike (Graham & Harris, 

2000). Dorëshkrimi është një mjet i rëndësishëm i komunikimit që mundëson 

shprehjen,dhe transmetimin e ideve të nxënësve (Dennis & Swinth,2001). Leximi dhe 

drejtshkrimi dihen të jenë të mësuar në një modaliteti multimodal. Shkrimi i 

shkronjave me dorë rezulton në njohjen më të mirë të tyre gjatë leximit dhe gjithashtu 

rezultateve në drejtshkrimin më të mira (Longcamp, Boucarde te tjeret 2008). 



Dorëshkrimi është një mjet për të shprehur gjuhën, ashtu si të folurit, edhe ai 

gjithashtu lë një gjurmë të qëndrueshme. Disa e quajnë atë "Gjuha me dorë ‘'. Kjo 

është një mënyrë fizike për të shprehur mendimet dhe idetë, dhe një mjet për të 

komunikuar me të tjerët (Fisher & Twist, 2011). Tani që kompjuterët përdoren për të 

komunikuar mes njerëzve, shkrimi i dorës është bërë një formë e rrallë komunikimi. 

Megjithatë,shkrimi i dorës është ende një aftësi kritike që kërkon aktivizimin e 

aftësive fine dhe e nevojshme për shumë arsye që njerëzit ende nuk janë të gatshëm t’i 

njohin. Shkrimi i shënimeve, recetave dhe plotësimin e aplikacioneve janë disa nga 

arsyet pse shkrimi i dorës është shumë i rëndësishëm (Graham, Harris, & Fink, 2000). 

Disa studime kërkimore kanë gjetur se shkrimi është thelbësor në klasat më të larta, 

gjithashtu nxënëait të cilët morën shënime me dorë kundrejt atyre me  kompjuter 

është parë se e kanë kuptuar më mirë atë që ishte duke u thënë, dhe ishin më të 

vëmendshëm, gjatë diskutimit të tekstit dhe konceptit (Mueller & Oppenheimer, 

2014). Nevoja për të pasur një dorëshkrim të qartë dhe të pastër është me rëndësi të 

madhe në shoqërinë e sotme (Crouch &  Jakubecy, 2007).  

1.2 Vështërsia në të shkruar  

Aftësi e kufizuar për të mësuar shkrimin, është kur fëmija ka një nivel të aftësisë  nën 

atë që pritet për moshën kronologjike, mendore dhe nivelit arsimor, kjo në literaturat e 

specializuara quhet disgrafi. Është klasifikuar në dy lloje: i pari është i përceptimit,  

ku nxënësi nuk mund të bëjë lidhje midis sistemit simbolik dhe drejtshkrimit që 

përfaqësojnë ato tinguj, fjalë dhe fraza; dhe e dyta është motorike (diktografi), ku 

nxënësi mundet të flas dhe lexojë, por ka vështirësi me aftësitë  motorike të 

nevojshme për të shkruar letra, fjalë dhe numra, domethënë, e sheh pamjen grafike, 

por nuk mund ta bëjë lëvizjet e nevojshme për shkrim .Përveç këtyre klasifikimeve, 

ekziston një lloj tjetër e klasifikimit në lidhje me simptomat. Ky klasifikim përfshin 

faktorët e përfshirë në etiologjinë e disgrafisë: disgrafia zhvillimore ose primare; 

funksionale ose me origjinë maturuese; dhe  disgrafia simptomatike ose sekondare ; 

pedagogjike, neurologjike, ose komponent ndijor. Në sistemet shkollore, metodat e 

shkrimit të dorës kanë inkorporuar këtë njohuri. Megjithatë, dallimet individuale, 

talentet, pjekuria, përvoja, njohja dhe shkalla e zhvillimit janë karakteristike për 

fëmijët në tre vitet e para të zhvillimit të dorëshkrimit (Torres & Fernandez, 2001). 

Zbulimi i vështirësive në shkrim është shumë me rëndësi të bëhet në moshë sa më të 

hershme, kështu fëmijët mund të marrin ndërhyrje të hershme ose udhëzime të 



specializuara në të gjitha aftësitë përkatëse që ndërhyjnë në mësimin e tyre të 

shprehjes me shkrim, duke pasur parasysh se shumë shkolla  nuk kanë programe 

sistematike mësimore në shkrim (Martin, Foels, Clanton & Moon, 2004). Është 

gjithashtu e rëndësishme për të përcaktuar nëse një fëmijë me disgrafi mund të ketë 

gjithashtu disleksi dhe të kërkojë ndihmë të veçantë për lexim dhe shkrim (Wright & 

Wright 2008). Shumë nxënës luftojnë për të qenë të zot në të shkruar, ata janë 

gjithmonë të shoqëruar me  vështirësi fizike apo njohëse. Ata mund të mësojnë shumë 

më pak nga një detyrë, sepse ju duhet të përqëndrohen në shkrim në vend të 

përmbajtjes. Pasi që kalojnë më shumë kohë në një detyrë sesa moshatarët e tyre, këta 

nxënës  kuptojnë më pak thelbin e detyrës. Nuk është çudi, nëse ata humbin besimin 

dhe vuajnë nga  paaftësia  e tyre për të mësuar kur shkrimi është pengesa e tyre 

kryesore (Jones, 2015). Sa i përket zhvillimit të dorëshkrimit, disa fëmijët fillojnë 

shumë të rinj dhe kanë një hapësirë të shkurtër të vëmendjes, ndonjëherë duke humbur 

ritmin në mësimet e shkrimit  dhe rrjedhimisht tregojnë progres të ngadaltë. Kjo, në 

disa raste, mund të jetë një pengesë për prodhimin  të leximit dhe të drejtshkrimit më 

vonë (Longcamp, Anton,Roth & Velay, 2003). Në përgjithësi, të mësuarit për të 

shkruar me dorë është një proces adaptiv i vazhdueshëm i aftësisë perceptuo-

motoriike të akordimit dhe aftësisë së vëmendjes ndaj objektivave gjuhësore ( Effgen, 

