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                                            ABSTRAKTI 

 

Qëllimi i këtij hulumtimi është gjetja e mënyrave për ngritjen e nivelit të rrjedhshmërisë 

në të lexuar tek nxënësit e klasëve të treta ku me ndihmën e aktiviteteve të ndryshme 

mësimore që kanë ndikimin të drejtpërdrejtë në pengesën e vështirësive dhe përmirësimin 

e rrjedhshmërisë. Ky hulumtim është realizuar me nxënësit e klasës së tretë, në dy shkolla 

të qytetit të Mitrovicës nga 7 që janë gjithsej, të cilat janë përzgjedhur në më mënyrë të 

rastësishme. Në shkollën “Andon Zako Çajupi” janë 62 nxënës, kurse “Aziz Sylejman” 

janë 14 nxënës. Pra, gjithsej 76 nxënës marrin pjesë në hulumtim. Instrumenti i përdorur i 

ka gjithsej 15 pyetje. Të dhënat e këtij hulumtimi janë analizuar përmes metodës 

statistikore, përmes programit “Paketa Statistikore për Shkenca Sociale” (SPSS), dhe 

paraqitën të gjitha të dhënat e grumbulluara në tabela dhe grafika. Rezultatet e fituara 

janë analizuar me përqindje. 

Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë, se nxënësit edhe pse kanë vështirësi në lexim prapë 

e pëlqejnë atë. Studimi tregon që familja ku ata rriten dhe shoqëria ka ndikim në krijimin 

e shprehisë të lexuarit si dhe në tejkalimin e vështirësive në lexim si  dhe rrjedhshmërisë 

në të lexuar. Një gjetje e rëndësishme e këtij punimi, ka qenë fakti që familjarët e 

fëmijëve me vështirësi në lexim dhe rrjedhshmëri në përgjithësi, kanë raportuar se nuk 

lexonin gazeta apo libra. Për t’i nxitur nxënësit që të lexojnë me rrjedhshmëri dhe kujdes, 

duhet të gjejmë një mënyrë sa më të përshtatshme, duke i stimuluar me ndonjë aktivitet 

që gjejnë kënaqësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjalë kyçe: Lexim, mësimdhënje, nxënës, rrjedhshmëri, vështirësi.                       



 

   

                                        ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to find ways to increase the level of fluency in reading to 

third-grade students, with the help of various teaching activities that have a direct impact 

on improving reading fluency  those that have reading difficulties.  

The participants of this research were third-grade students, from two schools in the city 

of Mitrovica, out of the total of 7 which were selected randomly.   

At the "Andon Zako Çajupi" school were selected 62 students, while from"Aziz 

Sylejman" were 14 students. So 76 students participate in the research. The instrument 

has a total of 15 questions.  

The data of this research were analyzed through the statistical method, with the program 

"Statistical Sets for Social Science" (SPSS) and presented all the data collected in the 

tables and graphs. The obtained results are analyzed by percentage. 

The results of this research show that students, although having difficulty reading, still 

like to read. The study shows the family where they grow and society has an impact on 

the creation of reading habits, as well as overcoming the difficulties of reading and 

fluency in reading. A significant finding of this work was that family members of 

children with learning difficulties and fluency in general reported that they did not read 

newspapers or books. To encourage students to read fluently and carefully, we need to 

find a more appropriate way by stimulating them with some enjoyable activity.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Reading, teaching, student, fluency, difficulty.
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1. HYRJE 

 

Në shoqërinë e sotme demokratike, vlerë e larta i kushtohet nivelit të edukimit dhe 

arsimimit. Nismëtar të shkollës janë fëmijët, janë krijesa në formim dhe prandaj duhet t’u 

kushtohet një përkujdesje dhe mbështetje e veçantë si në edukim, shkollim dhe në 

mirëqenie të tyre. 

Andaj, tema e punimit tim është “Vështirësitë dhe rrjedhshmëria e të lexuarit te nxënësit 

e klasave të treta në shkollat e qytetit të Mitrovicës. Ky punim është një përpjekje e imja 

për të kuptuar nxënësit që kanë këtë problem, dhe ndoshta mund t’u vijë në ndihmë atyre, 

por edhe mësimdhënësve e prindërve. Leximi dhe rrjedhshmëria është me rëndësi të 

madhe, se e përdorim në të gjitha fushat e jetës së përditshme. Mësimdhënësit mundohen 

gjithmonë të gjejnë metoda qe t'ua lehtësojnë nxënësve të lexuarit. Pas caktimit të kësaj 

teme, kam identifikuar literaturë të nevojshme.  

Leximi nuk është një proces i natyrshëm apo që lindim me të, leximin nuk mund ta 

mësojmë pa ndonjë ndërhyrje nga jashtë (Letin, 2003). 

Nxënësit të cilët nuk lexojnë shpesh kanë vështirësi të kenë lexim të rrjedhshëm. Ata 

fëmijë mund të kenë vështirësi me aftësi dekodimi, ose ata mund të kenë nevojë për më 

shumë praktikë me lexim, me shpejtësi dhe me rrjedhshmëri. Nxënësit të cilët e shohin 

leximin si të mundimshëm, nuk kanë prirje për një dëshirë për të lexuarit (M.Riss, 2017). 

Në SHBA nga fundi i vitev 90 u zhvilluan kërkime për t’i shikuar hulumtimet më të 

thella nga e tërë bota, lidhur me të nxënit në të lexuar. Ky shikim i hulumtimeve është 

ndërmarrë pas disa dekadash, debati lidhur me mënyrën se si duhet të mësojnë fëmijët në 

përvetësimin e shkathtësive në bazë të leximit. Hetimi (2006) zbuloi se fëmijët kanë 

nevojë për mësim të përditshëm e sistematik. Motivimi i nxitë fëmijët për një lexim sa më 

të rrjedhshëm.  

Që të ri-programohet truri i fëmijës në mënyrë të atillë që e bën të lexuarin autentik, 

duhet mësim dhe praktika e përditshme. Mësimi i të lexuarit dhe rrjedhshmërisë bëhet në 

mënyrë sistematike që nënkupton se ekziston një plan dhe një logjikë se si mësojnë 

fëmijët, sepse ekspozimi i shpeshtë ndaj librit mund të ndikojë që ata ta urrejnë leximin 

(Patton, 2002). 
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Edhe në vendin tonë ka hulumtime rrethë temës “Vështirësitë në të lexim” (D. Bardheci, 

2018) dhe hetimet zbuluan që mësimi mekanik dhe mungesa e motivimit nga 

mësimdhënësit ose prinderit, ndikon tek fëmijët që ta kenë këtë vështirësi, po ashtu 

përsëritja ndihmonë në rrjedhshmëri të bukur. 

Disa fëmijë në klasën e parë vijnë në shkollë që nuk dinë shkrim-lexim, por kemi raste të 

tilla ku disa fëmijë mësojnë të lexojnë vetë para se të fillojnë shkollën. Ata fëmijë që dinë 

shkrim-lexim me gjasë kanë qenë të rrethuar nga librat dhe prindërit e tyre janë marrë 

shumë me ta. Nuk duhet të supozohet se të gjithë fëmijët rriten në rrethana të njëjta 

(Steinberg, 2005). 

Nëse ne takohemi me dikë me intelegjencë të rrallë, duhet ta pyesim se çfarë lexon ai 

person (Emerson, 1832). 

Fëmijët nuk do të thonë diçka në qoftë se nuk e ka dëgjuar kurrë më parë, e nëse nuk e 

thonë kurrë sigurisht që do të kenë vështirësi ta lexojnë (Trelease, 2005). 

 

 1.1 Përkufizimi i vështirësisë dhe rrjedhshmërisë e të lexuarit 

 

Disleksia është një lloj vështirësie specifike e të mësuarit që identifikohet si një vështirësi 

zhvillimi në mësimin dhe njohjen e gjuhës. Kjo është një vështirësi në të mësuarit që 

kryesisht prek aftësitë e përfshira në leximin e saktë dhe të rrjedhshëm të fjalëve dhe 

drejtshkrimit. Karakteristikat të disleksisë janë: vështirësitë në ndërgjegjësimin 

fonologjik, kujtesën verbale dhe shpejtësinë e përpunimit (U.S. Department of Education, 

2006). 

Një përkufizim i pranuar në gjithë botën është i Shoqatës Evropiane për disleksi i cili 

thotë: “Disleksia paraqet vështirësi në procesin e përvetësimit dhe shkathësive për lexim, 

mësim dhe shkrim. Vështirësit njohëse ndikojnë në shkathtësitë organziative, aftësi 

matematikore dhe emocionale. Mund të paraqitet me probleme fonologjike, memorie 

pune, sekuenca dhe automatizim të shkathësive themelore. Disleksia mund të jetë 

gjenetike por nuk ka lidhshmëri me inteligjencën” (SHED, 2015). 

Një lexues i rrjedhshëm është kur kuptojnë atë që lexojnë dhe mund ta korrigjojnë veten 

apo të kthehen pas për ta rishikuar tekstin kur diçka nuk ka kuptim për atë (McShane, 
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2005). 

Rrjedhshmëria është aftësia e të lexuarit “ si të folurit”. Të lexuarit e rrjedhshëm kanë 

këto elemente kyçe: leximi i saktë i tekstit të lidhur me një normë bisede me procedurë 

ose shprehje të përshtatshme. Lexuesit jo të rrjedhshëm vuajnë në të paktën një nga këto 

aspekte të leximit: ata bëjnë shumë gabime, lexojnë ngadalë dhe nuk lexojnë shprehjet 

përshtatshëm si në të folurit e tyre (Hudson R. F., H. B. Lane dhe P. C. Pullen, 2005). 

Një përkufizim tjetër thotë se “Rrjedhshmëri është aftësia për të lexuar një tekst të saktë 

dhe shpejtë fjalët. Rrjedhshmëria është e rëndësishme për shkak se ajo siguron një urë në 

mes njohjes fjalës dhe të kuptuarit. Kur lexuesit rrjedhshëm lexojnë në heshtje ose me zë, 

ata i njohin automatikisht fjalët. Ata i grupojnë fjalët shpejtë për t'i ndihmuar ata të 

fitojnë kuptimin nga ajo që lexojnë. Lexuesit e rrjedhshëm, lexojnë me zë të lartë pa 

mundim shprehjet. Leximi i tyre tingëllon i natyrshëm, sikur të flasin. Lexuesit, që nuk 

kanë zhvilluar ende rrjedhshmërinë lexojnë ngadalë, fjalë për fjalë. Leximi i tyre me gojë 

është i palëkundur” (David M. Rubenstein, 2016). 

 

1.2 Historia e vështirësisë dhe rrjedhshmërisë e të lexuarit 

 

Zbulimi i vështirësisë në të lexuar dhe rrjedhshmëri fillon në fund të shekullit 19. 

