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FALËNDERIM 

 

 Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni do të 
donte fillimisht t’u falënderohet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për mbështetjen gjatë 
realizimit të Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”. U falënderojmë të gjithë 
anëtarëve të grupeve punues të cilët në vitet 2013, 2014 dhe 2015 morën pjesë në zhvillimin 
dhe përshtatjen e instrumenteve EGRA dhe EGMA në gjuhën maqedonase dhe gjuhën 
shqipe. Grupet punuese ishin përbërë nga përfaqësues të Byrosë së Zhvillimit të Arsimit, 
Qendrës Shtetërore të Provimeve, profesorë nga Instituti i Pedagogjisë dhe Fakulteti 
Pedagogjik në Shkup, si dhe psikologë, pedagogë dhe mësimdhënës të grupit klasor të cilët 
na ndihmuan t’i krijojmë detyrat dhe instrumentet në pajtim me kontekstin vendor dhe planet 
dhe programet mësimore. 
 
 Gjithashtu, do të donim t’u falënderohemi konsultuesve ndërkombëtar të cilët na 
ndihmuan shumë në pilot fazën e projektit: Helen Abaxhi, Hoze Noijons, Jehona Xhaferi dhe 
Dejvid Kerol, si dhe Skot Kipit, i cili na ofroi ndihmë të madhe në procesin e mbledhjes së të 
dhënave elektronike me softuerin Tanxherin. Më tej dëshirojmë ta falënderojmë edhe Beti 
Lamevën nga Qendra Shtetërore e Provimeve e cila ishte përgjegjëse për përpunim e të 
dhënave të mbledhur në të gjithë studimet të deritanishme. 
 
Më e rëndësishmja, ky hulumtim nuk do të ishte i mundshëm pa bashkëpunimin dhe 
kontributin e mësimdhënësve, pedagogëve, psikologëve, drejtorëve dhe nxënësve të klasës 
së dytë dhe klasës së tretë nga 103 shkollat fillore në shtetin tonë, të cilat morën pjesë në 
procesin e vlerësimit me anë të instrumenteve EGRA dhe EGMA. Veçanërisht duam t’u 
falënderohemi edhe prindërve të cilët morën pjesë në plotësimin e pyetësorëve elektronik 
dhe të shtypur.  
 
 Në fund, fondacioni “Hap pas hapi” do të donte t’i falënderohet USAID-it në 
Maqedoni, veçanërisht Natasha Buleskës për ndihmën dhe mbështetjen e madhe gjatë 
krijimit dhe realizimit të këtij hulumtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ky raport është mundësuar me mbështetjen e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë 
amerikane për zhvillim ndërkombëtar – USAID. Përmbajtja e këtij raporti janë përgjegjësi e 
Fondacionit për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni, e cila e realizon 
Projektin e USAID-it “leximi ju bën udhëheqës”, dhe të njëjtat nuk i shprehin qëndrimet e 
USAID-it ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës”.  
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TABELA ME SHKURTESA 

 

BZHA  Byroja për Zhvillimin e Arsimit 

QSHP  Qendra Shtetërore e Provimeve  

EGMA  Instrument për matjen e arritjeve në matematikë në klasat fillestare  

EGMA  Instrument për matjen e arritjeve në lexim në klasat fillestare 

MASH   Ministria e Arsimit dhe Shkencës 

PIRLS Studim ndërkombëtar për kontrollimin e aftësimit të nxënësve për lexim me 
kuptim    

RTI  RTI interneshënëll, organizatë ndërkombëtare e cila e zhvilloi softuerin 
“Tanxherin” 

shslm  shkronja saktë të lexuara në minutë 

fslm   fjalë saktë të lexuara në minutë 

TIMSS  Studim ndërkombëtar në matematikë dhe grupit të lëndëve natyrore   

USAID  Agjenci amerikane për zhvillim ndërkombëtar   
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REZYME EKZEKUTIVE  

 

 Vlerësimet e nxënësve të klasave fillestare, nëpërmjet instrumenteve për vlerësimin e 
shkrim leximit në fushë të gjuhës (EGRA) dhe të njohurive themelore matematikore (EGMA), 
si pjesë e projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, i realizuar nga Fondacioni për 
iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi”, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës vazhdoi në vitin 2015 me dy studime paralele. Studimi për vlerësimin e gjendjes 
fillestare qe realizuar në 61 shkolla fillore për të fituar njohuri për shkathtësitë gjuhësore dhe 
matematikore te nxënësit. Në mënyrë plotësuese, që të ndiqet përparimi në arritjet e 
nxënësve nga klasa e dytë në klasë të tretë, qe realizuar studim longitudinal në 42 shkolla të 
cilat paraprakisht morën pjesë në studimin e vitit 2014. 

Që të shihet më mirë lidhja mes mënyrës së punës në shkollat individuale dhe 
suksesit të nxënësve në përvetësimin e shkrim leximit në fushë të gjuhës dhe njohurive 
themelore matematikore, qenë plotësuar pyetësor nga ana e drejtorëve të shkollave, 
mësimdhënësve dhe prindërve. 

Qëllimi kryesor i studimit për vlerësimin e gjendjes fillestare është që të fitohen njohuri 
për gjendjen ekzistuese në shkollat dhe në bazë të atyre njohurive të planifikohen aktivitetet 
përkatëse që do të zhvillohen në të ardhmen nëpër shkolla, të organizohen trajnime që do të 
jenë në pajtim me nevojat për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe të përfshihen 
prindërit dhe bashkësitë në promovimin e rëndësisë së shkathtësive gjuhësore dhe 
matematikore. Rezultatet e këtij studimi, gjithashtu, do të ndihmojnë për ndjekjen e 
vazhdueshme dhe vlerësimin e ndryshimeve në shkolla pas futjes së intervenimeve si 
rezultat i projektit. 

Pjesa e parë e raportit ka të bëjë me rezultatet e fituara pas realizimit të vlerësimeve 
me ndihmën e EGRA dhe EGMA instrumenteve në mostrën prej 1901 nxënësve nga 61 
shkolla. Në këtë pjesë jepet sqarimi për formatin dhe përmbajtjen e instrumenteve dhe 
detyrave të cilat janë pjesë e instrumenteve dhe si janë të lidhura ato me përvetësimin e 
shkathtësive gjuhësore dhe matematikore në klasat fillestare. Është përshkruar procesi i 
përshtatjes së instrumenteve, testimit provues dhe pilotimit të instrumenteve. Është 
përshkruar procedura për zgjedhjen e mostrës dhe të realizimit të vetë vlerësimit. Më tej, 
janë dhënë rezultatet e hollësishme nga analiza, janë dhënë disa shqyrtime të përgjithshme. 

Në pjesën e dytë të raportit janë dhënë rezultatet e studimit longitudinal, i cili na 
ndihmoi t’i ndjekim arritjet e 921 nxënësve më mësim në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën 
shqipe nga 41 shkolla. Siç pritej arritjet e tyre janë më të larta në klasën e tretë të krahasuar 
me rezultatet e tyre në klasën e dytë të fituar në studimin inicial. 

Shqyrtimet nga pyetësorët janë dhënë në pjesën e tretë. Pyetësorët qenë plotësuar 

nga ana e drejtorëve të shkollave, mësimdhënësve dhe prindërve, me qëllim të marrim më 

shumë informata për kualitetin e mësimdhënies në shkolla, si edhe përfshirjes së prindërve 

në procesin e arsimit, praktikave të cilat janë ngushtë të lidhura me arritjet e nxënësve. 

Në fund të raportit janë dhënë përfundimet dhe rekomandimet. 
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Shqyrtimet kryesore dhe rekomandime 

 
 Shqyrtimet kryesore dhe rekomandimet në këtë studim janë përmbledhur në tabelën 
vijuese. 
 

Përfundime Rekomandime 

Rezultate nga vlerësimi me EGRA 

Nxënësit vazhdojnë të tregojnë rezultate 
të mira në fushën e shqiptimit të saktë të 
shkronjave, por shkathtësitë e tyre për 
kuptimin e tekstit të lexuar nuk janë të 
zhvilluara sa duhet, pa marrë parasysh 
gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi. 

 

Indikatorët kryesor të cilat ndihmojnë të 
parashihet suksesi i nxënësve në të 
lexuarit janë:  

 Niveli më i lartë arsimor i prindërve  

 Ndjekja e mësimit në shkollë 
qendrore ose të qytetit 

 Ndjekja e kopshtit të fëmijëve 

 Mundësia e qasjes deri te libri në 
shtëpi 

 Huazimi i librave nga biblioteka 

 Të lexuarit në shtëpi (qoftë në 
mënyrë të pavarur qoftë me ndonjë 
tjetër) 

 

E shikuar nga aspekti longitudinal 
nxënësit tregojnë rezultate më të mira në 
klasën e tretë. Rezultatet në kuptimin e 
tekstit të lexuar gjithashtu përmirësohen. 

 

Nxënësit të cilët qenë vlerësuar nga 
aspekti longitudinal treguan rezultate më 
të mira në të gjitha EGMA detyrat nga ata 
të cilët morën pjesë për herë të parë në 
vlerësim. 

Parashtrimi i pyetjeve me “pse” jo vetëm si 
pjesë e mësimit në fushë të leximit por edhe 
në fusha tjera duhet ta përmirësojë leximin 
me kuptim dhe të mundësojë nivele më të 
larta të të menduarit te nxënësit. 

 

Rezultatet e EGRA-së duhet të 
shfrytëzohen për hapjen e dialogut me 
institucionet arsimore për konceptin e 
përshtatjes së programit mësimor në lëndën 
e gjuhës në mësimin klasor.  

 

Mësimdhënia e gjuhës amtare është me 
rëndësi kyçe për përvetësim efektiv të 
shkrim leximit ashtu që duhet të sigurohen 
mjete financiare për materiale mësimore 
dhe mbështetje të gjuhës amtare. 

 

Rezultate nga vlerësimi me EGMA 

Detyra më e vështirë për nxënësit e 
klasës së dytë është zbritja, derisa për 
nxënësit e klasës së tretë janë detyrat 
tekstuale. 
 
Djemtë tregojnë sukses më të madh në 
zgjedhjen e detyrave matematikore, 
gjithashtu edhe nxënësit prindërit e të 
cilëve kanë shkallë më të lartë të arsimit. 

Mësimdhënësit duhet t’u sigurojnë 
nxënësve mundësi të përdorin mjete 
manipuluese që ta përmirësojnë kuptimin 
për numrin dhe t’i zhvillojnë shkathtësitë për 
zbatimin e numrave në aktivitete praktike 
për zgjidhjen e problemeve.  
 
Duhet të lejohet më shumë kohë që 
programi i ri nga matematika të mund të zë 
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Përfundime Rekomandime 

 
Përshtatja e detyrave nga EGMA për 
shkak të nevojës së përshtatjes me 
programin e ri nga lënda e matematikës e 
vështirëson krahasimin e rezultateve. 
 
Në fushën e matematikës, krahasimi 
tregoi se: mostra longitudinale tregoi 
rezultate më të mira në fushën e njohjes 
së numrave, krahasimit të sasive dhe 
mbledhjes, derisa mostra fillestare ishte 
më e suksesshme në vazhdimin e 
vargjeve, zbritjes, detyrave tekstuale, 
njohjes së formave gjeometrike dhe 
vazhdimin e vargjeve të formave 
gjeometrike.   

rrënjë dhe mësimdhënësit ta praktikojnë.  
 

Klima e shkollës  

Mësimdhënësit e llogarisin bashkëpunimin 
me kolegët si të rëndësishme gjatë krijimit 
të bashkësive profesionale. Ata 
bashkëpunojnë me mësimdhënës tjerë në 
planifikimin dhe realizimin e orëve, 
konsultimeve të ndërsjella, përgatitjes së 
planifikimit të përbashkët të orëve dhe 
përhapjes së trajnimit. 

 

Mësimdhënësve tjerë dhe shërbimeve 
profesional u jepet përparësi si burimit 
kryesor të këshillave për mësimdhënësit 
gjatë zgjidhjes së problemeve të lidhura 
me programin mësimor. 

Parimi i kolegjialitetit dhe bashkëpunimit  
mes mësimdhënësve duhet të orientohet 
drejt idesë për bashkëpunim i cili ka për 
qëllim përmirësimin e mësimdhënies. 

 

Zgjedhja e drejtë e mentorëve është me 
rëndësi thelbësore që ata të mund t’u 
ofrojnë mbështetje efektive 
mësimdhënësve. Rezultatet nga programet 
e ndryshme për mentorim,  tregojnë se 
nxënësit në shkolla që vizitohen më shpesh 
tregojnë sukses më të mirë. Përmirësime 
gjithëpërfshirëse në mësimdhënie 
megjithatë, vështirë realizohen sepse 
kërkojnë periudha të drejtpërdrejta të 
kontaktit, praktikë dhe informata kthyese të 
vazhdueshme. 

Resurset të shkollës për mësimdhënie në fushë të leximit 

Resurset janë parakushti themelor për 
përmirësimin e arsimit sepse vëllimi dhe 
kualiteti i resurseve të shkollës mund të 
kenë pasoja të konsiderueshme mbi 
kualitetin e mësimdhënies.  
 
 
Sigurimi i resurseve për lexim dhe 
materiale didaktike në klasat është me 
rëndësi të madhe për përmirësimin e 
shkrim leximit fillestar në fushë të gjuhës 
dhe njohurive themelore matematikore. 

Bibliotekat si ato shkollore ashtu edhe ato 
në bashkësitë vendore duhet të sigurojnë 
spektër të gjerë të materialeve për lexim si 
dhe burime të tjera, nga të cilat 
mësimdhënësit mund të tërhiqen ide për 
zgjerim të qasjeve mësimore personale,  
nga të cilat nxënësit mund të zgjedhin libra 
për zhvillimin personal dhe për kënaqësi.  
 
Investimi në një bibliotekë të vogël në klasë 
është opsion i shkëlqyeshëm i cili fëmijëve u 
mundësojnë qasje të lehtë deri te librat dhe 
deri te revistat si pjesë e orëve dhe 
aktiviteteve të tyre të lidhura me leximin.  
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Përfundime Rekomandime 

Përgatitja e mësimdhënësve 

Shumica e mësimdhënësve ka marrë 
pjesë në trajnime për lexim fillestar dhe 
për matematikë, por megjithatë treguan se 
kanë nevojë për trajnime plotësuese. 

Trajnimi i mësimdhënësve edhe më tej 
paraqet detyrë komplekse, por duhet të 
supozojmë se mësimdhënësit më së miri 
mësojnë nëpërmjet realizimit dhe 
ndërveprimit me profesionist të tjerë. Ajo 
nënkupton se trajnimi i mësimdhënësve 
duhet të organizohet rreth modelimit dhe 
praktikave dhe se trajnimet afatshkurta me 
aktivitete dhe mbledhje të njëpasnjëshme 
janë më efektive se trajnimet e gjata. 
Zhvillimi i rregullt profesional nëpërmjet 
trajnimeve dhe aktiviteteve të tjera do të 
duhet ta mbulojë nevojën e praktikës dhe 
mbështetjes edukative.   

Mësimdhënia 

Mësimdhënësit në raportet e tyre tregojnë 
se realizojnë aktivitete dhe strategji të 
ndryshme edukative, duke përfshirë edhe 
mësimin shtesë dhe atë plotësues.  

 

Rezultatet e nxënësve kryesisht 
shfrytëzohen për vlerësim e më pak për 
përshtatje dhe planifikim të punës në 
klasë.    

Rekomandojmë që mësimdhënësit të 
kujdesen që mësimdhënia të jetë 
interesante dhe t’i angazhojnë nxënësit 
rreth procesit të të nxënit. 
 
 
Mësimdhënësit duhet t’i përshtatin orët 
sipas nevojave dhe rezultateve të nxënësve 
të tyre. 
 
 

Mbështetja në rrethimin familjar për arritje në fushën e leximit  

Prindërit duhet më shumë të përfshihen 
në zhvillimin e shkathtësive për shkrim 
lexim fillestar të fëmijëve të tyre.  
 
 
Rezultatet e përgjithshme e EGRA-së 
treguan se nxënësit që mësojnë edhe në 
gjuhën maqedonas edhe në gjuhën 
shqipe, të klasës së dytë dhe të klasës së 
tretë të cilët në shtëpitë e tyre kanë libra 
tregojnë sukses më të madh nga ata të 
cilat kanë cekur se në shtëpi nuk kanë 
libra. 

Prindërit duhet të nxiten që të angazhohen 
në aktivitetet për përvetësimin e shkrim 
leximit fillestar të fëmijëve të tyre, siç janë: 
leximi i librave, tregimi i përrallave, këndimi i 
këngëve, luajtja me lodra me të cilat 
mësohet alfabeti, bisedës rreth asaj çka 
bëhet, bisedë rreth asaj çka lexohet, luajtja 
e lojës me fjalë, shkrimit të shkronjave ose 
fjalëve dhe leximit me zë të shenjave dhe 
etiketave.  

 

Fëmijët në shtëpi duhet të kenë materiale të 
ndryshme për lexim deri te të cilët do të 
kenë qasje të lehtë.. 
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1. PASQYRË E PROJEKTIT 

 

Projekti i UISAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” ishte planifikuar si një iniciativë 30 
muajsh e cila duhet të kontribuojë për përmirësimin e shkathtësive gjuhësore dhe 
matematikore te nxënësit të klasave fillestare, përforcimin e shkathtësive pedagogjike të 
mësimdhënësve, veçanërisht shkathtësitë për vlerësim diagnostikues dhe formues, si dhe 
rritjen e vetëdijes te tërë bashkësia për rëndësinë e përvetësimit të shkrim leximit fillestar në 
fushë të gjuhës dhe njohurive themelore matematikore për zhvillimin intelektual të fëmijëve.    
 Por, pas kryerjes së hulumtimeve fillestare në 42 shkolla fillore në Maqedoni në vitin 
2014 dhe prezantimit të aktiviteteve të projektit dhe rezultateve para përfaqësuesve të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës si dhe palëve të tjera nga sfera e arsimit e që shfaqin 
interes, Ministria nga USAID Maqedoni kërkoi të zgjerohen aktivitetet e projektit, me theks të 
veçantë të vlerësimit EGRA dhe EGMA në të gjithë shkollat fillore të Maqedonisë dhe 
vazhdimin e kohëzgjatjes së Projektit. Në bazë të kësaj kërkese, USAID Maqedoni miratoi 
vazhdimin e Projektit me mjete të njëjta financues deri në fund të nëntorit të vitit 2017, që të 
gjithë aktivitetet e projektit të mund të realizohen në të gjitha shkollat fillore.   
 Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” përbëhet nga pesë komponentë, secila nga ato 
përbëhet nga më shumë aktivitete të cilat e nxisin zhvillimin e shkathtësive gjuhësore dhe 
matematikore te fëmijët e klasave fillestare: 
 

 Komponenti 1: Vlerësimi i shkrim leximit fillestar në fushë të gjuhës dhe njohurive 
themelore matematikore 

 Komponenti 2: Zhvillimi profesional i mësimdhënësve 

 Komponenti 3: Bashkësitë e të nxënit 

 Komponenti 4: Resurset digjitale për të mësuar 

 Komponenti 5: Inkuadrimi i familjes dhe bashkësisë 

 
Si pjesë e Komponentit Vlerësimi i shkrim leximit fillestar në fushë të gjuhës dhe 

njohurive themelore matematikore, Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” zbaton dy 
instrumente ndërkombëtare për vlerësim1 me qëllim të mbledhjes së të dhënave për 
vlerësimin e shkrim leximit fillestar në fushë të gjuhës dhe njohurive themelore matematikore 
dhe analizimi i tyre për qëllime diagnostikuese:  

 Instrument për vlerësimin e shkrim leximit në fushë të gjuhës të klasave fillestare 
(EGRA2) i cili paraqet instrument për vlerësim me gojë që realizohet nga 
mësimdhënësi në nxënësin, si një lloj i një vegle diagnostikuese për përcaktimin e 
avancimit në lexim te nxënësit në nivel individual.  

 Instrumenti për vlerësimin e njohurive themelore matematikore te nxënësit e klasave 
fillestare (EGMA) me ndihmën e së cilës maten shkathtësitë themelore matematikore 
të nxënësit.  

Hulumtimi i realizuar në maj të vitit 2015 i kishte këto dy qëllime:  
 

                                                 
1 Nga viti 2006, EdData II, e cila është e realizuar nga RTI, ka zhvilluar disa instrumente duke i përfshirë EGRA-

në dhe EGMA-në që t’i vërejnë të dhënat thelbësore, të besueshme dhe të vlefshme nga sfera e arsimit, të cilat 
janë pilotuar  në më shumë vende, me ndihmën financiare të USAID-it dhe donatorëve të tjerë 
(www.eddataglobal.org). 
2 EGRA është elementi kyç i cili do të na ndihmon ta arrijmë qëllimin e përgjithshëm të USAID-it: përmirësimin e 

shkathtësive të leximit të 100 milionë fëmijëve anembanë botës.    

http://www.eddataglobal.org/
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1. mbledhje e të dhënave për suksesin fillestar në fushën e të lexuarit fillestar dhe të 
matematikës në mostër të 1000 nxënësve nga klasa e dytë dhe 1000 nxënësve të 
klasës së tretë nga 61 shkollat që u përfshinë tani;  

2. mbledhja e të dhënave për avancimin  të suksesit në fushën e leximit dhe 
matematikës te 1000 nxënësit e klasës së tretë të cilët për herë të parë u vlerësuan 
me EGRA dhe EGMA në maj të vitit 2014, me qëllim që të ndiqet suksesi i tyre dhe të 
krahasohen rezultatet të cilat i arrijnë këto nxënës nga shkollat të cilat janë përfshirë 
në aktivitetet e projektit nga vetë fillimi (dhe të cilat kanë pasur mundësi të përjetojnë 
ndikimin pozitiv nga praktikat mësimore të përmirësuar dhe qasje deri te materialet 
përkatëse për lexim) me rezultatet e nxënësve të tjerë të shkollave të cilat më vonë u 
përfshinë në aktivitetet e projektit.  

 
 
Ky raport i paraqet: 
 

 Rezultatet fillestare nga realizimi i EGRA-së dhe EGMA-së në 61 shkolla fillore;  

 Rezultatet longitudinale nga realizimi i EGRA-së dhe EGMA-së në 41 shkolla fillore;  

 Rezultatet nga realizimi i EGRA-së dhe EGMA-së në dy shkolla fillore të veçanta;  

 Analiza e pyetësorëve të plotësuar nga ana e drejtorëve të shkollës, mësimdhënësve 
dhe prindërve nga 60 shkollat.  

 
Të dhënat të prezantuara në këtë raport do të shfrytëzohen për planifikimin e aktiviteteve 

në periudhën vijuese, duke i përshtatur modulet e trajnimit drejt nevojave të mësimdhënësve 
për zhvillimin profesional dhe inkuadrimin e familjeve dhe bashkësitë vendore në avancimin 
e shkathtësive të të lexuarit dhe matematikës te nxënësit nga klasat fillestare. 
 

2. STUDIMI PËR EGRA DHE EGMA NË VITIN 2015  

 

 Instrumentet EGRA dhe EGMA, të standardizuara drejt kontekstit vendor, masin se 
me çfarë suksesi nxënësit i mësojnë shkathtësitë themelore të të lexuarit dhe matematikës 
në klasën e dytë dhe në klasën e tretë, i identifikojnë grykat e ngushta në përvetësimin e 
këtyre shkathtësive dhe pastaj ndihmojnë gjatë zhvillimit të intervenimeve për përmirësim në 
lexim dhe në matematikë. 

 Instrumentet EGRA dhe EGMA u pilotuan në dhjetor të vitit 2013 me vlerësimin e 
1762 nxënësve të klasës së tretë dhe të klasës së katërt të 22 shkollave fillore në gjuhën 
maqedonase dhe në gjuhën shqipe. Të dhëna fillestare qenë mbledhur nga 3895 vlerësime 
të nxënësve të klasës së dytë dhe të klasës së tretë të realizuar nga 19 maji deri më 3 
qershor 2014 në 42 shkolla fillore. 

 Më shumë informata për procesin e adaptimit vendor të instrumenteve EGRA dhe 
EGMA dhe realizimin e tyre në shkolla për matjen e rezultateve të nxënësve në lexim dhe në 
matematikë në fund të klasës së dytë dhe të tretë mund të gjenden në raportin nga studimi 
fillestar, i cili është i publikuar në gjuhë maqedonase dhe në gjuhë angleze në faqen  
http://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/RAL_Baseline_report_September_2014.pdf. 

 Me zgjerimin e projektit dhe përfshirjen e të gjithë shkollave fillore të Maqedonisë deri 
në maj të vitit 2016, qe vendosur që këtë vit të përfshihen edhe 61 shkolla të reja përveç 62 
shkollave të zgjedhur nëpërmjet procesit të aplikimit për pjesëmarrje në fazat fillestare 1, 2 
dhe 3 të projektit. 
 

http://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/RAL_Baseline_report_September_2014.pdf
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 Në pajtim me planin, në maj të vitit 2015 u mblodhën të dhënat për rezultatet fillestare 
në lexim fillestar dhe në matematikë në 61 shkolla plotësuese me mostër prej 1000 nxënës 
të klasës së dytë dhe 1000 nxënës të klasës së tretë. Përveç kësaj, në vitin 2015 u ndoqën 
edhe rezultatet në lexim dhe në matematikë të 1000 nxënësve të klasës së tretë të cilët në 
klasën e dytë qenë vlerësuar fillimisht me EGRA dhe EGMA në maj të vitit 2014, e më tej do 
të ndiqen edhe në maj të vitit 2016, kur do të jenë klasa e katërt, dhe në maj të vitit 2017, kur 
do të jenë klasa e pestë. Vlerësimi longitudinal i këtyre nxënësve në katër vite në vazhdim 
(2014 – 2017), deri në fund të mësimit të tyre në grupin klasor do të na ndihmojë t’i ndjekim 
dhe t’i krahasojmë rezultatet e këtyre nxënësve të shkollave të cilat qenë kyçur në aktivitetet 
e projektit që nga fillimi (dhe të cilët kanë pasur përfitime nga praktikat mësimore të 
përmirësuara dhe qasjes deri te materialet përkatëse për lexim) me rezultatet e nxënësve të 
tjerë nga shkollat që më vonë u inkuadruan në aktivitetet e projektit.  
 
 Shkollat fillore të tjera do të inkuadrohen në vlerësimin EGRA dhe EGMA në maj të 
vitit 2016, kur do të vlerësohet mostra nga 5000 nxënës të klasës së dytë dhe klasës së 
tretë. Këto rezultate do të tregojnë suksesin fillestar në lexim dhe në matematikë te këto 
nxënës, nga ana tjetër do të shërbejnë edhe si grup i kontrollit për krahasim me rezultatet e 
nxënësve të cilët për herë të parë qenë vlerësuar në vitin 2014 dhe 2015. 
 