Chiarello  & Milbourne, 2007). Vlerësimi i duhur i zhvillimit të shkrimit të dorës 

duket se ka nevojë për punë ekipore ndërdisiplinore, pasi rreth 7% - 27% e fëmijëve 

në zhvillim tipik raportohen të kenë probleme serioze në zotërimin e aftësisë 

komplekse të shkrimit të dorës, ndërsa ende nuk është diagnostikuar për çrregullime 

të mundshme të të mësuarit (Feder & Majnemer, 2007). Nxënësit e shkollave fillore 

zakonisht shpenzojnë deri në 50% të kohës në shkollë të angazhuar në detyra me 

shkrim, disa prej të cilave duhet të përfundojnë në kohë të kufizuar (Tseng & Chow, 

2000). Për fat të keq, vështirësitë në shkrim janë vërejtur shpesh te nxënësit e 

shkollave fillore, veçanërisht te djemtë. Prevalenca është vlerësuar prej 5% deri në 

27% në varësi të klasës, kritereve të përzgjedhjes, dhe instrumenteve të përdorura 

(Karlsdottir & Stefansson, 2002). Aftësi e kufizuar për të mësuar shkrimin, është kur 

fëmija ka një nivel të aftësisë nën atë që pritet për moshën kronologjike, mendore dhe 

nivelit arsimor, kjo në literaturat e specializuara quhet disgraf (Torres & 

Fernandez,2001). Disgrafia është një paaftësi transkriptimi, që do të thotë se kjo është 

një çrregullim shkrimor që shoqërohet me shkrim dore të dëmtuar, ortografi  në 

procesin e magazinimit të fjalëve të shkruara dhe përpunimi i shkronjave në ato fjalë 



dhe sekuenca (lëvizja e muskujt e kërkuar për të shkruar). Disgrafia  shpesh 

mbivendoset me aftësi të kufizuara të tjera të të mësuarit si dëmtimi i të folurit, 

çrregullimi i deficitit të vëmendjes ose çrregullimi i koordinimit zhvillimor 

(Marentette, 2011). Të mësuarit është përvetësimi i njohurive, aftësive ose 

qëndrimeve të reja. çdo fëmijë fillon në moshë të hershme të kuptojë gjuhën e folur së 

pari dhe pastaj të mësojë të flasë. Më pas gjatë viteve të tyre të shkollës mësojnë të 

lexojnë, shkruajnë dhe të bëjnë aritmetikë sipas moshës së tyre dhe kapacitetit 

intelektual. Arsimi ka ndikim të madh në jetën e çdo nxënësi . Por për ata me aftësi të 

kufizuara, cilësia e shkollimit që ata marrin ka të ngjarë të ketë edhe më shumë dhe 

më gjatë (Howlin, 2002). Çrregullime specifike të të nxënit përfshijnë kryesisht 

disleksinë, disgrafinë dhe diskalkulinë. Këto vështërsi gjithashtu janë shkak i 

zakonshëm për performancën e dobët akademike, por prevalenca e saktë e tyre për 

performancë të dobët  akademike nuk është studiuar shumë. Problemet si disleksia, 

disgrafia dhe diskalkulia i bëjnë nxënësit të jenë më të varfër në  aspektin akademik të  

tyre. Ata që kanë këto vështërsi  shumë herë mbesin  të paidentifikuar nëse ata nuk 

kanë probleme shumë të dukshme, thjesht etiketohen si "mendërisht prapa" ose "nuk 

janë të interesuar për të shkruar" nga mësuesit dhe prindërit (Jones, 2015). Vlerësimi i 

duhur i zhvillimit të shkrimit të dorës duket se ka nevojë për punë ekipore 

ndërdisiplinore, pasi rreth  7% - 27% e fëmijëve në zhvillim tipik raportohen të kenë 

probleme serioze në zotërimin e  aftësisë komplekse të shkrimit të dorës, ndërsa ende 

nuk është diagnostikuar për çrregullime të mundshme të të mësuarit. Për fat të keq, 

vështirësitë e shkrimit të dorës zakonisht vërehen fëmijët në shkollat fillore, 

veçanërisht në djemtë ( Feder & Majnemer, 2007).  Të mësuarit është blerja dhe 

zhvillimi i kujtimeve dhe sjelljeve, duke përfshirë aftësitë, njohuritë, vlerat dhe 

mençurinë e të kuptuarit. Ajo merret me studimin, me përvojën, ose me 

mësimdhënien. Kur nxënësit dështojnë të mësojnë, ata dëmtojnë aftësinë për të 

përfituar nga përvoja të reja. Ata nuk janë në gjendje të mësojnë  sepse diçka i pengon 

ata, shkaqe të cilat mund të jenë të brendshme ose të jashtme. Kjo quhet "Mangësi në 

të mësuar". Shumë shkolla identifikojnë nxënësit që kanë probleme me shkrimin dhe 

leximin por vazhdimisht dështojnë të bëjnë përparim normal në njërën ose tjetrën 

aftësi e të të mësuarit. Mësuesit dështojnë të  kuptojnë arsyen pse këta fëmijë nuk 

kanë një arritje normale në këto fusha. Presioni nga prindërit për të përmirësuar  këto 

fusha  akademike ku fëmijët e tyre nuk qëndrojnë mirë i bën mësuesit më të çuditur 

dhe të pafuqishëm. Shumica e shkollave, mësuesit dhe prindërit në Indi nuk kanë 



njohuri për aftësitë e kufizuara e të të mësuarit dhe teknikat e përshtatshme të 

ndërhyrjes për ta trajtuar atë. Kështu aftësitë e të mësuarit në fëmijëri kalojnë pa u 

vënë re dhe nuk mbikëqyren në shumë fëmijë. Mësimdhënësit kanë nevojë për trajnim 

për të adresuar nevojat e veçanta të fëmijëve (Rajakumar et al., 2005). Zbulimi i 

vështirësive në shkrim është me rëndësi të bëhet në moshë sa më të hershme, kështu 

fëmijët mund të marrin ndërhyrje të hershme ose udhëzime të specializuara në të 

gjitha aftësitë përkatëse që ndërhyjnë në mësimin e tyre të shprehjes me shkrim, duke 

pasur parasysh se shumë shkolla nuk kanë programe sistematike mësimore në shkrim. 