Fizikanti gjerman Dr.Kusmal në vitin 1878 kishte mësuar një njeri i cili nuk ishte i aftë të 

lexonte edhe pse kishte inteligjencë normale. Dr.Kusmal e quajti problemin e këtij njeriu 

“verbëri për lexim”. Në vitin 1887 oftamologu gjerman Rudolf Berlin “verbërin për 

lexim”e quajti “disleksi” që rrjedh nga gjuha greke dys (i dobët, i keq, i papërshtatshëm) 

dhe lexis (gjuhë, fjalë). Që nga ajo kohë përdoret termi disleksi si sinonim i vështirësisë 

në të lexuar. Ky term i ri për herë të parë është përmendur në vitin 1896 në një gazetë 

mjekësore angleze. 

Dr. Samjuel Orton në vitin 1925 propozoi teorinë e parë se pse ka një vështirësi të tillë 

dhe sipas tij është për shkak se dominon njëra anë e trurit më shumë se tjetra (USAID, 

2017). 

Në mesin e shekullit 20, disleksia i kaloi sferës së arsimit nga ajo e mjeksisë. Nga kjo 

kohë filloi zhvillimi i strategjive dhe metodave specifike për mësimin e fëmijëve me 
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vështirësi në lexim. 

Metoda e parë e zbuluar është e Ana Gilingham dhe Besi Ortoni në vitin 1936, kjo 

metodë bazohet në qasje vizuale, auditive dhe kinetike, ku kërkohet ta thonë një fjalë me 

zë, e pastaj tregohet si shkruhet. Kjo metodë përdorët edhe sot në shumë vende të botës. 

Ronald Dejvisi zbuloi gjenezën e disleksisë dhe zhvilloi procedura efektive për 

mënjanimin e vështirësive në lexim. Më 1982 u hap Qendra për korrigjimin e disleksisë, 

e pastaj u zhvillua në 40 shtete të botës, të cilat ndihmuan me mijëra njerëzve me 

vështirësi në lexim (USAID, 2018). 

 

1.3 Çfarë problemi është vështirësia në të lexuar dhe 

rrjedhshmëri 

 

Fëmijët zakonisht do të shprehin shqetësimet dhe vështirësitë e tyre, me deklarat të tilla 

si: ”Unë e urrej leximin!” ose “Kjo është çmenduri!”. Në qoftë se themi që fëmijët 

përshkruajnë një ndjenjë të tillë për vështirësitë, atëherë rrjedhshmëria gjatë të lexuarit do 

të ndikojë në mënyrë të veçantë, si: Unë vetëm duhet të mbërthehem në libër deri sa 

përpiqem të lexoj fjalët; Ai më merr aq shumë kohë për të lexuar diçka; Leximi i këtij 

libri më merr aq shumë energji sa që as nuk mund të mendoj se për çka bëhet fjalë. 

Shumica e fëmijëve, posaçërisht ata fëmijë që vijnë nga familjet me të ardhura më të 

pakta, apo me më pak burime të literaturës në shtëpi, kanë nevojë për udhëzime më të 

hollësishme në fushën e të nxënit. Krahas të shkruarit, të folurit dhe të dëgjuarit, të 

lexuarit e rrjedhshëm është një aktivitet mjaft i rëndësishëm, është burim kryesor 

njohurish dhe komunikimi. Mësimdhënësi ka për detyrë të njohë mirë procesin e të 

lexuarit të rrjedhshëm, si dhe një mësimdhënie efektive për ta e cila do t’i aftësojë 

nxënësit të bëhen lexues të rrjedhshëm gjatë gjithë jetës së tyre dhe t’i bëjë nxënësit të 

aftë për t’u përfshirë në mënyrë të pavarur në veprimtarinë lexuese. Për të kuptuar atë që 

e lexojnë, duhet të jenë në gjendje që të lexojnë rrjedhshëm, nëse janë duke lexuar me zë 

apo në heshtje (Beck I.L. dhe McKeon, M.G., 2001). 

Leximi është thjeshtë një ushtrim i kryer nga sytë dhe truri, kurse sytë kanë detyrë  të 

perceptojnë mesazhet, ndërsa truri nxjerr domethënien e tyre (Harmer, 2001). 
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Theksohet veçanërisht rëndësia e rrjedhshmërisë në lexim. Thuhet se “rrjedhshmëria 

është thelbësore për kuptimin; një lexues i rrjedhshëm i identifikon shpejtë dhe saktë 

fjalët, pa shumë mundim, duke qenë kështu i aftë të përqëndrohet tek kuptimi”. Një 

lexues i rrjedhshëm mund të lexojë me lehtësi, shprehje dhe kuptim. Nuk është e thënë se 

një lexues i rrjedhshëm lexon fjalë për fjalë, por mund të procesojë më shumë se një fjalë 

në të njëjtën kohë (Mc. Shane, 2005). Jo të gjithë fëmijët mësojnë të lexojnë rrjedhshëm. 

Ka prej atyre nxënësve që kanë vështirësi gjatë leximit, andaj edhe nuk kanë dëshirë të 

lexojnë. Këta lexues kanë nevojë për një mësimdhënie të drejtuar, individuale apo në 

grupe të vogla me lexim të përsëritur të të njëjtit tekst si dhe ushtrime tjera leximi. Por 

fatmirësisht kemi edhe teknika të cilat u ndihmojnë nxënësve të zhvillojnë 

rrjedhshmërinë gjatë leximit, siç janë: leximi me zë, leximi i përbashkët, leximi me zë i 

udhëzuar, leximi me jehonë, leximi në dyshe, leximi i pandërprerë etj (N.Kastrati, 2017). 

Mospërfillja e këtyre teknikave do ndikojë që nxënësit do të kenë mangësi në 

rrjedhshmëri gjatë të lexuarit.  

Një mësues duhet t’i trajtoj nxënësit siç i trajton një kopshar bimët e ndryshme, e jo si një 

fermer i cili administron në mënyra standarde e me trajtime të standardizuara (Stenhouse, 

1983). 

Mendimet e tua që të rrjedhin sa më lirshëm, lexo dhe fol në mënyrë të tillë. 

Rrjedhshmëria bën që mos flisni me ndërprerje, e as tepër ngadalë dhe nuk jeni duke 

kërkuar me ankth mendimet. 

Kur oratorit i mungon rrjedhshmëria, mendja e dëgjuesve mund të hallakatet, dhe mund 

të përcillen ide të gabuara. Ajo që thuhet mund të mos duket bindëse (Dechant, 1991). 

Të gjithë nxënësit e të gjitha klasave mësojnë të lexojnë, e të lexojnë për të mësuar. 

Andaj, fëmija zhvillon vazhdimisht aftësinë e leximit në tekste që përmbajnë pak fjalë në 

secilën faqe, në të shumtën e rasteve me figura që pasqyrojnë tekstin. Nevojitet energji e 

madhe dhe vëmendje që nxënësi gjatë leximit të bëjnë kërkim të përmbajtjes, ose 

domethënies së tekstit. 

Qëllimi i leximit është nxjerrja e kuptimit të tekstit. Leximi efikas nënkupton jo vetëm 

kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalëve të autorit, por edhe interpretimin e gjendjes 

shpirtërore, tonit, ndjenjave dhe qëndrimit të autorit, të bëhet një me autorin (SHED, 

2015). 
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Vështirësia evidentohet që në momentin e parë kur fëmijët nisin arsimimin, zakonisht në 

klasën e parë, kur fillojnë të mësojnë shkronjat. Por ka edhe  fëmijë që kalojnë në klasë të 

dytë apo të tretë dhe një pjesë të shkronjave të alfabetit nuk i njohin, ose nuk perceptojnë 

ndryshimet mes njëra-tjetrës, kurse rrjedhshmëria zbulohet menjëherë pasi t’i kenë 

mësuar shkronjat nxënësit. Fëmijët do të kenë gjithmonë e më shumë rezultate të ulëta në 

procesin arsimor, e pastaj  këta evidentohen si fëmijë problematikë dhe shpesh herë edhe 

si dembelë ose përtacë (Bogon J. Finke K. dhe Stenneken P., 2014).             

                     

                    zingaro               zigniaro 

                    uscio                 uschio 

                    scimmia               schimmia  

                    chirurgo              cirurgo 

                    giglio                gioglio 

                    foglia                foglio 

                                            denuncia                                 bennucchia 

                                     (Biancardi dhe Milano, 1999). 

Mësimdhënësit kanë informacione të pakta për vështirësinë në të lexuar dhe 

rrjedhshmërinë, të themi më saktë të cunguara, por ajo që është shqetësuese, është se as 

prindërit që nuk kanë informacione, ata vështirësinë në të lexuar mund ta shohin si 

sëmundje mendore dhe problem madhor (Farah  Martha J. dhe Ratcliff Graham, 2013).  

Sipas një botimi të bërë publik nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit, rezulton se disleksia 

është një nga problemet arsimore më të përhapura, dhe fatkeqësisht më pak të njohura në 

shkollat shqiptare. Ndonëse në vendin tonë nuk ka të dhëna të mirëfillta studimore lidhur 

me përhapjen e kësaj vështirësie, mendohet se 6-17% e popullatës preket nga kjo 

vështirësi duke filluar nga stadet më të lehta deri tek ato më të rënduarat (IZHA, 2016). 

 

1.4  Faktorët që ndikojnë në lexim 

 

Samuel Orton përshkruan aspektin emocional që kanë nxënësit me vështirësi në të lexuar 

dhe rrjedhshmëri, ai tregon se fëmijët janë të lumtur që nga lindja deri në moshën 
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parashkollore. Kur fillon koha e leximit, zhvillohen problemet emocionale. Arsyeja pse 

ndodhë kjo, është pse nuk mund t’i përshtatën sistemit të arsimit. Por, duhet kuptuar se 

disleksia është gjenetike, dhe nuk shkaktohet nga qasja e keqe e prindërve, nga problemet 

familjare apo nga ankthi (S.Orton, 2017). 

Këta fëmijë sidomos ata që anojnë nga prefeksionismi, vuajnë nga dhimbja se mundohen 

shumë dhe nuk e arrijnë atë që pritet. Prandaj duhet pasur kujdes si flasim me ta, se e 

dëgjojmë shpeshë kur thuhet: “Vetëm dhe pak të ishe munduar”, kjo e le të kuptohet tek 

fëmija se ka bërë një gabim të madh dhe lëndohet vërtetë. Këta fëmijë kanë shpeshë 

probleme të krijojnë shoqëri, sepse ka mundësi që të jenë më pak të zhvilluar fizikisht që 

rezulton në krijimin e një fotografie të keqe për veten duke u krahasuar me moshatarë që 

kanë qoftë në shkollë ose në lagjen e tyre. 

Papjekuria shoqërore pastaj krijonë një fëmijë të papajtushëm në marrëdhënie shoqërore 

dhe situata (USAID, 2017). 

Vështirësia në lexim ndikon pastaj edhe në vështirësin e leximit e shenjave shoqërore 

sepse këta nxënës janë të pavetëdijshëm se sa distancë është e nevojshme të mbahet në 

komunikim. 

Ka mundësi që mund të kenë probleme edhe në të folur, se nuk munden të gjejnë 

menjëherë vendin e duhur ku ta vendosin fjalën që duan ta thonë. Nuk mund t’i shprehinë 

mendimet e tyre me fjalë shpejtë. Nuk mund të përgjigjen shokut menjëherë. Të gjitha 

këto ndikojnë në gjendjën emocionale të nxënësit, e jo vetë vështirësia ( E. Bircaj, 

M.Dhamo dhe V.Nano, 2008). 