 Në maj të vitit 2017 do të realizohet hulumtim vazhdues në të gjithë shkollat në 
mostrën e njëjtë të nxënësve të vlerësuar në hulumtimin në vitin 2016 (nxënësit do të ndjekin 
klasën e tretë gjegjësisht klasën e katërt). Kjo nga njëra anë do të sigurojë të dhëna për 
avancimin te ky numër i nxënësve, kurse nga ana tjetër do të mundësojë krahasim me 
rezultatet e nxënësve nga shkollat të cilat paraprakisht qenë kyçur në aktivitetet e projektit. 
 
 Priten përmirësime në ato shkolla të cilët më herët i filluan aktivitetet e projektit (42 
shkollat fillestare në të cilat u pilotuan instrumentet dhe në të cilat u realizua hulumtimi 
fillestar). Rezultatet fillestare dhe pasuese nga shkollat tjera do të shfrytëzohen për qëllime 
diagnostikuese dhe do të paraqesin bazë për përcaktimin e standardeve të të lexuarit dhe 
sipas mundësive revidimin e programeve të tanishme mësimore nga aspekti i shkrim leximit 
fillestar në fushë të gjuhës dhe njohurive themelore matematikore.     
 
 Duke marrë parasysh se mungojnë të dhëna nga vlerësimet nacionale në klasat 
fillestare, studime të tilla gjithëpërfshirëse paraqesin hap përpara drejt sigurimit të të dhënave 
të besueshme dhe përdorimi i tyre me qëllim të zbatimit në vitet e ardhshme, nëse Qendra 
Shtetërore e Provimeve vazhdon t’i përdor instrumentet për vlerësim.. 
 

2.1 Mostra  

 
Pas interesit të shfaqur nga ana e Ministrisë për zgjerimin e aktiviteteve të projektit në të 

gjitha shkollat fillore në Maqedoni dhe kërkesës zyrtare të parashtruar USAID Maqedonisë 
për vazhdimin e Projektit, u vendos të përfshihen edhe 40 shkolla të tjera përveç 62 
shkollave fillestare ku do të realizohen instrumentet EGRA dhe EGMA në maj të vitit 2015. 
 
 Për këtë qëllim u përgatit procedurë e hollësishme që të zbatohet procesi sa më i 
mirë i mundshëm i përzgjedhjes së këtyre shkollave tjera nga të gjithë aplikimet të dhënë në 
shtator të vitit 2013. Faktorët të cilët qenë marrë parasysh janë: përfaqësimi regjional, gjuha 
në të cilën zhvillohet mësimi (maqedonase, shqipe, shkolla dy gjuhësore) dhe vendndodhja e 
shkollave (shkolla qyteti përkundër shkollave të fshatit). 
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Hapi 1: U shqyrtua lista nga renditja përfundimtare e shkollave të paraqitura (nga gjithsej 
129 aplikimeve që kanë mbetur). 
 
Hapi 2: Shkollat nga lista u grupuan sipas regjionit ku përkasin (në vend ka tetë regjione 
statistikore: i Shkupit, i Lindjes, i Juglindjes, i Pelagonisë, i Jugperëndimit, i Pologut, i 
Verilindjes dhe regjioni i Vardarit). 
 
Hapi 3: Shkollat u zgjodhën në mënyrë proporcionale sipas gjuhës në të cilën zhvillohet 
mësimi: shkolla një gjuhësore (me mësim në gjuhën maqedonase ose në gjuhën shqipe) dhe 
shkolla dy gjuhësore (me mësim edhe në gjuhën maqedonase edhe në gjuhën shqipe) dhe 
sipas vendndodhjes së shkollës (në qytet dhe në fshat) që t’i përgjigjen mostrës origjinale 
prej 62 shkollave të zgjedhura.   
 
Hapi 4: Shkollat që ishin renditur më së lartë në çdo regjion dhe i plotësonin kërkesat e 
lartpërmendura qenë zgjedhur të jenë pjesë e mostrës (prioritet iu dha shkollave nga ato 
komuna nga ku nuk qenë zgjedhur shkolla në rrethin e parë të vlerësimit). 
 
 Lista e këtyre shkollave të cilat morën pjesë në hulumtimin longitudinal dhe fillestar 
EGRA dhe EGMA është dhënë në Shtojcën 1.  
 
 Struktura dhe procedura për përcaktimin e mostrës qenë përgatitur sipas modelit të 
zbatuar në studimet paraprake nga ana e Dr. Beti Lamevës nga Qendra Shtetërore për 
Provime. 
 
 Popullata e synuar për mbledhjen e të dhënave fillestare e paraqisnin të gjithë 
nxënësit të regjistruar në klasën e dytë dhe në klasën e tretë, me mësim në gjuhën 
maqedonase dhe në gjuhën shqipe në 60 shkolla. Nëpërmjet shfrytëzimit të të dhënave nga 
regjistrimi i dhënë nga pedagogët, u zgjodh mostra e nxënësve duke u përdorur dizajni i 
shtresuar sipas zgjedhjes së rastit i shpërndarë në mënyrë proporcionale në bazë të 
vendndodhjes së shkollës, gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi dhe madhësisë së shkollës 
që të sigurohet probabilitet për zgjedhje të të gjithë regjioneve në pajtim me shpërndarjen e 
tyre reale në vend.    
 
 60 shkollat e zgjedhura u ndanë në dy shtresa sipas gjuhës në të cilën zhvillohet 
mësimi (maqedonisht dhe shqip). Shkollat dy gjuhësore u trajtuan si dy shkolla të veçanta. 
Që mostra e nxënësve të mund t’i pasqyrojë në shkallën maksimale karakteristikat e 
shkollave të zgjedhura, në fillim u përcaktua raporti mes nxënësve maqedonas dhe 
shqiptarë. Pastaj në bazë të numrit të nxënësve të klasës së dytë dhe klasës së tretë, 
shkollat u ndanë në shkolla të vogla, të mesme dhe të mëdha që të llogaritet numri i 
nxënësve i cili do të zgjidhet në çdo grup. 
 
 Secili nxënës i zgjedhur nga mostra fitoi një shifër unike e përbërë nga: numri unik i 
shkollës, gjuhës në të cilën do të realizohet vlerësimi (maqedonisht ose shqip), shenja për 
klasën dhe numri rendor i nxënësit në ditar. 
 
 Këtë vit u vendos të mblidhen të dhëna fillestare nga rreth 1000 nxënës të klasës së 
dytë dhe 1000 nxënës të klasës së tretë nga 61 shkolla të cilat për herë të parë morën pjesë 
në studimin EGRA dhe EGMA.  
 
 Në Tabelën 1 janë të dhënë të dhëna për nxënësit e zgjedhur sipas kategorisë 
 
Tabela 1. Numri i nxënësve në mostrën iniciale sipas klasës dhe gjuhës në të cilën 
zhvillohet mësimi 
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Klasa  

Klasa e dytë 
 
Klasa e tretë 

 
Gjithsej Gjuha në të cilën 

zhvillohet mësimi 

Maqedonisht 724 702 1426 

Shqip 269 265 534 

Gjithsej 993 967 1960 

 
 
 Përveç kësaj, qenë mbledhur të dhëna longitudinale nga mostra nga rreth 1000 
nxënës të klasës së tretë nga 42 shkollat fillestare. Të dhënat fillestare për këtë gjeneratë të 
nxënësve qenë siguruar si pjesë e hulumtimit inicial të kryer në maj të vitit 2014..  
 
Tabela 2. Numri i nxënësve në mostrën longitudinale sipas klasës dhe gjuhës në të 
cilën zhvillohet mësimi 

 
Gjuha në të cilën zhvillohet 
mësimi 

Klasa e dytë e 
vlerësuar në 2014 

Klasa e tretë e 
vlerësuar në 2015 

Maqedonisht 731 692 

Shqip 250 229 

Gjithsej 981 921 

 
 Në këtë moment dy shkolla fillore me fëmijë me pengesa në zhvillim janë pjesë e 
Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”: “Maca Ovçarova” nga Velesi dhe “Shën 
Kliment Ohridski” nga Novo Selo. Me ndihmën e dhënë nga defektologët nga shkolla 
speciale “Maca Ovçarova” nga Velesi, të cilët edhe paraprakisht morën pjesë në hulumtimin 
për vlerësimin e të lexuarit dhe matematikës. Instrumentet EGRA dhe EGMA u përshtatën 
për shfrytëzim jo vetëm për vlerësimin e nivelit momental të shkathtësive për lexim dhe për 
matematikë me nxënësit nga këto shkolla, por edhe të potencialit të tyre për zhvillimin e 
këtyre shkathtësive në të ardhmen.      
 

2.2  Struktura e instrumenteve 

 
Struktura e instrumenteve ngeli e njëjtë, u mbajtën komponentët e njëjtë si edhe në 

instrumentet e zhvilluara për pilot studimin dhe për studimin inicial. Ndryshime të caktuara u 
bënë në detyrat, në bazë të leksioneve të mësuara nga studimi inicial dhe vërejtjet nga 
EGRA dhe EGMA vlerësuesit dhe vëzhguesit. 
 
 Duke marrë parasysh përvojën ndërkombëtare dhe atë kosovare me EGRA-në dhe 
konsultimet me ekspertin e Qendrës Shtetërore për Provime, Beti Lameva, u vendos që këtë 
vit të përgatitet një instrument për lexim për klasën e dytë dhe për klasën e tretë, që 
rezultatet të mund të krahasohen rezultatet e nxënësve të këtyre dy klasave.  
 
 Për sa i përket rezultateve të EGMA-së në kontekstin e Maqedonisë, komentet nga 
vlerësuesit dhe vëzhguesit, si edhe ndryshimet në programin mësimor në lëndën e 
matematikës në klasat fillestare të futura në shtator të vitit 2014, u bënë ndryshime shtesë në 
instrumentin për matematikë, të cilët janë treguar në pjesët vazhduese të këtij raporti. 
 
Të dhëna të përgjithshme për nxënësit 
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 Të dhënat e përgjithshme evidentohen vetëm gjatë dhënies së EGRA-së dhe pastaj 
lidheshin me rezultatet nga vlerësimi me EGMA vetëm nëpërmjet shifrës së vetme të 
nxënësit. 
 
 Në softuerin “Tanxherin” në mënyrë automatike shënohet data (viti, muaji dhe dita) 
dhe koha e vlerësimit, emri i shkollës, vendndodhja (në qytet/në fshat), vendi, komuna dhe 
regjioni. Çdo nxënës gjatë procesit të përzgjedhjes fitoi numrin e tij të identifikimit (numri i 
njëjtë është edhe për EGRA edhe për EGMA), i cili shënohet para se të jepet testi. 
 
 Çështjet rreth të dhënave të përgjithshme qenë ndryshuar pak në bazë të leksioneve 
të mësuara nga studimi inicial dhe kishin të bëjnë me:  
 

 Llojin e shkollës të cilën e ndjek nxënësi (shkollë qendrore ose shkollë periferike); 
shkollat periferike më së shpeshti janë të vendosur në fshatra, edhe pse ka raste kur 
shkolla qendrore është e evidentuar si shkollë qyteti, të dhënat e nxënësve nga 
shkollat periferike llogariten si të jenë nga fshati; 

 Klasa e nxënësit (e dyta ose e treta); 

 Gjinia e nxënësit (mashkullore, femërore); 

 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi (maqedonisht, shqip, turqisht ose serbisht); 

 Arsimimi i nënës (shkollim fillor ose më pak, të mesëm, të lartë ose më shumë); 

 Arsimimi i babait (shkollim fillor ose më pak, të mesëm, të lartë ose më shumë); 

 Mosha e nxënësit; 

 Gjuha e cila flitet në shtëpi (maqedonisht, shqip, turqisht, gjuha rome, serbisht ose 
ndonjë gjuhë tjetër). Te kjo pyetje mund të evidentohen dy ose më shumë përgjigje, 
nëse nxënësit rrjedhin nga familje në të cilën fliten më shumë gjuhë; 

 A kanë ndjekur kopsht të fëmijëve; 

 A kanë qasje deri te librat  në shtëpi; 

 A kanë lexuar para se të vinë në shkollë; 

 A huazojnë libra nga biblioteka; 

 A kanë shprehi të lexojnë vetë ose me ndonjë anëtar të familjes (nënën, babën, të dy 
prindërit, vëllezërit ose motrat, gjyshin ose gjyshen, ose me ndonjë tjetër).. 

 
 Kjo pjesë e instruksioneve shfrytëzohet që të fillohet biseda me nxënësin dhe të 
vendoset kontakti, që është një moment i rëndësishëm te vlerësimi individual me gojë. 
 
Instruksione të përgjithshme 
 
 Instruksionet nga instrumenti origjinal qenë shqyrtuar me kujdes, gjatë së cilës 
shfaqej kujdesi që instruksionet të jenë të qarta edhe për nxënësit edhe për vlerësuesit. 
Instruksionet për nxënësit për secilën nga detyrat e veçanta jepet sa është e mundshme më 
konsekuente (duke përfshirë edhe mënyrat si të inkurajohet fëmija pa i ndihmuar në zgjidhjen 
e detyrës, numrit të shembujve etj.) 
 
 Të gjithë detyrat nga instrumenti EGRA dhe EGMA fillojnë me shembull, që nxënësit 
të mund të kuptojnë çka kërkohet nga ata, kurse informatat kthyese nga vlerësuesit u japin 
me dije a përgjigjen saktë në atë që kërkohet nga ata..  
 

Instruksionet konkrete 
  
 Në lidhje me instruksionet konkrete u sollën këto vendime:  
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 Parashtrimi i detyrës. Shumica nga fëmijët dëshirojnë që me gisht të tregojnë në 
shkronjat, fjalët tekstin dhe numrat që janë pjesë e detyrës që duhet ta zgjidhin. 
Vlerësuesi duhet t’u tregojë sipas cilës radhitje duhet ta zgjidhin detyrën, por nuk 
duhet me gisht të tregojë në numrat ose në detyrat. 

 Gabime në shembujt. Nëse nxënësi bën gabim duke i zgjidhur shembujt, vlerësuesi 
ka të drejtë të reagojë, për shembull, Je i sigurt? Nëse fëmija përsëri gabon, 
vlerësuesi duhet ta tregojë përgjigjen e saktë, por në asnjë mënyrë nuk guxon ta 
orientojë fëmijën drejt përgjigjes së saktë.  

 Gabime të cilat bëhen gjatë zgjidhjes së detyrave. Nëse fëmija gabon gjatë 
zgjidhjes së detyrave e pastaj dëshiron ta përmirësojë gabimin, vlerësuesit duhet ta 
pranojë dhe ta shënojë përgjigjen e re si të saktë ose të pasaktë, në varësi nga 
situata, por nuk duhet ta korrigjojë gabimin ose ta orientojë fëmijën drejt përgjigjes së 
saktë. 

 Përsëritja (e instruksioneve) në detyrat. Ndodh, gjatë zgjidhjes së detyrave 
tekstuale, nxënësi të kërkojë që detyra të përsëritet. Në këtë rast, duhet në tërësi të 
përsëritet detyra, e jo vetëm pjesët kryesore të saj.  

 Kërkesa të shihet/të lexohet detyra. Vlerësuesit nuk guxojnë ta tregojnë tekstin të 
cilin ua lexon nxënësve. Zakonisht, ky problem paraqitet gjatë detyrave tekstuale, kur 
fëmijët dëshirojnë ta shohin ose ta lexojnë detyrën. Kjo nuk guxon të lejohet.   

 
Matja e kohës 
 
 Kufizimi në kohë gjatë zgjidhjes së detyrave është e dobishme sepse ndihmon që 
vlerësimi të zgjat më shkurtë, e kjo është më pak stresuese për nxënësit dhe  për 
vlerësuesit, sepse atëherë nxënësi nuk e zgjidh tërë detyrën ngadalë. Te mbledhja, matja e 
kohës ndihmon të vlerësohet automatizmi gjatë zgjidhjes. Më shumë hollësi rreth 
procedurave që kanë të bëjnë me matjen e kohës dhe rregullat për ndërprerjen e testit te të 
gjitha detyrat janë dhënë më poshtë në pjesët për EGRA dhe për EGMA.. 

 

3. VLERËSIMI I SHKRIM LEXIMIT NË FUSHË TË GJUHËS NË KLASAT FILLESTARE 
 
 Instrumenti për vlerësimin e përvetësimit të shkrim leximit në fushë të gjuhës te 
nxënësit e klasave fillestare (EGRA)3 është zhvilluar me qëllim që të bëhet vlerësimi i 
shkathtësive kryesore për të cilat është vërtetuar se mund ta parashikojnë suksesin në 
përvetësimin e leximit në klasat fillestare të arsimit fillor (tri klasat e para). 
 
 Para këtij hulumtimi u bënë ndryshime të duhura në detyrat dhe instruksionet të 
përgatitur për hulumtimin inicial që të eliminohen lëshimet të cilat u paraqitën në vlerësimet 
paraprake. Njëkohësisht u shqyrtuan edhe instruksionet për çdo detyrë që të sigurohet se 
janë mjaftë konkrete dhe gjithëpërfshirëse por në të njëjtën kohë edhe të kuptueshme për 
vlerësuesit e veçanërisht për fëmijët të cilët morën pjesë në vlerësim.  

3.1  Instrumenti EGRA për Maqedoni 

 
Në bazë të përvojës ndërkombëtare dhe asaj kosovare me EGRA-në dhe konsultimeve 

me ekspertin e QSHP-së, Beti Lameva, u krijua një instrument EGRA për të dy klasat (e dytë 
dhe e tretë) që mësojnë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe, në të cilën ngelën 
komponentët e njëjtë si edhe në hulumtimin inicial:: 

                                                 
3 EGRA: Instrument për matjen e arritjeve në lexim në klasat fillestare (RTI  Interneshënël për Agjencinë e SHBA-
ve për zhvillim ndërkombëtar (USAID)). Për instrumentet dhe raportet shkoni në: www.eddataglobal.org. 
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 Detyra 1 – Njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre (100 kombinime të shkronjave) 

 Detyra 2 – Shpejtësia e leximit të fjalëve të njohura në tekst jologjik (50 fjalë) 

 Detyrat 3 dhe 5 – Shpejtësia e leximit të tekstit logjik (tregim prej rreth 100 deri në 200 
fjalë) 

 Detyrat 4 dhe 6 – Të kuptuarit e tekstit të lexuar (më shumë pyetje që të përcaktohet a 
është lexuar teksti me kuptim). 

 
 Grupi i punës i rishqyrtoi detyrat Njohja e shkronjave dhe Shpejtësia e të lexuarit të 
fjalëve të njohura në tekst jologjik duke i marrë parasysh rezultatet nga hulumtimi inicial dhe 
vështirësitë me të cilën u ballafaquan nxënësit në këto detyra. U zhvilluan dy tregime të reja 
si edhe pyetje për tekstin e lexuar me kuptim që të vlerësohet shpejtësia, saktësia dhe 
kuptimi gjatë leximit të tekstit logjik.   
 
Detyra 1 – Njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre 
 
 Në këtë detyrë, nxënësit duhet ta njohin shkronjën e alfabetit dhe të dinë ta 
shqiptojnë në gjuhën maqedonase ose në gjuhën shqipe. 
 
 Në fletën e punës e cila i jepet nxënësit ka dhjetë rreshta dhe në çdo rresht gjenden 
nga dhjetë shkronja. Në tabletë kompjuter shënohen shkronjat të cilat fëmija nuk i ka njohur 
ose i ka shqiptuar gabimisht. Në fund, shënohet numri i shkronjave të shqiptuara saktë në 
kohëzgjatje prej 60 sekondave. Evidentohet edhe koha e cila i nevojitet fëmijës t’i lexojë të 
gjitha shkronjat.  
 
 Më poshtë janë dhënë shembuj të detyrave për njohjen shkronjave dhe shqiptimin e 
tyre (shqiptimi i tingujve përkatës) në të dy gjuhët.. 
 
 

А Р С и к Е н Ф т А 

И у В Х Л З ж Н б Ц 

Т д Г И Ш В ч Е О к 

Р В п Ј Т л Е н З Б 

и К љ м р с Џ О Ѕ А 

т Н д Е Х З  М  ј Р о 

С Р м к б А Ж В Ч е 

Љ И Ц Д Т з Ф ѕ п Л 

ш Л Ж Ј ќ О У Г џ Н 

к Ѓ  А П в Г ј Р Х о 
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Shembulli 1. Detyra për njohje të shkronjave dhe shqiptimin e tingujve në gjuhë 
maqedonase 

 

D V j u N k b i   S o 

f R q A    ll Nj m y Z dh 

rr X t   sh G ë ç L h gj 

Th c p M e zh d K n U 

s L Xh a r F ll O nj Y 

J x T Sh v xh K i g z 

V Gj d f Ll o Zh j S Ë 

e Q u H Rr nj t m C y 

X    Dh a N k B r L i H 

Ç P v th D g U xh e S 
 
Shembulli 2. Detyra për njohje të shkronjave dhe shqiptimin e tingujve në gjuhë 
shqipe 
 
Detyra 2 – Shpejtësia e leximit të fjalëve të njohura në tekst jologjik 
 
 Detyra e dytë përbëhet nga lista me 50 fjalë në secilën gjuhë (10 rreshta nga 5 fjalë). 
Gjatë kohës së përgatitjes së detyrës me fjalë, kujdes i veçantë u kushtua që fjalët në gjuhën 
maqedonase dhe në gjuhën shqipe të kenë numrin e njëjtë të shkronjave që të mundësohet 
që të nevojitet kohë e njëjtë për leximin e tyre (duke u mbështetur në faktin që të dy gjuhët 
kanë parim fonetik).  
 
 Çdo nxënës duhej ta lexojë fjalën më së miri që mundet dhe me shpejtësi të 
mjaftueshme, në afat prej 60 sekondave. Vlerësuesit i shënojnë si të pasakta të gjithë ato 
fjalë të cilat janë lexuar në mënyrë të papranueshme. Nëse nxënësi i lexon të gjitha fjalët për 
më pak se një minutë, shënohet koha e saktë, që të mund të llogaritet numri i fjalëve të 
lexuar saktë në afat prej një minute (shslm). 
 
 Shënohet numri i a) të gjithë fjalët e lexuara, pa marrë parasysh a janë lexuar saktë 
ose jo dhe b) të gjithë fjalët të lexuar saktë brenda 60 sekondave që të mundet të llogaritet 
saktësia e nxënësit në leximin e fjalëve të njohura.  
 
 

со леб Илир тесла летово 

весели трета мила хор на 

ќе оди Неда  прсти капина 

Фанија труба брат цар во 
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еж син мува брада лисица 

дарува Љубен лале нос од 

ни прв Едон љубов спомен 

именка Линда горд воз на 

рог цути басна штурец зборува 

подарок ѕвонче топка  дада прв 

 
Shembulli 3. Detyra për leximin e fjalëve të njohura në tekst jologjik në gjuhë 
maqedonase 

 

ti fle pemë letër domate 

këpucë Elena luaj sot la 

po tre Besa valoj liqeni 

gazeta shtylla Andi gjeth ka 

ha gur lumi dreri Vojdan 

dëgjues qielli trim mur ve 

ju çaj verë druri tigani 

Jonila llamba bukë thoi pi 

ura Dime tigri xhaketa vallëzoj 

fletore liqeni unazë pula kjo 

 
Shembulli 4. Detyra për leximin e fjalëve të njohura në tekst jologjik në gjuhë shqipe 

 
Detyrat 3 dhe 5 – Shpejtësia e leximit të tekstit logjik  
 
 Për detyrat për shpejtësinë e leximit të tekstit logjik qenë përpiluar dy tregime të 
shkurta. Secili tregim përbëhet nga fjali të cilat sipas ndërlikimit dhe fjalorit i përgjigjen nivelit 
përkatës gjegjësisht klasës përkatëse. 
 
 Matej koha për të cilën do të mbarohet detyra, që të llogaritet numri i fjalëve të lexuar 
saktë për 60 sekonda. Gjithashtu, shënohej edhe numri i fjalëve të lexuar gabimisht, të cilat 
janë evidentuar si numër i fjalëve që nxënësi është përpjekur t’i lexojë. Shënohet koha e 
atyre nxënësve të cilët e kanë lexuar tekstin për më pak se 60 sekonda. Zakonisht, testet për 
lexim me gojë janë të përpiluar në atë mënyrë që nxënësi të mundet të lexojë rreth 60 fjalë 
në minutë ose ta lexojë tekstin përafërsisht për një minutë.. 
 
 
 
 
 

 

Еден топол пролетен ден, маjка ми отиде да ја посети тета. Јас и 

бато останавме дома со тато. Пред да замине, таа нѐ замоли да си ја 

средиме собата.  

Се договоривме со бато, секој да си ги среди своите играчки, 

книги и облека.  

Кога мајка ми се врати, ја погледна собата. Таа се насмеа и силно 

нѐ прегрна. 

Shembulli 5. Shembull për detyrë për shpejtësinë e leximit në gjuhë 
maqedonase 
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Detyrat 4 dhe 6 – Pyetje për kuptimin e tekstit të lexuar (lexim me kuptim) 
 
 Pyetjet për kuptimin e tekstit të lexuar qenë përpiluar t’i përgjigjen përmbajtjes së 
teksteve. Duke marrë parasysh faktin që detyrat me pyetje për kuptimin e tekstit të lexuar 
bazohen në tekstin që është lexuar në detyrën që e vlerëson shpejtësinë e leximit të tekstit 
logjik, këto dy detyra ishin të lidhura në “Tanxherin”, dhe nëse nxënësi nuk ka arritur ta lexojë 
tekstin deri në fund, programi softuerik i parashtron vetëm pyetje të cilat kanë të bëjnë me 
pjesën të cilën e ka lexuar.  
 
 Në tabletë kompjuterin e vlerësuesve ishin dhënë disa përgjigje të mundshme për 
çdo pyetje, por u dha instruksioni që çdo përgjigje që i përgjigjet kontekstit të tregimit ta 
vlerësojnë si të saktë, sepse alternativat e dhëna jo çdoherë i paraqesin të gjitha përgjigjet e 
mundshme. 
 
 Në bazën e të dhënave u evidentua numri i përgjithshëm i pyetjeve të përgjigjur saktë 
dhe të atyre të përgjigjur gabimisht, me qëllim që të llogaritet saktësia.  
 
 Më poshtë është dhënë shembulli i pyetjeve për kuptimin e tekstit të lexuar në të dy 
gjuhët.  
 
Tabela 3. Shembuj të pyetjeve për kuptimin e tekstit të lexuar në gjuhën maqedonase 

 

Текст бр. 1 ПРАШАЊА 

Еден топол пролетен ден маjка 

ми отиде да ја посети тета.  

Јас и бато останавме дома со 

тато.  

Пред да замине, таа нѐ замоли да 

си ја средиме собата.   

 

29 1. Кого посетила мајката? 

- тета 

- отишла кај тетката на детето 

- сестра си (својата сестра) 

- мајката ја посетила... (сите можни 

горенаведени категории) 

 
2. Со кого останале децата дома? 

- со тато 

- со татко им 

- децата останале дома со татко им 

 
3. Што ги замолила мајката своите 

деца? 

-  да ја средат (нивната) соба 

- да ја наместат (нивната) соба 

Një ditë të nxehtë të pranverës nëna ime shkoi ta vizitojë tezen. Unë 

dhe vëllai ngelëm në shtëpi me babin. Para se të shkojë, ajo na luti ta 

rregullojmë dhomën tonë. 