Është gjithashtu e rëndësishme për të përcaktuar nëse një fëmijë me disgrafi mund të 

ketë gjithashtu disleksi dhe të kërkojë ndihmë të veçantë për lexim dhe shkrim 

(Wright & Wright 2008). 

 

1.3Prevalenca e vështirësisë në shkrim në vende të ndryshme 

Numri i fëmijëve të prekur me disgrafi në shkollat fillore në Indi  është raportuar të 

jetë 2-18%. Studimi i  prevalencës së  vështërsive në shkrim në mes fëmijëve të 

shkollave fillore të moshës 8-11 vjet nga standardi i 3 dhe 4 në qytetin Belagavi ishte 

15.17% (Mogasale,  Patil,  Patil, &  Mogasale , 2012). Kështu, prevalenca e 

përgjithshme  mund të jetë rreth 7.5%. çrregullime të veçanta të të mësuarit kanë 

përshkruar prevalencën e vështirësive në shkrim të jetë në rangun 2-10% dhe 2-4 herë 

më të shpeshta tek djemtë (Shalev, Auerbach, Manor & Gross-Tsur, 2000). Ende nuk 

dihet se sa njerëz kanë probleme disgrafike mirëpo sipas hulumtimeve përqindja e 

digrafisë varion nga  5 deri në 20 % (Pechman, 2010). Shkrimi është proces i vështirë 

për 10-30% të nxënësve në shkollat fillore (Rosenblum, Weiss & Parush, 2004). 

Djemtë janë më të prekur se vajzat me disgrafi dhe disleksi, në vitin 2013 9% e 

djemëve dhe  6 % e vajzave prej 3 deri në 17 vjeç kanë probleme të fushës së 

disgrafisë apo disleksisë (Jones, 2015). Kështu, prevalenca e përgjithshme e SpLD 

mund të jetë rreth 7.5%. çrregullime të veçanta të të mësuarit kanë përshkruar 

prevalencën e SpLD të jetë në rangun 2-10% dhe 2-4 herë më të shpeshta tek djemtë( 

Shalev, Auerbach, Manor & Gross-Tsur, 2000). Një hulumtim i kryer në Izrael me të 

njejtin pyetësor tregon që nga 58 fëmijë që janë marrë në hulumtim 29 janë me 

disgrafi sipas kritereve te pyetësorit të cilat janë verifikuar (Rosenblum, Margieh & 

Engel-Yeger, 2013). Një hulumtim i kryer në Amerikë tregon që rreth 20% e fëmijëve 

kanë probleme si disgrafia apo disleksia (Richards, Grabowski, Boord, Yagle, Askren, 



Mestre, Robinson, Welker, Gulliford, Nagy & Berninger, 2015).Vështirësitë në 

shkrim mund të errësojnë aftësitë e fëmijës në fusha të tjera, duke e bërë suksesin në 

shkollë më të dobët dhe më të vështirë për ta arritur. Fëmijët me probleme të shkrimit 

zakonisht kanë vështirësi për të kryer detyrat që duhet të kryejnë me shkrim gjatë 

viteve të shkollës fillore, të cilat mund të pengojnë progresin akademike, të shkaktojë 

ulje të vetëbesimit  dhe probleme me sjelljen (Shalev, Auerbach, Manor & Gross-

Tsur, 2000). Mendohet se India ka përafërsisht nëntëdhjetë milionë njerëz shkallë të 

ndryshme të aftësive të kufizuara në mësim dhe një klasë mesatare në shkollë ka rreth 

pesë nxënës me aftësi të kufizuara të të mësuarit (Thomas, Bhanutej & John, 2003). 

Numri i fëmijëve të prekur me disgrafi në shkollat fillore në Indi  është raportuar të 

jetë 2-18% . Prevalenca specifike e  aftësisë për të mësuar ishte 15.17%, ndërsa 

12.5%, 11.2% dhe 10.5% kishin disgrafi, disleksi dhe diskalkuli (Mogasale et al, 

2012). Vështirësia për të shkruar prek rreth 20 % të nxënësve në shkollat fillore dhe 

zakonisht djemët janë më të prekur (Eide & Eide, 2006). Në një hulumtim të kryer në 

Jaipur të Indisë në shkollat fillore ku si mostër janë marrë 668 djemë dhe 488 vajza 

prej 6 deri në 13 vjeç rreth 20% e fëmijëve kanë rezultuar me  probleme të shkrimit 

(Dhanda & Jagawat, 2013). 

 

Pyetjet e hulumtimit dhe hipotezat: 

1. Cila është prevalenca e vështirësive në të shkruar në nxënësit e shkollave 

fillore ? 

- Në klasat e pesta të shkollave fillore në Mitrovicë ka nxënës me vështërsi 

në të shkruar. 

2. A ka dallime gjinore në vështirësitë në të shkruar?  

- Djemtë kanë tendencë të jenë më të prekur se vajzat. 

3. A ka lidhshmëri në mes vështirësive në të shkruar me suksesin në shkollë?  

- Vështërsia në të shkruar ndikon në suksesin e nxënësve. 

 
 



2.METODOLOGJIA 

 

2.1.Pjesëmarrësit  

Popullatë në hulumtimit janë marrë të gjithë nxënësit e klasave të pesta në Komunën e 

Mitrovicës. Gjithsej klasët e pesta kanë 1160 nxënës ( DKA, 2018 ). Në mënyrë të 

rastësishme janë zgjedhur 6 shkolla fillore, 3 në qytet dhe 3 në fshatra të komunës së 

Mitrovicës. Mosha e respodentëve është 10 dhe 11 vjeç. Në qytet jetojnë 79.9 % e 

respodentëve kurse në fshat  20.1%. Nga ta  46 %   janë djem ndërsa  54 % janë vajza. 