Fëmijët me disleksi përjetojnë këtë më saktësisht: 

Stresi dhe Ankthi 

Stresi dhe ankthi rriten kur gjendemi në situata për të cilat kemi pak ose aspak kontroll 

(p.sh., një makinë që shkon në drejtim jashtë rrugës). Të gjithë njerëzit, të rinj dhe të 

moshuar, mund të përjetojnë stres të jashtëzakonshëm dhe të shfaqin shenja ankthi, por 

fëmijët me disleksi janë veçanërisht të ndjeshëm. Kjo, për shkak se shumë nxënës nuk e 

kuptojnë plotësisht natyrën e aftësisë së tyre të të mësuarit dhe si rezultat, tentojnë të 

fajësojnë vetveten për vështirësitë e tyre. Vitet e vetë dyshimit dhe vetë-akuzimit mund të 

dëmtojnë vetëvlerësimin e një fëmije, duke i bërë ata më pak të aftë të tolerojnë sfidat e 

shkollës, punës ose ndërveprimeve shoqërore. Fëmijët me disleksi duke qenë në 
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shoqërinë e të tjerëve i vë ata në rrezik, se kur bëjnë gabime mund të përballën me 

reagimet negative që mund të pasojnë. Prandaj, ka kuptim që shumë njerëz me vështirësi 

në lexim janë të tërhequr, kanë kërkuar një shoqërie të re ose janë bërë izolime shoqërore 

(Shultz J. 2013). 

Depresioni 

Depresioni është gjithashtu një ndërlikim i shpeshtë në disleksi. Fëmija në depresion nuk 

ka gjasa të jetë letargjik ose të flasë për ndjenjën e trishtimit. Në vend të kësaj, ai ose ajo 

mund të bëhen më aktivë ose të bëjnë sjellje të këqija,  për të mbuluar ndjenjat e 

dhimbshme. Në rastin e depresionit të maskuar, fëmija mund të mos duket qartë jo i 

lumtur (International Dyslexia Association, 2017). 

Fotografia që kanë për vetën 

Fëmijët me disleksi shpesh përfundojnë duke u ndier më pak të aftë se sa ata aktualisht 

janë. Pasi ka përjetuar një stres të madh për shkak të problemeve akademike, një nxënës 

do të dojë të mos vazhdoj shkollën fare.  

Nëse fëmijët kanë sukses në shkollë, ata do të zhvillojnë ndjenja pozitive për veten dhe 

besojnë se mund të kenë sukses në jetën e tyre. Nëse fëmijët takohen me dështimin dhe 

frustrimin, ata mësojnë se janë më të ulët se të tjerët dhe se përpjekjet e tyre bëjnë shumë 

pak ndryshim. Në vend të ndjenjës së fuqishme dhe produktive, ata mësojnë se mjedisi i 

tyre i kontrollon ato. Ata ndihen të pafuqishëm dhe të paaftë (Po aty). 

 

1.4.1    Problemet psikologjike 

 

Truri i vajzave dhe djemëve kur kanë këtë vështirësi nuk është i njejtë, këtë studim e bëri 

Dr. Guinevere Eden, Profesor i Pediatrisë në Qendrën Mjekësore të Universitetit 

Georgetown dhe Drejtor i Qendrës për Studimin e të Mësuarit, i cili po bën studime 

anatomike të imazhit të trurit për të gjetur përgjigjet. Ky studim tregon për dallime të 

thella në strukturën e trurit të meshkujve dhe femrave. Por, dallime ka edhe mes trurit të 

vajzave me disleksi dhe atyre që nuk kanë disleksi, po ashtu vlenë edhe për djemët që 

kanë disleksi dhe nuk kanë disleksi (Richard G., 2010). 

Në botë 10 deri 17% njerëz janë me disleksi. Këto janë disa nga karakteristika që lidhen 
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me mendjen e tyre: 

Këta fëmijë i  lodhin detajet  

Truri i këtyre nxënësve është pak efikas në përpunimin  e shkronjave, andaj duhet të 

punojnë shumë. Detajet janë të lodhshme për ta, se ata së pari i shohin vetëm në 

përgjithësi si një fotografi të madhe tekstin që e kanë para vetes (USAID, 2017). 

Janë kreativ 

Këta fëmijë e shohin botën në kënde të ndryshme dhe se nuk i kanë të kufizuara ligjet e 

fizikës, matematikës ose të pamundurën, prandaj janë shumë kreativ dhe kanë shumë ide 

në kokën e tyre (Richlan F., Kronbichler M. dhe Wimmer H., 2011). 

Mahniten nga gjëra që i shohin 

Kur kanë para vetës diçka, nuk mund të vërejnë vetëm atë që i thuhet, por vërejnë të 

gjitha detajet, nuk e kanë aftësinë për të filtruar se ka shumë informata dhe ndarje e ato 

nga më e rëndësishmja nuk mund të ndodhë. Prandaj, këta nxënës kanë pengesë konfuze 

(USAID, 2017). 

Janë të ndjeshëm edhe nga paraqitja e ADD- mungesë e vëmendjes 

Diku 40% të dislikantëve kanë edhe ADD por edhe 60% të njerëzve që kanë ADD kanë 

disleksi (SHDA., 2017). 

Mendimet e tyre ka mundësi ti perceptojnë si të vërteta në realitet 

Shumë shpesh ndodh që këta kanë menduar diçka dhe kanë menduar se ju kanë treguar 

juve, e në fakt nuk ju kanë thënë asgjë juve ose ndodhë që ju keni kthyer përgjigje dhe ata 

besojnë që ju nuk i keni thënë asgjë dhe mendojnë se jeni duke i injorur (SHED, 2015). 

Mund të jenë të vetëdijshëm se vuajnë nga disleksia 

Nuk është e thënë se duhet patjetër të diagnostifikohet vështirësia në lexim, prandaj është 

vështirë të dihet numri i saktë i nxënësve me këtë vështirësi. Këta nxënës që nuk janë 

diagnostifikuar kanë etiketime fatkeqësisht (SHDA, 2017). 

Këta fëmijë i mendojnë fotografitë në vend të fjalëve 

E shohin botën nëpërmjet fotografive, kanë ndihmën vizuale të sofistikuar që e përdorin 

për të planifikuar dhe organizuar jetën e tyre (Po aty). 

Trurin e përdorin ndryshe 

Hemisfera e majtë përdorët pak, ku dihet që ajo është përgjegjëse për lexim. Edhe ura që 

lidh dy hemisferat e trurit, jo çdo i dërgon informatat në vendin e duhur për përpunim. E 
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kanë të zhvilluar hemisferën e djathtë të trurit prandaj janë shumë kreativ, ku dihet se 

hemisfera e djathtë është përgjegjëse për kreativitetin e tyre (Darki, F., Peyrard-Janvid 

M., Matsson H., Kere J., dhe Klingberg T. 2012).  

Kanë vetëbesim të ulët 

Këta nxënës kanë zakonisht nivel të lartë të intelegjencës dhe janë të vetëdijshëm se 

moshatarët e tyre janë shumë më mirë në lexim se ata, dhe prandaj ndjehën ndryshe dhe 

kanë vetëbesim të ulët  

(SHED, 2015). 

Tregojnë shenja të ndryshme 

Dy nxënës me këtë vështirësi nuk mund të kenë të njejtat simptoma, ato klasifikohen në 

disa grupe, grupi i parë janë ata nxënës qe nuk kanë aftësi organzimi, grupi i dytë janë të 

ngadalshëm në lexim dhe kuptim, grupi i tretë organzimin e ideve nuk mund ta bëjnë ose 

kanë vështirësi të përpunimin e informatave auditive, dhe grupi i fundit kanë vështirësi në 

ndarjen e ditëve të javës dhe muajt e vitit (Po aty). 

 Mund të ndryshojnë botën 

Shumë njerëz me këtë vështirësi munden dhe madje e kanë ndryshuar botën ku jetojnë. 

George Washington, Henry Ford, Steven Spielberg e kanë ndryshuar dhe po vazhdojnë ta 

ndryshojnë botën tonë. Kanë dhunti unike dhe jashtëzakonshme. Janë qenie bujare, 

kreative dhe me intelegjencë të lartë (SHDA, 2017). 

 

1.4.2    Trashëgimia   

 

Disleksia konsiderohet si një gjendje neurobiologjike që është me origjinë gjenetike. Kjo 

do të thotë që individët mund ta trashëgojnë këtë gjendje nga një prind dhe kjo ndikon në 

performancën e sistemit neurologjik. Nuk është e pazakontë që një fëmijë me disleksi të 

ketë një anëtar të afërm të familjes, i cili gjithashtu e ka këtë vështirësi. Gjithashtu, nuk 

është e pazakontë që dy ose më shumë fëmijë në një familje të kenë këtë lloj vështirësie 

për të lexuar (Che A., Girgenti M. J., dhe Loturco J., 2014).   

Mund të jetë e vështirë të dihet nëse një i afërm i moshuar ka disleksi nëse ai ka braktisur 

shkollën para se të diagnostikohet gjendja. Nëse keni të afërm që "urrejnë shkollën", të 

cilët kishin "braktisur" shkollën herët për t'u bashkuar me forcat e armatosura ose për një 
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vend pune, këta njerëz mund të kenë qenë disleksikë.  

Pa ndihmën e duhur, shkolla mund të ishte bërë një vend shumë zhgënjyes për ata. Për fat 

të keq, nëse fëmijët nuk marrin shërbimet e duhura në fillim të jetës, nëse janë lexues të 

pakët shpesh rriten si lexues të pakët (të varfër në fjalorë). Lajm i mirë është se nëse 

fëmijët me disleksi u është dhënë mësim i duhur, veçanërisht, në klasat shumë të 

hershme, aq më shumë ka gjasë që ata të kenë vështirësi më të vogla, ose më të buta më 

vonë në jetë (Cope N., Eicher J. D., Meng, e të tjerë, 2012).  

Në mënyrë që të jenë lexues të suksesshëm, fëmijët e vegjël me këtë vështirësi duhet të 

ekspozohen ndaj një programi sistematik dhe të pamëshirshëm të instruksioneve të 

hershme të dizajnuara për t'i ndihmuar ata të krijojnë shoqëri mes shkronjës dhe tingujve 

që ka ajo shkronjë (Schultz J.J. 2008). 

 

1.5  Fonti DYSLEXIE  

 

Kristian Boer u ka ardhur në ndihmë në lexim më të lehtë mijëra disleksikëve.  

Për shkak se kur lexojnë këtyre fëmijëve shkronjat u lakohen, i shohin nga prapa si një 

pasqyre, prandaj ndodhë që këta të “shëtisin” në atë faqe të leximit. 

Ky font që ka krijuar Kristian Boer quhet DYSLEXIE, ku secila shkronjë ka një dizajn të 

ndryshem nga tjetra që e bën të dallohen nga njëra-tjetra (USAID, 2013). 