U morëm vesh me vëllanë, secili t’i rregullojë lodrat, librat dhe veshjet 

e tij. 

Kur u kthye nëna ime, e pa dhomën. Ajo buzëqeshi dhe fort na 

përqafoi. 

Shembulli 6. Shembull për detyrë për shpejtësinë e leximit në gjuhë 
shqipe 
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- да ја исчистат (нивната) соба 

- мајката ги замолила децата да си ја 

средат/ наместат/ исчистат собата 

Се договоривме со бато, секој да 

си ги среди своите играчки, 

книги и облека. 

43 4. Што се договориле децата?  
- да ја средат собата 

- да ја послушаат мама 

- да ја израдуваат мама 

- секој да си ги среди своите играчки, 

книги и облека 

- да си ги средат играчките, книгите и 

облеката 

- да си ги средуваат своите работи 

- секој сам да си ги средува своите 

играчки, книги и облека 

- децата се договориле... (сите можни 

горенаведени категории) 

Кога мајка ми се врати, ја 

погледна собата. 

Таа се насмеа и силно нѐ 

прегрна. 

58 5. Зошто мајката ги прегрнала децата кога 

се вратила? 

- затоа што ја средиле собата  

- затоа што ги средиле играчките, 

книгите и облеката 

- затоа што ја послушале мајката 

- затоа што биле одговорни (одговорно 

дете) 

- затоа што биле добри/ вредни  

- затоа што биле исполнителни/уредни 

- затоа што биле умни 

- затоа што не ја оставиле собата 

несредена/ растурена 

- затоа што ја завршиле нивната задача 

- мајката ги прегрнала децата затоа 

што... (сите можни горенаведени 

категории) 

 

6. Како се чувствувале децата по 

прегратката на мајката? 

- среќно 

- радосно 

- весело 

- насмеано 

- задоволно 

- гордо 

- по прегратката на мајката децата се 

чувствувале... (сите можни 

горенаведени категории) 

 

7. Како се чувствувала мајката кога 

видела дека децата ја послушале? 
- среќно 

- весело 

- радосно  

- задоволно 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

30 
 

- гордо  

- насмеано 

- изненадено 

- кога видела дека децата ја послушале, 

мајката се чувствувала... (сите можни 

горенаведени категории) 

 

8. Што мислиш, зошто треба собата да 

ти биде средена? 
- ќе бидеме поздрави 

- мама нема да не кара (нема да ни се 

налути) 

- за да ми биде убава 

- за да ми биде чиста 

- за никој да не ме кара 

- за да не ми го земат мобилниот 

- за да не се усрамиме пред гости 

- за да ја израдуваме мама 

- за да не се собираат пајаци и инсекти 

- за да не се разболиме (од микроби/ 

бактерии) 

- за да немаме прашина 

- за да можеме да играме 

- за да можеме подобро да спиеме 

- за да не се сопнеме и паднеме 

- за да учиме подобро 

- собата треба да биде средена... (сите 

можни горенаведени категории) 

 

 
Tabela 4. Shembuj të pyetjeve për kuptimin e tekstit të lexuar në gjuhën shqipe 

 

Tregimi nr. 1 Pyetje 

Një ditë të nxehtë të pranverës nëna 

ime shkoi ta vizitojë tezen.  
Unë dhe vëllai ngelëm në shtëpi me 

babin.  

Para se të shkojë, ajo na luti ta 

rregullojmë dhomën tonë. 

31 1. Kë vizitoi nëna? 

- tezen 

- shkoi te tezja e fëmijës 

- te motra (motra e saj) 

- nëna shkoi ta vizitojë ...(të gjithë kategoritë e 

përmendura më lartë 

 

2. Më kë ngelën fëmijët në shtëpi 

- me babin 

- me babin e tyre 

- fëmijët ngelën në shtëpi me babin e tyre 

 

3. Çka i luti nëna fëmijët? 

- ta rregullojnë dhomën (e tyre) 

- ta rendisin dhomën (e tyre ) 

- ta pastrojnë dhomën (e tyre) 

- nëna i luti fëmijët ta rregullojnë/ta rendisin/ ta 
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pastrojnë dhomën 

U morëm vesh me vëllanë, secili t’i 

rregullojë lodrat, librat dhe veshjet e 

tij. 

45 4. Çka u morën vesh fëmijët? 

- ta rregullojnë dhomën 

- ta dëgjojnë nënën e tyre 

- ta gëzojnë nënën e tyre 

- secili t’i rregullojë lodrat, librat dhe veshjet e tij 

- t’i rregullojnë lodrat, librat dhe veshjet e tyre 

- t’i rregullojnë gjerat e tyre 

- secili vet t’i rregullojë lodrat, librat dhe veshjet 

e tyre 

- fëmijët u morën vesh ... (të gjithë kategoritë e 

përmendura më lartë) 

Kur u kthye nëna ime, e pa dhomën.  
Ajo buzëqeshi dhe fort na përqafoi. 

59 5. Pse nëna i përqafoi fëmijët kur u kthye? 

- sepse e rregulluan dhomën 

- sepse i rregulluan lodrat, librat dhe veshjet (e 

tyre) 

- sepse e kishin dëgjuar nënën 

- sepse ishin përgjegjës (fëmijë të përgjegjshëm) 

- sepse ishin të mirë/ të zellshëm 

-sepse e plotësuan detyrën 

- sepse ishin të mençur 

- sepse nuk e lënë dhomën e pa rregulluar/ pa 

pastruar 

- sepse e mbaruan detyrën 

- nëna i përqafoi fëmijët sepse... (të gjithë 

kategoritë e përmendura më lartë) 

 

6. Si u ndjen fëmijët pas përqafimit të nënës? 

- të lumtur 

- të gëzuar 

- të kënaqur 

- të buzëqeshur 

- u ndjen krenar 

- u ndjen mirë 

- fëmijët pas përqafimit të nënës u ndjen...(të 

gjithë kategoritë e përmendura më lartë) 

 

7. Si ndjehej nëna kur pa se fëmijët e kanë 
dëgjuar? 

- e gëzuar 

- e lumtur 

- e kënaqur 

- u ndie krenare 

- e buzëqeshur 

- e befasuar 

- kur e pa se fëmijët e kanë dëgjuar nëna u ndie ... 

...(të gjithë kategoritë e përmendura më lartë) 
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8. Çka mendon, pse dhomën duhet ta kesh të 

rregulluar? 

- do të jemi më të shëndoshë 

- nëna nuk do të më qorton (nuk do të hidhërohet) 

- të jetë më e bukur 

- të jetë më e pastër 

- që askush mos të më qortojë 

- mos të ma marrin telefonin mobil 

- mos të turpërohem para mysafirëve 

- ta gëzojë nënën 

- mos të mblidhen merimanga dhe insekte 

- mos të sëmuremi (nga mikrobet/ bakteret) 

- mos të ketë pluhur 

- të mundemi të luajmë 

të mundemi të flemë më mirë 

- mos të pengohemi dhe të lëndohemi 

- të mësojmë më mirë 

- dhoma duhet të jetë e rregulluar ... ...(të gjithë 

kategoritë e përmendura më lartë) 

  
 
Matja e kohës dhe rregulla për ndërprerjen e testit, sipas detyrës  
 

 Matja e kohës është shumë me rëndësi gjatë zgjidhjes së EGRA detyrave, sepse 
nxënësit në këtë mënyrë fitojnë automatizëm në lexim, gjegjësisht në lidhjen e shkronjave 
dhe grafemave me zërat të cilët e përbëjnë fjalët dhe fjalitë. Në këtë mënyrë nxënësit 
zhvillojnë aftësi për lexim të shpejtë, e cila do t’u mundësojë të lexojnë tekste më të gjata dhe 
të përqendrohen në kuptimin e asaj që është lexuar. “Automatizmi” në realitet do të thotë 
njohje e shpejtë e fjalëve, ashtu që lexuesi nuk bën përpjekje mendore, ose nuk është i 
vetëdijshëm për atë, kur i transformon shkronjat në tinguj dhe nga ata bën fjalë. Në këtë 
nivel, lexuesi shpejtë i dekodon shkronjat dhe është në gjendje të koncentrohet në kuptimin e 
asaj që është lexuar.  

 Në tabelën 5 janë dhënë kohët dhe rregullat për ndërprerjen e secilës EGRA detyrë 
të realizuar në Maqedoni në të dy klasat.  

 
Tabela 5. Matja e kohës dhe rregullat për ndërprerjen e testit EGRA 

 
Detyra Matja e 

kohës 
Rregulla e 
ndërprerjes 

 
Njohja e shkronjave dhe 
shqiptimi i tyre  

 
60 sek. 

 
3 sek. 

 
Shpejtësia e të lexuarit të 
fjalëve të njohura në 
tekst jologjik 

 
60 sek. 

 
3 sek.  

 
Shpejtësia e të lexuarit të 
tekstit logjik 

 
60 sek. 

 
3 sek. 
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Të kuptuarit të tekstit të 
lexuar  

 
Nuk ka 

 
15 sek. 

 

4. VLERËSIMI I NJOHURIVE THEMELORE MATEMATIKORE NË KLASAT 

FILLESTARE 
 

Vlerësimi i njohurive themelore matematikore në klasat fillestare (EGMA) përbëhet nga 
tetë detyra: njohja e numrave, krahasimi i sasive, vazhdimi i vargjeve, mbledhja, zbritja, 
detyra tekstuale, njohja e formave dhe vazhdimi i vargjeve të figurave gjeometrike.  
 

Duke marrë parasysh se programi i ri për matematikë dhe shkencat natyrore filloi të 
zbatohet në Maqedoni në shtator të vitit 2014, detyrat në instrumentin EGMA të cilat u 
zbatuan në studimet e njëpasnjëshme me kujdes u ri shqyrtuan që t’i reflektojnë ndryshimet 
dhe të përshtaten me qëllimet e programit të ri mësimor.  
 
Në detyrat u bënë ndryshimet vijuese: 

 Njohja e numrave: numri i artikujve u zmadhua në 20 në klasën e dytë dhe në 25 në 
klasën e tretë, gjithashtu edhe niveli i ndërlikimit të artikujve. 

 Krahasimi i sasive: u inkuadruan artikuj më të vështira që kjo aftësi të mundet të 
matet më saktë. Koha e dhënë për këtë detyrë është 60 sekonda. 

 Vazhdimi i vargjeve: artikujt u ri formatuan që të mundësohet shpërndarja më e 
barabartë e artikujve me nivel të zmadhuar të ndërlikimit. 

 Mbledhja dhe zbritja: këto detyra u ndanë në dy nivele për mbledhje/zbritje. Niveli i 
parë përbëhet nga pesë detyra për të cilat pritet që nxënësi t’i llogaris përmendsh dhe 
të përgjigjet pa problem. Niveli 1 e vlerëson saktësinë në llogaritje, gjegjësisht a 
gjenden fëmijët si duhet me probleme të thjeshta me mbledhje/zbritje, me gjithsej 5 
detyra për kohë prej 60 sekondave. Numrat e përdorura në këtë nivel nuk kërkojnë 
llogaritje me kalim. Niveli i dytë, gjithashtu i përbërë prej pesë detyrave, përmbante 
numra dyshifror dhe kërkonte llogaritje me kalim. Për nivelin e dytë, nxënësve u lejua 
të përdorin mjete manipuluese (sende për numërim) dhe/ose laps dhe letër që ta 
bëjnë llogaritjen. Për Nivelin 2 u caktua koha prej 2 minutave, edhe pse matja e 
kohës nuk kishte për qëllim rrjedhshmërinë por efikasitetin. 

 Zgjidhja e detyrave tekstuale: vlera numerike në detyrë tekstuale është e vogël 
sepse kjo detyrë nuk e përcakton aftësinë e nxënësit të zgjedh detyra aritmetike por 
aftësinë ta kuptojnë domethënien / të interpretojnë një problem. 

 Njohja e formave dhe Vazhdimi i vargjeve të formave gjeometrike: detyrat nuk u 
ndryshuan. 

 
Që të kontrollohet detyrat e reja a i përgjigjen programit të ri mësimor të matematikës, 

instrumenti u pilotua me nxënësit e një shkolle fillore të Shkupit. Pas këtij pilotimi u bën 
rregullime të vogla të detyrave.   
 

Instruksionet për secilën detyrë në mënyrë plotësuese u ri shqyrtuan që t’i reflektojnë 
ndryshimet në detyra. 
 

Shembuj të detyrave matematikore për çdo fushë janë dhënë më poshtë:  
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Detyra 1 – Njohja e numrave 
 
 Për këtë detyrë, nxënësit i tregohet fleta e punës me katër rreshta (pesë në klasën e 
tretë) dhe pesë numra në çdo rresht. Nxënësi duhet ta tregojë secilin numër dhe ta thotë. 
Detyra zgjat 60 sekonda.  
 
 Edhe pse llogaritet se njohja e numrave është tepër e lehtë edhe për nxënësit e 
klasës së dytë, ngelën si pjesë e instrumentit, sepse është detyra e parë që u parashtrohet 
nxënësve. Detyra e lehtë mund t’ua rrisë ndjenjën e vetëbesimit dhe aftësisë për zgjedhjen e 
testit nga matematika. Mirëpo u rrit edhe numri i artikujve dhe ndërlikimi i nivelit të tyre. 
 
 

2 9 16 11 13 

20 15 70 4 18 

32 57 75 99 8 

100 64 7 51 44 

 
Shembulli 7. Detyra për njohjen e numrave për klasën e dytë 
 
Detyra 2 – Krahasimi i sasive 
 
 Në këtë detyrë, nxënësit i tregohen numra dy nga dy dhe duhet ta emërojë numrin 
më të madh. Detyra përmban shtatë detyra për klasën e dytë dhe dhjetë detyra për klasën e 
tretë. 
 
Përqindja mesatare e nxënësve të cilat me saktësi i krahasojnë sasitë ishte i madh, prandaj 
u inkuadruan detyra më të vështira që më me saktësi të matet kjo aftësi. Duke pasur 
parasysh rritjen e nivelit të ndërlikimit të detyrave dhe qëllimi që nxënësit të tregojnë nivel të 
caktuar të efikasitetit në këtë detyrë, ajo zgjat 60 sekonda.   
 
 

4 7 

17 14 

89 98 

15 13 

43 27 

19 16 

62 63 

 
Shembulli 8. Detyra për krahasim të sasive për klasë të dytë 

 
Detyra 3 – Vazhdimi i vargjeve  
 
 Në këtë detyrë nxënësit i tregohet fleta e punës dhe ai duhet të tregojë cili numër 
mungon që të vazhdohet vargu.  
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 Në studimin inicial, nxënësit në të dy klasat kanë vështirësi gjatë zgjidhjes së kësaj 
detyre. Kjo më vonë mund të shkaktojë vështirësi gjatë përvetësimit të shumëzimit dhe në 
zgjedhjen e situatave problemore më të ndërlikuara. Rezultatet treguan se nxënësit kanë 
vështirësi gjatë numërimit në hapa të cilat nuk paraqesin zmadhimin për 1, siç është 
zmadhimi për 2, 3 ose 5... Numërimi në hapa është kyç që fëmijët të aftësohen të zbërthejnë 
dhe të rikrijojnë numra – që është me rëndësi thelbësore për punë të ndryshueshme me 
numra.  
 
 Në bazë të informatave të mbledhura, kjo detyrë u ri formatua me shpërndarje të 
barabartë të detyrave me progres në nivelet më të larta të ndërlikimit. Instrumenti përmban 
pesë detyra për klasën e dytë dhe shtatë detyra për klasën e tretë.    
 

5 6 7 [8] 

21 24 [27] 30 

75 80 85 [90] 

[9] 11 13 15 

18 16 [14] 12 

 
Shembulli 9. Detyra për vazhdimin e vargjeve për klasën e dytë 
 
Detyrat 4 dhe 5 – Mbledhja dhe zbritja  
 
 Siç përmendëm, këto dy detyra u ndryshuan rrënjësisht dhe u përgatitën dy nivele: 
Niveli 1 me detyra më të lehtë, pa përdorimin e mjeteve manipuluese në kohë prej 60 
sekondave dhe Niveli 2 me detyra me kalim ku matet efikasiteti për 120 sekonda, dhe në të 
cilën u lejua përdorimi i mjeteve manipuluese.  
 

2 + 6 =  (8) 

12 + 7 =  (19) 

24 + 6 =  (30) 

40 + 4 =  (44) 

40  + 30  =  (70) 

 
Shembulli 10. Detyrë për mbledhje - Niveli 1 

 

6 + 7=  (13) 

8 + 9 =  (17) 

33 + 5=  (38) 

48 + 2 =  (50) 

77  + 7  =  (84) 

 
Shembulli 11. Detyrë për mbledhje - Niveli 2 
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3 - 3   =  (0) 

10 - 5 =  (5) 

19 - 2  =  (17) 

60 - 20 =  (30) 

56 - 10  =  (46) 

 
Shembulli 12. Detyrë për zbritje - Niveli 1 
  

50 - 25 = (25) 

65 - 9 =  (56) 

42 - 16  =  (26) 

66 - 36 =  (30) 

100 - 27  =  (73) 

 
Shembulli 13. Detyrë për zbritje - Niveli 2 

 
Detyra 6 – Detyra tekstuale: mbledhja/zbritja dhe shumëzimi/pjesëtimi (gojarisht)  
 
 Në klasën e dytë dy detyra përqendrohen në mbledhjen dhe dy detyra në zbritjen. Në 
klasën e tretë kishte detyra për secilin nga katër operacionet: mbledhje, zbritje, shumëzim 
dhe pjesëtim..  
 
 Vlera e numrave në detyrat tekstuale me qëllim u la e vogël sepse me këtë nëntekst, 
nuk vlerësohet aftësia e nxënësit të zgjedh detyra aritmetike, por aftësia e tij ta kuptojë 
domethënien / të interpretojë një problem. 
 
 Për këtë pjesë ishte paraparë koha prej katër minutave që të pengohet lodhja te 
nxënësit më të dobët dhe zgjidhja e tërë instrumentit të ngel në kufizimin kohor prej 15-20 
minutave.  
 

Учениците од второ одделение собирале книги за училишната библиотека. 

Колку вкупно книги собрале ако во месец март донеле 8, а во месец април 7 

книги? 

Точен одговор:  15 

 

Nxënësit e klasës së dytë mblidhnin libra për bibliotekën e shkollës. Sa libra 

gjithsej kanë mbledhur nëse në muajin mars kanë sjellë 8, kurse në muajin prill 7 

libra? 

Përgjigje e saktë 15 

 
Shembulli 14. Detyra tekstuale në gjuhë maqedonase dhe në gjuhë shqipe për klasën e 
dytë 

 
Detyra 7 – Gjeometri: Njohja e formave   



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

37 
 

 
 Në këtë pjesë vlerësohet aftësia e nxënësit të identifikojë dhe të tregojë forma 
konkrete gjeometrike (rrethe, katrorë, drejtkëndësh dhe trekëndësh). Në të dy klasat jepen 
nga katër detyra, të cilët nuk kanë kufizim në kohë.  
 

 
 
Shembulli 15. Detyrë për njohjen e formave gjeometrike për klasën e dytë 
 
Detyra 8 – Gjeometri: Vazhdimi i vargjeve nga forma gjeometrike  
 
 Në këtë detyrë vlerësohet aftësia e nxënësit t’i përcaktojë ngjashmëritë dhe dallimet 
në vargun e formave gjeometrike. Në këtë pjesë i cili nuk ka kufizim në kohë, ka tri detyra për 
klasën e dytë dhe katër detyra për klasën e tretë.    
 

 
 
Shembulli 16. Detyrë për vazhdimin e vargjeve të formave gjeometrike për klasën e 
dytë 
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Strategji për llogaritje 
 
 Strategjitë për llogaritje të cilat i përdorin fëmijët qenë vëzhguar gjatë zgjidhjes së 
detyrave për mbledhje dhe zbritje të Nivelit 2 dhe detyrave tekstuale. Për këtë qëllim, 
nxënësit kishin në dispozicion mjete manipuluese, laps edhe letër që ta kryejnë llogaritjen e 
duhur. Gjithashtu, u lejohej t’i përdorin edhe gishtërinjtë. Pas çdo detyre, në bazë të 
vëzhgimit vlerësuesi vërente cilën strategji të llogaritjes e ka përdorur nxënësi (për shembull 
numërimi me gishtërinj, përdorimi i mjeteve manipuluese, shënimi ose llogaritja 
përmendësh).  
 
Matja e kohës dhe rregullat e ndërprerjes së testit, sipas detyrave  
 
 Matja e kohës te disa detyra është me rëndësi të madhe për përcaktimin e 
rrjedhshmërisë, për zvogëlimin e kohës të nevojshme për mbarimin e vlerësimit dhe për 
zvogëlimin e stresit të cilin fëmijët mund ta përjetojnë në përpjekjen të zgjidhin detyra pa 
sukses në periudhë kohore të pakufizuar.  
 
Që të shmanget lodhja dhe frika te fëmijët dhe që të kuptojmë sa më shumë për aftësitë e 
tyre për zgjidhjen e secilës detyrë, u zbatua rregulla universale për ndërprerjen e testit. Kjo 
rregull zbatohet te të gjithë detyrat, ato që kanë kufizim kohor ose ato të cilat tashmë kishte 
rregull për ndërprerje. Rregulla është: nëse fëmija i zgjidh me gabim katër opsionet e para të 
detyrës njëra pas tjetrës, vlerësuesi duhet ta ndërpres nxënësin dhe të vazhdojë me detyrën 
tjetër. Megjithatë duhet të përpiqet ta zgjedh çdo detyrë. 
 
 Në Tabelën 6 janë dhënë kohët dhe rregullat për ndërprerjen e parakohshme të testit 
për secilën nga EGMA detyrat të cilat përdoren në Maqedoni për të dy klasat..  

 
Tabela 6. Rregulla për matje të kohës dhe për ndërprerjen e testit te detyrat në EGMA 

 
Detyra Kohëzgjatja Rregulla për ndërprerje 

Klasa e dytë Klasa e tretë Klasa e dytë Klasa e tretë 

Njohja e numrave 60 sek. 60 sek. 5 sek. 5 sek. 

 
Krahasimi i sasive 

 
60 sek. 

 
60 sek. 

4 gabime të 
njëpasnjëshme ose 
5 sek. 

4 gabime të 
njëpasnjëshme ose 5 
sek. 

 
Vazhdimi i vargjeve 

 
Jo 

 
Jo 

4 gabime të 
njëpasnjëshme ose 
5 sek. 

4 gabime të 
njëpasnjëshme ose 5 
sek. 

Mbledhja/zbritja 
Niveli 1 

 
60 sek. 

 
60 sek. 

 
10 sek. 

 
10 sek. 

Mbledhja/zbritja 
Niveli 2 

 
120 sek. 

 
120 sek. 

 
30 sek. 

 
30 sek. 

 
Detyra tekstuale 

 
Jo 

 
4 min.  

 
10 sek. 

 
10 sek.  

Njohja e figurave 
gjeometrike 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

Vazhdimi i vargjeve 
të formave 
gjeometrike 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
Jo 

 
 Për nevojat e hulumtimit inicial qenë përgatitur dy doracak me instruksione të cilët 
qenë përshtatur që të shërbejnë si resurs i cili do t’u ndihmojë vlerësuesve dhe vëzhguesve 
në shkolla.   
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Doracaku i parë për parashtrimin e instrumenteve EGRA dhe EGMA i përmbante të 

dy instrumentet dhe procedurat e përgjithshme për zgjidhjen e tyre. Më tej, në atë ishin 
dhënë edhe instruksionet konkrete për detyrat EGRA dhe EGMA për klasën e dytë dhe të 
tretë veç e veç, si të shënohen përgjigjet e nxënësve, si të shfrytëzohen fletët e punës dhe 
mjetet manipuluese në testet e matematikës, edhe si të përdoret rregulla e ndërprerjes së 
parakohshme të testit. Pjesa e fundit e doracakut përqendrohet në softuerin “Tanxherin” dhe 
në përdorimin e tabletë kompjuterit, në atë se si lajmërohen dhe ç’lajmërohen, përshtatjet 
themelore, mbledhja e të dhënave, si përdoret kohëmatësi, si ruhen dhe sinkronizohen të 
dhënat dhe rekomandimet e tjera të nevojshme në lidhje me procesin e vlerësimit.   
 
 Doracaku i dytë kishte të bëjë me sigurimin e kualitetit në procesin gjatë vlerësimit 
dhe u dedikohej vëzhguesve. Në atë qenë janë dhënë përgjegjësitë kryesore të vëzhguesve, 
rolin e tyre në shkolla, mënyra në të cilën shënohen vëzhgimet e tyre dhe të shkruarit e 
raportit. 

 

5. PUNA NË TEREN DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE PËR EGRA DHE EGMA  

5.1  Trajnimi për parashtrimin e instrumenteve EGRA dhe EGMA 

 
Vlerësuesit përgjegjës për parashtrimin e instrumenteve EGRA dhe EGMA në shkolla 

kanë ndikim të dukshëm në kualitetin e realizimit të tyre, prandaj duhet të jenë të trajnuar në 
mënyrë të drejtë për parashtrimin e instrumenteve me anë të tabletë kompjuterit. Për këtë 
arsye, nga drejtorët e shkollave pjesëmarrëse u kërkua të emërojnë për pjesëmarrje në 
trajnim nga një anëtar të shërbimit profesional (pedagog ose psikolog) e nëse kjo nuk është 
e mundshme të emërtojnë mësimdhënës të grupit klasor të cilët në këtë moment nuk mbajnë 
mësim me klasat e dyta dhe të treta. Gjithsej 72 persona u paraqitën për trajnim, i cili u mbajt 
nga 5 deri në 7 maj në Ohër.  
 
 Për shkak se numri i pjesëmarrësve ishte më i madh nga ai që u planifikua për këtë 
lloj të trajnimeve, përmbajtja e trajnimeve u përshtat drejt një qasje më ndërvepruese, gjatë 
së cilës veçanërisht kujdes të madh iu kushtua mbulimit të pjesëve më të rëndësishme – 
besueshmërisë mes vlerësuesve të ndryshëm dhe punës praktike me tabletë. 
 
 Trajnimi filloi me prezantimin e aktiviteteve të projektit me qëllim që të njoftohen 
pjesëmarrësit me aktivitetet dhe arritjet e projektit. Pastaj, pjesëmarrësit u ndanë në grupe 
për përpilimin e detyrave dhe në bazë të metodologjisë EGRA dhe EGMA përpiluan detyra 
për instrumentet. Kështu ata fituan përvojë praktike nga dora e parë për përpilimin e 
instrumenteve dhe mundën ta kuptojnë logjikën mbi të cilën i zhvillua metodologjia.  . 
 
 Dita e dytë iu kushtua punës praktike me tabletë kompjuterin dhe përdorimin e 
aplikacioneve në softuerin “Tanxherin” dhe deri në fund të ditës u mat besueshmëria mes 
vlerësuesve të ndryshëm. Ditën e ardhshme u shqyrtuan rezultatet nga besueshmëria mes 
vlerësuesve të ndryshëm dhe u shënuan gabimet më të shpeshta që të kemi kujdes mos të 
përsëriten gjatë procesit të vlerësimit.  
 