2.2.Instrumenti 

 

Instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave është një pytësor i adaptuar nga 

S.Rosenblum (2008), për shqyrtimin e aftësisë në të shkruar. Pytësori përmban të 

dhënat demografike si; vendbanimi (fshat-qytet), klasa, shkolla, dora me të cilën 

fëmiju shkruan dhe 10 pytje te ndara në tri shkallë të vlerësimit; lexushmërinë e 

shkrimit, kohën e performancës dhe mirëqenien fizike e emocionale të fëmijut gjatë 

shkrimit. Pytjet janë të tipit të mbyllur dhe kanë pikët përkatëse për secilën pyetje, 

sipas Rosenblum (2008), çdo nxënës që ka më shumë se 14 pikë ka probleme me të 

shkruarit. Hulumtimi i Rosenblum(2008) është kryer në Izrael, devijimi standart dhe 

mesatarja atje dallojnë nga ne prandaj në hulumtimin tonë janë marrë si me probleme 

në shkrim të gjithë fëmijët që kanë pasur më shumë se 18 pikë në pytësor. Ndërsa kur 

flasim për besushmërinë e pyetësorit të përdorur rezultatet e këtij studimi tregojnë që 

pyetësori i përbërë prej 10 pyetjeve të përdorura në këtë hulumtim është i besushëm 

(φ = .803). Gjithashtu është marrë edhe suksesi i nxënësve në tri lëndët kryesore : 

Gjuhë shqipe,  Matematikë dhe Njeriu dhe natyra , për të parë ndikimin e problemeve 

me shkrim në suksesin e nxënësve. 

2.3.Mënyra e mbledhjes së të dhënave 

Para se respodentët të rekrutohen në këtë hulumtim është marrë leja nga drejtoria e 

arsimit në komunën e Mitrovicës (Drejtoria komunale e arsimit) për hulumtim si dhe 

pëlqimi i drejtorëve të shkollave përkatëse. Respodentëve (mësuesëve) i është kërkuar 

që të plotësojnë pytësorin i cili përmban pika për lexushmërinë e shkrimit, kohën e 

performancës dhe mirëqenien fizike e emocionale gjatë shkrimit për çdo nxënës në 



klasë. Gjithashtu është marrë edhe suksesi i nxënësve në tri lëndët kresore: Gjuhë 

shqipe, Matematikë dhe Njeriu dhe natyra.  

2.4.Analizat  

 

Të dhënat janë analizuar me paketën statestikore SPSS,  ku janë gjetur frekuencat, 

janë bërë korelacionet gjatë analizimit të të dhënave është bërë  analiza korelacionale 

e Pearson-it e cila tregon ndërlidhjen signifikante në mes dy variablave, shkrimin e 

paqartë të nxënësit dhe suksesin dhe T- testi. 

2.5.Aspektin etik  

Respektimi i etikës hulumtuese është njëri ndër faktorët kryesor të gjithë këtij procesi 

prandaj edhe i është kushtuar kujdes maksimal. Respodentët janë siguruar që të 

dhënat e tyre do jenë kofidente dhe asnjëherë nuk do të lejohet asnjë lloj reklamimi i 

tyre. 

 2.5.Limitet e studimit  

Punën hulumtuese për këtë punim diplome e kufizuan disa faktorë. Pytësori ishte i 

dedikuar për mësimdhënëset që ta plotësonin për secilin nxënës të tyre , gjë për të 

cilën ato edhe hezitonin. Numri i vogël i mostrës paraqet një tjetër kufizim në këtë 

studim, janë përfshirë klasët e pesta të gjashtë shkollave të Mitrovicës. Një numër më 

i madh i mostrës besoj do të jepte rezultate më të thella dhe më të plota lidhur me 

temën hulumtuese. 

 

 

 

 

 

 

 



                                       3. REZULTATET 

 

 Rezultatet e këtij studimi tregojnë se 49 nxënës (15.85%) nga 309 qe janë  marrë në 

hulumtim kanë probleme serioze me shkrimin. Nga 309 fëmijë 142 apo 46% janë 

meshkuj dhe 167 apo 54% janë femra. Ndërsa në 49 nxënës,  20 apo 40.81 % janë 

femra dhe 29 apo 59.14 % meshkuj. Nga qyteti janë 27 apo 55.10 % dhe nga fshati 22 

apo 44.89 %. 

 

Figura 1: Përqindjet e nxënësve  në total dhe me vështirësi. 

 

Figura 2:. Përqindjet e nxënësve me vështirësi sipas gjinisë. 
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Figura 3: Përqindjet e nxënësve me vështirësi sipas vendbanimit. 

   Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë që 50.5% e nxënësve nuk kanë asnjëherë 

probleme me shkrimin, rrallë 20.1%, ndonjëherë 15.2% , shpesh 11.3% kurse 

gjithmonë 2.9% e fëmijëve. Përafërsisht 47.9% e fëmijëve të marr në hulumtim nuk 

kanë asnjëherë problem në leximin e dorëshkrimit të tyre, me rrallë 23.9%, 

ndonjëherë 17.2%, shpesh 11.3% kurse gjithmonë 2.9%. Pytja, “A e ka të 

mjaftueshme kohën për të  kopjuar detyrat nga tabela?” , jep këto rezultate: 17.2% 

janë përgjigjur me asnjëherë, 10.7% me rrallë, ndonjëherë 12%, shpesh 11.3% ndërsa 

gjithmonë 48.9% e nxënësve. 

 

Figura 4: A është shkrimi i nxënësit i paqartë ? 
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Figura 5: A është i pasuksesshëm nxënësi në leximin e dorëshkrimit të tij ? 

 

Figura 6: A e ka të mjaftueshme kohën për të  kopjuar detyrat nga tabela? 