Qëllimi kryesor ishte që ngjashmëritë të zvoglohen mes shkronjave siç janë “b” dhe “d” 

ose “n” dhe “h”. Boer ka bërë në rritjen e asimetrisë , disa shkronjave u ka zvogëluar 

peshën dhe vazhdimin e vizave të shkronjave duke bërë lakimin e tyre, ka rritur hapësirën 

mes shkronjave dhe fjalëve. 

Ngjyra më e përshtatshme për këta fëmijë të lexojnë është e kaltër e mbyllur sepse është e 

përshtatshme për syrin. 

Ky font mund të shkarkohet falas në inernet, mund të përdoret në shumë programe të 

shkrimit madje edhe në postën elektronike (Christian Boer, 1981)  
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           Figura 1. FONTI DYSLEXIE.  

 

Tiparet më të rëndësishme të fontit të disleksisë: 

 

Fundi i rënduar 

Qendra e gravitetit është vendosur në pjesën e poshtme, e cila shmang shkrirjen e letrave 

me kokë dhe shton një vijë të qartë bazë (Christian Boer, 1981). 

 

Shkronja të pjerrëta 

Disa 'shkronja binjake' janë vendosur paksa të pjerrëta, gjë që i bën më të lehtë për t’i 

dalluar (Po aty). 

 

Hapjet e zmadhuara 

Hapjet e shkronjave janë të zgjeruara ose të zmadhuara. Në këtë mënyrë, shkronjat duken 

më pak të ngjashme dhe do të njihen lehtësisht nga forma e tyre (Po aty). 

 

Zgjatja e shkronjës 

Disa shkronja që janë më të shkurtëra zgjatën pak më shumë në mënyrë që të dallohen 

mes vetës (Po aty). 
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Shkronjat e mëdha dhe pikësimi 

Shenjat e pikësimit dhe shkronjat e mëdha janë më të hijëzuara dhe të trasha, duke 

theksuar thyerjet, përfundimet dhe fillimet e frazave (Po aty). 

 

Lartësi të ndryshme 

Shkronjat që duken njësoj dallohen nga disa lartësi. Në këtë mënyrë shkronjë është një 

karakter unik, duke shmangur shkëmbimin e shkronjave. Lartësia e shkronjave është 

rritur, ndërsa gjerësia nuk është. Kjo shton 'ajër' tek shkronja, duke i bërë më të lehtë 

dallimin (Po aty). 

 

Hapësira më e mirë 

Distanca midis shkronjave dhe fjalëve të veçanta zgjerohet, gjë që e bën leximin më të 

përshtatshëm dhe shmang efektin e grumbullimit (Po aty). 

 

1.6 Teknikat e leximit 

 

Teknikat e leximit të cilat ndihmojnë nxënësit me vështirësi në lexim dhe rrjedhshmëri 

janë: 

 

Teknika e leximi të shpejtë  

Qëllimi i kësaj teknike është të fitohet, respektivisht kuptohet ideja ose qëllimi kryesor i 

asaj që po lexohet. Kjo teknikë zakonisht përdoret kur lexohet ndonjë revistë dhe doni të 

fitoni ndonjë informatë të shpejtë, por nuk është e domosdoshme të lexohet i gjithë teksti. 

Këshillë e dobishme për praktikimin e kësaj teknike është leximi i fjalisë së parë dhe të 

fundit të çdo paragrafi. Këto fjali zakonisht përmbajnë qëllimin e asaj që po lexojmë, 

ndërsa fjalitë tjera fokusohen në detaje (USAID, 2017). 

 

Teknika e skenimit të teksti me sy 

Dallimi te kjo teknikë është se kërkoni informatë konkrete të caktuar, emër ose numër, siç 
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është p.sh. numëratorin telefonik. Dislektikët në fakt janë të shkëlqyer në përdorimin e 

kësaj teknike, sepse kanë zhvilluar përceptim shumë të mirë vizual. Zakonisht fjala ose 

numri që ato e kërkojnë dallohet (SHDA, 2017). 

 

Teknika e detajeve 

Kjo teknikë është ajo që na e kanë mësuar në shkollë. Çdoherë lexohet secila fjalë në 

faqen e dhënë me qëllim që të kuptohet porosia e autorit deri te lexuesi. Sidoqoftë me 

përdorimin e  teknikës për lexim të shpejtë dhe teknikës për lexim me anë të skenimit me 

sy, ndjeshëm mund të shkurtohet leximi në detaje dhe ti mbani mend vetëm qëllimet ose 

paragrafët kryesor të atij teksti (USAID, 2017). 

 

1.7  Diagnostifikimi i vështirësisë 

 

Ekzistojnë analiza që mund të tregojnë me probabilitet të lartë nëse një person është 

disleksikë apo me vështirësi në lexim. Nëse testimi diagnostik tregon se një person mund 

të jetë disleksikë, testet e tilla shpesh përcillen me një vlerësim të plotë diagnostikues për 

të përcaktuar masën dhe natyrën e çrregullimit (Peer Lindsay dhe Reid Gavin, 2013). 

 

1.7.1  Disleksia qendrore 

Disleksia qendrore përfshin: disleksinë sipërfaqësore, disleksinë semantike, disleksinë 

fonologjike dhe disleksinë e thellë (Woollams Anna M., 2013). 

Disleksia sipërfaqësore 

Në disleksinë sipërfaqësore, fjalët me shqiptime të rregullta lexohen më saktë se fjalët me 

shqiptim të parregullt. Vështirësi në dallimin e homofoneve është një diagnostifikim i 

përdorur për disa forma të disleksisë sipërfaqësore. 

Vështirësia në të lexuar sipërfaqësore lind kur një person më parë i shkolluar përjeton 

dëmtimin e trurit, gjë që rezulton në gabimet e shqiptimit, rrjedhshmëri në rrugën 

leksikore (Harley Trevor, 2014). 

Disleksia fonologjike 

Nxënësit mund të lexojnë fjalë të njohura apo që i kanë lexuar më parë, por jo ato që nuk 
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i kanë lexuar asnjëherë më parë. Disleksia fonologjike ka një program i cili ndihmon në 

përmirësimin e kësaj vështirësie e cila quhet LIPS. Ky program përdor këto tri mënyra 

për të pasur sukses: të dëgjuarit, të shikuarit dhe të folurit (Wilson Stephen, 2013).  

Disleksia e thellë 

Individët me disleksi të thellë përjetojnë paralexinë semantike (para-disleksinë) dhe 

disleksinë fonologjike, gjë që e bën personin të lexojë një fjalë, dhe pastaj të thotë një 

kuptim të lidhur në vend të kuptimit të shënjuar. Disleksia e thellë është e lidhur me 

dëmtime të pastra fonologjike të përpunimit. Disleksia e thellë është shkaktuar nga 

dëmtimi i përhapur në tru që shpesh përfshin hemisferën e majtë. Hipoteza e 

"vazhdimësisë" pohon se disleksia e thellë zhvillohet nga disleksia fonologjike (Leff 

Alexander dhe Starrfelt Randi, 2013). 

 

 

1.7.2 Disleksia periferike 

Disleksia periferike është përshkruar si ndikojnë në analizën vizuale të shkronjave si 

rezultat i lëndimeve të trurit. Hemianopsia (verbëria), humbja e fushës vizuale në anën e 

majtë ose djathtas në mes në mënyrë vertikale, është e lidhur me arsyjen pse mendohet se 

nuk kanë këta nxënës aftësinë e të lexuarit (Ellis Andrew W. dhe Young Andrew W., 

2013). 

Disleksia e pastër 

Konsiderohet "e pastër", sepse nuk shoqërohet me dëmtime të tjera të rëndësishme 

gjuhësore. Disleksia e pastër nuk ndikon në stilin e të folurit, stilit të shkrimit të dorës, 

pengesave të gjuhës ose të kuptuarit. Disleksia e pastër është shkaktuar nga lëndime në 

zonën e formës së fjalës vizuale. Mund të shkaktohet edhe nga dëmtime në lobin e majtë 

të trurit. Ndihmesë në kalimin e kësaj vështirësie është rileximi i një teksti (S.Randi, O. 

R.Rós, Arendt dhe Ida-Marie, 2013). 

Disleksia hemianopike 

Disleksija hemianopike zakonisht konsiderohet të rrjedhë nga humbja e terrenit vizual për 

shkak të dëmtimit të korteksit primar vizual. Nxënësit mund të ankohen për leximin e 

teksteve të gjata që janë të lodhshëme për ta, andaj lexojnë ngadalë, por janë në gjendje të 

lexojnë normalisht fjalët individuale. Kjo është forma më e zakonshme e disleksisë 
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periferike (Schuett Susanne, 2009). 

 

1.7.3 Disleksia neglizhente 

Disleksia neglizhente, disa shkronja, më së shpeshti ato në fillim ose në anën e majtë të 

një fjale, anashkalohen ose lexohen keq gjatë leximit. Përdorën  syze të prizmit është 

treguar të zvogëlojë ndjeshëm këtë gjendje (Farah  Martha J. dhe Ratcliff Graham,2013). 

Disleksioni i vëmendshëm 

Fëmijët me disleksi të vëmendshëm ankohen për grumbullimin e tekstit që lexojnë, 

zakonisht i përziejnë dy fjali në një fjali të vetme. Zmadhimi i shkronjave do ndihmonte 

këta nxënës (Bogon J.,  Finke K. dhe Stenneken P., 2014). 

 

1.8 A shërohet ose tejkalohet vështirësia në lexim dhe 

rrjedhshmëri 

 

Me një fjalë, jo. Disleksia është një kusht i përjetshëm që prek njerëzit deri në pleqëri. 

Por ekzistonjë teknika dhe forma të tjera në tejkalimin e kësaj vështirësie (Torgesen J.K., 

2000). 

Vështirësia në të lexuar dhe rrjedhshmëri sigurisht që mund të tejkalohet por nuk 

shërohet tërësisht asnjëherë. Në këtë kapitull do t’i përmend disa mënyra si të tejkalohet 

kjo pengesë. 

Këta fëmijë që e kanë këtë vështirësi është mirë që përreth të kenë fëmijë ose të rritur që 

lexojnë për kënaqësi dhe që ju pëlqejnë të lexojnë libra të zhanreve të ndryshme Fëmijët 

duhet të inkurajohen të lexojnë çfarë do libri pa e gjykuar fare, nëse i pëlqejnë edhe ato 

për mosha më të të vogla madje edhe ato me ilustrime, le të fillojë aty pra se të gjithë 

kemi filluar diku. Fëmijët ti përkrahim në zgjedhjet e tyre duke ju thënë: “Të lumtë, bëre 

zgjedhje të mirë”.  

Duhet që të ndajnë një kohë të mjaftueshme për të lexuar, jo vetëm në shkollë por edhe 

në shtëpi ose në vende tjera. Leximin mund ta bëjnë kudo. (D. Carroll dhe J.Xhaferi, 

2013). 

Një ndihmesë tjetër është që prindërit duke ndarë kohë për të lexuar me ta, qoftë nga 
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gazeta e mëngjesit ose revista, qoftë natën një tregim para se të flenë. 

Prindërit mund t’i ndihmojnë fëmijët e tyre duke i dërguar në biblotekë, të paktën dy deri 

tri herë në javë nga 1 ose 2 orë. 