 Trajnimi mbaroi me sqarimin e procedurës së përzgjedhjes së nxënësve në mostrën, 
shqyrtimi i roleve dhe obligimeve të vëzhguesve dhe vlerësuesve, si dhe përgatitja logjistike 
për hulumtimin e radhës në muajin maj. Gjatë ditës së fundit të trajnimit, pjesëmarrësit 
punuan në grupe dhe nëpërmjet metodës Gjashtë kapele për të menduar u theksuan dobitë 
e zbatimit të EGRA-së dhe EGMA-së në shkolla si dhe punët në të cilat duhet të kemi 
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kujdes. Me këtë ushtrim, nxënësit i kuptuan përparësitë nga përdorimi i këtyre instrumenteve, 
faktet në të cilat mbështeten EGRA dhe EGMA, mënyrat kreative si ato të zbatohen në 
shkolla, por njëkohësisht dhe të shqyrtohen edhe kritikat nga mësimdhënësit dhe personelit 
të shkollës me të cilët mund të ballafaqohen. 
 
 Çdo pjesëmarrës morri tabletë kompjuter (për pjesëmarrësit nga shkollat ku mësimi 
zhvillohet në dy gjuhë, tabletë kompjuteri për trajnim u sigurua nga zyrat e projektit), që u 
tregua shumë e dobishme, sepse pjesëmarrësit punuan me tabletë kompjuterët dhe i 
provuan testet njëherësh.  
 
 Sipas vlerësimit të pjesëmarrësve, më së shumti u pëlqeu puna praktike me tabletë 
kompjuterët dhe zbatimit të EGRA-së dhe EGMA-së në aplikacionin “Tanxherin”. Komentet e 
pjesëmarrësve ishin shumë pozitive për sa i përket organizimit të trajnimit dhe propozuan 
përhapjen e këtij lloji të trajnimit për mësimdhënësit. Pjesëmarrësit nga shkollat me mësim 
në gjuhën turke rekomanduan instrumentet të jenë në dispozicion edhe në gjuhën turke. 
Komenti i vetëm negativ i pjesëmarrësve ishte kërkesa që çdo vlerësues ta ketë tabletë 
kompjuterin e vet në shkollë për të ushtruar por edhe gjatë procesit të vlerësimit.  
 
 Trajnuesit nga këndvështrimi i tyre i nxorën këto mësime:  

 Grupi prej 72 pjesëmarrësve është tepër i madh për këtë lloj të trajnimeve. 
Rekomandohet që në trajnimet e ardhshme madhësia e grupit të zvogëlohet në 
maksimum 50 persona; 

 Nga çdo shkollë duhet të trajnohen nga dy pjesëmarrës që të munden të shkëmbejnë 
përvoja dhe të ndihmohen me njëri tjetrin;  

 Çdo pjesëmarrës duhet të ketë tabletë kompjuter gjatë trajnimit që puna të jetë më 
produktive. Në shkollat ku mësimi zhvillohet në dy gjuhë vlerësuesi për secilën gjuhë 
duhet të ketë tabletë kompjuterin e vet që vlerësimi të jetë më efektiv. 

 Hoteli duhet të ketë lidhje kualitative të internetit që të parandalohet rrëzimi i sistemit 
kur mbi 70 tabletë kompjuter përpiqen t’i zbresin instrumentet;   

 Pjesëmarrësit duhet të punojnë në grupe të përziera dhe duhet të prezantojnë herë 
njëri në gjuhën maqedonase e herë tjetri në gjuhën shqipe; 

 Prezantimet çdoherë duhet të jepen në të dy gjuhët dhe pjesëmarrësve duhet t’u 
mundësohet të flasin në gjuhën e tyre amtare, me përkthim të siguruar.  

 
Këto leksione të mësuara do të zbatohen gjatë organizimit të trajnimit për parashtrimin e 

EGRA-së dhe EGMA-së në shkollat tjera në Maqedoni. 
 

5.2  Mbledhja e të dhënave 

 
Të dhënat u mblodhën nga 18 maji deri më 6 qershori të vitit 2015 nga 158 vlerësues, 

mes të cilëve kishte pedagog, psikolog dhe/ose mësimdhënës të zgjedhur të grupit klasor të 
cilët ishin trajnuar për këtë.  
 
 Ekipi i projektit përgatiti numër të mjaftueshëm të fletëve të plastifikuara të punës për 
nxënësit në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe, të cilët u dërguan në shkolla me 
postë, katër ditë para se të fillojë procesi i mbledhjes së të dhënave. Kjo u bë në marrëveshje 
me ekspertët e Qendrës Shtetërore të Provimeve, që vlerësuesit të kenë kohë të 
mjaftueshme të njihen me përmbajtjen e detyrave dhe me instruksionet e modifikuara.    
 
 Vlerësimi mesatarisht zgjaste 10-20 minuta dhe zhvillohej në mënyrë individuale, 
pyetje me gojë nga ana e vlerësuesit i cili e parashtronte EGRA-në dhe EGMA-në. Në varësi 
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nga madhësia e shkollës dhe gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi (maqedonisht, shqip ose 
në të dy gjuhët), vlerësuesit e zbatuan vlerësimin te 20 deri më 120 nxënës sipas shkollës. 
Të dhënat qenë incizuar në mënyrë elektronike në aplikacionin “Tanxherin” dhe qenë 
dërguar drejtpërdrejtë deri te baza qendrore e të dhënave.   
 
 Vëzhgues të zgjedhur, si edhe anëtarët e ekipit të projektit rregullisht i vizitonin 
shkollat që të vërtetohen se procesi i mbledhjes së të dhënave zbatohet tërësisht dhe në 
mënyrë të qartë. 
 
 Me qëllim që studimet e ardhshme të realizohen me sukses, duhet të merren 
parasysh këto gjëra të mësuara 

 Në çdo shkollë duhet të trajnohen së paku dy vlerësues për parashtrimin e 
instrumenteve në secilën gjuhë në të cilën zhvillohet mësimi; 

 Duhet të sigurohen tabletë kompjuter të tjerë për shkollat më të mëdha që vlerësimi 
mos të zgjat shumë; 

 EGRA dhe EGMA duhet të realizohet më së voni deri në fillim të muajit maj, që 
shërbimi profesional të mund t’i kryejë obligimet e tjera të cilat i kanë e zakonisht 
zhvillohen në muajin maj (regjistrimi i nxënësve në klasën e parë, përgatitja për 
testimin ekstern etj.); 

 Internet lidhjet në shkolla janë shumë të dobëta, gjë që e vështirëson dërgimin e të 
dhënave nga vlerësimi në bazën e të dhënave; 

 Tabletë kompjuterët me kualitet më të mirë (Nexus, Lenovo) tregojnë cilësi më të 
mira, prandaj duhet të blihen këto lloje të tabletë kompjuterëve. 

 
Kur mbaroi procesi i mbledhjes së të dhënave, koordinatori për vlerësim të shkrim leximit 

në fushë të gjuhës dhe matematikës te nxënësit e klasave fillestare i zbriti të dhënat nga 
baza qendrore, i pastroi të dhënat të cilat munguan dhe i dërgoi te Beti Llameva nga QSHP 
për analizë.  
 

5.3  Sigurimi i kualitetit të procesit 

 
Sigurimi i të dhënave kualitative është shumë me rëndësi që të fitohen të dhëna të 

vlefshme dhe të besueshme. Monitorimi është njëra nga komponentët që kanë për qëllim 
përmirësimin e procesit të realizimit të EGRA-së dhe EGMA-së. Duke e marrë parasysh 
faktin që këtë vit në hulumtim janë të përfshirë edhe 61 shkolla tjera, u planifikuan dhe u 
realizuan më shumë vizita monitorimi që të mbulohen sa është e mundshme më shumë 
shkolla. Edhe këtë herë, vëzhguesit qenë zgjedhur, mes të cilëve këshilltarë nga QSHP-ja, 
profesor të Fakulteteve Pedagogjike, anëtarë të grupit punues që vijnë nga praktika e që 
morën pjesë në përpilimin e instrumentit dhe edukatorë të fondacionit “Hap pas hapit”, që të 
ndjekin procesin e realizimit të vlerësimit, gjatë së cilës gjithsej 21 vëzhgues realizuan 122 
vizita në shkolla. 
 
 Edhe ekipi i projektit ishte vazhdimisht mobil, duke i vizituar shkollat dhe duke dhënë 
ndihmë dhe mbështetje vlerësuesve. Përveç kësaj, një anëtar i ekipit nga projekti i 
parashtronte instrumentet EGRA dhe EGMA në dy shkolla ku nuk kishte vlerësues të 
trajnuar për mësimin në gjuhë shqipe: “Elpida Karamandi” – Manastir (shkolla periferike në 
fshatin Dolenci) dhe “Goce Delçev” në Aerodrom.   
 
 Çdo vëzhgues dorëzoi raport me vërejtje nga vëzhgimi i procesit të mbledhjes së të 
dhënave. Këto janë përfundimet kryesore nga raportet: 
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Kushtet gjatë vlerësimit: 
 

 Izolimi i zërit në klasa, zyra të pedagogut/psikologut ose në bibliotekën e shkollës, ku 
zhvillohej vlerësimi ishte i kënaqshëm. Por megjithatë ngeli çështja e zhurmës gjatë 
pushimeve, e cila ndikon keq dhe e pengon procesin e realizimit të vlerësimit; 

 Për sa i përket rrethimit vizual, në disa raste nuk ka qenë e kënaqshme, veçanërisht 
në shkollat në fshatra (nuk ka pasur mjaftë hapësirë, ka pasur tepër pajisje teknike – 
kompjuter, llap top e të ngjashme në klasë); 

 Shumica e vlerësuesve kanë krijuar kontakt të mirë dhe komunikim me nxënësit dhe 
kanë pasur qasje të shkëlqyeshme pedagogjike me nxënësit; 

 Në shumicën e shkollave materialet qenë përgatitur dhe të vënë në vend të duhur 
para çdo vlerësimi; 

 Në disa shkolla, procesi i vlerësimit ka qenë ndërprerë disa herë, sepse disa nga të 
punësuarit (mësimdhënës, drejtorë) kanë hyrë në vendin e vlerësimit edhe pse në 
derë qartë ka qenë e vendosur shenja “Mos shqetëso!, zhvillohet vlerësim”. Në një 
shkollë fshati, prindërit kanë qenë prezent në klasë kur është zhvilluar vlerësimi i 
fëmijës së tyre. Disa drejtor dhe të punësuar tjerë kanë qenë prezent së bashku me 
vlerësuesin gjatë procesit, gjë që nuk është e lejuar dhe është në kundërshtim me 
udhëzimet të dhëna për mënyrën si zhvillohet vlerësimi. Gjithashtu obligimet e 
shumta të vlerësuesve në aktivitete të tjera gjatë periudhës së njëjtë, i ngarkuan 
vlerësuesit (veçanërisht në ato shkolla ku u trajnua vetëm një vlerësues), në raste të 
rralla ato nuk patën sukses ta kompletojnë procesin e vlerësimit.  

 
 
Sjellja e vlerësuesve: 
 

 Disa nga vlerësuesit nuk kanë qenë të njoftuar sa duhet me instruksionet dhe nuk i 
ndiqnin udhëzimet të dhëna në doracak. Kjo veçanërisht ishte e dukshme gjatë ofrimit 
të mjeteve manipuluese gati për të gjithë detyrat matematikore (udhëzimi tregonte se 
mjetet manipuluese dhe/ose lapsi dhe letra të jepen vetëm për nivelin e dytë të 
detyrave për mbledhje dhe zbritje dhe për detyrat tekstuale), me çka koha e dhënë 
për parashtrimin e EGMA-së u zgjat; 

 Në një numër të vogël të rasteve vlerësuesit nuk i kishin ç’kyçur telefonat mobil gjatë 
procesit të vlerësimit, që i ndërprite nxënësit gjatë zgjidhjes së detyrave dhe ndikonte 
negativisht mbi përqendrimin dhe kujdesin e tyre;   

 Disa vlerësues kanë dhënë informata kthyese kur nxënësit do të ofronin përgjigje të 
saktë kurse heshtnin kur përgjigjja ishte e gabuar (me çka u tregonin nxënësve a 
është përgjigjur saktë apo jo). Numër i vogël i udhëzonin nxënësit drejtë përgjigjes së 
saktë; 

 Disa vlerësues i përsëritnin instruksionet më shumë herë sa qe e lejuar;  

 Ndonjëherë rregulla për ndërprerje nuk qenë zbatuar me përpikëri; 

 Në disa raste vlerësuesit nuk i kanë lajmëruar vëzhguesit për ndryshime në orarin e 
zbatimit të EGRA-së dhe EGMA-së në shkolla, ashtu që monitorimi i planifikuar duhet 
të ri caktohej.   

 
Edhe pse vëzhguesit i shkëmbyen komentet e tyre me ekipin e projektit në raportet e tyre 

dhe nëpërmjet kontaktit të rregullt me telefon, u mbajt  një mbledhje e veçantë me shumicën 
e vëzhguesve, që ata të mund t’i shkëmbejnë përvojat e tyre dhe të japin rekomandime për 
vitin e ardhshëm kur hulumtimi do t’i përfshijë të gjitha shkollat fillore në Maqedoni. 
 
 
 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

43 
 

Vëzhguesit si rezyme i dhanë këto rekomandime:  
 

 Vlerësuesit duhet të bëjnë pushim gjatë kohës së pushimit të gjatë, që të pengohet 
çdo ç’rregullim i procesit; 

 Duhet të kushtohet kujdes gjatë përkthimit të instrumentit EGRA në gjuhën shqipe, 
sepse në disa fusha disa fjalë që nuk përdoren shpesh në komunikimin e përditshëm 
mund të jenë të panjohura. Kjo u paraqit si problem i veçantë në fshatra ku fliten 
dialektet;    

 Vlerësuesit duhet më tepër të ushtrojnë me tabletët (si dhe ta njohin mirë udhëzimin 
nga doracaku) para hulumtimit; 

 Në pyetjet fillestare, veçanërisht në ato që kanë të bëjnë për nivelin arsimor të 
prindërve, duhet të shtohet opsioni i panjohur për fëmijët pa prindër ose nga familjet 
birësuese. Gjithashtu, për rezultatet EGRA dhe EGMA është i rëndësishëm 
informacioni a mëson fëmija në paralele të kombinuar;  

 Hulumtimi me instrumentet EGRA dhe EGMA duhet të realizohen ose para ose në 
javën e parë të muajit maj; 

 Për hulumtimet në vijim, duhet të trajnohen së paku nga një pedagog dhe/ose 
psikolog nga çdo shkollë, sepse përvojat e deritanishme tregojnë se mësimdhënësve 
të grupit klasor u mungon koha, sepse kanë obligime me klasat e tyre;. 

 
Në fund të mbledhjes, vëzhguesit përfunduan se një vëzhgues duhet të ndjek maksimum 

deri në pesë shkolla dhe të kalojë më shumë kohë në secilën nga ato që të njoftohet me 
shkathtësitë e vlerësimit të vlerësuesve. 
 

5.4  Analiza e të dhënave dhe përgatitja e raportit 

 
Analiza e të dhënave u bë nga Beti Lameve nga Qendra Shtetërore e Provimeve.  
Në analizën dhe raportet nga rezultatet e EGRA-së dhe EGMA-së janë treguar dhe 

janë shqyrtuar rezultatet e nxënësve në të lexuar dhe në matematikë, sipas gjinisë, gjuhës 
në të cilën zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe shkallës së arsimit të prindërve. 
  

Për analizë të të dhënave qe përdorur softueri i licencuar TiaPlus4 dhe SPSS.  
 

 Me ndihmën e TiaPlus-it u fituan këto rezultate: 
 

 Shpërndarja e frekuencës për secilin detyrë – ku secila vlerë e futur në tabelë e 
përmban frekuencën (sa shpesh paraqitet) ose numrin e paraqitjeve të një vlere të 
caktuar te një grup i caktuar ose interval, në këtë mënyrë tabela nxjerr përfundime 
për shpërndarjen e vlerave te mostra e të hulumtuarve.   

 Р-vlera, e cila e paraqet vlerën e “rëndësisë” mesatare (ose “thjeshtësinë”) e një 
detyre të caktuar. Kjo vlerë fitohet kur do të ndahet rezultati mesatar i testit me 
rezultatin maksimal të mundshëm dhe pastaj ky numër shumëzohet me 100. Ky 
numër është proporcioni i nxënësve (x100) që e kanë zgjedhur përgjigjen e saktë. Në 
këtë mënyrë tregohet sa detyra e veçantë është e vështirë. Sa më e madhe të jetë P 
vlera, aq më e lehtë është detyra. 

 

                                                 
4 TiaPlus është program 32 bitësh i “Uindovsit” për analizën e testeve dhe detyrave (Test and Item 
Analysis) – shkurt TIA, i cili përqendrohet në analizën “klasike” të testeve dhe të artikujve, të punuara 
nga Cito, një nga kompanitë udhëheqëse botërore për testim dhe vlerësim, me seli në Holandë  
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Raportet për secilën shkollë veç e veç do të përgatiten në bazë të rezultateve të 
nxënësve dhe do të dërgohen deri te të gjithë shkollat. Për nevojat e projektit, shkollat do të 
radhiten sipas rezultateve, duke i përdorur rezultatet mesatare (P-vlera) për të gjitha detyrat 
në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. Kjo pjesë do të përdoret vetëm për nevojat e 
projektit, që të caktohet përqendrimi i intervenimit dhe të tregohen shkollat të cilave duhet t’u 
kushtohet kujdes më i madh.    
 

 

6. PËRFUNDIME NGA INCIZIMI INICIAL I EGRA-SË DHE EGMA-SË 

 
Në këtë pjesë janë paraqitur rezultatet statistikore përfundimtare për të gjitha detyrat nga 

vlerësimi inicial me EGRA dhe EGMA të realizuar në Maqedoni në 60 shkolla.  
 

6.1  Karakteristikat e mostrës  

 
Më poshtë është treguar struktura e mostrës së nxënësve të cilët morën pjesë në EGRA, 

sipas klasave, gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe gjinisë. 
Nga analiza shihet se grupi i nxënësve është i balancuar për nga pikëpamja e të tri 
karakteristikave. 
 Rreth 73% e nxënësve ndjekin mësim në gjuhën maqedonase, kurse 27% në gjuhën 
shqipe. Pjesa më e madhe e nxënësve (66%) janë nga qyteti, kurse 34% janë nga fshati. 
Mostra mesatarisht është e përbërë nga 53% nxënës meshkuj dhe 47% nxënës femra. 
 

 
 
Grafik 1. Përqindja e nxënësve në mostrën EGRA sipas klasës, gjuhës në të cilën 
zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe gjinisë 

 
 Shpërndarja e nxënësve në kategori të ndryshme mund të ndryshojë pak në mostrën 
për EGMA, sepse disa nxënës nuk ishin prezent gjatë parashtrimit të instrumentit, por 
megjithatë është i balancuar për të tri kategoritë në të dy klasat. 
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Grafik 2. Përqindja e nxënësve në mostrën EGMA sipas klasës, gjuhës në të cilën 
zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe gjinisë 

6.2 Sa lexojnë mirë nxënësit në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe? 

 
Përqindja mesatare e nxënësve të cilët e kanë mbaruar vlerësimin në EGRA bazohen në 

P-vlerën mesatare, e cila fitohet kur do të pjesëtohet rezultati mesatar i arritur në vlerësim 
me rezultatin maksimal të mundshëm dhe kjo do të shumëzohet me 100. 
 
 Krahasimi i rezultateve nga EGRA në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe në 
klasën e dytë tregojnë se nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë shqipe tregojnë rezultate më të 
mira se nxënësit që mësojnë në gjuhë maqedonase në të gjithë detyrat përveç në detyrën të 
kuptuarit e tekstit të lexuar. 
 
 Nxënësit në të dy gjuhët në të cilët zhvillohet mësimi rezultate më të mira kanë 
treguar në detyrën njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre (përqindja mesatare e zgjedhjes 
është 71% në gjuhën maqedonase dhe 72% në gjuhën shqipe), përkundër kësaj rezultatet 
më të dobëta janë treguar në detyrën për kuptimin e tekstit të lexuar (41% te nxënësit që 
mësojnë në gjuhën maqedonase dhe 39% te nxënësit që mësojnë në gjuhën shqipe). 
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Grafik 3. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA për klasën e dytë 
 
 Në klasën e tretë, nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë maqedonase dhe ata që 
mësojnë në gjuhën shqipe kanë rezultate të ngjashme në fushën e njohjes së shkronjave 
dhe shqiptimit të tyre si dhe në leximin e fjalëve të njohura, derisa nxënësit që mësojnë në 
gjuhën maqedonase kanë rezultate më të mira nga nxënësit që mësojnë në gjuhën shqipe 
në shpejtësinë e të lexuarit të tekstit logjik (72% përkundër 68%) dhe në pyetjet për të 
kuptuarit e tekstit të lexuar (65% përkundër 58%). Përsëri rezultate më të mira arrihen në 
njohjen e shkronjave dhe shqiptimin e tyre (83% te nxënësit me mësim në gjuhën 
maqedonase dhe 84% te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe), kurse rezultate më të 
dobëta ka në të kuptuarit e tekstit të lexuar (65% te nxënësit me mësim në gjuhën 
maqedonase dhe 58% te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe). 
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Grafik 4. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA për klasën e tretë 

6.2.1 Analiza e rezultateve sipas gjinisë 

 
 Në rezultatin e përgjithshëm të vlerësimit, vajzat tregojnë rezultate pak më të mira 
nga djemtë te nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase (56% te vajzat përkundër 55% te 
djemtë), derisa te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe, djemtë treguan rezultat më të mirë 
(55% te vajzat përkundër me 58% te djemtë). 
 

 
 
Grafik 5. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas gjinisë 
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 Në klasën e tretë, vajzat tregojnë rezultate më të mira nga djemtë te të gjuhët në të 
cilën zhvillohet mësimi (78% përkundër 73% te nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase 
dhe 75% përkundër 72% te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe). 
 

 
 
Grafik 6. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas gjinisë 
 
 Analiza nëpër detyra tregon se te nxënësit të cilët ndjekin mësim në gjuhën 
maqedonase, vajzat janë pak më të mira se djemtë në të gjitha EGRA detyrat për klasën e 
tretë, përveç në detyrën shpejtësi e leximit të fjalëve të njohura në tekst jologjik. Dhe përsëri, 
rezultate më të mira arrihen në detyrën njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre, kurse 
rezultate më të dobëta në detyrën për përgjigjen e pyetjeve për të kuptuarit e tekstit të lexuar. 
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Grafik 7. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë me mësim në gjuhë maqedonase sipas gjinisë 

 
 Në klasën e tretë, vazhdon i njëjti trend te nxënësit  me mësim në gjuhën 
maqedonase, ku vajzat tregojnë rezultate më të mira se djemtë. Njohja e shkronjave dhe 
shqiptimi i tyre është përsëri detyra ku tregohen rezultatet më të mira (rreth 82% për djemtë 
dhe 85% te vajzat), kurse të kuptuarit e tekstit të lexuar është detyrë me rezultat më të dobët 
(68% për vajzat dhe 61% për djemtë). 
 

 
 
Grafik 8. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas gjinisë 
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 Te nxënësit nga klasa e dytë të cilët ndjekin mësim në gjuhën shqipe, djemtë janë më 
të mirë në detyrën njohja e shkronjave dh shqiptimi i tyre, shpejtësia e leximit të fjalëve të 
njohura në tekst jologjik dhe shpejtësia e të lexuarit në tekst logjik, derisa vajzat janë më të 
mira në detyrën përgjigjja në pyetjet për të kuptuarit e tekstit të lexuar. 
 

 
 
Grafik 9. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë me mësim në gjuhë shqipe sipas gjinisë 
 
 Në klasën e tretë, vajzat qenë më të suksesshme se djemtë në të gjitha detyrat.  

 

 
 
Grafik 10. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas gjinisë 
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6.2.2  Analiza e rezultateve sipas arsimit të prindërve të tyre 

 
 Për nga pikëpamja e arsimimit të prindërve të tyre, rezultatet e klasës së tretë 
përmirësohen në mënyrë progresive siç është më i lartë arsimimi i prindërve, nga shkollimi 
fillor drejt arsimit të lartë. Kjo vlen për të dy prindërit dhe për të gjithë nxënësit, pa marrë 
parasysh a ndjekin mësimin në gjuhë maqedonase apo në gjuhë shqipe.  
 
 Zgjedhja mesatare e testit te nxënësit të cilët ndjekin mësimin në gjuhën 
maqedonase prindërit e të cilëve kanë arsim fillor ose më pak është rreth 40% në krahasim 
me 65% te nxënësit prindërit e të cilëve kanë së paku arsim të lartë.  
 

 
 
Grafik 11. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë me mësim në gjuhë maqedonase sipas nivelit arsimor të prindërve 
 

 Për sa i përket sjelljes së nxënësve të cilët e ndjekin mësimin në gjuhën 
shqipe, rreth 52% e fëmijëve prindërit e të cilëve kanë shkollim fillor ose më pak e kanë 
zgjedhur testin, në krahasim me 70% të nxënësve prindërit e të cilëve kanë së paku arsimin 
e lartë. 
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Grafik 12. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë me mësim në gjuhë shqipe sipas nivelit arsimor të prindërve 
 
 Duket se edhe në klasën e tretë arsimimi i prindërve mund të parashikojë rezultatet e 
nxënësit, edhe këtu nxënësit prindërit e të cilëve kanë arsimim më të ulët kanë rezultate më 
të dobëta nga nxënësit prindërit e të cilëve kanë nivele arsimore më të mëdha.  
 

 
 
Grafik 13. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas nivelit arsimor të prindërve 
 Ky trend është evidentuar te të gjithë nxënësit të klasës së tretë, pa marrë parasysh a 
e ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase ose në gjuhën shqipe. Zgjedhja mesatare e 
EGRA testit te nxënësit të cilët e ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase, prindërit e të 
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cilëve kanë shkollim fillor ose më pak është 60%, në krahasim me 86% e zgjedhjes mesatare 
të nxënësve prindërit e të cilëve kanë së paku arsim të lartë. Zgjedhja mesatare e EGRA 
testit te nxënësit të cilët ndjekin mësimin në gjuhën shqipe, prindërit e të cilëve kanë arsim 
fillor ose më pak është 68%, në krahasim me 84% të nxënësve prindërit e të cilëve kanë 
arsim të lartë. 
 