 Në pyetjen, “A e përdor shpesh gomën kur shkruan?” , 15.9% e nxënësve nuk e 

përdorin asnjëherë, 37.2% rallë, 35% ndonjëherë, 9.1% shpesh kurse 2.9% e përdorin 

gjithmonë. Kurse në pyetjen a ndodh që nxënësi nuk ka dëshirë të shkruaj 63.8% janë 

përgjigjur me asnjëherë, 19.7% me rallë, ndonjëherë 10.4%, shpesh 4.9% ndërsa 

gjithmonë 1.3% e fëmijëve. Rezultatet e këtij studimi tregojnë që 41.1% e nxënësive 

asnjëherë nuk vijnë në shkollë pa detyrat e shtëpisë, rrallë 34.%, ndonjëherë 18%, 

shpesh 6.8% dhe gjithmonë 0% e fëmijëve. 
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Figura 7: A e përdor shpesh gomën kur shkruan?  

 

Figura 8: A ndodh që nxënësi shpesh nuk ka dëshirë të shkruaj? 

 

Figura 9: A ndodh që nxënësi nuk i bënë detyrat e shtëpisë ? 
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Në pyetjen “A ndodh që nxënësi  ka dhimbje kur  shkruan?”  71.5% janë përgjigjur 

me asnjëherë, 15.5% me rallë, ndonjëherë 10%, shpesh 2.6% ndërsa gjithmonë 0.3% e 

nxënësve. Përafërsisht 58.3% e nxënësve nuk lodhen asnjëherë derisa shkruajnë , 

rrallë 21.4%, ndonjëherë 14.6% e tyre, shpesh 4.9% ndërsa 1% e tyre gjithmonë. Nga 

309 nxënës 19.1% asnjëherë nuk e shikojnë librin apo tabelën derisa e përshkruajnë 

mësimin, 24.9% rallë e shikojn, ndonjëherë 36%, shpesh 12.6% e tyre ndërsa 7.4% e 

tyre e shikojnë gjithmonë.  

 

Figura 10: A ndodh që nxënësi ka dhimbje derisa shkruan? 

 

Figura 11: A lodhet derisa shkruan ? 
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Figura12: A e shikon shpesh tabelën/ librin derisa e përshkuan mësimin ? 

“A është nxënësi i pakënaqur me dorëshkrimin e tij/saj?”, jep këto rezultate, 33.7% e 

fëmijëve asnjëherë nuk janë të pa kënaqur, 32.4% rallë, ndonjëherë janë 22.3% 

nxënës, shpesh 7.8% e tyre dhe gjithmonë të pakënaqur janë 3.9%. 

 

Figura 13: A është nxënësi i pakënaqur me dorëshkrimin e tij/saj? 

Ndërsa në suksesin në tri lëndët kryesore 42.7% janë të shkëlqyeshëm (5), 32.1% me 

sukses shumë mirë (4), mirë (3) 17.8%, mjaftueshëm (2) 5.8% kurse me sukses të 

pamjaftueshëm (1) 1.5%.  Por nëse flasim vetëm për nxënësit me vështërsi në 

suksesin e treguar në tri lëndët kryesore rezultatet tregojnë që 4.08% e tyre janë të 

shkëlqyshëm (5), 22.44% janë vlerësuar me shumë mirë (4), 32.65% me sukses të 

mirë (3), 26.53% me mjaftushëm (2) dhe 12.24% me sukses të pamjaftushëm (1). 
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Figura 14: Suksesi i nxënësve në total në tri lëndët kryesore. 

 

Figura 15: Suksesi i nxënësve me vështërsi në tri lëndët kryesore. 

Gjatë analizimit të të dhënave është bërë edhe analiza korelacionale e Pearson-it e cila 

tregon ndërlidhjen signifikante në mes dy variablave, shkrimin e paqartë të nxënësit 

dhe suksesin në gjuhën shqipe, (r = -.571; p< .00). Kjo nënkupton se sa më i paqartë 

të jetë shkrimi i nxënësit aq më i dobët është suksesi i tij në lëndën e gjuhës shqipe . 

Ndërlidhje signifikante tregohet edhe në mes variablave , nxënësi shpesh nuk ka 

dëshirë të shkruajë dhe suksesi në matematikë (r = -.584; p<,00),që do të thotë se sa 

më pak dëshirë të ketë nxënësi për të shkruar aq më i ulët është suksesi në 

matematikë. Ndërsa në variablat, a ndodh që nxënësi nuk i kryen detyrat e shtëpisë 

dhe suksesit në gjuhën shqipe (r= -.445; p<,00) kurse me lëndën Njeriu dhe natyra  
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shtëpisë aq më i ulët është suksesi në Gjuhën shqipe dhe Njeriu e natyra . Si dhe 

shkrimi i paqartë i nxënësit ndikon në suksesin e tij në Matematikë (r= -.485; p<.00). 

Tabela1. 

Korrelacionet në tri lëndët kryesore 

Pearson’s rho  Gjuhë shqipe Matematikë Njeriu dhe 
natyra 

A eshte shkrimi i 
nxënësit i 
paqarte? 

Corelacion 
coeficient 
Sig.{2-
tailed} 
N 

                      -

.571** 

                        .000 

                         309 

                         -.485** 

                          .000 

                           309 

                   -

.495** 

                     .000 

                      309 

A ndodh që 
nxënësi nuk i 
bënë detyrat e 
shtëpisë? 

Corelacion 
coeficient 
Sig.{2-
tailed} 
N 

                      -

.458** 

                       .000 

                        309 

                         -.434** 

                          .000 

                           309 

                    -

.443** 

                      .000 

                       309 

A është nxënësi i 
pakënaqur me 
dorëshkrimin e 
tij/saj? 