Nxënësit kalojnë një pjesë të ditës në shkollë, andaj mësuesit mund t’u vijnë në ndihmë 

këtyre nxënësve pa e kuptuar vetë nxënësi. Ata nxënës me vështirësi mund të lexojnë 

pjesën që kanë për të mësuar atë ditë me zë për gjithë shokët e tyre (SHDA, 2015). 

Ka mundësi që nxënësit nuk i pëlqejnë tekstet shkollore andaj nuk i lexojnë ato, dhe 

mësimdhënësit  kanë për detyrë të gjejnë materiale të ndryshme, madje edhe nga interneti 

me ilustrime dhe figura të ndryshme, gjitha format që fëmijët pëlqejnë. Nuk duhet t’i 

lejojmë të mësojnë në mënyrë mekanike, nëse nxënësi lexon shpejtë, pa i respektuar 

shenjat e pikësimit, mësuesja ose prindi duhet t’i tregojnë se është duke bërë gabim. 

Duhet të krijojmë shprehi të lexuarit tek nxënësit, të bëjnë lexim të përditshëm dhe të 

vazhdueshëm.  

Këta fëmijë kanë nevojë për motivim si nga ana e mësuesit, prindërit dhe shoqëria. Nëse 

përqeshën nga shokët, duhet ta parandalojmë sepse fëmija nuk do të lexojë më dhe 

shkaktojnë një ndjenjë inferioriteti (USAID, 2013). 

 

1.9 Këshilla nga nxënësit me vështirësi në lexim dhe 

rrjedhshmëri 

 

Ndjekja e kohës 

Nuk lejohet të keni teknologji afër vetës kur lexoni ose bëni detyra. Në murin tuaj 

vendoseni një kalendar, dhe aty shënoni sa kohë ju duhet për të mbaruar sepse ju 

nevojitet më shumë kohë qoftë në lexim ose bërjen e detyrave. Kur i mbaroni detyrat 

shkruani datën dhe sigurohuni që ti ndani ato në pjesë të vogla (D. Carroll dhe J.Xhaferi, 

2013). 

 

Këshilla teknike 

Power Point ju ndihmon shumë, mund të përdorni komjuterin në vend të fletores sepse 

mund të përdorni spell-check (drejtshkrim) dhe u tregon cilat gabime që i keni bërë.  
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Po ashtu mund ta përdorni Google voice search, që mund të kërkoni me zë diçka pa e 

shkruar, këtë mund ta përdorni edhe në telefon (Po aty). 

 

Incizimi 

Mund ta incizoni vetën me telefon duke lexuar atë që keni shkruar. E dëgjoni disa herë 

atë që keni incizuar, jo vetëm që kuptoni gabimet tuaja por me dëgjim auditiv mësoni dhe 

e mbani mend atë që jeni duke e mësuar (Po aty). 

 

Menaxhimi i materialit 

Kur keni të lexoni shumë në mënyrë që të fokusoheni më lehtë, atë pjesë të tekstit ndajeni 

në pjesë të vogla dhe pastaj çdoherë pushoni dhe jepni vetës kohë shumë për të mbaruar 

(Po aty). 

 

Çështje qëndrimi 

Bisedoni me më të vjetër që kanë të njejtën vështirësi si ju, ata do t’ju frymëzojnë dhe 

ndihmojnë për jetë. Ata kanë arritur qëllimet e tyre në jetë edhe pa teknologji dhe pa u 

lehtësuar jetën, prandaj do ndiheni të sigurt se do të arrini sukses (Po aty). 

 

Pranojeni vetën 

Kuptojeni që kjo vështirësi është ajo që ju bën unik dhe se është pjesë e juaja, por mos e 

mendoni se do  t’ju pengojë ta bëni atë që doni (Po aty). 

                 

1.10 Keqkuptimet e shpeshta rreth nxënësve me disleksi  

 

Shkrimi i shkronjave dhe i fjalëve prapa janë simptomat e disleksisë 

Shkrimi i shkronjave dhe i fjalëve prapa janë të zakonshme në fazat e hershme të të 

nxënit për të lexuar, jo vetëm tek nxënësit me disleksi, por edhe për nxënësit e tjerë. 

Vetëm pse nxënësi nuk ka vendosur fjalën në mënyrë të duhur nuk do të thotë se ka 

vështirsi në lexim dhe rrjedhshmëri (Adams, 1990). 

 



19 

 

   

Paaftësitë e leximit shkaktohen nga problemet e perceptimit vizual 

Konsensusi aktual i bazuar në një hulumtim të madh është se disleksija karakterizohet më 

së miri si një problem me përpunimi i gjuhës në nivelin e fonemës, jo një problem me 

përpunimin vizuel (Lyon, 2003 dhe Rayner , 2001) 

 

Disleksia me kalimin e kohës vetëm rritet më shumë tek fëmija 

Nuk ka dëshmi se disleksia është një problem që mund të rritet. Ekzistojnë, megjithatë, 

prova të forta që fëmijët me probleme të leximit tregojnë një deficit të vazhdueshëm në 

leximin e tyre. (Francis, Shaywitz, Stuebing, Shaywitz dhe Fletcher, 1996). Më shumë 

prova të forta tregojnë se fëmijët me disleksi vazhdojnë të përjetojnë probleme të leximit 

në adoleshencë dhe në moshë madhore (Shaywitz, 2003). 

 

Një nxënës me disleksi nuk mund të mësojë kurrë për të lexuar 

Kjo nuk është aspak e vërtetë. Nxënësit me ushtrime instensive për një kohë të gjatë, 

mësojnë të lexojnë por asnjëherë nuk e fitojnë aftësinë e të lexuarit të shpejtë. Këta 

nxënës do lexojnë gjithmonë ngadalë (Torgesen J. K., Rashotte C. A., dhe Alexander A., 

2001). 

 

Fëmijët e mençur nuk mund të jenë disleksikë ose të kenë një paaftësi të mësuari. 

Disleksia nuk lidhet me intelegjencën. Shumë individë disleksikë janë shumë të 

ndritshëm dhe krijues dhe kanë kryer gjëra të mahnitshme kur janë rritur (Shaywitz S. E., 

Shaywitz B.A, Fletcher, dhe Escobar, 1990). 

 

Çdo fëmijë që ka vështirësi leximi dhe rrjedhshmëri është disleksikë. 

Disleksia është shkaku më i zakonshëm i vështirësive në lexim, por nuk është i vetmi 

shkak. Fëmijët me probleme të kuptuarit të gjuhës së folur gjithashtu kanë probleme edhe 

në kuptimin e asaj që lexojnë, meqë gjuha e folur nënkupton të mësojë të lexojë, të 

shqiptojë me rrjedhshmëri, dhe të shkruajë. Disleksia jo vetëm që shkakton vështirësi në 

lexim, por mund të shfaqet edhe në sfidat në drejtshkrimin, shprehjen verbale, fjalën, 

shkrimin dhe memorizimin. Nëse një fëmijë është disleksikë, ka gjasa të tregojë shenja të 

tjera paralajmëruese përveç problemeve me lexim (Adams, 1990). 



20 

 

   

 

Shumica e mësuesve njohin shenjat paralajmëruese të disleksisë, kështu që ata 

mund të alarmojnë një prind nëse fëmija i tyre po tregon simptoma. 

Një individ me disleksi shpesh përballet me sfida kur shkon në shkollë. Shumica e 

mësuesve në klasë nuk kanë pasur trajnime formale në disleksi. Meqenëse ekzistojnë kaq 

shumë lloje dhe rreziqe të ndryshme të një paaftësie të mësuarit që potencialisht mund të 

gjenden në një klasë në një kohë të caktuar, është e vështirë për një mësues të jetë ekspert 

dhe të identifikojë të gjitha nevojat e nxënësve. Prandaj, nëse fëmija juaj po lufton të 

lexojë më mirë dhe nuk po arrin, duhet të flisni me mësuesit e fëmijës suaj dhe të 

ndërtoni hapat drejt kërkimit të ndihmës shtesë dhe, nëse është e nevojshme, një referim 

special për arsimin për një paaftësi të dyshimtë të të mësuarit (Muter V. 2003). 

 

Më shumë djem sesa vajza kanë disleksi. 

Paaftësitë e leximit të djemve vërtet identifikohen më shpesh sesa te vajzat, por studimet 

tregojnë se identifikimi i tillë është i njëanshëm. Prevalenca aktuale e çrregullimit është 

pothuajse identike në të dy gjinitë. Pra, pse janë dërguar më shumë djem për testim sesa 

vajza? Kryesisht është për shkak të sjelljes së tyre. Duket se kur djemtë në klasën e parë, 

të dytë ose të tretë nuk mund të kryejnë detyra në klasë ose detyrat e shtëpisë, bëjnë 

sjellje të këqija. Prindërit dhe mësuesit e vërejnë këtë sjellje, dhe pastaj përpiqen të 

kuptojnë se pse po sillen kështu - duke i dërguar ata për testim. Por, shpesh, kur vajzat në 

klasat e hershme nuk mund të lexojnë ose nuk mundën të bëjnë një punë të caktuar, ato 

tentojnë të qetësohen, shkojnë në dhomën e tyre dhe përpiqen të bëhen të padukshme. 

Kështu që nuk vërehen shpejtë. Shpesh, vështirësia në të lexuar tek vajzat nuk zbulohet 

deri vonë (Rashotte C.A., dhe Alexander A., 2001). 
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                                    2. METODOLOGJIA 

 

2.1 Dizajni hulumtues 

Në këtë kapitull do ta prezantoj qasjen time për temën që ka të bëjë me aftësitë e 

rrjedhshmërisë në të lexuar që janë aftësi të vështira për t’i nxënë. Metodologjia e këtij 

punimi është hulumtim 

në veprim. Kam përdorur metodën sasiore. Mësimdhënësit duhet të udhëhiqen drejt 

identifikimit të vështirësive që nxënësit kanë në të lexuarit e rrjedhshëm dhe mënyrën e 

tejkalimit të këtyre vështirësive. Procesi i mësimit të shkathtësive në klasat e hershme 

kërkon kohë, dhe është e një rëndësie të veçantë. Qëllimi i këtij hulumtimi është gjetja e 

mënyrave për ngritjen e nivelit të rrjedhshmërisë në të lexuar tek nxënësit e klasëve të 

treta, ku me ndihmën e aktiviteteve të ndryshme mësimore që kanë ndikimin të 

drejtpërdrejtë në pengesën e vështirësive dhe përmirësimin e rrjedhshmërisë.  

 

Objektivat dhe pyetjet 

Objektiva 1.Të identifikojmë faktorët që ndikojnë në rrjedhshmëri të leximit. 

Pyetja 1.Cilët janë faktorët që ndikojnë në rrjedhshmëri të leximit? 

Objektiva 2.Të gjejmë mëyrën për nxitjen e të lexuarit të rrjedhshëm. 

Pyetja 2.Cilat janë teknikat e të lexuarit të rrjedhshëm? 

Objektiva 3.Të konstatojmë se sa ndihmon rrjedhshmëria në të lexuarit dhe të folurit e 

gjuhë standarde? 

Pyetja 3.Sa ndihmon të lexuarit e rrjedhshëm në të folurit e gjuhës standarde? 