 
 
Grafik 14. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas nivelit arsimor të prindërve 

6.2.3 Analiza e rezultateve sipas tipit të shkollës   

 
 Krahasimi i rezultateve te nxënësit të klasës së dytë sipas tipit të shkollës të cilën e 
ndjekin, tregojnë se nxënësit nga shkollat qendrore pa marrë parasysh gjuhën në të cilën 
zhvillohet mësimi tregojnë rezultate më të mira nga nxënësit e shkollave periferike, të cilët 
kryesisht janë në fshatra (57% përkundër 45% për mësimin në gjuhën maqedonase dhe 57% 
përkundër 54% për mësim në gjuhën shqipe). 
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Grafik 15. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas tipit të shkollës 
 
 Trendi i njëjtë mbisundon edhe në klasën e tretë, gjegjësisht nxënësit nga shkollat 
qendrore arrijnë rezultate më të mira nga ata nga shkollat periferike (77% përkundër 65% për 
mësim në gjuhën maqedonase dhe 76% përkundër 66% për mësim në gjuhën shqipe). 
 

 
 
Grafik 16. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas tipit të shkollës 
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6.2.4 Analiza e rezultateve sipas asaj a kanë ndjekur fëmijët kopsht të fëmijëve  

 
 Në njërën nga pyetjet fillestare, a ka ndjekur nxënësi kopsht të fëmijëve, mbi gjysma 
e nxënësve të cilët ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase janë përgjigjur pozitivisht (55% 
në klasën e dytë dhe 54% në klasën e tretë).    
 
Tabela 7. Numri i nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë të cilët kanë ndjekur kopsht 
të fëmijëve 

 
 
Kanë 
ndjekur 
kopshtin e 
fëmijëve 

Me mësim në gjuhën maqedonase Me mësimi në gjuhën shqipe 

Klasa e dytë Klasa e tretë Klasa e dytë Klasa e tretë 

N % N % N % N % 

Po 387 55,13 368 54,04 50 18,87 42 17,14 

Jo 315 44,87 313 45,96 215 81,13 203 82,86 

 
 

Por, vetëm 17% të nxënësve me mësim në gjuhën shqipe kanë ndjekur kopshtin e 
fëmijëve (18,87% në klasën e dytë dhe 17,14% në klasën e tretë).  
 Ndjekja e institucionit parashkollor dukshëm ndikon mbi rezultatet e përgjithshme të 
arritura në EGRA, sepse nxënësit edhe të klasës së dytë edhe të klasës së tretë, pa marrë 
parasysh gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi, të cilët kanë ndjekur kopsht të 
fëmijëve/institucionet parashkollore  kanë arritur rezultate më të mira nga ata që nuk kanë 
ndjekur kopsht të fëmijëve.   
 

 
 
Grafik 17. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas asaj a kanë ndjekur kopsht të fëmijëve 
 
 Te nxënësit e klasës së dytë të cilat kanë ndjekur kopsht të fëmijëve zgjedhja 
mesatare e testit sillet rreth 61% për nxënësit me mësim në gjuhë maqedonase  deri në 66% 
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për nxënësit me mësim në gjuhën shqipe, krahasuar me 49% dhe 55% te nxënësit të cilët 
nuk kanë ndjekur kopsht të fëmijëve.. 
 
 Te nxënësit e klasës së tretë, zgjedhja mesatare e testit është 80% për nxënësit të 
cilët ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase dhe që kanë ndjekur kopsht të fëmijëve, në 
krahasim me 70% të nxënësve të cilët nuk kanë ndjekur kopsht të fëmijëve. Zgjedhja 
mesatare e testit për nxënësit që ndjekin mësimin në gjuhën shqipe është 84% për nxënësit 
të cilët kanë ndjekur kopsht të fëmijëve, në krahasim me 71% të nxënësve të cilët nuk kanë 
ndjekur kopsht të fëmijëve. 
 

 
 
Grafik 18. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas asaj a kanë ndjekur kopsht të fëmijëve 

6.2.5 Analiza e rezultateve sipas asaj a kanë libra në shtëpi 

 
 Qasja deri te libri në shtëpi është edhe një tregues i cili qe marrë parasysh për shkak 
të mundësisë të ndikojë mbi rezultatet e EGRA-së.  
 
Tabela 8. Numri i nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë të cilët kanë pasur qasje te 
librat në shtëpitë e tyre 

 
Qasja deri te 
librat n[ shtëpi 

Me mësim në gjuhën maqedonase Me mësimi në gjuhën shqipe 

Klasa e dytë Klasa e tretë Klasa e dytë Klasa e tretë 

N % N % N % N % 

Po  442 65,38 499 74,15 138 52,3 126 51,22 

Jo 234 34,62 174 25,85 126 47,7 120 48,78 

 
 
 Rreth 70% të nxënësve të cilët ndjekin mësim në gjuhën maqedonase kanë deklaruar 
se kanë libra në shtëpi (65% të klasës së dytë dhe 74% të klasës së tretë) në krahasim me 
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rreth 51% të nxënësve të cilat ndjekin mësim në gjuhën shqipe (52% të klasës së dytë dhe 
51% të klasës së tretë). 
 

 
 
Grafik 19. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas asaj a kanë qasje deri te librat në shtëpi 

 
 Rezultatet e përgjithshme të EGRA-së tregojnë se nxënësit e të dy klasave të cilat 
kanë libra në shtëpi kanë treguar rezultate më të mira nga nxënësit të cilët në shtëpi nuk 
kanë libra, pa marrë parasysh gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi.  
 

 
 
Grafik 20. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas asaj a kanë qasje deri te librat në shtëpi 
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6.2.6  Analiza e rezultateve sipas asaj a kanë ditur të lexojnë para se të fillojnë me 
shkollë  

 
 Pyetja a kanë filluar fëmijët të lexojnë para se të fillojnë shkollimin, qoftë në shtëpi 
qoftë në kopshtin e fëmijëve, mund të jetë indikator i suksesit më të madh në lexim në 
shkollë. Shumica e nxënësve në mostrën (71%) nuk kanë ditur të lexojnë para se ta fillojnë 
shkollimin.. 

 
Tabela 9. Numri i nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë të cilët kanë ditur të lexojnë 
para se të fillojnë shkollimin 

 
Kanë filluar 
të lexojnë 
para se të 
fillojnë 
shkollimin 

Me mësim në gjuhën maqedonase Me mësimi në gjuhën shqipe 

Klasa e dytë Klasa e tretë Klasa e dytë Klasa e tretë 

N % N % N % N % 

Po  200 28,69 209 31,05 74 28,03 75 30,49 

Jo 497 71,31 464 68,95 190 71,97 171 69,51 

 
 Rezultatet e nxënësve të klasës së dytë të cilët mësojnë në të dy gjuhët mësimore 
(maqedonisht ose shqip) u përmirësua te nxënësit të cilët kanë ditur të lexojnë para se të 
fillojnë shkollimin. 

 

 
 
Grafik 21. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas asaj a kanë ditur të lexojnë para se të fillojnë në shkollë 
 

Rezultate më të mira gjithashtu janë vërejtur edhe te nxënësit e klasës së tretë te të 
dy grupet (ata të cilët mësojnë në gjuhën maqedonase dhe ata të cilët mësojnë në gjuhën 
shqipe) 
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Grafik 22. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas asaj a kanë ditur të lexojnë para se të fillojnë në shkollë 

6.2.6  Analiza e rezultateve sipas asaj a huazojnë libra nga biblioteka  

  
 Huazimi i librave nga biblioteka është indikator për ushtrimin e shkathtësisë së 
leximit, si dhe pritet edhe të kontribuon për rezultate më të mira te detyrat nga EGRA. 
 
 Përqindja e nxënësve në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase të cilët 
huazojnë libra nga biblioteka rritet nga 60% në klasën e dytë në 70% në klasën e tretë. 
Përafërsisht përqindje e njëjtë e nxënësve me mësim në gjuhën shqipe (42%) huazojnë libra 
edhe në klasën e tretë edhe në klasën e katërt. 

 
Tabela 10. Numri i nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë të cilët huazojnë libra nga 
biblioteka 

 
Huazojnë 
libra nga 
biblioteka 

Me mësim në gjuhën maqedonase Me mësimi në gjuhën shqipe 

Klasa e dytë Klasa e tretë Klasa e dytë Klasa e tretë 

N % N % N % N % 

Po 416 59,34 480 70,38 112 42,59 104 42,62 

Jo 285 40,66 202 29,62 151 57,41 140 57,38 

 
 Siç pritej, rezultatet e detyrave nga EGRA janë më të mira tek ata nxënës të cilat 
huazojnë libra nga biblioteka në të dy gjuhët në të cilat zhvillohet mësimi dhe në të dy klasat. 
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Grafik 23. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas asaj a huazojnë libra nga biblioteka 

 

 
 
Grafik 24. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGRA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas asaj a huazojnë libra nga biblioteka 

6.2.7 Analiza e rezultateve sipas asaj a ushtrojnë nxënësit lexim në shtëpi  

 
 Më shumë se gjysme e nxënësve të klasës së dytë të cilët kanë ndjekur mësimin në 
gjuhën maqedonase (56%) lexojnë në shtëpi vet apo me nënën (47%). Nxënësit të cilët 
mësojnë në gjuhën shqipe parapëlqejnë të lexojnë me nënën (46%) sesa vet (32%).   
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Tabela 11. Numri i nxënësve të klasës së dytë të cilët lexojnë në shtëpi 

 
Lexojnë në shtëpi 
klasa e dytë 

Me mësim në gjuhën 
maqedonase 

Me mësimi në gjuhën shqipe 

N %5 N  % 

Nuk lexojnë 5  0,71         

Vet 398 56,29       86 32,45       

Me nënën 334 47,24       123 46,42       

Me babanë 120  6,97       42 15,85       

Me vëlla ose motër 72 10,18       54 20,38       

Me gjysh apo gjyshe 45  6,36       9  3,40       

Me dikë tjetër 7  0,99       3  1,13       

Nuk dinë 4  0,57         

 

 Në klasën e tretë, numri i nxënësve të cilët lexojnë vet është më i madh te të dy 
grupet gjuhësore (73% për mësim në gjuhën maqedonase dhe 58% për mësim në gjuhën 
shqipe). Leximi me nënën është alternativa e dytë më e dëshirueshme (34% për të dy 
gjuhët). 
 

Tabela 12. Numri i nxënësve të klasës së tretë të cilët lexojnë në shtëpi 

 
Lexojnë në shtëpi 
klasa e tretë 

Me mësim në gjuhën 
maqedonase 

Me mësimi në gjuhën 
shqipe 

N % N  % 

Nuk lexojnë 7  1,02         

Vet 497 72,77       143  58,13       

Me nënën 234 34,26       85  34,55       

Me babanë 87  2,74       33  13,41       

Me vëlla ose motër 68  9,96       41  16,67       

Me gjysh apo gjyshe 35  5,12         

Me dikë tjetër 10  1,46         

Nuk dinë     

 
 Nxënësit të cilët nuk lexojnë në shtëpi kanë rezultate më të dobëta në EGRA, derisa 
ata të cilët lexojnë vet pa ndihmën e askujt arrijnë rezultate më të mira në të dy klasat dhe në 
të dy gjuhët në të cilët zhvillohet mësimi. 
 

                                                 
5 Janë të lejuar më shumë përgjigje alternative, ashtu që shuma e përqindjes nuk është 100.  
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Grafik 25. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGRA te nxënësit e klasës së 
dytë dhe klasës së tretë me mësim në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe sipas 
asaj me kë lexojnë në shtëpi 

6.2.8 Analiza e rezultateve sipas detyrave nga EGRA  

 
Njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre  
 
 Të gjithë nxënësit tregojnë rezultate të barabarta pa marrë parasysh gjuhën në të 
cilën zhvillohet mësimi në të dy klasat. Nxënësit të cilën mësojnë në gjuhën shqipe në të dy 
klasat më mirë i njohin dhe i shqiptojnë shkronjat në minutë në krahasim me nxënësit të cilët 
mësojnë në gjuhën maqedonase (77 përkundër 73 shkronja saktë të lexuara në minutë në 
klasën e dytë dhe 88 përkundër 86 në klasën e tretë). Rezultatet në emërtimin e shkronjave 
janë gjithashtu të mira, nga 96% në klasën e dytë deri në 97% në klasën e tretë.  
 
 Tabela 13 i paraqet të dhënat për atë sa shkronja qenë lexuar saktë, sa shkronja 
është përpjekur t’i lexojë nxënësi, koha që ka ngelur pas mbarimit të detyrës dhe numrit të 
shkronjave të lexuara saktë për një minutë.  

Tabela 13. Rezultate nga detyra njohja dhe leximi i shkronjave 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip Maqedonisht Shqip 

N 707 265 683 246 

Detyra 1 –  Njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre 

Numri i shkronjave në 
detyrë 

100 100 100 100 

P-vlera mesatare   71,43% 72,42% 83,26% 83,89% 
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Leximi i fjalëve të njohura në tekst jologjik 
 
 Për detyrën njohja dhe leximi i fjalëve të njohura në tekst jologjik, e cila duhet të 
mbarojë për një minutë, nxënësit e klasës së dytë të cilët ndjekin mësim në gjuhën shqipe 
kanë arritur rezultate më të mira nga nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën maqedonase, edhe 
atë kanë lexuar saktë 34 fjalë në minutë përkundër 30 fslm. Por në klasën e tretë nxënësit e 
të dy gjuhëve mësimore tregojnë sukses të barabartë (saktë 46 fjalë në minutë).  

Tabela 14. Rezultate nga detyra leximi i fjalëve të njohura në tekst jologjik 

 
Shpejtësia e leximit të tekstit logjik  
 
 Në detyrë të ngjashme, por në tekst logjik (detyrë për shpejtësinë e të lexuarit të 
tekstit logjik) nxënësit tregojnë rezultate më të mira, me rreth 48 fjalë të sakta në minutë në 
klasën e dytë (47 fslm në maqedonisht dhe 49 fslm në gjuhën shqipe). Kjo do të thotë se 
nxënësve u duhej mesatarisht rreth 1,25 sekonda për të lexuar një fjalë. Në klasën e tretë, 
nxënësit të cilët ndjekin mësim në gjuhën maqedonase kanë rezultate më të mira me 76 fjalë 
të lexuara saktë në minutë në krahasim me nxënësit të cilët e ndjekin mësimin në gjuhën 
shqipe me 69 fslm. Në klasën e tretë rritet automatizmi gjatë leximit te nxënësit, prandaj 
nevojiten 0,8 sekonda për të lexuar fjalë në maqedonisht dhe 0,9 sekonda në gjuhë shqipe. 
 
 
 
 
 

 

 

Koha e ngelur 0,57 1,93 1,57 2,13 

Shkronjat të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

73,78 75 85,03 85,88 

Shkronjat të lexuar saktë 
(M) 

71,43 72,42 83,26 83,89 

Shkronja të lexuar saktë 
në minutë 

73 77 86 88 

Saktësia (%) 96 96 97 98 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip Maqedonisht Shqip 

N 707 265 683 246 

Detyra 2 – Fjalë të njohura në tekst jologjik 
 

Numri i fjalëve në detyrë 50 50 50 50 

P-vlera mesatare   54,84% 59,68% 77,32% 77,05% 

Koha e ngelur 1,55 2,62 5,63 5,66 

Shkronjat të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

29,30 32,16 40,23 40,67 

Shkronjat të lexuar saktë 
(M) 

27,43 29,88 38,66 38,52 

Shkronja të lexuar saktë 
në minutë 

30 34 46 46 

Saktësia (%) 91 90 95 94 
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Tabela 15. Rezultate të përgjithshme nga detyra shpejtësia e leximit të tekstit logjik 

 
 Nëse rezultatet e kësaj detyre shqyrtohen nga aspekti i teksteve të lexuara, duket se 
nxënësit nga klasa e dytë më mirë e lexojnë tekstin e dytë (rreth 49 fslm) sesa tekstin e parë 
(rreth 45 fslm). 
 

Te nxënësit e klasës së tretë rezultatet e nxënësve me mësim në gjuhën 
maqedonase janë pothuajse identike për të dy tekstet (76 fslm), derisa rezultatet e nxënësve 
me mësim në gjuhën shqipe janë më të mirë në tekstin e dytë (68 fslm për tekstin e parë dhe 
71 fslm për tekstin e dytë). 

 
Tabela 16. Rezultate nga detyra shpejtësia e leximit të tekstit logjik  

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip Maqedonisht Shqip 

N 707 265 683 246 

Shpejtësia e tërësishme e leximit të tekstit logjik (Detyrat 3 dhe 5) 

Numri i fjalëve në detyrë 176 153 176 153 

P-vlera mesatare   48,21% 48,74% 71,59% 67,93% 

Koha e ngelur 2,15 2,63 7,27 5,85 

Shkronjat të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

43,85 45,03 63,85 61,64 

Shkronjat të lexuar saktë 
(M) 

42,36 42,65 62,98 59,44 

Shkronja të lexuar saktë 
në minutë 

47 49 76 69 

Saktësia (%) 95 93 98 97 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip Maqedonisht Shqip 

N 707 265 683 246 

Detyra 3 – Shpejtësia e leximit të tekstit logjik (Teksti 1) 

Numri i fjalëve në detyrë 58 59 58 59 

P-vlera mesatare   66,15% 64,52% 80,44% 84,30% 

Koha e ngelur 3,83 3,93 13,87 11,07 

Shkronjat të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

39,59 39,98 52,09 51,61 

Shkronjat të lexuar saktë 
(M) 

38,36 38,07 51,42 49,74 

Shkronja të lexuar saktë 
në minutë 

45 45 76 68 

Saktësia (%) 95 93 98 97 

Detyra 5 – Shpejtësia e leximit të tekstit logjik (Teksti 2) 

Numri i fjalëve në detyrë 118 116 118 116 

P-vlera mesatare   39,46% 40,71% 63,27% 59,60% 

Koha e ngelur 0,47 1,33 13,87 0,58 

Shkronjat të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

48,12 50,11 52,09 71,74 

Shkronjat të lexuar saktë 
(M) 

46,36 47,23 51,42 69,14 

Shkronja të lexuar saktë 
në minutë 

49 52 76 71 

Saktësia (%) 95 93 98 97 
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Pyetje për kuptimin e tekstit të lexuar  
 
 Nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase mesatarisht u përgjigjën saktë në 8 
pyetje, kurse nxënësit me mësim në gjuhën shqipe në 5 nga 20 të mundshmet në të dy 
gjuhët në klasën e dytë, ashtu që saktësia është 83% te nxënësit me mësim në gjuhën 
maqedonase dhe 74% te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe. Niveli i të kuptuarit të tekstit 
të lexuar rritet në klasën e tretë, kur nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase u përgjigjën 
saktë në 13 pyetje, kurse nxënësit me mësim në gjuhën shqipe në 8 pyetje, nga 20 të 
mundshmet, ashtu që saktësia u rrit në 93% gjegjësisht në 82%.  
 
Tabela 17. Rezultate të përgjithshme nga detyra për kuptimin e tekstit të lexuar 

 
 Nëse shihen rezultatet sipas tekstit të lexuar, nxënësit e klasës së dytë me mësim në 
gjuhën maqedonase kanë rezultate të ngjashme për të dy tekstet (rreth 4 pyetje), përderisa 
nxënësit me mësim në gjuhën shqipe kanë vetëm një përgjigje të saktë nga 8 pyetje të 
parashtruara për tekstin e parë. Edhe nxënësit e klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe 
duket se kanë problem me dhënien e përgjigjeve për tekstin e parë (2 nga 6 pyetje), që 
mund të tregojë në probleme me fjalët që janë në tekst ose në formulimin e pyetjeve). 
 
Tabela 18. Rezultate për kuptimin e tekstit të lexuar sipas detyrës 

 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip Maqedonisht Shqip 

N 707 265 683 246 

Të kuptuarit e tërësishëm të tekstit të lexuar (Detyra 4 dhe 6) 

Numri i pyetjeve në detyrë 20 20 20 20 
P-vlera mesatare   41,07% 39,25% 64,71% 58,19% 

Numri i pyetjeve të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin 
(M) 

9,64 6,71 14,04 9,77 

Përgjigje të sakta (M) 8 5 13 8 

Saktësia (%) 83% 74% 93% 82% 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip Maqedonisht Shqip 

N 707 265 683 246 

Detyra 4 – Pyetje për të kuptuarit e tekstit të lexuar (Teksti 1) 

Numri i pyetjeve në detyrë 8 8 8 8 

P-vlera mesatare   53,34% 47,31% 80,44% 70,78% 

Numri i pyetjeve të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin 
(M) 

4,67 1,74 6,73 2,60 

Përgjigje të sakta (M) 4 1 6 2 

Detyra 6 – Pyetje për të kuptuarit e tekstit të lexuar (Teksti 2) 

Numri i pyetjeve në detyrë 12 12 12 12 

P-vlera mesatare   32,15% 33,87% 53,27% 49,80% 

Numri i pyetjeve të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin 
(M) 

4,97 4,97 7,31 7,17 

Përgjigje të sakta (M) 4 4 7 6 
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6.3  Sa mirë i përvetësojnë nxënësit shkathtësitë themelore matematikore?  

 
Njëlloj si te EGRA, përqindja mesatare e zgjidhjes në vlerësimin EGMA bazohet ne P-

vlerën mesatare, e cila fitohet kur do të pjesëtohet rezultati mesatar nga vlerësimi me numrin 
maksimal të poenëve, e pastaj ai numër do të shumëzohet me 100. 
 
 Shikuar në përgjithësi vlerësimin EGMA, nxënësit e klasës së tretë tregojnë rezultate 
më të mira te të gjitha detyrat, përveç te detyrat tekstuale, ku nxënësit e klasës së dytë kanë 
rezultate të përgjithshme më të mira. Detyrat njohja e numrave dhe krahasimi i sasive 
pothuajse të gjithë nxënësit i zgjodhën (mbi 90%), derisa detyra me zbritje duket se është 
detyra më e vështirë edhe për nxënësit e klasës së dytë (61%) kurse detyrat tekstuale për 
nxënësit e klasës së tretë (59%)..  
 

 
 
Grafik 26. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA 

6.3.1 Rezultatet e përgjithshme sipas gjinisë  

 
 Mesatarisht djemtë kanë rezultate pak më të mira nga vajzat në të dy klasat..  
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Grafik 27. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA sipas gjinisë 
 
 Nëse i shqyrtojmë rezultatet nga EGMA sipas fushave, rezultatet e nxënësve nga 
klasa e dytë tregojnë se vajzat janë pak më të mirë se djemtë në detyrat: njohja e numrave, 
krahasimi i sasive, mbledhja, detyrat tekstuale dhe vazhdimi i vargjeve të formave 
gjeometrike. 
 

 
 
Grafik 28. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas gjinisë 
 
 Në klasën e tretë, djemtë janë më të mirë se vajzat në të gjitha detyrat, përveç në 
detyrën të vazhdimit të vargjeve të formave gjeometrike.   
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Grafik 29. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas gjinisë 

6.3.2 Analiza e rezultateve sipas shkallës arsimore të prindërve  

 
 Nxënësit e klasës së dytë tregojnë rezultate më të mira siç rritet niveli i arsimimit të 
prindërve nga fillorja, drejt atij të mesëm dhe të lartë. Rezultati mesatar i nxënësve prindërit e 
të cilëve kanë mbaruar shkollimin fillor është 70% dhe rritet në 84% nëse prindërit kanë 
mbaruar arsimin e mesëm, duke arritur 88% te nxënësit prindërit e të cilëve kanë arsim të 
lartë. 
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Grafik 30. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas shkallës së arsimit të prindërve 

 
Trendi i njëjtë i përmirësimit të suksesit të nxënësve sipas nivelit arsimor të prindërve 

vërehet edhe te nxënësit e klasës së tretë: mesatarja është 77% e zgjidhjes te nxënësit 
prindërit e të cilit kanë arsim fillor ose më pak, 89% nëse kanë të mbaruar arsimin e mesëm 
e deri në 93% nëse ka së paku arsim të lartë.  
 

 
 
Grafik 31. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas shkallës së arsimit të prindërve 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

70 
 

6.3.3 Analiza e rezultateve sipas gjuhës mësimore  

 
 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi mund të jetë faktor i cili ndikon mbi rezultatet në 
matematikë. Ashtu, nxënësit të klasës së dytë të cilët ndjekin mësim në gjuhën maqedonase 
tregojnë rezultate më të mira në të gjitha detyrat në EGMA.   
 

 
 
Grafik 32. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA te nxënësit e klasës së 
dytë sipas gjuhës së zhvillimit të mësimit 

 
 Në klasën e dytë, nxënësit të cilët ndjekin mësimin në të dy gjuhët arrijnë rezultate 
më të mira në detyrat njohja e numrave (94% me mësim në gjuhën maqedonase dhe me 
mësim në gjuhën shqipe), krahasimi i sasive (92% me mësim në gjuhë maqedonase dhe 
90% me mësim në gjuhën shqipe) dhe njohja e formave gjeometrike (85% me mësim në 
gjuhën maqedonase dhe 83% me mësim në gjuhën shqipe). Edhe kësaj radhe, rezultati më i 
dobët u arrit në detyrat zbritje (62% me mësim në gjuhën maqedonase, 57% me mësim në 
gjuhën shqipe), vazhdimi i vargjeve (64% me mësim në gjuhën maqedonase, 61% me 
mësim në gjuhën shqipe) dhe në detyrat tekstuale (69% me mësim në gjuhën maqedonase, 
63% me mësim në gjuhën shqipe). 
 
 Rezultatet nuk janë aq të njëanshme te nxënësit e klasës së tretë. Nxënësit me 
mësim në gjuhën maqedonase janë më të mirë në të gjithë detyrat në aritmetikë, derisa 
nxënësit me mësim në gjuhën shqipe janë më të mirë në detyrat në gjeometri.  
  



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

71 
 

 
 
Grafik 33. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA te nxënësit e klasës së 
tretë sipas gjuhës së zhvillimit të mësimit 

6.3.4  Analiza e rezultateve sipas tipit të shkollës 

 
 Edhe në klasën e dytë edhe në klasën e tretë, nxënësit nga shkollat qendrore 
tregojnë rezultate më të mira mesatare sesa nxënësit nga shkollat periferike (82% përkundër 
76% në klasën e dytë dhe 87% përkundër 80% në klasën e tretë).   
  

 
 
Grafik 34. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA sipas tipit të shkollës 
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6.3.5 Analiza e rezultateve sipas  asaj a kanë ndjekur fëmijët kopsht të fëmijëve 

 
 Nga mostra e përgjithshme e nxënësve të klasës së dytë (N=927 të cilët morën pjesë 
në EGMA, rreth 46% kanë ndjekur kopsht të fëmijëve. Përqindja e nxënësve të klasës së 
tretë të cilët kanë ndjekur institucione parashkollore është pak më i vogël (44% nga 896 
nxënës). 
 
Tabela 19. Numri i nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë të cilët kanë ndjekur kopsht 
të fëmijëve 

 
Kanë ndjekur 
kopsht të fëmijëve 

Klasa e dytë Klasa e tretë 

N % N % 

Po 427 46,06 397 44,31 

Jo 500 53,94 499 55,69 

 
 
 Nxënës të cilët kanë ndjekur kopsht të fëmijëve kanë rezultate më të mira në EGMA 
edhe në klasën e dytë (84% përkundër 78%) edhe në klasën e tretë (90% përkundër 83%).  
 