Corelacion 
coeficient 
Sig.{2-
tailed} 
N 

                      -

.455** 

                       .000 

                        309 

                         -.386** 

                          .000 

                           309 

                    -

.394** 

                      .000 

                       309 

 

T- testi tregon dallimin në mes të pikëve totale dhe nxënësi nga fshati e qyteti (t= 

10076; p= .023) në dobi  të nxënësve nga qyteti. Ku ata nga qyteti kanë më pak 

problem me shkrimin se ata nga fshati. Gjithashtu rezultatet e këtij testi tregojnë 

dallimin në mes të pikëve totale dhe fëmijëve sipas gjinisë (t= 5406; p= .000) në dobi  

të vajzave. Ku vajzat kanë më pak problem me shkrimin se djemtë. 

                   

                                          

 

 

 

 

 



                                         4.DISKUTIMET 

 

Shkrimi i dorës është një mjet i rëndësishëm komunikimi që mundëson shprehjen, 

regjistrimin, dhe transmetimin e ideve të studentëve gjatë gjithë karrierës së tyre 

arsimore (Dennis & Swinth, 2001). Për të zhvilluar shkrim të rregullt, një integrim i 

aftësive perceptuo-motorike, drejtshkrimit dhe leximit është i domosdoshëm ( 

Childress, 2011). Nevoja për të pasur një dorëshkrim të qartë dhe të pastër është me 

rëndësi të madhe në shoqërinë e sotme (Crouch &  Jakubecy, 2007). Për të zhvilluar 

shkrim dore të aftë, një integrim mes drejtshkrimit dhe leximit si kapacitete është i 

domosdoshëm (Abbot, Berninger & Fayol, 2010). Por fatkeqësisht shumë nxënës 

kanë vështërsi në shkrim apo disgrafi, problem ky që kufizon shprehjen e mendimeve 

në formë të shkruar (Richards & Richards, 2000). Studime të shumta të kryera për 

prevalencën e vështërsisë në të shkruar në vende të ndryshme të botës raportojnë 

prevalenca të larta apo të ulta. Rezultatet e këtij studimi tregojnë që 49 nxënës 

(15.58%) nga 309 që janë  marrë në hulumtim kanë probleme serioze me shkrimin. 

Një hulumtim i kryer në Amerikë tregon që rreth 20% e fëmijëve kanë probleme si 

disgrafia apo disleksia (Richards, Grabowski, Boord, Yagle, Askren, Mestre, 

Robinson, Welker, Gulliford, Nagy & Berninger, 2015).Një hulumtim i kryer në 

Izrael me të njejtin pyetësor tregon që nga 58 fëmijë që janë marrë në hulumtim 29 

janë me disgrafi sipas kritereve te pyetësorit të cilat janë verifikuar (Rosenblum, 

Margieh & Engel-Yeger, 2013). Ende nuk dihet se sa njerëz kanë probleme disgrafike 

mirëpo sipas hulumtimeve përqindja e digrafisë varion nga  5 deri në 20 % (Pechman, 

2010). Shkrimi është proces i vështirë për 10-30% të fëmijëve në shkollat fillore 

(Rosenblum, Weiss & Parush, 2004). Mendohet se India ka përafërsisht nëntëdhjetë 

milionë njerëz me shkallë të ndryshme të aftësive të kufizuara në mësim dhe një klasë 

mesatare në shkollë ka rreth pesë nxënës me aftësi të kufizuara të të mësuarit 

(Thomas, Bhanutej & John, 2003). Numri i fëmijëve të prekur me disgrafi në shkollat 

fillore në Indi  është raportuar të jetë 2-18% . Prevalenca specifike e  aftësisë për të 

mësuar ishte 15.17%, ndërsa 12.5%, 11.2% dhe 10.5% kishin disgrafi, disleksi dhe 

diskalkuli (Mogasale et al, 2012). Studimi i prevalencës së  vështirësive në shkrim në 

mes nxënësve të shkollave fillore të moshës 8-11 vjet nga standardi i 3 dhe 4 në 

qytetin Belagavi ishte 15.17% (Mogasale,Patil, Patil & Mogasale 2012). Rezultatet e 

këtij studimi tregojnë që nga 309 fëmijë 167 janë meshkuj ose 45.9% ndërsa 142 janë 



femra apo 54.1%. Ndërsa nga 309 nxënës 15.58 % e tyre kanë vështirësi në shkrim 

nga ta  6.47% janë femra dhe 9.38% meshkuj. Kështu, prevalenca e përgjithshme  

mund të jetë rreth 7.5%. çrregullime të veçanta të të mësuarit kanë përshkruar 

prevalencën e vështërsive në shkrim të jetë në rangun 2-10% dhe 2-4 herë më të 

shpeshta tek djemtë(Shalev, Auerbach, Manor & Gross-Tsur, 2000). Djemtë janë më 

të prekur se vajzat me disgrafi dhe disleksi, në 2013 9% e djemëve dhe  6 % e vajzave 

prej 3 deri në 17 vjeç kanë probleme të fushës së disgrafisë apo disleksisë  (Jones, 

2015). Kështu, prevalenca e përgjithshme e SpLD mund të jetë rreth 7.5%. 

çrregullime të veçanta të të mësuarit kanë përshkruar prevalencën e SpLD të jetë në 

rangun 2-10% dhe 2-4 herë më të shpeshta tek djemtë( Shalev, Auerbach, Manor & 

Gross-Tsur, 2000). Disgrafia prek rreth 20 % te fëmijëve në shkollat fillore dhe 

zakonisht djemët janë më të prekur (Eide & Eide, 2006). Djemtë janë më të prekur se 

vajzat me disgrafi dhe disleksi, në 2013 9% e djemëve dhe  6 % e vajzave prej 3 deri 

në 17 vjeç kanë probleme të fushës së disgrafisë apo disleksisë  (Jones, 2015). 