 

Hulumtimi është bazuar në dy hipoteza: 

H1. Gjetja e teknikave ndikon në rrjedhshmërinë e të lexuarit. 

H2: Të lexuarit e rrjedhshëm ndikon në të folurit e gjuhës standarde.  
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   2.2 Pjesëmarrësit,  

Këtë hulumtim e bëra me nxënësit e klasës së tretë, në dy shkolla të qytetit të Mitrovicës 

nga 7 që janë gjithsej, të cilat i përzgjodha në mënyrë të rastësishme. Në shkollën “Andon 

Zako Çajupi” janë 62 nxënës, kurse “Aziz Sylejman” janë 14 nxënës. Pra gjithsej 76 

nxënës marrin pjesë në hulumtim. 

    2.3 Instrumentet,  

Instrumentin që e kam përdorur për këtë hulumtim është pyetësori. Pyetësori ka gjithsej 

15 pyetje, i cili është formular nga Anne Arnett dhe Eric Aune në vitin 2011, me drejtë 

përdorimi nga të gjithë, gjithashtu është validuar (Cronbach’s Alpha =0.71). Përgjigjet 

janë me shkallën e Likerit (aspak, pak, ndonjëherë, shumë). Të gjithë pyetësorët dhe 

pyetjet janë plotësuar, që do të thotë nuk kemi asnjë mungesë. 

     2.4 Mënyra e mbledhjes së të dhënave, 

Hulumtimin e bëra në shkollat e qytetit të Mitrovicës, me nxënësit e klasës së tretë, në dy 

shkolla të qytetit të Mitrovicës, të cilat i përzgjodha në mënyrë të rastësishme. Këtë 

përzgjedhje e bëra kështu, mora 7 fletë të vogla dhe shkrova numrat nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

dhe e tërhjeka numrin 2, që do të thotë se 2 shkolla do të jenë pjesëmarrës në hulumtimin 

tim. Pastaj shkrova në 7 fletë të vogla emrat e shkollave, aty përzgjodha shkollën “Andon 

Zako Çajupi” dhe “Aziz Sylejmani”. Për të realizuar punën në terren na është dashur që 

të marrim lejen nga DKA-ja. Kjo leje na jep të drejtën që të realizojmë hulumtimin nëpër 

shkolla. Lejen na ka siguruar Universiteti. Pasi që është siguruar leja janë bërë përgatitjet 

për punën në terren. Të dhënat janë mbledhur në një periudhë kohore prej 2 ditësh, 30-31 

maj 2018. Ditën e parë janë shpërndarë pyetësorët në shkollën “Aziz Sylejmani”, kurse 

ditën e dytë në shkollën “Andon Zako Çajupi”. Nxënësit i kam lajmëruar 2 ditë më herët. 

Për këtë kam marrë leje nga prindërit përmes formularit qe është vendosur në fund të 

punimit. Pyetjet kanë qenë të qarta, dhe janë lexuar në forma individuale. Nuk ka pasur 

kohë të limituar për përgjigje. 

     2.5 Analizat,  

Të dhënat e këtij hulumtimi janë analizuar përmes metodës statistikore, përmes programit 

“Paketa Statistikore për Shkenca Sociale” (SPSS) dhe paraqitën të gjitha të dhënat e 
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grumbulluara në tabela dhe grafika. Rezultatet e fituara janë analizuar me përqindje.                             

     

   2.6 Aspektin etik, 

Sigurisht, që një element që e kam respektuar në hulumtimin tim është etika, e cila 

rregullon që 

mos të cenohet e drejta e pjesëmarrësve. Qasja ka filluar me kontaktin e parë me 

udhëheqësit e instucioneve dhe mësimdhënësit. Fillimisht dy drejtorëve të shkollave u 

dhashë nga një pyetësor që e panë se ishte anonim, me përjashtim që është shkruar emri i 

shkollës dhe gjinia. Pastaj drejtorët më drejtuan tek mësimdhënëset edhe atyre u dhashë 

nga një kopje të pyetësorit. Për ta lejuar pjesëmarrjen e nxënësve u dhashë nxënësve nga 

një kopje të një formulari nëse ishin dakord prindërit të marrin pjesë fëmijët e tyre. Nëse 

lejonin, duhet ta konfirmonin me një nënshkrim. Të gjithë nxënësit e kanë kthyer 

përgjigje pozitive. Arsyeja pse kam vendosur që pyetësori të jetë anonim, është se edhe 

prindërit edhe nxënësit do ndjehen më të sigurtë dhe përgjigjen pa hezitim. 
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                                           3. REZULTATE 

 

Në këto tabela do gjejmë rezultet e nxënësve të klasave të treta që kanë vështirësi në 

lexim dhe rrjedhshmëri. Analizat deskriptive na ndihmon në prezantimin e të dhënave, 

mbledhjen, organizimin dhe përmbledhjen. 

Në grafikën 1 është paraqitur gjinia e pjesëmarrësve për shkolla, ku edhe në grafikë 

shihet pjesëmarrje më e madhe e gjinisë mashkullore në shkollën “Andon Zako Çajupi”, 

kurse në shkollën “Aziz Sylejmani” ka më shumë femra. 

 

 

 

  Grafiku 1. Gjinia e pjesëmarrësve dhe shkolla fillore 
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Tabela 1 

                                A keni vështirësi të tregoni cila është ana e majtë dhe e djathtë 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak               35   46 

Pak               21   27.6 

Ndonjëherë               15   19.8 

Shumë                 5   6.6 

Gjithsej               76   100.0 

 

Në këtë tabelë është paraqitur analiza deskriptive, ku janë të paraqitura variablat: aspak, 

pak, ndonjëherë dhe shumë. Analiza e tyre është bërë me përqindje. Në këtë tabelë shihet 

se në këto dy shkolla nxënësit kanë vështirësi në dallimin e dy drejtimeve, ku vetëm 35 

prej tyre u përgjigjën me “aspak”. Nga literatura më lartë shihet se një nga shenjat e 

mundësis që fëmija të ketë disleksi është kur nuk mundet të tregojë drejtimet. 

 

Tabela 2  

                                                    A e pëlqeni leximin me zë    

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak                 2    2.7 

Pak               21    27.6 

Ndonjëherë               16    21 

Shumë               37    48.7 

Gjithsej               76    100.0 

Në tabelën 2 paraqitet analiza deskriptive, përmes përqindjes është bërë analiza e pyetjes 

“ Sa lexoni ”. Variablat e kësaj pyetje janë: aspak, pak, ndonjëherë dhe shumë. Fëmijët 

jepin këto përgjigje që janë shqetësuese, vetëm 48.7% ose 37 prej tyre e pëlqenin. 

 

Tabela 3         

                                               A e pëlqeni leximin në heshtje 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Pak             8   10.5 

Ndonjëherë             9 11.8 

Shumë             59 77.7 

Gjithsej             76 100.0 



26 

 

   

Në tabelën 3 është paraqitur analiza deskriptive e variablave si: pak, ndonjëherë dhe 

shumë, të cilat janë analizuar me përqindje. 

 

Tabela 4 

                                         A e pëlqeni leximin e librave me shumë faqe 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak               8   10.5 

Pak               7    9.4 

Ndonjëherë               3    3.6 

Shumë               58    76.5 

Gjithsej               76    100.0 

 

Në tabelën 4 është paraqitur analiza deskriptive për variabla të ndryshme, ku janë 

analizuar me përqindje rezultatet e pyetjes. Fëmijët që iu përgjigjen pak ose aspak që 

është 19.9% ka mundësi që të kenë disleksi ose thjeshtë pëlqejnë libra me tregime dhe jo 

romane ose novela. Një nga shenjat e disleksisë është mos aftësia për të lexuar një libër 

me shumë faqe për arsye se nxënësi humbet mbrenda asaj faqe dhe vetëm shëtitë sytë. 

 

Tabela 5      

                              A ju pëlqen të lexoni libra me ilustrime      

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Pak             1   1.3 

Ndonjëherë             9 11.8 

Shumë             66 86.8 

Gjithsej             76 100.0 

 

Tabela 5 ka variablat e ndryshme siç janë: aspak, pak, ndonjëherë dhe shumë, i kam 

paraqitur me analizë deskriptive dhe kam analizuar përqindjen. Sigurisht që ishte një 

rezultat i pritur, ku 86.8% nxënës janë përgjigjur me “shumë”. Nxënësit qysh nga 

fëmijëria e hershme, ende pa ecur, me kënaqësi i marrin në duar librat me ilustrime. 
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Tabela 6         

                                     A e vizitoni bibliotekën për marrjen e ndonjë libri 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak             1   1.3 

Pak             9 11.8 

Shumë             66 86.8 

Gjithsej             76 100.0 

 

Në tabelë 6 variablat e ndryshme siç janë: aspak, pak dhe shumë, i kam paraqitur me 

analizë deskriptive dhe kam analizuar përqindjen. Është çështje shqetësuese se ku 34.2% 

u përgjigjën me “pak” dhe 7.9% me “aspak”        

                                     

Tabela 7 

 

                                 A lexojnë familjarët tuaj libra, gazeta ose revista 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak               5   6.6 

Pak               8   10.5 

Ndonjëherë               37   48.7 

Shumë               26   34.2 

Gjithsej               76   100.0 

 

Në tabelë 7 variablat e ndryshme siç janë: aspak, pak dhe shumë, i kam paraqitur me 

analizë deskriptive dhe kam analizuar përqindjen. Fëmijët kanë shembull për jetë 

prindërit, janë pasqyrë për ta dhe një rezultat i tillë është dëshpërues ngase vetëm 34.2% 

lexonin “shumë”. Nëse prindi nuk lexon për vetën e tij, si do ta motivojë fëmijën e vetë?! 

 

Tabela 8 

                                                A lexoni libra gjatë kohës së lire 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Pak                10 13.2 

Shumë                66 86.8 

Gjithsej                76 100.0 

Analiza deskriptive me përqindje është paraqitur në tabelën 8 për pyetjen “A lexoni libra 

gjatë kohës së lirë”, ku janë të paraqitura variablat: pak dhe shumë.  
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Tabela 9         

                                               A keni vështirësi gjatë të lexuarit 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak               43   56.6 

Pak               11   14.5 

Ndonjëherë                13   17.1 

Shumë                9   11.8 

Gjithsej               76   100.0 

                              

Tabela 9 është paraqitur analiza deskriptive për variabla të ndryshme, ku janë analizuar 

me përqindje rezultatet e pyetjes. 

 

Tabela 10 

                                                   A ju pëlqejnë tekstet shkollore  

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Pak                3 3.9 

Shumë                73 96.1 

Gjithsej                76 100.0 

 

Në tabelën 10 është paraqitur analiza deskriptive e variablave si: pak dhe shumë, ku është 

bërë analiza me përqindje. Vetëm 3.9% dhanë përgjigjen se ju pëlqenin “pak” tekstet 

shkollore, që na le të kuptojmë që tekstet shkollore kanë mjaftë elemente atraktive dhe 

interesante për ta. 