 
 
Grafik 35. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave EGMA sipas asaj a kanë ndjekur 
kopsht të fëmijëve 

6.3.6 Analiza e rezultateve sipas asaj a ka libra në shtëpi 

 
 Sipas deklaratave personale, rreth 70% nga nxënësit të klasës së dytë dhe 74% të 
nxënësve të klasës së tretë kanë libra shtesë në shtëpi.  
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Tabela 20. Numri i nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë të cilët kanë pasur qasje te 
librat në shtëpitë e tyre 

 
Qasja deri te librat 
në shtëpi 

Klasa e dytë Klasa e tretë 

N % N % 

Po  260 28,17 277 31,16 

Jo 663 71,83 612 68,84 

 
 
 Njëlloj si te vlerësimi i shkrim leximit në fushë të gjuhës, qasja deri te librat në shtëpi 
ndikon mbi rezultate e matematikës, duke marrë parasysh faktin që nxënësit të cilët kanë 
qasje deri te librat në shtëpi, sipas deklaratave të tyre, kanë treguar rezultate më të mira në 
të dy klasat. . 
 
 Rezultati i përgjithshëm i zgjidhjes së EGMA-së te nxënësit e klasës së dytë te të cilët 
qasja deri te libri në shtëpi është 85% krahasuar me 79% te nxënësit të cilët nuk kanë libra. 
Rezultati mesatar i nxënësve të klasës së tretë është 90% te nxënësit të cilat kanë libra në 
shtëpi dhe 85% te nxënësit të cilët nuk kanë libra.  
 

 
 
Grafik 36. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGMA sipas 
disponueshmërisë së librave në shtëpi  

6.3.7 Analiza e rezultateve sipas detyrave nga EGMA 

 
Njohja e numrave 
 
 Detyra e njohjes së numrave e vlerëson aftësinë e nxënësve për njohjen e numrave 
njëshifror dhe dyshifror. P-vlera e lartë në mbi 94% në klasën e dytë dhe 95% në klasën e 
tretë tregon atë se kjo ka qenë detyrë e lehtë. Në bazë të kohës që ka ngelur pas zgjidhjes 
së kësaj detyre dhe numrit të përgjigjeve të sakta, intervalit mesatar për njohjen e numrave 
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të saktë në një minutë përcaktohet në 47 për nxënësit e klasës së dytë dhe 40 për nxënësit e 
klasës së tretë. Njëkohësisht, saktësia është e lartë. 
 
Tabela 21. Rezultate të përgjithshme nga detyra njohja e numrave 

 
 
Krahasimi i sasive 
 
 Kjo detyrë e mat aftësinë e nxënësve të sjellin gjykime për dallimet ndërmjet numrave 
nëpërmjet krahasimit të tyre.  
 
 Duket se edhe kjo ishte detyrë e lehtë, sepse mesatarisht 92% të nxënësve të klasës 
së dytë dhe 94% të nxënësve të klasës së tretë e zgjidhën me saktësi me mbi 96%.   
 
Tabela 22. Rezultate të përgjithshme nga detyra krahasimi i sasive  

 
 
Vazhdimi i vargjeve 
 
 Në këtë detyrë, nxënësi duhet ta caktojë dhe ta emërtojë numrin i cili mungon që të 
vazhdohet vargu. Kjo detyrë jepet që të vlerësohet sa janë të njoftuar nxënësit me vargun e 
numrave.  
 
 Nxënësit e klasës së dytë kanë mesatarisht 3 detyra saktë të zgjidhur nga gjithsej 5, 
derisa nxënësit e klasës së tretë kanë 5 nga gjithsej 7. P-vlera më e ulët dhe saktësia më e 
vogël tregojnë atë se kjo detyrë është më e vështirë për nxënësit nga dy detyrat paraprake.  
 
 
 
 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 1 – Njohja e numrave 

Numri i numrave në detyrë 20 25 

P-vlera mesatare  94,23% 95,10% 

Koha e ngelur 31,30 21,14 

Numra të cilat janë përpjekur 
t’i lexojnë (M) 

19,54 24,50 

Numra të saktë (M) 18,85 23,77 

Numra të saktë në minutë 47,40 40,60 

Saktësia (%) 96 97 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 2 – Krahasimi i sasive 

Numri i opsioneve në detyrë 7 10 

P-vlera mesatare  91,74% 93,54% 

Numri i opsioneve të cilat janë 
përpjekur t’i zgjidhin (M) 

6,89 9,82 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 6,42 9,35 

Saktësia (%) 93 95 
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Tabela 23. Rezultate të përgjithshme vazhdimi i vargjeve 

 
Mbledhja 
 
 Detyrat me mbledhje e vlerësojnë njohuritë procedurale të nxënësve në operacionet  
themelore aritmetikore. Detyrat janë të ndara në dy nivele që të vlerësohet automatizmi në 
Nivelin 1 dhe efikasiteti në Nivelin 2. Detyrat janë të renditur sipas rëndësisë duke filluar nga 
më e lehta.  
 
 Për nivelin 2, përveç detyrave vlerësuesi duhet të ndjek edhe çfarë strategji përdor 
nxënësi (psh. a numëron me gishtërinj, a përdor mjete manipuluese ose laps dhe fletë).  
 
 Duke marrë parasysh faktin që programet e reja mësimore në lëndën e matematikës 
u futën përnjëherë edhe në klasën e dytë edhe në klasën e tretë, detyrat për mbledhje dhe 
zbritje ishin të njëjta, ashtu që rezultatet munden të krahasohen në mënyrë të drejtpërdrejtë. 
 
 Detyra e përgjithshme ka P-vlerë mesatare më të ulët (76% në klasën e dytë dhe 
87% në klasën e tretë). Por edhe pse Niveli 2 përfshin detyra më të vështira (me kalim), P-
vlerat mesatare janë të përafërta (77% për Nivelin 1 dhe 75% për Nivelin 2 në klasën e dytë, 
si dhe 88% për Nivelin 1 dhe 86% për Nivelin 2 në klasën e tretë). 
 
 Për sa i përket strategjive të zbatuara për llogaritje, llogaritja me ndihmën e 
gishtërinjve pak dominon në klasën e dytë derisa llogaritja përmendësh dominon në klasën e 
tretë. Por nxënësit e klasës së dytë dy herë më shumë përdorin mjete manipuluese nga 
nxënësit e klasës së tretë (35% përkundër 17%).  
 
Tabela 24. Rezultate të përgjithshme nga detyra mbledhja 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 3 – Vazhdimi i vargut 

Numri i opsioneve në detyrë 5 7 

P-vlera mesatare  63,18% 73,89% 

Numri i opsioneve të cilat janë 
përpjekur t’i zgjidhin (M) 

4,72 6,80 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 3 5 

Saktësia (%) 64 74 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 4 – Mbledhja (gjithsej) 

Numri i opsioneve në detyrë 10 10 

P-vlera mesatare  76,00% 86,99% 

Mbledhja – Niveli 1 

Numri i opsioneve në detyrë 5 5 

P-vlera mesatare  76,74% 87,94% 

Koha e ngelur 14,76 25,88 

Numri i opsioneve të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

4,39 4,76 

Numri i saktë i opsioneve të 
zgjedhur (M) 

3,84 4,40 

Opsione të saktë në minutë 6,83 10,92 
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Zbritja 
 
 Detyrat për zbritje gjithashtu i vlerësojnë njohuritë procedurale dy nivele të ndryshme 
të rëndësisë (për shembull llogaritja me gishtërinj, përdorimi i mjeteve manipuluese). 
 
 Nxënësit treguan rezultate në të dobëta në zbritje sesa në mbledhje. P-vlera 
mesatare në përgjithësi është më e ulët në të dy klasat, 61% te nxënësit e klasës së dytë (që 
është më e ulëta nga të gjitha detyrat në tërë instrumentin EGMA) dhe 75% te nxënësit nga 
klasa e tretë.  
 
 Numri i vogël i detyrave të zgjedhur saktë në Nivelin 2 tregon se nxënësit kanë 
problem më serioz gjatë zbritjes së numrave më të mëdhenj me kalim.  
 
 Edhe këtu përdorimi i mjeteve manipuluese është e rrallë, veçanërisht në klasën e 
tretë. Shumica e nxënësve zbresin përmendsh në klasën e tretë dhe përdor llogaritje me 
gishtërinj paralelisht me llogaritjen përmendësh në klasën e dytë.   
 
Tabela 25. Rezultate të përgjithshme nga detyra zbritja 

Mbledhja – Niveli 2 

Numri i opsioneve në detyrë 5 5 

P-vlera mesatare  75,26% 86,04% 

Koha e ngelur 49,86 69,26 

Numri i opsioneve të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

4,72 4,91 

Numri i saktë i opsioneve të 
zgjedhur (M) 

3,76 4,30 

opsione të saktë në minutë 4,63 7,47 

Mbledhja – Përdorimi i mjeteve manipuluese 

Përdorimi i gishtërinjve 62,72% 45,30% 

Përdorimi i mjeteve 
manipuluese 

35,41% 17,42% 

Përdorimi i lapsit dhe fletës   15,26% 18,69% 

Llogaritja përmendsh 61,68% 77,72% 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 4 – Zbritja (gjithsej) 

Numri i opsioneve në detyrë 10 10 

P-vlera mesatare  61,10% 75,12% 

Zbritja – Niveli 1 

Numri i  opsioneve  në detyrë 5 5 

P-vlera mesatare  77,82% 89,02% 

Koha e ngelur 15,54 27,88 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i lexojnë (M) 

4,57 4,81 

Numri i saktë i opsioneve të 
zgjedhur (M) 

3,89 4,45 

Opsione të saktë në minutë 6,95 12,27 

Zbritja – Niveli 2  

Numri i  opsioneve  në detyrë 5 5 
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Detyra tekstuale 
 
 Njohuritë e nxënësit të mbledh dhe të zbret (në klasën e tretë) dhe të mbledh, të 
zbret, të shumëzojë dhe të pjesëtojë (në klasën e tretë) vlerësohet nëpërmjet detyrave 
tekstuale problemore, gjatë së cilës vlerësohet fleksibiliteti i nxënësit dhe aftësia të përdor 
strategji që të zgjidh ndonjë problem..  
 

Nga të gjitha detyrat në instrumentin EGMA, nxënësit e klasës së tretë nivelin më të 
ulët të saktësisë e kanë mu në detyrat tekstuale (59%,24%), sipas të gjitha gjasave sepse 
përfshijnë shumëzim dhe pjesëtim operacione të cilat nuk janë ushtruar sa duhet. 
 
 Për sa i përket shfrytëzimin të strategjive të shumëllojshëm për zgjidhjen e detyrave 
tekstuale, nxënësit e klasës së dytë përdorin gishtërinjtë (52%), kurse nxënësit e klasës së 
tretë, përdorin letrën dhe lapsin për zgjidhjen e detyrave (75%) Shumica e nxënësve ende 
përpiqen ta llogarisin përmendësh pa përdorur asnjë mjet tjetër (rreth 64%).   
 
Tabela 26. Rezultate të përgjithshme nga detyrat tekstuale 

 
 
 
 
 

P-vlera mesatare  44,38% 61,22% 

Koha e ngelur 20,29 30,21 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i lexojnë (M) 

4,15 4,58 

Numri i saktë i  opsioneve  të 
zgjedhur (M) 

2,22 3,06 

Opsione të saktë në minutë 1,55 2,60 

Zbritja – Përdorimi i mjeteve manipuluese 

Përdorimi i gishtërinjve 54,62% 41,18% 

Përdorimi i mjeteve 
manipuluese 

36,34% 21,22% 

Përdorimi i lapsit dhe fletës   24,51% 41,50% 

Llogaritja përmendsh 58,57% 72,33% 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 6 – Detyra tekstuale 

Numri i  opsioneve në detyrë 4 4 

P-vlera mesatare  67,11% 59,24% 

Koha e ngelur 3,65 3,68 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i lexojnë (M) 

2,68 2,37 

Detyra tekstuale – përdorimi i mjeteve manipuluese 

Përdorimi i gishtërinjve 52,44% 32,42% 

Përdorimi i mjeteve 
manipuluese 

29,49% 14,78% 

Përdorimi i lapsit dhe fletës   30,22% 74,55% 

Llogaritja përmendsh 63,24% 64,20% 
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Njohja e formave  gjeometrike 
 
 Kjo detyrë e vlerëson aftësinë e nxënësit të njeh dhe të tregojë forma të caktuara nga 
grupi i caktuar i formave gjeometrike.  
 
 Për shkak se opsionet e kësaj detyre janë të njëjtë edhe për klasën e dytë edhe për 
klasën e tretë, krahasimi është i drejtpërdrejtë. P-vlera mesatare, numri i opsioneve saktë të 
zgjidhura dhe niveli i saktësisë janë të ngjashme në të dy klasat, edhe pse nxënësit e klasës 
së tretë arrijnë rezultate pak më të mira.  
 
Tabela 27. Rezultate të përgjithshme nga detyra njohja e formave gjeometrike 

 
Vazhdimi i vargut të formave gjeometrike 
 
 Për këtë detyrë nxënësve u tregohet vargu i formave gjeometrike dhe ata duhet të 
zgjedhin një formë (nga ato të dhënë më poshtë) që ta rrethojnë vargun.   
 
 Nxënësit e klasës së tretë kanë arritur rezultate më të mira në këtë detyrë, edhe pse 
opsionet për këtë klasë janë më të vështira.   
 
Tabela 28. Rezultate të përgjithshme nga detyra vazhdimi i vargjeve të formave 
gjeometrike  

 

7. PËRFUNDIME LONGITUDINALE NGA EGRA DHE EGMA 

 
Kjo pjesë i prezanton të dhënat statistikore përfundimtare për vlerësimet e realizuara 

longitudinale me EGRA dhe EGMA në Maqedoni në 41 shkollë.  
 
 Gjenerata e nxënësve të klasës së dytë me mësim në gjuhën maqedonase dhe në 
gjuhën shqipe nga 41 shkolla të cilat morën pjesë në vlerësimin në maj të vitit 2014 ishte 
lëndë e vlerësimit të përsëritur në klasën e tretë në maj të vitit 2015.   
 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 7 – Njohja e formave gjeometrike  

Numri i  opsioneve  në detyrë 4 4 

P-vlera mesatare  84,45% 85,77% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

3,92 3,97 

Opsione saktë të zgjidhur (M) 3,38 3,43 

 Klasa e dytë Klasa e tretë 

N 963 947 

Detyra 8 – Vazhdimi i vargut të formave gjeometrike 

Numri i  opsioneve në detyrë 3 4 

P-vlera mesatare  82,66% 86,54% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

2,88 3,93 

Opsione saktë të zgjidhur (M) 2,48 3,46 
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 Rezultatet mesatare e nxënësve me mësim në gjuhën maqedonase të instrumentit 
EGRA tregojnë se, siç pritej, rezultatet janë shumë më të mira në klasën e tretë në krahasim 
me klasën e dytë. Analiza e detyrave tregojnë se edhe këtë herë arritjet më të mira janë 
realizuar në detyrën njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre, kurse rezultati më i dobët në 
detyrën të kuptuarit e tekstit të lexuar. Megjithatë, zgjedhja e detyrës të kuptuarit e tekstit të 
lexuar u rrit nga 46% në klasën e dytë në vitin 2014 në 68% në klasën e tretë në vitin 2015. 
 

 
 
Grafik 37. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së detyrave në EGRA në 
mësimin në gjuhë maqedonase 
 
 E njëjta vlen edhe për nxënësit me mësim në gjuhën shqipe. Rezultatet e tyre në 
klasën e tretë gjithashtu janë më të larta në të gjitha fushat, gjatë së cilës rezultate më të 
mira arrihen në njohjen e shkronjave dhe shqiptimin e tyre, kurse rezultate më të këqija në të 
kuptuarit e tekstit të lexuar. 
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Grafik 38. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së detyrave në EGRA në 
mësimin në gjuhë shqipe 
 

 
 Krahasimi i rezultateve sipas detyrave tregoi se në detyrën njohja e shkronjave P-
vlera jo vetëm që është më e lartë, por edhe u ngel edhe më shumë kohë, që do të thotë se 
nxënësit mund të njohin dhe të shqiptojnë me shumë shkronja në një periudhë të shkurtë 
kohore. Numri i shkronjave të lexuar saktë në minutë është rritur nga 74 në 87 te nxënësit 
me mësim në gjuhën maqedonase dhe nga 83 në 108 tek ato me mësim në gjuhën shqipe. 
 
Tabela 29. Rezultate nga detyra njohja e shkronjave 

 

 Në detyrën shpejtësia e leximit të fjalëve të njohura në tekst jologjik, numri i fjalëve të 
sakta në minutë u rrit nga 31 në 49 te nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase dhe nga 
30 në 53 tek ata me mësim në gjuhën shqipe.   

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip 

Klasa E dytë (2014) E tretë (2015) E dytë (2014) E tretë (2015) 

N 731 692 250 229 

Detyra 1 – Njohja e shkronjave dhe shqiptimi i tyre 

Numri i shkronjave në 
detyrë 

100 100 100 100 

P-vlera mesatare  73,25% 86,59% 74,65% 88,86% 

Koha e ngelur 0,73 1,74 2,38 4,41 

Shkronja të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

77,94 86,21 77,24 90,64 

Numri i saktë i 
shkronjave të lexuar 
(M) 

72,94 79,56 74,06 74,32 

Shkronja të lexuar 
saktë në minutë 

74 87 83 108 
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Tabela 30. Rezultate nga detyra shpejtësia e leximit të tekstit logjik 

 
 Nxënësit e klasës së tretë lexojnë shumë shpejtë në krahasim me rezultatet e tyre 
nga klasa e dytë, edhe atë 81 fjalë të sakta në minutë te nxënësit me mësim në gjuhën 
maqedonase dhe 77 fjalë të sakta te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe. 
 
Tabela 31. Rezultate të përgjithshme nga detyra shpejtësia e leximit të tekstit logjik  

 
Tabela 32. Rezultate nga shpejtësia e leximit sipas detyrave  

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip 

Klasa E dytë (2014) E tretë (2015) E dytë (2014) E tretë (2015) 

N 731 692 250 229 

Detyra 2 – Fjalë të njohura 

Numri i fjalëve në 
detyrë 

50 50 50 50 

P-vlera mesatare  58,45% 81,12% 54,40% 81,34% 

Koha e ngelur 1,52 6,52 3,16 6,97 

Shkronja të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

31,43 41,99 30,22 42,76 

Fjalë të sakta (M) 29,10 40,57 27,09 40,67 

Fjalë të sakta në minutë 31 49 30 53 

Saktësi (%) 93 97 90 95 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip 

Klasa E dytë (2014) E tretë (2015) E dytë (2014) E tretë (2015) 

N 731 692 250 229 

Shpejtësia e tërësishme të leximit të tekstit logjik (Detyra 3 dhe 5)) 

Numri i fjalëve në 
detyrë 

144 176 153 175 

P-vlera mesatare  54,60% 75,81% 49,96% 71,69% 

Koha e ngelur 1,84 8,24 2,61 6,70 

Shkronja të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

40,90 67,14 41,07 63,39 

Fjalë të sakta (M) 39,21 66,48 37,82 62,35 

Fjalë të lexuar saktë në 
minutë 

41 81 40 77 

Saktësia (%) 94 96 99 94 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip 

Klasa E dytë (2014) E tretë (2015) E dytë (2014) E tretë (2015) 

N 731 692 250 229 

Detyra 3 – Shpejtësia e leximit të tekstit logjik (Teksti 1)  

Numri i fjalëve në 
detyrë 

66 58 72 59 

P-vlera mesatare  62,66% 91,29% 53,86% 87,20% 

Koha e ngelur 2,32 15,68 3,24 1,99 
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 Njëkohësisht, dukshëm përmirësohet të kuptuarit e tekstit të lexuar, ashtu që saktësia 
e pyetjeve të përgjigjur saktë nga ata që nxënësit janë përpjekur t’i përgjigjen është rritur nga 
48% në 91% te nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase dhe nga 42% në 80% tek ata me 
mësim në gjuhën shqipe. 
 
Tabela 33. Rezultatet e përgjithshme nga detyra të kuptuarit e tekstit të lexuar 

 
Tabela 34. Rezultatet për të kuptuarit e tekstit të lexuar sipas detyrës 

Shkronja të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

43,07 53,58 41,56 40,57 

Fjalë të sakta (M) 41,24 52,95 38,62 37,01 

Fjalë të lexuar saktë në 
minutë 

43,86 79,80 41,57 38,61 

Saktësia (%) 94,30 98 91,32 93,35 

Detyra 5 – Shpejtësia e leximit të tekstit logjik (Teksti 2) 

Numri i fjalëve në 
detyrë 

78 118 81 116 

P-vlera mesatare  47,79% 68,26% 46,06% 63,80% 

Koha e ngelur 1,35 0,76 12,43 1,00 

Shkronja të cilat janë 
përpjekur t’i lexojnë (M) 

38,72 80,77 53,19 73,56 

Fjalë të sakta (M) 37,17 80,02 51,45 73,26 

Fjalë të lexuar saktë në 
minutë 

38,37 83,07 76 78 

Saktësia (%) 94 94 97 92 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip 

Klasa E dytë  E tretë  E dytë  E tretë  

N 731 692 250 229 

Tërësisht Të kuptuarit e tekstit të lexuar (Detyra 4 dhe 6)) 

Numri i pyetjeve në 
detyrë 

15 20 15 20 

P-vlera mesatare  46,36% 68,22% 36,05% 57,84% 

Numri i pyetjeve të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin 
(M) 

14,42 15,01 13,21 14,30 

Përgjigje të sakta (M) 6,95 13,71 5,55 11,51 

Saktësia (%) 48% 91% 42% 80% 

Gjuha në të cilën 
zhvillohet mësimi 

Maqedonisht Shqip 

Klasa E dytë (2014) E tretë (2015) Klasa (2014) E dytë (2015) 

N 731 692 250 229 

Detyra 4 – Pyetje për të kuptuarit e tekstit të lexuar (Teksti 1) 

Numri i pyetjeve në 
detyrë 

7 8 7 8 

P-vlera mesatare  47,76% 83,33% 37,49% 69,76% 

Numri i pyetjeve të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin 

6,72 7,06 6,15 6,69 
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 Krahasimi i rezultateve nga EGMA mes gjeneratës së njëjtë të nxënësve në klasën e 
dytë dhe më vonë në klasën e tretë nuk është kaq e thjeshtë. Një nga sqarimet e mundshme 
është modifikimi i detyrave në EGMA për shkak të përshtatjes me programin e ri të porsa 
futur në matematikë. Kështu, në klasën e dytë në vitin 2014, nxënësit kanë mësuar numrat 
dhe llogaritjen deri në 20, derisa në klasën e tretë në vitin 2015 të njëjtit nxënës duhej t’i 
mësojnë numrat jo vetëm deri në 100 (siç ishte në programin mësimor paraprak), por duhet 
të bëjnë një kërcim dhe t’i mësojnë numrat deri 1000. 
 
 Kjo mund të jetë arsyeja pse rezultatet në detyrat njohja e numrave dhe krahasimi i 
sasive, të cilat mendoheshin si dy detyra më të lehta, nxënësit kanë rezultate më të dobëta  
në klasën e tretë.   
 
 Te nxënësit e klasës së tretë vërehet rënie e madhe në suksesin me të cilin i zgjidh 
detyrat tekstuale, gjegjësisht rezultati i tyre u zvogëlua nga 71% në klasën e dytë në vitin 
2014 në 54% në klasën e tretë në vitin 2015. 

 

 
 
Grafik 39. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së detyrave në EGMA 

(M) 

Përgjigje të sakta (M) 3,34 6,64 2,72 5,56 

Saktësia (%) 50% 94% 44% 83% 
Detyra 6 – Pyetje për të kuptuarit e tekstit të lexuar (Teksti 2) 

Numri i pyetjeve në 
detyrë 

8 12 8 12 

P-vlera mesatare  45,13% 57,23% 34,60% 49,89% 

Numri i pyetjeve të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin 
(M) 

7,70 7,95 7,11 7,61 

Përgjigje të sakta (M) 3,61 7,07 2,85 5,95 

Saktësia (%) 47% 89% 40% 78% 
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 Në detyrën njohja e numrave, numri i numrave të njohur saktë në një minutë është 
më i ulët, por saktësia në masë të madhe është identike. 

 
Tabela 35. Rezultate të tërësishme nga detyra njohja e numrave 

 
 Në detyrën krahasimi i sasive,nxënësit e klasës së tretë treguan rezultate të mira dhe 
saktësi të madhe prej 96%.  
 
Tabela 36. Rezultate të përgjithshme nga detyra për kuptimin e tekstit të lexuar 

 
 Saktësia rritet në detyrën vazhdimi i vargjeve, çka tregon se kjo detyrë bëhet më e 
lehtë me rritjen e moshës së nxënësve. 

 
Tabela 37. Rezultate të tërësishme nga detyra vazhdimi i vargjeve 

 
 Në detyrën mbledhja, duke marrë parasysh atë se në klasën e tretë është e ndarë në 
dy nivele sipas rëndësisë, krahasimi i rezultateve nuk është i thjeshtë. Përdorimi i strategjive 
tregon se në klasën e tretë, nxënësit më shpesh përdorin laps dhe letër ose llogaritje 
përmendsh në vend të përdorimit të gishtërinjve ose mjeteve manipuluese. 
 
 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 1 – Njohja e numrave 

Numri i numrave në detyrë 20 25 

P-vlera mesatare  97,27% 95,89% 

Koha e ngelur 49,30 22,47 

Numra të cilat janë përpjekur 
t’i lexojnë (M) 

9,94 24,64 

Numra të sakta (M) 9,73 23,97 

Numra të saktë në minutë 65,71 44,18 

Saktësia (%) 98 97 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 2 – Krahasimi i sasive 

Numri i  opsioneve  në detyrë 5 10 

P-vlera mesatare  95,70% 94,62% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë zgjidhur (M) 

4,98 9,84 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 4,79 9,46 

Saktësia (%) 96 96 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 3 – Vazhdimi i vargjeve 

Numri i  opsioneve  në detyrë 5 7 

P-vlera mesatare  66,67% 72,37% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë zgjidhur (M) 

4,98 6,69 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 3,34 5,07 

Saktësia (%) 67 76 
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Tabela 38. Rezultatet e tërësishme nga detyra mbledhja 

 
 E njëjta vlen edhe për operacionin zbritja. Në këtë detyrë nxënësit edhe më shumë 
përdorin laps dhe letër për kryerjen e llogaritjeve. 
 