Vështirësitë në shkrim mund të errësojnë aftësitë e fëmijës në fusha të tjera, duke e 

bërë suksesin në shkollë më të dobët dhe më të vështirë për ta arritur. Nxënësit me 

probleme të shkrimit zakonisht kanë vështirësi për të kryer detyrat që duhet të kryejnë 

me shkrim gjatë viteve të shkollës fillore, të cilat mund të pengojnë progresin 

akademike, të shkaktojë ulje të vetëbesimit  dhe probleme me sjelljen (Shalev, 

Auerbach, Manor & Gross-Tsur, 2000). Në një hulumtim të kryer në Jaipur të Indisë 

në shkollat fillore ku si mostër janë marrë 668 djemë dhe 488 vajza prej 6 deri në 13 

vjeç rreth 20% e fëmijëve kanë pasur probleme me shkrimin (Dhanda & Jagawat, 

2013). Në këtë studim, hipoteza “Djemtë kanë tendencë të jenë më të prekur se 

vajzat” vërtetohet sepse nga 15.58 % e nxënësve  me vështirësi 6.47% janë femra dhe 

9.38 % meshkuj. Hipoteza “Vështirësia në të shkruar ndikon në suksesin e nxënësve” 

vërtetohet sepse  në suksesin e treguar në tri lëndët kryesore 42.7% janë të 

shkëlqyeshëm (5), 32.1% me sukses shumë mirë (4), mirë (3) 17.8%, mjaftueshëm (2) 

5.8% kurse me sukses të pamjaftueshëm (1) 1.5%.  Por nëse flasim vetëm për 

nxënësit me vështërsi në suksesin e treguar në tri lëndët kryesore rezultatet tregojnë 

që 4.08% e tyre janë të shkëlqyshëm (5), 22.44% janë vlerësuar me shumë mirë (4), 

32.65% me sukses të mirë (3), 26.53% me mjaftushëm (2) dhe 12.24% me sukses të 

pamjaftushëm (1). 

 



5. PËRFUNDIME 

 

Nga të gjeturat e këtij hulumtimi konkludojmë që prevalenca e nxënësve me vështërsi 

në shkrim në regjionin e Mitrovicës është mjaft e lartë sidomos te nxënësit që banojnë  

në fshat. Suksesi i këtyre fëmijëve është dukshëm më i dobët krahasuar me suksesin e 

përgjithshëm të fëmijëve të tjerë, gjë që tregon se disgrafia ndikon negativisht në 

suksesin e fëmijëve në shkollë. Zbulimi i vështërsive në shkrim është shumë me 

rëndësi të bëhet në moshë sa më të hershme, kështu fëmijët mund të marrin ndërhyrje 

të hershme ose udhëzime të specializuara në të gjitha aftësitë përkatëse që ndërhyjnë 

në mësimin e tyre të shprehjes me shkrim, duke pasur parasysh se shumë shkolla nuk 

kanë programe sistematike mësimore në shkrim. Është gjithashtu e rëndësishme për të 

përcaktuar nëse një nxënës me vështirësi në të shkruar mund të ketë gjithashtu 

vështirësi në lexim dhe të kërkojë ndihmë të veçantë për lexim dhe shkrim (Wright & 

Wright 2008). Vështirësitë në shkrim mund të errësojnë aftësitë e fëmijës në fusha të 

tjera, duke e bërë suksesin në shkollë më të dobët dhe më të vështirë për ta arritur. 

Nxënësit me probleme të shkrimit zakonisht kanë vështirësi për të kryer detyrat që 

duhet të kryejnë me shkrim gjatë viteve të shkollës fillore, të cilat mund të pengojnë 

progresin akademike, të shkaktojë ulje të vetëbesimit  dhe probleme me sjelljen 

(Shalev, Auerbach, Manor & Gross-Tsur, 2000). Shumë shkolla identifikojnë nxënësit 

që kanë probleme me shkrimin dhe leximin por vazhdimisht dështojnë të bëjnë 

përparim normal në njërën ose tjetrën aftësi e të të mësuarit. Mësuesit dështojnë të  

kuptojnë arsyen pse këta fëmijë nuk kanë një arritje normale në këto fusha. Presioni 

nga prindërit për të përmirësuar  këto fusha  akademike ku fëmijëte tyre nuk 

qëndrojnë mirë i bën mësuesit më të çuditur dhe të pafuqishëm. Shumica e shkollave, 

mësuesit dhe prindërit në Indi nuk kanë njohuri për aftësitë e kufizuara e të të 

mësuarit dhe teknikat e përshtatshme të ndërhyrjes për ta trajtuar atë. Kështu aftësitë e 

të mësuarit në fëmijëri kalojnë pa u vënë re dhe nuk mbikëqyren në shumë fëmijë. 

Berninger dhe Wolf lidhin mësimdhënien me praktikat efektive mësimore, të dyja 

kontribuojnë në mësimdhënie dhe shkencë dhe rezultatet më të mira arrihen kur të 

dyja bashkohen.  Ekzaminimi i praktikave të duhura është shumë i rëndësishëm . 

Mësuesit kanë nevojë për "njohuri të praktikave efektive për dizajnimin, zbatimin, 

dhe vlerësimin e mësimit të diferencuar në klasën e arsimit të përgjithshëm. 

Individualizimin i mësimit do të ishte shumë efektiv dhe , do të ishin më pak nxënës 



që cilësohen me vështërsi ose që referohen për arsim special. Motivimi i nxënësve ka 

rëndësi të madhe. Sugjerohet  përdorimi i mësimit të gjuhës multimodale dhe thekson 

nevojën për të. Angazhim intelektual nga i cili  do të përfitojnë jo vetëm nxënësit me 

disleksi dhe dysgraphia, por të gjithë nxënësit në përgjithësi. Mjedis arsimor luan rol 

në vëmendjen dhe angazhimin e nxënësve. Një mjedis atraktiv sjell edhe 

mësimdhënie/nxënie atraktive. Zhvillimin e gjuhës së folur dhe të shkruar, si dhe 

aftësinë për të lexuar në klasën e arsimit të përgjithshëm. Mësuesit të përdorin 

strategji specifike që  të individualizojnë planet e tyre mësimore. Sigurimi i 

informacionit teorik mbi bazën biologjike të vështirësive në të nxënë ndihmojnë 

mësuesit "të zbatojnë këto njohuri në praktikën në klasë në instruksionin e shkrim-