 

Tabela 11 

                               Të lexuarit e rrjedhshëm ndikon në të folurit e gjuhës standarde 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak nuk pajtohem               2   2.6 

Pajtohem pjesërisht               4   5.3 

Pajtohem               10   13.2 

Plotësisht pajtohem               60   78.9 

Gjithsej               76   100.0 

Analiza deskriptive është paraqitur në tabelën 11, ku janë paraqitur variablat: aspak nuk 

pajtojem, pajtohem pjesërisht, pajtohem dhe plotësisht pajtohem. Analiza e tyre është 

bërë me përqindje. Kjo është pyetja e cila e vërtetojë hipotezën time, se vetëm 2.6% e 
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nxënësve u përgjigjen me “aspak nuk pajtohem”. Sa më të bukur të kemi rrjedhshmërinë, 

aq më bukur e flasin gjuhën standarde. 

 

Tabela 12         

                                    Teknikat ndihmojnë në rrjedhshmërin e të lexuarit   

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Pajtohem pjesërisht             5   6.6 

Pajtohem             11 14.5 

Plotësisht pajtohem             60 78.9 

Gjithsej             76 100.0 

 

 Në tabelën 12 është bërë analiza deskriptive e variablave siç janë: pajtohem pjesërisht, 

pajtohem dhe plotësisht pajtohem, të cilat janë analizuar me përqindje. Sigurisht që 

teknikat ndihmojnë shumë fëmijën në lehtësimin e të lexuarit dhe rrjedhshmërisë, ku 

78.9% nxënës u përgjigjën me “plotësisht pajtohem”. 

               

 Tabela 13 

                                                 A bëheni konfuz kur flisni në publikë 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Pak                63 82.9 

Shumë                13 17.1 

Gjithsej                76 100.0 

 

Tabela 13 është paraqitur analiza deskriptive për variabla të ndryshme, ku janë analizuar 

me përqindje rezultatet e pyetjes. 

 

 Tabela 14           

                                      A ju ngjasojnë shkronjat b-d, u-n, m-n 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak               47   61.8 

Pak               21   27.63 

Ndonjëherë                3   4 

Shumë                5   6.6 

Gjithsej               76   100.0 
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Tabela 14 është paraqitur analiza deskriptive për variabla të ndryshme, ku janë analizuar 

me përqindje rezultatet e pyetjes. Fëmijët që kanë disleksi kanë problemin e pasqyrës së 

shkronjave, një shkronjë u duket e njejta me tjetrën. Rezultatet e kësaj pyetje tregojnë që 

6.6% hasin në një problem të tillë dhe vetëm 4% janë përgjigjur “ndonjëherë”. 

 

Tabela 15 

                                            A ju ngjasojnë numrat 59 dhe 95 

 Numri i pjesëmarrësve Përqindja 

 

 

Aspak               43   56.6 

Pak               23   30.3 

Ndonjëherë                4   5.26 

Shumë                6   7.9 

Gjithsej               76   100.0 

 

Në tabelën 15 variablat e ndryshme siç janë: aspak, pak, ndonjëherë dhe shumë, i kam 

paraqitur me analizë deskriptive dhe kam analizuar përqindjen. Rezultatet janë pothuajse 

të ngjashme me ato të pyetjes më lartë sepse nxënësit disleksi siç e përmenda më lartë u 

krijohet ose paraqiten para syve të tyre numrat si në pasqyrë. Përgjigjet e tyre janë këto: 

7.9% për “shumë” dhe 5.26% për “ndonjëherë”. 
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                                          4. DISKUTIME 

 

Në këtë kapitull do të interpetojë, dhe studioj rezultatet bazuar në pyetjet kërkimore të 

dhëna në tabelat e lartëshënuara, do bëj krahasimin e rezultateve të punimit tim me 

punimet e ngjashme dhe krahasimi mes hulumtimeve që vërtetojnë ose i ulin hipotezat e 

mija. 

Hipotezat e punimit tim që i kam parashtruar para se të fillojë të punoj u vërtetuan nga 

nxënësit pozitivisht: “Teknikat ndihmojnë në rrjedhshmërinë e të lexuarit” dhe “Të 

lexuarit e rrjedhshëm ndikon në të folurit e gjuhës standarde”. Rezultatet e këtij punimi 

që janë 78.9%  për ndikimin e teknikave në rrjedhshmëri dhe se rrjedhshmëria ndikon në 

gjuhën standarde, nëse i krahasojmë hipotezat e bëra nga një studente e Universitetit të 

Prishtinës (Dh. Hajdari, 2004) “Rrjedhshmëria e të folurit tek nxënësit e shkollave të 

Prishtinës në ciklin e ulët” që ishte 64.3% se nxënësit me rrjedhshmëri më të mirë e flasin 

gjuhën standarde më bukur, kemi rezultat prej 14.6% më të lartë në Mitrovicë. 

Nxënësit pëlqenin më shumë leximin në heshtje 77.7% sesa me zë 48.7%, kjo na le të 

kuptojmë, që nxënësit vështirësinë që mund ta kenë, mund ta fshehin. 

Fëmijët pëlqejnë më shumë libra me ilustrime, dhe nuk është çudi të prisja këtë përqindje 

prej 86.8%,  sepse shumica e nxënësve qysh nga fëmijëria e hershme, ende pa ecur, me 

kënaqësi i marrin në duar librat e tillë. 

Çështje shqetësuese është fakti që familjarët e këtyre fëmijëve nuk lexonin gazeta apo 

libra, ku vetëm 34.2% kishin dhënë përgjigje “shumë”. Nëse krahasojmë me rezultatet e 

bëra nga NCBI tregojnë se 73.3% e nxënësve që kishin familjarë të shkolluar, pra 

familjarët e tyre lexonin nuk kishin vështirësi në lexim dhe rrjedhshmëri. 

Padyshim që nxënësit që lexojnë do kenë vështirësi më pak dhe rrjedhshmëri me të 

këndshme, prandaj është e nevojshme që të lexojnë në kohën e lirë, andaj 13.2% e 

nxënësve që nuk lexojnë, prindërit dhe mësimdhënësit kanë për detyrë të krijojnë tek këta 

fëmijë shprehinë e të lexuarit. E fëmijët me vështirësi duhet të lexojnë kudo që shohin 

shkrime, vetëm 56.6% në hulumtimin tim kishin dhënë përgjigje se nuk kishin vështirësi 

në lexim dhe rrjedhshmëri. Por nëse i krahasojmë me rezultatet e hulumtimit 

“Vështirësitë në lexim”  (D. Bardheci, 2018) gjatë 4 muajve që kishte bërë, doli rezultat 
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më i mirë prej 17% nga muaji i parë në të katërtin vetëm me përsëritjen e një liste me 

fjalë. Përsëritja ndihmon, jo vetëm në zvogëlimin e vështirësisë por edhe rrjedhshmërisë. 

Gjithashtu rezultatet e  hulumtimit “ Fluent and nonfluent forms of tranfer in reading 

words and their message” (H. J. Faulkner dhe B.A. Levy) tregojnë se përsëritja me zë e 

tekstit ndikonë në përmirësimin e rrjedhshmërisë prej 24.4%. 

Ngjasimi i shkronjave mes vete dhe numrave është një nga shenjat e disleksisë, në 

hulumtimin tim kemi vetëm 7.9% nxënës kishin dhënë këtë përgjigje.   

Tekstet shkollore kanë mjaftë elemente interesante që mund ta nxisin nxënësin të lexojnë 

më tej, por edhe sikur mos jenë mjaftë tërheqëse, sot kemi tekonologjinë e cila na 

lehtëson punën kemi materiale të shumta që mundemi t’i shkarkojmë nga interneti, dhe ta 

bëjmë orën më atraktive për ta. Vetëm 3.9% e fëmijëve nuk u pëlqenin tekstet shkollore. 

Për t’i nxitur nxënësit që të lexojnë me rrjedhshmëri dhe kujdes, duhet të gjejmë një 

mënyrë sa më të përshtatshme, duke i stimuluar me ndonjë aktivitet që gjejnë kënaqësi. 

Në SHBA hulumtimi i bërë nga L. S. Siegel në 2006, “Perspectives on dyslexia” tregojnë 

se nxënësit që bëjnë lexim sistematik, motivohen dhe mësueset përdorin teknika e metoda 

të ndryshme gjatë procesit mësimor kanë 79.8% lexim dhe rrjedhshmëri më të bukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siegel%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19030329
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                   5. KONKLUDIME DHE REKOMANDIME 

 

Në këtë kapitull do të bëjmë një përmbledhje të konkludimeve dhe rekomandimeve lidhur 

me temën e punimit. Në bazë të këtij pyetësori dhe rezultateve që kam bërë dhe marrë 

nga mostra e nxënësve të klasëve të treta, kam hasur që ndikim të madh kishte familja e 

tyre në të cilën jetojnë. Gjetjet të këtij studimi tregojnë që familjarët e nxënësve që 

lexojnë libra ose gazeta, kanë më pak vështirësi në të lexuar, se sa ata të cilët nuk lexojnë 

fare.  

Rekomandoj se duhet t’i sugjerojmë prindërve, të lexojnë së bashku me fëmijë libra të 

ndryshëm, që ndikojnë në largimin e vështirësive te të lexuarit si dhe në një rrjedhshmëri. 

Në mëngjes mundën të lexojnë gazetën, e në mbrëmje tregime për fëmijë para se të flenë.  

Bibliotekat e shkollave janë në një përqindje të mesme të furnizuara me libra. Ky rast 

duhet të shqyrtohet dhe të kërkohet nga drejtoria e arsimit, që të bëhet furnizimi i 

bibliotekës me libra. Pas realizimit të kësaj kërkese, atëherë nxitja do të jetë e gatshme 

për leximin e librave. Kam hasur se nxitja e të lexuarit të librave të shumtë ka ndikim të 

veçantë te rritja e efektit te nxënësit përmes aktiviteteve dhe teknikave të ndryshme.  

Rekomandoj mësimdhënësit të përdorin sa më shumë libra të zhanreve të ndryshme, 

aktivitete të ndryshme të leximit, teknika si: shokë leximi, leximi me jehonë, leximi i 

pësëritur, leximi në dyshe, leximi i pandërprerë, tiketat me fjalë etj. Të gjejnë tekste me 

tema të përshtatshme për të lexuarit me jehonë, të merren libra nga biblioteka e shkollës 

ose nga libraria për të pasuruar mësimdhënien dhe të lexuarit, të vizitojnë panaire të 

librave, të vetëdijesohen prindërit, që të lexojnë së bashku me fëmijët e tyre etj.  

Studimi adreson se leximi i rrjedhshëm ka ndikim në të folurit e gjuhës standarde. 

Shumica e nxënësve kanë qenë në pajtim me këtë pyetje. Pas plotësimit të pyetësorit 

vërejtëm që ata nxënës të cilët kanë shprehi me një të folur të gjuhës standarde, nuk e 

kanë të vështirë të kenë një rrjedhshmëri. E gjithë kjo bartet nga familja.  

Rekomandoj, që mësimdhënësit të mos ngurojnë, por të angazhohen më shumë rreth 

shprehisë së të folurit të gjuhës standarde, sepse kjo do të ketë një ndikim të madh për 

rrjedhshmëri. Edhe leximi i librave, shtypit, emisioneve të ndryshme edukative-arsimore 

ka ndikim të madh rreth kësaj çështje. 