Tabela 39. Rezultate të përgjithshme nga detyra zbritja 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 4 – Mbledhja (tërësisht) 

Numri i  opsioneve në detyrë 10 10 

P-vlera mesatare  77,55% 87,38% 

Mbledhja – Niveli 1 

Numri i  opsioneve  në detyrë  5 

P-vlera mesatare   88,81% 

Koha e ngelur  29,25 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

 4,85 

Opsione të zgjidhur saktë (M)  4,44 

Opsione të saktë në minutë  12,59 

Saktësia (%)  91 

Mbledhja – Niveli 2 

Numri i  opsioneve  në detyrë  5 

P-vlera mesatare   85,95% 

Koha e ngelur  72,93 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

 4,97 

Opsione të zgjidhur saktë (M)  4,30 

Opsione të saktë në minutë  8,36 

Saktësia (%)  86 

Mbledhja – Përdorimi i mjeteve manipuluese 

Përdorimi i prindërve 55,37% 41,56% 

Përdorimi i mjeteve manipuluese 17,36% 7,79% 

Përdorimi i lapsit dhe letrës   4,96% 17,47% 

Llogaritja përmendësh 79,13% 90,20% 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 4 – Zbritja (tërësisht) 

Numri i  opsioneve  në detyrë 10 10 

P-vlera mesatare  65,76% 71,62% 

Zbritja – Niveli 1 

Numri i  opsioneve  në detyrë  5 

P-vlera mesatare   87,65% 

Koha e ngelur  31,05 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

 4,90 

Opsione të zgjidhur saktë (M)  4,38 

Opsione të saktë në minutë  13,48 

Saktësia (%)  89 

Zbritja – Niveli 2 

Numri i  opsioneve  në detyrë  5 

P-vlera mesatare   55,58% 

Koha e ngelur  39,24 
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 Në detyrat tekstuale, nxënësit kanë arritur me saktësi të zgjidhin më shumë opsione 
si dhe saktësia është përmirësuar, edhe atë nga 44% në 61%, por P-vlera mesatare është 
më e ulët, që tregon se kjo detyrë është më e vështirë.. 
 
Tabela 40. Rezultate të përgjithshme nga detyrat tekstuale 

 
 Edhe rezultatet e dy detyrave gjeometrike janë të ngjashme, edhe nxënësit e klasës 
së tretë tregojnë sukses pak më të mirë. 
 
Tabela 41. Rezultate të përgjithshme nga detyra njohja e formave gjeometrike 

 
 
 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

 4,80 

Opsione të zgjidhur saktë (M)  2,78 

Opsione të saktë në minutë  3,12 

Saktësia (%)  58 

Zbritja – Përdorimi i mjeteve manipuluese 

Përdorimi i prindërve 59,19% 38,84% 

Përdorimi i mjeteve manipuluese 19,83% 10,04% 

Përdorimi i lapsit dhe letrës   5,37% 33,77% 

Llogaritja përmendësh 81,92% 84,53% 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 6 – Detyra tekstuale 

Numri i  opsioneve  në detyrë 4 4 

P-vlera mesatare  71,72% 53,75% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

3,99 3,54 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 1,77 2,15 

Saktësia (%) 44 61 

Detyra tekstuale –  Përdorimi i mjeteve manipuluese 

Përdorimi i prindërve 55,99% 34,12% 

Përdorimi i mjeteve manipuluese 19,63% 7,91% 

Përdorimi i lapsit dhe letrës   20,97% 66,23% 

Llogaritja përmendësh 78,62% 77,80% 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 7 – Njohja e formave gjeometrike 

Numri i  opsioneve  në detyrë 4 4 

P-vlera mesatare  69,21% 71,55% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

3,98 3,91 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 2,79 2,86 

Saktësia (%) 70 73 
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Tabela 42. Rezultate të përgjithshme nga detyra vazhdimi i vargjeve të figurave 
gjeometrike 

 
 
 Struktura e hollësishme dhe analiza e arritjeve të nxënësve në të gjitha detyrat nga 
EGRA dhe EGMA sipas ndryshoreve të ndryshme është e dhënë në Shtojcën 2.  
 
 Përskaj kësaj, mund të bëhet krahasim mes rezultateve të nxënësve të klasës së 
tretë të shkollave të cilat janë pjesë e mostrës longitudinale (për të cilët ky është vlerësimi i 
dytë ose hulumtim vazhdues, sepse ata qenë vlerësuar në vitin 2014 kur ishin klasa e dytë) 
dhe nxënësit e klasës së tretë të shkollave të cilat janë kyçura tani, që të shihet a mund të 
vërehet përparim në rezultatet e atyre nxënësve të cilët tashmë kanë marrë pjesë në disa 
aktivitete të projektit.  
 
 Nëse i krahasojmë arritjet në EGRA të nxënësve të klasës së tretë të cilët ndjekin 
mësim në gjuhën maqedonase nga mostra iniciale dhe longitudinale, do të shohim se 
nxënësit nga mostra longitudinale kanë rezultate pak më të mira në të gjitha detyrat nga 
njohja e shkronjave dhe shqiptimit të tyre (87% në mostrën longitudinale dhe 83% në 
mostrën iniciale) deri te kuptimi i tekstit të lexuar (68% në mostrën longitudinale dhe 65% në 
mostrën iniciale). 
 

 
 

 Klasa e dytë (2014) Klasa e tretë (2015) 

N 968 847 

Detyra 8 – Vazhdimi i vargut të formave gjeometrike 

Numri i  opsioneve  në detyrë 3 4 

P-vlera mesatare  84,61% 86,39% 

Numri i  opsioneve  të cilat 
janë përpjekur t’i zgjidhin (M) 

2,99 3,89 

Opsione të zgjidhur saktë (M) 2,56 3,46 

Saktësia (%) 86 89 
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Grafik 40. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë maqedonase në mostrën longitudinale dhe iniciale  

 
 Edhe nxënësit nga mostra longitudinale të cilët mësojnë në gjuhën shqipe kanë 
rezultate më të mira në të gjitha detyrat, përveç të kuptuarit e tekstit të lexuar, ku nxënësit e 
hulumtimit inicial kanë rezultate pak më të mira (58,19% përkundër 57,84%) nga ai i arritur 
në hulumtimin longitudinal.  
 

 
 
Grafik 41. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Analiza krahasuese e rezultateve sipas gjinisë gjithashtu tregon se nxënësit e 
mostrës longitudinale, pa marrë parasysh gjininë, kanë rezultate më të mira nga ata të arritur 
nga mostra iniciale. 
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Grafik 42. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas gjinisë në mostrën 
longitudinale dhe iniciale 
 
 Kjo është e dukshme te të gjithë nxënësit pa marrë parasysh gjuhën në të cilën 
zhvillohet mësimi.  
 

 
 
Grafik 43. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas gjinisë në mostrën longitudinale dhe 
iniciale 
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 Vendndodhja e shkollës gjithashtu paraqet ndryshore e cila ndikon mbi arritjet e 
nxënësve. Edhe këtu nxënësit me mësim në gjuhën maqedonase të cilat marrin pjesë në 
hulumtimin longitudinal treguan rezultate më të mirë, veçanërisht ata nga shkollat e qytetit. 
 

 
 
Grafik 44. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas vendndodhjes së shkollës në 
mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Te nxënësit me mësim në gjuhën shqipe, mostra longitudinale të nxënësve të klasës 
së tretë treguan rezultate më të mira edhe në shkollat e qytetit edhe të fshatit në krahasim 
me nxënësit nga mostra iniciale.  
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Grafik 45. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas vendndodhjes së shkollës në mostrën 
longitudinale dhe iniciale  

 
 Nëse e shohim llojin e shkollës, përsëri nxënësit e mostrës longitudinale kanë 
rezultate më të mira nga ata në mostrën iniciale edhe në shkollat periferike edhe në ata 
qendrore me mësim në gjuhën maqedonase. 

 

 
 
Grafik 46. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas tipit të shkollës në mostrën 
longitudinale dhe iniciale 

 
 Trendi i njëjtë mund të vërehet edhe në shkollat me mësim në gjuhën shqipe, ku 
dallimi mes mostrës longitudinale dhe iniciale është më se e dukshme në shkollat periferike. 
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Grafik 47. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas tipit të shkollës në mostrën 
longitudinale dhe iniciale 

 
 Ndjekja e institucioneve parashkollore është edhe një ndryshore e cila është bazë për 
vlera të ndryshme mes mostrës longitudinale dhe iniciale, gjatë së cilës nxënësit me mësim 
në gjuhën maqedonase të cilët kanë ndjekur kopsht të fëmijëve dhe janë pjesë të hulumtimit 
longitudinal tregojnë rezultate më të mira nga ata të cilët vlerësohen këtë vit për herë të parë.  
 

 
 
Grafik 48. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas asaj a kanë ndjekur kopsht të 
fëmijëve në mostrën longitudinale dhe iniciale 
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Por në shkollat me mësim në gjuhën shqipe, nxënësit e mostrës iniciale të cilët kanë 
ndjekur kopsht të fëmijëve treguan rezultate më të mirë nga nxënësit të mostrës 
longitudinale. 

 

 
 
Grafik 49. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas asaj a kanë ndjekur kopsht të 
fëmijëve në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Për sa i përket qasjes deri te librat në shtëpi, ata nxënës nga mostra longitudinale të 
cilat kanë libra tregojnë rezultate më të mira, nga ana tjetër, nga nxënësit të cilët në shtëpi 
nuk kanë libra të tjerë, nxënësit nga mostra iniciale kanë rezultate më të mira.   
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Grafik 50. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë maqedonase sipas asaj sa kanë pasur qasje deri te 
librat në shtëpi në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Mes nxënësve me mësim në gjuhën shqipe, ata nga mostra longitudinale të cilat 
kanë libra të tjerë në shtëpi kanë arritur rezultate më të mira nga nxënësit e mostrës iniciale.  

 

 
 
Grafik 51. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë me mësim në gjuhë shqipe sipas asaj sa kanë pasur qasje deri te librat 
në shtëpi në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Në fushën e matematikës, krahasimi e tregon këtë: mostra longitudinale arrin 
rezultate më të mira në njohjen e numrave, krahasimin e sasive dhe mbledhjen, derisa 
mostra iniciale ka arritje më të mira në vazhdimin e vargjeve, zbritjen, detyrat tekstuale, 
njohjen e formave gjeometrike dhe vazhdimin e vargut të formave gjeometrike. 
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Grafik 52. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGRA-së te nxënësit e 
klasës së tretë në mostrën longitudinale dhe iniciale 
 
 Nëse i krahasojmë opsionet të zgjidhura saktë në të gjitha detyrat, do të shohim se 
në detyrat me kohë të kufizuar për zgjidhje mostra longitudinale ka arritur rezultate më të 
mira. 
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Grafik 53. Krahasim i numrit të saktë të detyrave të EGMA-së të zgjedhur nga nxënësit 
e klasës së tretë në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Analiza në bazë të gjinisë tregon se nxënësit nga mostra iniciale kanë rezultate më të 
mira nga ata që ishin vlerësuar në mostrën longitudinale.  

 

 
 
Grafik 54. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGMA-së te nxënësit e 
klasës së tretë sipas gjinisë në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Krahasimi i rezultateve mes mostrës longitudinale dhe asaj iniciale në bazë të llojit të 
shkollës (qendrore përkundër periferikes) dhe vendndodhja (qytet përkundër fshatit) nuk jep 
përgjigje të dyanshme. Megjithatë, rezultatet e nxënësve nga shkollat qendrore dhe nga 
qytetet janë më të mira te të dy mostrat. 
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Grafik 55. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGMA-së te nxënësit e 
klasës së tretë sipas tipit të shkollës në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 

 
 
Grafik 56. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGMA-së te nxënësit e 
klasës së tretë sipas vendndodhjes së shkollës në mostrën longitudinale dhe iniciale 

 
 Për sa i përket gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi nga mostra iniciale u treguan 
rezultate më të mira në EGMA, pa marrë parasysh gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi.   
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Grafik 57. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGMA-së te nxënësit e 
klasës së tretë sipas gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi në mostrën longitudinale dhe 
iniciale 

 
 Nxënësit të cilët kanë ndjekur kopsht të fëmijëve tregojnë rezultate më të mira në 
EGMA edhe në mostrën longitudinale dhe në atë iniciale. 

  

 
 
Grafik 58. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGMA-së te nxënësit e 
klasës së tretë sipas asaj a kanë ndjekur kopsht të fëmijëve në mostrën longitudinale 
dhe iniciale 
 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

99 
 

 Ekspozimi në libra në shtëpi është ndryshore e rëndësishme, duke marrë parasysh 
atë që analiza e rezultateve tregojnë se ata nxënës të cilët në shtëpi kanë libra dhe në të dy 
mostrat arrijnë rezultate më të mira në EGMA. 
 

 
 
Grafik 59. Krahasim e përqindjes mesatare së zgjedhjes së EGMA-së te nxënësit e 
klasës së tretë sipas mundësisë së qasjes deri te librat në shtëpi në mostrën 
longitudinale dhe iniciale 
 
 

8. PËRFUNDIME NGA PYETËSORËT 
 

Tre lloje të pyetësorëve ishin instrumentet kryesore për mbledhjen e të dhënave 
themelore nga 60 shkollat, të bazuar në Instrumentin për vlerësimin e efektivitetit të 
udhëheqësish së shkollës (Snapshot for School Management Effectiveness) ose SSME, 
instrument i zhvilluar nga RTI i cili zbatohet së bashku me Instrumentin për vlerësimin e 
shkrim leximit në fushë të gjuhës në klasat fillestare (EGRA) dhe/ose Instrumentin për 
vlerësimin e njohurive themelore matematikoren klasat fillestare (EGMA).    
 
 U përgatitën tre pyetësor elektronik, që gjenden në Google docs. edhe atë për: 

 Drejtorë të shkollave/zëvendësdrejtor;  

 Mësimdhënës të grupit klasor nga klasa e parë deri te klasa e pestë; 

 Prindërit. 
 

Këtë vit, pyetësorët qenë shqyrtuar edhe nga inspektorë të arsimit dhe mësimdhënës të 
grupit klasor, që përmbajtja e tyre të jetë më e rëndësishme për kontekstin në Republikën e 
Maqedonisë.. 
 
 Pyetësorët kanë për qëllim të mbledhin të dhëna për perceptimet dhe pritjet e palëve 
të përfshira (menaxhmenti i shkollës, mësimdhënësit dhe prindërit) nga leximi dhe 
matematika në mësimdhënien në grupin klasor. Gjatë përgatitjes së pyetësorëve, vëmendje 
e veçantë u kushtua përputhjes së pyetjeve të caktuara, që të sigurohet krahasim sa është i 
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mundshëm më i madh mes përgjigjeve të drejtorëve të shkollave, mësimdhënësve dhe 
prindërve..  
 
 Arritën përgjigje nga 48 drejtorë/zëvendësdrejtor të shkollave, 486 mësimdhënës dhe 
624 prindër. 
 
 Që të sigurohet numri më i madh i përgjigjeve nga prindërit dhe që t’u jepet mundësi 
të marrin pjesë edhe ata prindër që nuk kanë qasje deri tek interneti, në shtator u shpërndan 
pyetësor të shtypur deri te 60 shkollat e reja të cilët u përfshin në hulumtimin inicial në maj të 
vitit 2015.  
 
 Pyetësorët janë dhënë në Shtojcat e këtij raporti, gjegjësisht Shtojca 3 deri në 5.  
 
 Më poshtë janë dhënë përfundimet nga analiza e pyetësorëve inicial, të grupuar në 
disa fusha të cilat janë të rëndësishme për projektin dhe të cilët bazohen në Studimin 
ndërkombëtar për kontrollin e aftësisë së nxënësve për të lexuar me kuptim nga viti 2011 
(PIRLS)6, ku këto fusha në hollësi shqyrtohen dhe ku të dhënat krahasuese janë në 
dispozicion:   

 Klima e shkollës 

 Resurse shkollore për mësimdhënien për të lexuar 

 Përgatitja e mësimdhënësve 

 Mësimdhënia 

 Mbështetje në rrethin familjar për arritje në fushën e leximit.  

8.1  Klima e shkollës 

 
Studimi PIRLS tregoi se nxënësit të cilët arrijnë rezultate më të mira në të lexuar 

zakonisht mësojnë në shkolla të cilët janë të orientuar në mënyrë të theksuar drejt suksesit 
akademik, ku arsimit i jepet rëndësi e madhe nga ana e mësimdhënësve, drejtorisë së 
shkollës, vetë nxënësit dhe prindërit e tyre, ku mbisundon atmosfera pozitive për arritje më të 
larta, dhe cilat karakterizohen me mësimdhënës efektiv, nxënës të cilët synojnë të arrijnë 
sukses në shkollimin e tyre dhe ku prindërit ofrojnë mbështetje të fortë. Aspekte pozitive dhe 
negative të klimës së shkollës mund të ndikojë mbi arritjet e nxënësve. Atmosfera pozitive 
shkollore e cila thekson arritjet akademike mund të kontribuon që të tejkalohet dallimet socio-
ekonomike.    
 
 Disa nga ndryshoret të cilat u matën me pyetësor e përkufizon klimën e shkollës në 
shkollat fillore në Maqedoni. 
 
 Në strukturën e drejtorisë së shkollës e veçanërisht në mes të mësimdhënësve të 
grupit klasor në shkollat e Maqedonisë dominojnë femrat. 
 
 Nga 48 drejtor të shkollave të cilët e plotësuan pyetësorin, 48% janë meshkuj, kurse 
52% janë femra.   
 
 

                                                 
6 Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, K.T. (2012). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International 

Study Center, Boston College.  
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Grafik 60: Struktura gjinore e drejtorëve të anketuar të shkollave 
 
 Nga 486 mësimdhënës të grupit klasor të anketuar, 90% janë femra, kurse 10% janë 
meshkuj. Sipas strukturës etnike, 84% të mësimdhënësve që janë përgjigjur në pyetësorët 
janë maqedonas, 14,6% shqiptarë, kurse 1,4% i përkasin grupeve të tjera etnike (turk, serb e 
të tjerë).  
 

 
 
Grafik 61: Struktura gjinore e mësimdhënësve të anketuar të grupit klasor 
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Grafik 62: Struktura etnike e mësimdhënësve të anketuar të grupit klasor 

 
 Analiza tregoi se gati tre të katërtat të shkollave (73% punojnë në turne, gjegjësisht 
nxënësit ndjekin mësim paradite ose pasdite.  
 

 
 
Grafik 63: Përqindja e shkollave të cilat punojnë në turne 
 
 Për sa i përket gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi, në 64% të shkollave të anketuara 
mësimi zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase, në 10% vetëm në gjuhën shqipe, në 17% 
në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe, në 6% në gjuhën maqedonase, në gjuhën 
shqipe dhe në gjuhën turke dhe në 4% në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën turke. 
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Grafik 64: Përfaqësimi i shkollave në mostrën sipas gjuhës në të cilën zhvillohet 
mësimi 
 
 Shumica (83%) të mësimdhënësve të grupit klasor të cilët iu përgjigjën pyetësorit 
mbajnë mësim në gjuhën maqedonase, 15% në mbajnë mësim në gjuhën shqipe  dhe 2% 
mbajnë mësim në gjuhën turke dhe serbe. 
 

 
 
Grafik 65: Përfaqësimi i mësimdhënësve të grupit klasor në mostrën sipas gjuhës në 
të cilën zhvillohet mësimi 
 
 Në varësi nga madhësi e shkollës ndryshon edhe numri i mësimdhënësve të grupit 
klasor. Shumica e shkollave (44%) kanë mbi 20 mësimdhënës të grupit klasor, kurse 33% 
mes 11 dhe 20 mësimdhënës të grupit klasor. Gjithsej 21% të shkollave në mostrën kanë 
deri më 10 mësimdhënës të grupit klasor, kurse 2% më pak se pesë mësimdhënës të grupit 
klasor. 
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Grafik 66: Numri i mësimdhënësve të grupit klasor në mostrën e shkollave 
 
 Në bazë të raporteve të drejtorëve të shkollave, 98% të mësimdhënësve rrallë 
mungojnë (deri në pesë ditë pune gjatë vitit ose 3% të orarit të punës) kurse vetëm 2% kanë 
përmendur se mësimdhënësit shpesh mungojnë edhe atë deri në 10 ditë në vit, që paraqet 
5% nga mësimdhënia.  
 

 
 
Grafik 67: Mungesa e mësimdhënësve gjatë vitit shkollor 

 
 Në rast të vonesës në orë 69% e drejtorëve të shkollave i paralajmërojnë 
mësimdhënësit të kenë kujdes që me kohë të vijnë në orë, 6% e lënë atë në vetëdijen e 
mësimdhënësve, kurse vetëm 2% ndërmarrin masa të rrepta të parapara me ligj. 
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Grafik 68: Masat të cilat i ndërmarrin drejtorët kur mësimdhënësit vonohen në orë 

 
Në raste kur mësimdhënësi mungon nga mësimi gjatë tërë ditën, shumica e 

drejtorëve të shkollës emërojnë zëvendësim përkatës (69%). Në raste të vogla, emërohet 
mësimdhënës nga klasa tjetër (17%) ose angazhohet mësimdhënës në zëvendësim (14%). 
   

 
 
Grafik 69: Zëvendësim për nxënësit kur mësimdhënësi i tyre mungon 

 
Për sa i përket mungesës së nxënësve, mësimdhënësit tregojnë se pjesë e madhe 

nga ata (54%) rrallë mungojnë nga orët. Por mbi një të tretën (37%) të nxënësve mungojnë 
për shkak të sëmundjes, derisa 9% të nxënësve mungojnë shpesh. 

 
 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

106 
 

 
 
Grafik 70: Mungesa e nxënësve gjatë vitit shkollor sipas mësimdhënësve 

 
Sipas prindërve, fëmijët e tyre rrallë mungojnë nga shkolla. Vetëm 2% janë përgjigjur 

se fëmijët e tyre shpesh mungojnë nga tre deri në dhjetë ditë.  
 

 
 
Grafik 71: Munges e nxënësve gjatë vitit shkollor sipas prindërve 

 
 Edhe në kuadër të fokus grupeve, prindërit pajtohen se fëmijët e tyre rrallë mungojnë 
nga orët dhe se ajo më së shpeshti është për shkak të sëmundjes. 
 
 Në sistemin arsimor të Maqedonisë, drejtorët e shkollave dhe shërbimet profesionale 
(pedagogu, psikologu dhe/ose sociologu) janë të detyruar të bëjnë kontroll të brendshëm të 
kualitetit, derisa këshilltarët e BZHA-së dhe inspektorati arsimor për ndjekje të jashtme të 
vlerësimit. 
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 Shkalla deri ku drejtorët e shkollave janë të kyçur në punën e përditshme të kuadrit 
mësimor mund të merret për indikator të aftësive të tyre për të udhëhequr dhe për të 
mbikëqyrur, për nivelin e përgjegjësisë të cilët e kanë mësimdhënësit dhe atmosfera e punës 
për personelin. 
 
 Në pyetjen si e ndjekin punën e mësimdhënësve me mundësi që të zgjedhin më 
shumë përgjigje, 96% deklaruan se atë e bëjnë në mënyrë të drejtpërdrejtë nëpërmjet 
vëzhgimit të orëve. Mbi dy të tretat (67%) mbështeten në raporte tremujore për avancimin e 
nxënësve, derisa rreth gjysma e drejtorëve mbështeten edhe në dëshmive të jashtme 
(rezultate nga vlerësimi integral, informatë kthyese nga prindërit ose testim ekstern). Një e 
treta i marrin parasysh informatat kthyese nga këshilltarët e BZHA-së.  
 

 
 
Grafik 72: Praktika e vëzhgimit të punës së mësimdhënësve 
 
 Në lidhje me hollësitë rreth vëzhgimit të punës së mësimdhënësve në orë, shumica e 
drejtorëve kanë thënë se atë e bëjnë njëherë në tre muaj (47%), pas së cilës vjen njëherë në 
gjysmë vjetor (32%) dhe njëherë në muaj (15%). Vetëm 4% i vëzhgojnë mësimdhënësit gjatë 
orës mësimore njëherë në vit, derisa 2% atë nuk e bëjnë asnjëherë.   
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Grafik 73: Frekuenca e vëzhgimit të orëve sipas deklaratave të drejtorëve të shkollave 
 
 Por kur qenë pyetur mësimdhënësit sa shpesh drejtorët e shkollave i vëzhgojnë orët 
e tyre, pjesa më e madhe (48%) u përgjigjën njëherë në gjysmë vjetor, pas së cilës vijon 
përgjigjja njëherë në tre muaj (27%). Vetëm 8% të mësimdhënësve deklaruan se orët e tyre 
janë lëndë e vëzhgimit njëherë në muaj, derisa 14% nga ata u përgjigjën se drejtorët e 
shkollave i vëzhgojnë orët e tyre njëherë në javë. Përafërsisht përqindja e njëjtë e 
mësimdhënësve (3%) deklaruan se drejtorët e shkollave asnjëherë nuk e ndjekin punën e 
tyre gjatë orëve. 

 

 
 
Grafik 74: Frekuenca e vëzhgimit të orëve sipas deklaratave të mësimdhënësve 

 
 Gjatë vëzhgimit të orëve, sipas përgjigjeve të 94% të drejtorëve të shkollave, vërejtjet 
e tyre janë të dokumentuar në formë të raportit.. 
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Grafik 75: Dokumentimi i vëzhgimit të orëve nga drejtorët e shkollave në formë të 
raportit 

 
 Pas vëzhgimit të realizuar, sipas deklaratave të 88% të mësimdhënësve ata marrin 
informata kthyese dhe përpiqen në praktikë t’i zbatojnë sugjestionet e dhënë. Afër 10% nga 
ata deklarojnë se nuk marrin asnjë informatë kthyese, kurse për 2% nuk kishte asnjë dobi 
nga informatat të dhëna kthyese.  
 

 
 
Grafik 76: Informata kthyese pas vëzhgimit të orëve nga drejtorët e shkollave 

 
 Bashkëpunimi mes mësimdhënësve është në nivel të lartë, gjatë së cilës shumica 
(77%) këmbejnë përvoja për sa i përket planifikimit dhe realizimit të mësimit, 72% 
konsultohen mes tyre, 63% përgatisin planifikim të përbashkët, kurse 52% e përhapin 
trajnimin. 
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Grafik 77: Temat më të shpeshta për bashkëpunim ndërmjet mësimdhënësve 
 
 Derisa bashkëpunimi shihet edhe kur mësimdhënësve u nevojiten këshilla në lidhje 
me programin mësimor. Gjithsej 72% deklaruan se kur u nevojitet ndihmë, e diskutuan 
çështjen me mësimdhënësit tjerë gjatë mbledhjeve formale dhe joformale (63%). Pjesa më e 
madhe (64%) kërkojnë këshilla nga shërbimet profesionale, 36% prej drejtorëve të shkollave, 
kurse 21% nga këshilltarët e BZHA-së.  

 

 
 
Grafik 78: Konsultime të mësimdhënësve rreth çështjeve të lidhura me programin 
mësimor 

 
 Në pyetjen për frekuencën e vëzhgimit të orëve nga ana e shërbimit profesional, 
përgjigjet e mësimdhënësve tregojnë se vizitat e tilla nuk janë të shpeshta, gjatë së cilës 
shumica janë përgjigjur se i vizitojnë njëherë në gjysmë vjetor (45%) (42%) ose njëherë në 
tre muaj (33%). 
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Grafik 79: Frekuenca e vëzhgimeve të orëve nga ana e shërbimeve profesionale 

 

 
 
Grafik 80: Informata kthyese pas vëzhgimit të orëve nga ana e shërbimeve 
profesionale  

 
 Mësimdhënësit gjithashtu qenë pyetur për vizitat nga këshilltarët e BZHA-së. Pjesa 
më e madhe e tyre (42%) deklaruan se këshilltarët i vizitojnë njëherë gjatë vitit shkollor, 24% 
njëherë në gjysmë vjetor dhe 12% njëherë në tre muaj.  
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Grafik 81: Frekuenca e vizitave të shkollave nga këshilltarët e BZHA-së 
 
 Mbështetja dhe besimi i drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve ndaj nxënësve 
në lidhje me arritjet e tyre është e rëndësishme për krijimin e klimës pozitive. 
 