leximit për nxënësit me disleksi ose disgrafi" (Berninger & Wolf ,2009). Nxënësit me 

vështirësi në të shkruar nuk kanë gjithmonë çrregullim motorik ose ndonjë shkak 

tjetër të dorëshkrimit, por mund të ketë vështirësi në planifikim të lëvizjeve 

sekuenciale të gishtave si prekj ae gishtit të gishtërinjve të njëpasnjëshëm në të njëjtën 

dorë pa reagime vizuale. Nxënësit me vështirësi në të shkruar mund të ketë vështirësi 

me kodimi ortografik dhe planifikimi vijues të lëvizjeve të gishtave. Pa diagnozë, 

nxënësit nuk mund të marrin ndërhyrje të hershme ose udhëzime të specializuara për 

aftësitë përkatëse që ndërhyjnë në mësimi i gjuhës së shkruar. Duke pasur parasysh 

këtë shumë shkolla nuk kanë sistematikë programet mësimore në shkrim dore dhe 

drejtshkrimi. Është e rëndësishme të vlerësohet nëse nënësit kanë nevojë për 

udhëzime të qarta, sistematike në shkrim dore dhe drejtshkrimi përveç fjalës lexim 

dhe dekodim. Shumë shkolla ofrojnë strehim në testimin dhe mësimdhënien për të 

studentë me vështërsi në të shkruar por edhe këta nxënës kanë nevojë për udhëzime të 

vazhdueshme, të qarta në dorëshkrim, drejtshkrimi, dhe përbërje të fjalive (Bregman, 

2009). Është gjithashtu e rëndësishme për të të përcaktojë nëse një nxënës me 

vështërsi në të shkruar  gjithashtu mund të ketë vështërsi në të lexuar dhe duhet të 

kërkojnë ndihmë të veçantë në gjuhën gojore dhe atë të shkruar. Fillimisht, nxënësit 

me shkrim të dëmtuar përfitojnë nga aktivitetet që mbështesin mësimin për të formuar 

shkronja: duke luajtur me argjilë për të forcuar dorën ,muskujt, si dhe lidhja e pikave 

ose cepave për të krijuar formën e saktë kështu zhvillon kontroll motorik. Gjurmimi 

me gisht tregues ose me gomën në fundi të lapsit si dhe  imitimi i modelimit të 

mësimdhënësve vijues dhe kopjimi i shkronjave nga modelet(Subbarayudu & 

Krishna, 2013). 
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zhvillimin e punimit të Diplomës.  Në këtë kuadër, unë kam zgjedhur të zhvilloj këtë 

hulumtim. Hulumtimi do të  përcaktojë se  a ka  nxënësi me vështërsi në të shkruar në klasat 

e V-ta në Mitrovicë dhe si ndikon ajo në suksesin e tyre 

............................................................................ 

Formulari ju ofrohet për tu pajtuar që të jeni  pjesë e hulumtimit. Ne ju sigurojmë që të 

dhënat e mbledhura në këtë studim, do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të këtij 

studimi. Ju mund të zgjidhni të jeni pjesëmarrës në kushte anonimiteti ose konfidencialiteti. 

Ne respektojmë zgjedhjen Tuaj.  

 

Duke besuar dhe respektuar  në bashkëpunimin me Ju, Ju falënderojmë.  

 

 

Ju lutem nënshkruani konfirmimin  tuaj.      Ofruesi i formularit  

 

----------------------------------------     ----------------------------------- 

 

Ju faleminderit! 



                                                SHTOJCA B 

 

PY E T Ë S O RI 

 

UNIVERSITETI I MITROVICES   

‘ISA BOLETINI’ 

 Rr.Parku Industrial, p.n. 40000 Mitrovicë 

Republika e Kosovës 

 FAKULTETI I EDUKIMIT 

 

I/e nderuar! 

Duke ju falënderuar për pjesëmarrjen në këtë hulumtim,ju lusim që ta plotësoni këtë pyetësor.Përgjigjet 

dhe të dhënat tuaja do të jenë plotësisht konfidente(të fshehta) dhe nuk lejohet kurrfarë reklamimi i 

tyre.Gjithë çfarë na intereson është të dimë numrin e fëmijëve me probleme në shkrim.Andaj ju lusim 

që përgjigjet tuaja të jenë sa më të sinqerta. 

Emri dhe mbiemri:_____________________                                Gjinia: (M) (F) 

Shkolla:_____________________                                                   Klasa:_____________________                                                      

Dora: (D)  (M)  (D-M) 

 Asnjëherë    

    
        0 

Rallë     

    
1 

Ndonjë-
herë            
    2 

Shpesh 

    
     3 

Gjithmonë 

     
       4 

1.A është shkrimi i fëmijës i paqartë?      

2.A është i pasuksesshëm fëmiu në 

leximin e dorëshkrimit të tij/saj? 
     

3.A e ka të mjaftueshme kohën për 

të kopjuar detyrat nga tabela? 
     

4.A e përdor shpesh gomën kur 
shkruan? 

     

5.A ndodh që fëmiu shpesh nuk ka 

dëshirë të shkruaj? 
     

6.A ndodh që fëmiu nuk i bënë 
detyrat e shtëpisë? 

     

7.A ndodh që fëmiu të ankohet për 
dhimbje derisa shkruan? 

     

8.A lodhet fëmiu derisa shkruan?      

9.A e shikon shpesh tabelën/librin 
derisa e përshkruan mësimin? 

     

10.A është fëmiu i pakënaqur me 
dorëshkrimin e tij/saj? 

     

Mësuesi/ja :________________________                                                                         Data:________                                                                                                                                    

Përvoja e mësuesit/es  (Mësimi I fëmijëve prej 10 deri në 11 vjeç):______vjet. 

                                                                                                                                                   Adapted from HPSQ , Rosenblum 2007                                                                                                                                                                              
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