Nxënësit kanë mundësi të mos i pëlqejnë tekstet shkollore, ose librat që ju pëlqejnë më 
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shumë. Shokët mund t’i përqeshin për përzgjedhje, andaj ata mund t’i lënë anash pastaj 

leximin.  

Rekomandoj, që mësimdhënësit të përdorin sa më shumë libra me ilustrime që ndikojnë 

në dëshirën e të lexuarit te nxënësit si dhe t’u jepet mundësia e përzgjedhjes së leximit, 

sipas interesimit dhe moshës së tyre. Nuk duhet asnjëherë të paragjykohet përzgjedhja e 

tyre. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     

 

 



35 

 

   

                                         LITERATURA 

 

Adams, M.J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge. 

Beck, I.L. dhe McKeon, M.G. (2001). Text talk: Capturing the benefits of read aloud  

               experiences  for young children. 

Bogon Johanna,Finke Kathrin dhe Stenneken Prisca (2014). "TVA-based assessment of  

               visual  attentional functions in developmental dyslexia". 

Che A., Girgenti M. J., dhe Loturco J. (2014). The Dyslexia-Associated Gene.     

Cope, N., Eicher, J. D., Meng, H., Gibson, C. J., Hager, K., Lacadie, C., … Gruen, J. R.  

                (2012). Variants in the DYX2 locus are associated with altered brain activation  

                in reading-related brain regions in subjects with reading disability. 

Darki F., Peyrard-Janvid M., Matsson H., Kere J., dhe Klingberg, T. (2012). Three  

               Dyslexia Susceptibility Genes. 

D. Carroll dhe J.Xhaferi (2013). Zhvillimi i Shkathtësive të Leximit në Klasat Fillore. 

                 Botim eksperimental, USAID Kosovë. 

Dechant Emerald. (1991). Understanding and Teaching Reading: An Interactive Model.  

                Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.    

E. Bircaj, M.Dhamo dhe V.Nano (2006-2008). Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca  

E. Vula (2015). HULUMTIMI NË VEPRIM: Udhëzime praktike për hulumtimet në klasë. 

                 USAID Kosovë. 

Ellis Andrew W. dhe Young Andrew W. (2013). Human Cognitive Neuropsychology  

                 (Classic  Edition). Psychology Press. 

 



36 

 

   

Farah Martha J. dhe Ratcliff Graham (2013). The Neuropsychology of High-level Vision.  

                 Psychology Press. Fq. 177–179. 

Harley Trevor (2014). The Psychology of Language: From Data to Theory (4th ed.).  

                 Psychology Press. Fq. 227. 

Hudson R. F., H. B. Lane, dhe P. C. Pullen. (2005). Reading fluency assessment and  

                instruction: What, why, and how. Reading Teacher. Fq. 702-714. 

International Dyslexia Association. (2017). Dyslexia in classroom. What Every Teacher  

               Needs To  Know. Fq. 5-6. 

J. Trelease (2006). The Read-A loud Handbook. Penguin. 

Leff Alexander dhe Starrfelt Randi (2013). Alexia: Diagnosis, Treatment and Theory.  

              Springer  Science & Business Media.    

McShane Susan (2005). Applying Research in Reading Instruticion for Adults: First steps  

              for Teachers. New Hampshire: Portmouth, 7. 

Mills D. (2007). Dyslexia :a big, expensive myth. 

Muter V. (2003). Early Reading Development and Dyslexia. Fq. 15. 

N.Kastrati (2017). Teknika nga seminaret e mendimit kritik. 

Peer Lindsay dhe Reid, Gavin (2013). Introduction to Dyslexia. Fq. 35-40. 

Richard G. (2010). Raising Confident Readers, How to Teach Your Child to Read and  

              Write– From Baby to Age 7. 

Richlan F., Kronbichler  M., & Wimmer  H. (2011). Meta-analyzing brain dysfunctions  

              in dyslexic children and adults. 

Rose Jim (2009). Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia  

             and  Literacy Difficulties. Fq. 5. 



37 

 

   

Schuett Susanne (2009). "The rehabilitation of hemianopic dyslexia". Nature Reviews  

               Neurology. Fq. 427–437. 

Schultz J.J. (2008). Is Dyslexia Hereditary.  Family Education Network. 

Snowling, Margaret J. Hulme, Charles (2012). “Annual Research Review: The nature  

              and classification of readind disorders- a commentary on proposals for DSM- 

              5”.  Journal of Child. Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines. 

              Fq. 593-607. 

Starrfelt Randi, Ólafsdóttir Rannveig Rós dhe Arendt Ida-Marie (2013). "Rehabilitation  

              of pure alexia: A review". Neuropsychological Rehabilitation. Fq. 755–779. 

Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., Fulbright, R.K., Skudlarski, P., Mencl, W.E., Constable,  

              R.T., e  të tjerë. (2003). Neural systems for compensation and persistence:  

              Young adult outcome of childhood reading disability. Biological Psychiatry.  

             Fq. 25-33.  

Shaywitz, S. E., (2003). Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based  

             Program for  reading Problems at Any Level. New York: Knopf. 

Shaywitz S. E., Shaywitz, B. A., Fletcher, J. M., & Escobar, M.D. (1990). Prevalence of  

             reading disability in boys and girls: Results of the Connecticut Longitudinal  

             Study. Journal of  the  American Medical Association. Fq. 998-1002.           

Shultz J.J.  (2013). The dyslexia-stress-anxiety connection. Fq. 1-4. 

Torgesen J.K., Rashotte, C.A., dhe Alexander, A. (2001). Principles of fluency  

             instruction in reading: Relationships with established empirical outcomes. In M.  

             Wolf (Ed.), Dyslexia, fluency, and the brain. Timonium, MD: York.  



38 

 

   

Torgesen J.K. (2000). Individual differences in response to early interventions in  

             reading: The  lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities  

             Research & Practice.  Fq. 55-64. 

U.S. Department of Education. (2006). Assistance to States for the education of children  

             with disabilities and preschool grants for children with disabilities. 

Wilson Stephen (2013). Dysfunctional visual word form processing in progressive alexia. 

Woollams Anna M. (2013). Connectionist neuropsychology: uncovering ultimate causes  

            of  acquired dyslexia. Philosophical Transactions of the Royal Society B:  

             

 

Burime nga interneti:  

 

David Carroll (2013). Zhvillimi i Shkathtësive të Leximit në Klasat Fillore. Marrë nga: 

http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2016/06/BEP-Doracaku-i-leximit-Final.pdff 

[shfrytezuar me date 20.04.2018]. 

DYSLEXIE FONT (2016). Marrë nga: https://www.dyslexiefont.com/en/typeface/ 

[shfrytezuar me date 26.05.2018] 

Reading Rocket (20170. Marrë nga: http://www.readingrockets.org/article/dyslexia-and-

brain-what-does-current-research-tell-us [shfrytezuar me date 10.06.2018] 

 

 

 

 

 

http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2016/06/BEP-Doracaku-i-leximit-Final.pdff
https://www.dyslexiefont.com/en/typeface/
http://www.readingrockets.org/article/dyslexia-and-brain-what-does-current-research-tell-us
http://www.readingrockets.org/article/dyslexia-and-brain-what-does-current-research-tell-us


39 

 

   

SHTOJCA A 

FORMULAR PAJTIMI 

 

   

UNIVERSITETI I MITROVICES   

‘ISA BOLETINI’ 

 Rr.Parku Industrial, p.n. 40000 Mitrovicë 

Republika e Kosovës 

          FAKULTETI I EDUKIMIT 

 

 

F O R M U LA R       P A J T I M I 

 

I/E nderuar,  

Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës, në organizimin e studimeve ka të 

paraparë zhvillimin e punimit të Diplomës.  Në këtë kuadër, unë kam zgjedhur të zhvilloj 

këtë hulumtim. Hulumtimi do të  përcaktojë „Vështirësitë dhe rrjedhshmëria e të lexuarit 

te nxënësit e klasave të treta në shkollat e qytetit të Mitrovicës”. 
 Formulari ju ofrohet për t’u 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  

Një kopje e këtij konfirmimi mbetet tek Ju. 

                                                                                                              Qendresa Durmishi 

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

 [Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi në vazhdimësi, ju lutem kontaktoni profesoreshën  

mentore të punimit, Merita Shala, në merita.shala@umib.net]                                                                                           

Ju faleminderit ! 
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SHTOJCA B 

PY E T ËSOR PËR NXËNËS 

 

Emri dhe mbiemri: Qendresa Durmishi 

Tema: Vështirësitë dhe rrjedhshmëria e të lexuarit te nxënësit e klasave të treta në 

shkollat e qytetit të Mitrovicës. 

Nxënës të nderuar, ky pyetësor është përpiluar për të realizur pjesën kërkimore të 

studimit tim. 

Qëllimi i këtij studimi është të kuptuarit e vështirësive që keni në lexim dhe rrjedhshmëri. 

Pjesëmarrja e juaj do të jetë plotësisht anonime. 

Nxënës të dashur, ju lutem të jeni të sinqertë në këtë pyetësor. 

 

Vërejtje: Shkruani vetëm një si përgjigje të saktë. 

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj. 

 

Gjinia: a.Femër  b.Mashkull 

Shkolla fillore e mesme e ulët: __________________________________ 

 

 

1.A keni vështirësi të tregoni 

cila është ana e majtë dhe e 

djathtë? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

2.A e pëlqeni leximin me zë? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

3.A e pëlqeni leximin në 

heshtje? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

4.A e pëlqeni leximin e 

librave me shumë faqe? 

 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

5.A e pëlqeni leximin e 

librave me ilustrime? 

 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 
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6.A e vizitoni bibliotekën për  

marrjen e ndonjë libri? 

 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

7.A lexojnë familjarët tuaj 

libra, gazeta ose revista? 

 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

8.A lexoni libra gjatë kohës së 

lirë? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

9.A keni vështirësi gjatë të 

lexuarit? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

10.A ju pëlqejnë tekstet 

shkollore? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

11.Të lexuarit e rrjedhshëm 

ndikon në të folurit e gjuhës 

standarde. 

 

 

a.Aspak nuk 

pajtohem 

 

b.Pajtohem 

pjesërisht 

 

c.Pajtohem 

 

d.Plotësisht 

pajtohem 

 

12.Teknikat ndihmojnë në 

rrjedhshmërin e të lexuarit.  

 

a.Aspak nuk  

pajtohem 

 

b.Pajtohem 

pjesërisht 

 

c.Pajtohem 

 

d.Plotësisht 

pajtohem 

 

13.A bëheni konfuz kur flisni 

në publikë? 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

14.A ju ngjasojnë shkronjat  

b-d, u-n, m-n? 

 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

15.A ju ngjasojnë numrat 59 

dhe 95? 

 

 

a.Aspak 

 

b.Pak 

 

c.Ndonjëherë 

 

d.Shumë 

 

Ju falënderojmë për pranimin dhe përgjigjet tuaja! 

Ps. Nëse keni për të shtuar diçka, ju lutemi shënoni në vazhdim. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 