 Për sa i përket pritjeve të cilat drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit i kanë ndaj 
nxënësit në lidhje me aftësitë të lexojnë në gjuhën amtare, gati një pjesë identike e të 
hulumtuarve (81% nga drejtorët e shkollave dhe 79% e mësimdhënësve) presin ata të mund 
të lexojnë deri në fund të klasës së dytë.  
 

 
 
Grafik 82: Pritjet e drejtorëve të shkollave nga nxënësit në lidhje me përvetësimin e 
leximit 
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Grafik 83: Pritje të mësimdhënësve nga nxënësit në lidhje me përvetësimin e leximit 

 
 Kur u pyetën prindërit a dinë të lexojnë fëmijët e tyre, 14% u përgjigjën se ata ende 
nuk dinë të lexojnë. Mirëpo 9% të prindërve të cilët u përgjigjën në pyetësorin kanë pasur 
fëmijë të cilët janë klasa e parë, derisa 23% kanë qenë prindër të fëmijëve të klasës së dytë 
(pyetësorët në version të shtypur qenë dërguar në fillim të vitit shkollor kur nxënësit e klasës 
së dytë fillojnë t’i mësojnë shkronjat.  
 

 
 
Grafik 84: Aftësia e fëmijëve të lexojnë sipas prindërve 

 
 Fokus grupet të realizuara me prindërit zbuluan se para se të fillojnë të shkojnë në 
shkollë fëmijët kanë mundur t’i njohin  shkronjat dhe të lexojnë fjalë të thjeshta, siç janë 
emrat e tyre. Mirëpo, kur kanë filluar të shkojnë në shkollë fëmijët kanë mësuar t’i lidhin 
shkronjat në fjalë ose ende e përvetësojnë atë proces (klasa e dytë). 
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Grafik 85: Vendi ku fëmijët kanë mësuar të lexojnë 

 
Sipas prindërve, shumica e fëmijëve kanë mësuar të lexojnë derisa kanë qenë në kopsht të 
fëmijëve (60%), derisa 28% në shtëpi me ndihmën e prindërve. Vetëm 2% të prindërve thonë 
se fëmijët e tyre kanë mësuar të lexojnë në shkollë. 

 
Rezyme e rezultateve:   
 

- Struktura e gjinisë së personelit në shkollat në Maqedoni është kryesisht në dobi të 
gjinisë femërore, edhe te drejtoritë e shkollës dhe te mësimdhënësit;  

- Gati tre të katërtat e shkollave punojnë në turne; 
- Një numër i vogël i mësimdhënësve mungojnë nga orët ose vonohen dhe drejtorët e 

shkollave rrallë i zbatojnë masat ligjore për vonesën e tyre; 
- Kur mësimdhënësi mungon nga puna tërë ditën, më së shpeshti emërohet 

zëvendësim ose në një pjesë të caktuar të rasteve obligohen mësimdhënësit e 
klasave të tjera; 

- Në bazë të deklaratave të mësimdhënësve, 37% shpesh mungojnë nga orët për 
shkak të sëmundjes; 

- Shumica e drejtorëve të shkollave e ndjekin punën e mësimdhënësve drejtpërdrejtë 
nëpërmjet vëzhgimit të orëve, zakonisht njëherë në tre muaj. Ky proces 
dokumentohet; 

- Mësimdhënësit deklaruan se vëzhgimi bëhet nga ana e drejtorëve të shkollave dhe 
shërbimeve profesionale njëherë në gjysmë vjetor kurse vetëm 10% asnjëherë nuk 
marrin informata kthyese; 

- Mësimdhënësit bashkëpunojnë mes tyre në planifikimin dhe realizimin e orëve, 
konsultimeve mes tyre, përgatitjes së planifikimeve të përbashkëta dhe përhapjes së 
trajnimit; 

- Drejtorët e shkollave dhe këshilltarët nga BZHA-ja nuk janë burimi kryesor i këshillave 
për mësimdhënësit gjatë zgjedhjes së pyetjeve të lidhura me programin mësimor. 
Parapëlqehet ndihma nga mësimdhënës të tjerë dhe nga shërbimet profesionale; 

- Këshilltarët e BZHA-së zakonisht i vizitojnë shkollat njëherë në vit; 
- Pjesa më e madhe e mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollës presin që nxënësit të 

mësojnë të lexojnë dhe të shkruajnë deri në fund të klasës së dytë.  
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8.2  Resurset e shkollës për mësimdhënie të leximit dhe matematikës 

 
Mjedisi për mësim në shkollë mund të ndikojë pozitivisht, të nxisin qëndrime pozitive drejt 

arritjeve akademike dhe të mundësojë mësim më kualitativ. Janë bërë hulumtime të gjera të 
cilat tregojnë se sa më të mëdha dhe më kualitative të jenë resurset shkollore aq më të 
mëdha janë arritjet.   
 
 Studime të ndryshme vërtetojnë se resurset janë kyçe për arsim më kualitativ, sepse 
vëllimi dhe kualiteti i resurseve shkollore ndikojnë shumë në kualitetin e mësimdhënies. Për 
shembull, qasja deri te biblioteka ose medijateka mund të jetë me rëndësi të madhe në 
zhvillimin e të lexuarit.  
(http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/PIRLS2011_Framework-Chapter3.pdf). 
 
 Që të sigurohen informata për shkallën e qasjes deri te resurset shkollore me qëllim 
që të përmirësohet mësimdhënia në të lexuar dhe në matematikë, drejtorët e shkollave u 
pyetën për furnizimin me materiale didaktike gjatë tre viteve të fundit. Është e qartë se 
pothuaj se gjysma e shkollave (46%) janë furnizuar me materiale të tilla, që ndoshta është e 
lidhur me futjen e programit të ri mësimor nga lënda e matematikës dhe është e nevojshme 
të sigurohen mjete manipuluese për mësimin klasor. 

 

 
 
Grafik 86: Materiale didaktike të blera në tre vitet e fundit 

 
 Bibliotekat, edhe ato në shkolla edhe ato në bashkësitë vendore ofrojnë një spektër 
të tërë të materialeve të ndryshme për lexim dhe resurse të tjera nga të cilat mësimdhënësit  
mund të zgjedhin të tillë të cilët do t’i zgjerojnë dhe do ta përmirësojnë qasjen e tyre 
pedagogjike nga të cilët nxënësit mund të zgjedhin libër për mësim të pavarur dhe për 
argëtim.   
 
 
 
 
 
 
 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/PIRLS2011_Framework-Chapter3.pdf
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 Sipas drejtorëve të shkollave, shumica e shkollave (92%) kanë bibliotekën e tyre.  
 

 
 
Grafik 87: Ekzistimi i bibliotekës në shkollë 
 
 Në 72% të rasteve, në shkollë është i punësuar person i cili punon si bibliotekist. 

 

 
 
Grafik 88: A ka bibliotekist në shkollë 

 
 Në pjesën më të madhe të shkollave (79%), biblioteka e shkollës është e hapur gjatë 
tërë ditës, derisa në disa shkolla është e hapur ose në turnin e paradites ose në turnin e 
pasdites (17% gjegjësisht 4%).  
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Grafik 89: Orari i punës së bibliotekës së shkollës 

 
 Më shumë se gjysma e drejtorëve të shkollave deklaruan se në bibliotekat e tyre ka 
edhe libra tjerë të përshtatshme për nxënësit e klasave fillestare, përveç lekturave të 
obligueshme. 
 

 
 
Grafik 90: Libra për nxënësit e grupit klasor në bibliotekë 

 
 Shumica e nxënësve të klasave fillestare (87%), sipas deklaratave të drejtorëve të 
shkollave, huazojnë libra nga biblioteka e shkollës.  
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Grafik 91: Huazimi i librave nga biblioteka nga ana e nxënësve të grupit klasor 

 
 Drejtorët e shkollave njëkohësisht ishin pyetur për numrin e librave të dhënë që të 
përcaktohet përqindja e nxënësve të tri klasave të para të cilat huazojnë libra nga biblioteka: 
58% deklaruan se gati gjysma e nxënësve huazojnë libra, 23% thanë se gati të gjithë 
huazojnë libra, derisa 19% u përgjigjën se vetëm numër i vogël i nxënësve huazojnë libra.   

 

 
 
Grafik 92: Përqindja e nxënësve të grupit klasor të cilët huazojnë libra nga biblioteka  

 
 Nxënësit të cilët marrin pjesë në fokus grupet thonë se huazojnë libra nga biblioteka, 
por vetëm nëse janë interesante (bibliotekisti shkurt ua tregon përmbajtjen e librit dhe pastaj 
ata zgjedhin cilin libër do ta huazojnë). 
 Kur i pyetëm prindërit, fëmija i tyre a është anëtar i bibliotekës, më shumë se gjysme 
(54%) thanë se fëmijët e tyre janë anëtarë të bibliotekës së shkollës, kurse 18% të 
bibliotekës së qytetit apo të komunës. Vetëm 4% të fëmijëve kanë qenë anëtarë edhe të 
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bibliotekës së shkollës dhe asaj komunale, derisa 24% nuk janë anëtarë të asnjë biblioteke, 
edhe pse në 18% të rasteve ka pasur bibliotekë në shkollë dhe/ose në komunë. 

Në fokus grupet, prindërit deklaruan se fëmijët më të vegjël janë anëtarë të 
bibliotekës së shkollës, derisa fëmijët më të rritur janë anëtarë edhe të bibliotekës komunale, 
edhe pse disa fëmijë kanë dashur të lexojnë libra të pashfrytëzuar. 
 

 
 
Grafik 93: Anëtarësia e fëmijëve në bibliotekë sipas prindërve 
 

Duke marrë parasysh se interneti është resurs i pazëvendësueshëm në shkollat 
bashkëkohore, nga drejtorët kërkohet të japin mendim për qasjen deri te interneti në shkollat 
e tyre. Gjithsej 65% të drejtorëve të shkollave kanë deklaruar se kanë qasje deri te interneti, 
por se nuk janë të kënaqur nga shpejtësia dhe kualiteti i tij. 

 

 
 
Grafik 94: Qasja e shkollave në internet 
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Rezyme e rezultateve: 

 
- Më shumë se gjysma e shkollave nuk janë furnizuar me materiale didaktike në tri vitet 

e fundit; 
- Gati të gjitha shkollat kanë bibliotekën e tyre, e cila është e hapur për nxënësit të 

klasave fillestare gati tërë ditën dhe e cila ka edhe libra të tjerë përveç lekturës së 
obligueshme. Në pjesën më të madhe të shkollave është i punësuar bibliotekist; 

- Nxënësit nga klasat fillestare huazojnë libra nga biblioteka e shkollës;  
- Shkolla ka internet, por në dy të tretat e tyre nuk janë të kënaqur me shpejtësinë dhe 

kualitetin. 

  

8.3  Përgatitja e mësimdhënësve  

 
Fuqi punëtore e përgatitur mirë në profesionin e mësimdhënies është me rëndësi të 

madhe për një sistem arsimor efektiv. Rezultatet nga PIRLS-i tregojnë se arritjet e larta 
mesatare të nxënësve  në fushën e leximit janë të lidhura me arsimin e specializuar të 
mësimdhënësve të tyre në gjuhë ose në lexim, si dhe me përvojën e mësimdhënësve dhe 
shkallën e kënaqësisë së tyre me karrierën e tyre. Në këtë pjesë janë paraqitur përfundimet 
për arsimimin dhe zhvillimin profesionale të mësimdhënësve. 
 
 Sipas nivelit të arsimit, pjesa më e madhe e mësimdhënësve të grupit klasor (82.7%) 
kanë diplomë universitare. Vetëm 4.3% kanë gradën magjistër ose doktor derisa 13% janë 
akoma me arsimimi të lartë (trajnim inicial dy vjeçar për mësimdhënës). 
 

 
 
Grafik 95: Shkalla e arsimit e mësimdhënësve të anketuar të grupit klasor 

 
 Në bazë të përgjigjeve të mësimdhënësve në pyetësor, mund të përfundohet se dy të 
tretat nga ata (65%) kanë vizituar seminare për trajnim për lexim fillestar, më saktë për 
mësim si nxënësit duhet të lexojnë, derisa 35% asnjëherë nuk kanë marrë pjesë në seminar 
të tillë. 
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Grafik 96: Përqindja e mësimdhënësve të cilat kanë marrë pjesë në trajnim për 
mbajtjen e mësimit për lexim 
 
 Por të pyetur a u nevojitet trajnim për lexim fillestar, 45% të mësimdhënësve u 
përgjigjën se u duhet. 
 

 
 
Grafik 97: Përqindja e mësimdhënësve të cilëve u nevojiten trajnime shtesë për lexim 
fillestar 
 
 Gjendja është diçka më ndryshe për sa i përket trajnimeve për matematikë, ku 86% 
nga mësimdhënësit e anketuar u përgjigjën se kanë marrë pjesë në seminare për 
mësimdhënien të matematikës, që kryesisht është rezultat i trajnimit të madh të kryer nga 
BZHA-ja për futjen e programit të ri mësimor në matematikë dhe shkenca natyrore në klasat 
fillestare. 
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Grafik 98: Përqindja e mësimdhënësve të cilët kanë marrë pjesë në trajnime për 
mbajtjen e mësimit në matematikë 

 
 Edhe përkundër seminareve për trajnim, 44% e mësimdhënësve deklaruan se u 
nevojiten trajnime shtesë për matematikë. 
 

 
 
Grafik 99: Përqindja e mësimdhënësve të cilëve u nevojiten trajnime shtesë për 
matematikë 

 
 Nga mësimdhënësit gjithashtu u kërkua t’i emërtojnë organizatat të cilat realizojnë 
trajnime për lexim fillestar dhe matematikë. Shumica e tyre (89.5%) e cekën BZHA-në në 
kontekst të programit të ri mësimor në matematikë,pas së cilës vijon USAID/PEP (44.4%) 
dhe UNICEF-in (12,1%).  

 

 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

123 
 

 
 
Grafik 100: Organizatat të cilat realizojnë trajnime për lexim fillestar dhe matematikë 
 
Rezyme e rezultateve:  
 

- Personeli mësimor është me kualifikim të lartë, kurse vetëm 14% kanë mbaruar 
arsimim të lartë dy vjeçar për mësimdhënës (Akademi pedagogjike);  

- Një e treta e mësimdhënësve asnjëherë nuk kanë marrë pjesë në trajnim për lexim 
fillestar kurse 14% trajnime nga matematika. 45% e mësimdhënësve deklarojnë se u 
nevojiten trajnime plotësuese në të dy fushat;  

- Pjesa më e madhe e trajnimeve në vend realizohen nga Byroja për Zhvillim të Arsimit, 
pas së cilës vijojnë projekte të financuar nga donatorë ndërkombëtar.  

 

8.4  Mësimdhënia 

 
Mësimdhënia dhe aktivitetet e përditshme të cilët zhvillohen në klasë e paraqesin thelbin 

e të mësuarit dhe kanë ndikim të ndërsjellë mbi zhvillimin e tyre në fushën e leximit dhe 
matematikës. 
 
 Mësimdhënie e angazhuar dhe interesante është ngushtë e lidhur me arritjet më të 
larta. Për fat të keq, disa mësimdhënës treguan për kufizime të caktuara në mësimdhënien e 
tyre sepse rreth një e treta (29%) e nxënësve në klasat e tyre kanë ndonjë lloj të pengesave 
në zhvillim, 15% nga mësimdhënësit deklaruan se vetë identifikojnë nxënës me pengesa në 
zhvillim, 10% thanë se nxënësit kanë pasur diagnozë dhe mendim, në 2% të rasteve këtë e 
ka thënë defektologu, derisa 2% nuk janë të sigurt për këtë çështje. Gjithsej 71% të 
mësimdhënësve kanë deklaruar se në klasat e tyre nuk kanë nxënës me pengesa në 
zhvillim.  
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Grafik 101: Përqindja e mësimdhënësve të grupit klasor të cilët në klasë kanë nxënës 
me pengesa në zhvillim 

 
 Por kur i pyetëm mësimdhënësit si punojnë me nxënësit me pengesa në zhvillim, 
vetëm 54% deklaruan se nuk kanë nxënës të tillë në klasat e tyre. Pjesa më e madhe e 
mësimdhënësve (25%) u kushtojnë më shumë vëmendje, 16% kanë përgatitur plane 
arsimore individuale për ata, 10% u ndihmojnë prindërit, 9% kanë ndihmë nga person 
profesional (defektologu i shkollës ose i komunës), 6% nuk punojnë me këta nxënës, kurse 
5,6% kanë ndihmë nga person profesional – defektolog i angazhuar në mënyrë private. 
 

 
 
Grafik 102: Puna me fëmijët me pengesa në zhvillim 
 
 Për nga pikëpamja e ndjekjes së nxënësve, mësimdhënësit theksuan se zbatojnë një 
varg qasje të drejtpërdrejta dhe indirekte që të vlerësohen si avancojnë nxënësit. Më së 
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shpeshti praktikohet vëzhgim të drejtpërdrejtë (92%), ose mësimdhënësit mbështeten në 
rezultatet nga vlerësimi me shkrim (90%) dhe në pyetje me gojë (88%), shqyrtim i portofolit 
të nxënësit dhe projekte të tjera (85%), fletët e punës (82%), detyrat e shtëpisë (76%) dhe 
testime i gjysmë vjetorit (71%).  
 

 
 
Grafik 103: Matja e njohurive të nxënësve  sipas mësimdhënësve 

 
 Shumica e mësimdhënësve (94%) i shfrytëzojnë rezultatet e arritura nga nxënësit që 
ta vlerësojnë shkallën deri ku nxënësit e kanë kuptuar materialin. Pjesë më e vogël e 
mësimdhënësve i shfrytëzojnë këto rezultate që t’i përshtatin (63%) dhe t’i planifikojnë më 
mirë (50%) aktivitetet në klasë. 

 

 
 
Grafik 104: Si mësimdhënësit i shfrytëzojnë rezultatet e nxënësve 

 
 Kur prindërit qenë pyetur në cilën mënyrë marrin informata kthyese nga shkolla për 
arritjet e fëmijëve të tyre, gjysma e tyre (52%) thanë drejtpërdrejtë nga mësimdhënësit, kurse 
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pothuaj se një e treta (29%) në mbledhjet princore. Përqindje më e vogël e prindërve e 
përdor teknologjinë, gjatë së cilës 11% marrin informata nëpërmjet ditarit elektronik, kurse 
8% nëpërmjet SMS porosisë.  
 

 
 
Grafik 105: Informata për prindërit në lidhje me arritjet e nxënësve 

 
 Në fokus grupet, prindërit kanë deklaruar se ngushtë bashkëpunojnë me 
mësimdhënësit dhe se ata kanë qenë kontakti i parë në qoftë se paraqitet problem, derisa 
me pedagogët dhe psikologët kontaktojnë shumë rrallë. Thonë se informatat për avancimin e 
fëmijëve të tyre i marrin në mënyra të ndryshme: nëpërmjet takimeve individuale me 
mësimdhënësin, mbledhjet prindërore, komentet e mësimdhënësve në testet ose në librat 
ose edhe deri te vet fëmijët.  
 
 Të pyetur si punojnë me nxënësit të cilët arrijnë rezultate më të dobëta, shumica e 
mësimdhënësve (80,5%) deklaruan se i nxisin, 80% u kushtojnë vëmendje më të madhe, u 
japin më shumë materiale didaktike, derisa 47% i angazhojnë nxënësit me arritje më të mira 
që ta ndajnë njohurinë e tyre me nxënësit tjerë.  
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Grafik 106: Metoda mësimore për nxënësit me arritje të dobëta 

 
 Tre të katërta të mësimdhënësve (77%) organizojnë mësim shtesë dhe plotësues për 
nxënësit nga klasat fillestare, 15% vetëm mësim plotësues, derisa 2% vetëm mësim shtesë 
për nxënësit me arritje të larta. 

 

 
 
Grafik 107: Mësimi shtesë dhe plotësues për lexim fillestar dhe matematikë 

 
 
Rezyme e rezultateve: 
 

- Një e treta e mësimdhënësve në klasën e tyre kanë nxënës me nevoja të posaçme, 
gjysma nga ata vetë i kanë identifikuar nxënësit me pengesa në zhvillim. Puna me 
ata kryesisht kufizohet në përkushtim të një vëmendje më të madhe ndaj tyre; 
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- Shumica e mësimdhënësve e vlerësojnë diturinë e nxënësve nëpërmjet vëzhgimit të 
drejtpërdrejtë, vlerësimit me shkrim, të pyeturit dhe kontrollimin e dosjes dhe 
projekteve të tjera të nxënësit;  

- Rezultatet të cilat nxënësit i arrijnë kryesisht shfrytëzohen për vlerësim kurse më pak 
për përshtatje dhe planifikim të aktiviteteve të punës.  

- Mësimdhënësit u kushtojnë më shumë kujdes dhe i nxisin nxënësit me arritje më të 
dobëta; 

- Jo të gjithë mësimdhënësit organizojnë aktivitete për nxënësit të klasave fillestare, 
por ata të cilët e bëjnë këtë organizojnë edhe mësim shtesë edhe mësim plotësues. 

 

8.5  Mbështetje në rrethin familjar për arritjet në fushën e të lexuarit 

 
Studimi PIRLS tregoi se fëmijët e prindërve të cilët edhe vet dëshirojnë të lexojnë, 

shpesh praktikojnë aktivitet për të lexuar fillestar me fëmijët e tyre, në shtëpi kanë më shumë 
resurse për të mësuar, dhe se fëmijët të cilët kanë ndjekur kopsht të fëmijëve kanë arritje më 
të larta në fushën e leximit. E njëjta vlen edhe për fëmijët prindërit e të cilëve kanë deklaruar 
se para se të fillojnë me shkollë fëmijët e tyre kanë qenë të aftësuar për lexim fillestar (për 
shembull të lexojnë fjali dhe të shkruajnë disa fjalë).   

 
 Një e treta e prindërve (33%) kanë deklaruar se kanë mbi 100 libra në shtëpi, kurse 

dy të tretat (62%) kanë pasur vetëm disa libra. Vetëm 5% të prindërve kanë deklaruar se nuk 
kanë libra në shtëpi. 

 

 
 
Grafik 108: Libra në shtëpi sipas prindërve 

 
 Prindërit gjithashtu duhej të përgjigjen sa shpesh blejnë revista, gazeta, libra dhe libra 

të ilustruar. Vetëm 8% e prindërve asnjëherë nuk blejnë revista derisa 36% nuk blejnë, por i 
lexojnë në mënyrë elektronike. Nga ata të cilët blejnë gazeta dhe revista, shumica (24%) i 
blejnë në nivel të javës, 17% në muaj dhe 15% çdo ditë. 
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Grafik 109: Shpeshtësia e blerjes së revistave dhe gazetave sipas prindërve 

 
 Për sa i përket blerjes së librave dhe librave të ilustruar, vetëm 2% asnjëherë nuk 

blejnë, derisa shumica (41% blejnë njëherë në muaj. 
 

 
 
Grafik 110: Shpeshtësia e blerjes së librave dhe librave të ilustruar sipas prindërve 

 
 Në pyetësor, më shumë se gjysma e prindërve (53%) janë përgjigjur se lexojnë së 

bashku me fëmijët e tyre çdo ditë, derisa 26% lexojnë njëherë në javë. Vetëm 2% e 
prindërve janë përgjigjur se asnjëherë nuk lexojnë me fëmijën e tyre. 

Në fokus grupet, prindërit kanë deklaruar se fëmijët e tyre lexojnë me zë çdo ditë më 
shumë se një orë, por ata mendojnë se u nevojiten tekste të reja për të ushtruar sepse ata 
që vazhdimisht i lexojnë fëmijët tanimë i kanë mësuar përmendsh. 
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Grafik 111: Shpeshtësia e të lexuarit së bashku me fëmijët sipas prindërve 

 
Pothuaj se përqindje e njëjtë e prindërve kanë deklaruar se më së shpeshti lexojnë 

libra të ilustruar (45%) dhe lektura (42%). Vetëm 13% kanë deklaruar se lexojnë libra nga 
biblioteka. 

Sipas prindërve të cilët morën pjesë në fokus grupet, lekturat nuk janë aq interesante 
dhe fëmijët refuzojnë t’i lexojnë, prandaj prindërit do të donin fëmijët e tyre të lexojnë libra me 
përmbajtje më të mirë (e jo si “Onomono Donomono”) Prindërit mendojnë se nëse ata u 
lexojnë fëmijëve të tyre gjasat janë më të mëdha se fëmijët do ta kuptojnë tekstin. 

 

 
 
Grafik 112: Lloji i librave të cilët më shpesh lexohen në shtëpi sipas prindërve 

 
97% e prindërve të cilët kanë marrë pjesë në hulumtim thonë se kanë biseduar për 

përmbajtjen e asaj që është lexuar me fëmijët e tyre, nga të cilat 75% atë e bëjnë çdoherë, 
kurse 22% ndonjëherë. 
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Në fokus grupet, prindërit sqarojnë se ata kontrollojnë fëmijët a e kanë kuptuar tekstin 
ashtu që kërkojnë nga ata që t’ua ritregojnë, u parashtrojnë pyetje, e sqarojnë përmbajtjen, 
vizatojnë ose u lëshojnë video në internet. Të gjithë prindërit thonë se kanë letërsi të 
mjaftueshme për fëmijë në shtëpi, siç janë tregimet për fëmijë, revistat për fëmijë, libra të 
ilustruar, biblën e fëmijëve, libra për fëmijë nga koha kur ata kanë qenë të vegjël, enciklopedi 
dhe faktopedi. 

 

 
 
Grafik 113: Bisedë për përmbajtjen e asaj që është lexuar sipas prindërve 

 
Përveç se lexojnë së bashku, 75% e prindërve kanë deklaruar se fëmijët e tyre 

gjithashtu lexojnë në mënyrë të pavarur çdo ditë, derisa 12% të tjerë se ata e bëjnë këtë 
njëherë në javë. 

 

 
 
Grafik 114: Shpeshtësia e të lexuarit të pavarur të fëmijëve sipas prindërve 
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Fëmijët më shpesh lexojnë në mënyrë të pavarur lekturat (45% dhe librat e ilustruar 
(40%), kurse më pak librat nga biblioteka (15%). 

 

 
 
Grafik 115: Letërsia të cilën fëmijët më së shpeshti e lexojnë në mënyrë të pavarur 
sipas prindërve 
 
 Kur mësimdhënësit qenë pyetur në lidhje me numrin e prindërve të cilët i kontrollojnë 
detyrat e shtëpisë së fëmijëve të tyre, shumica e mësimdhënësve (59%) deklaruan se 
kryesisht prindërit i kontrollojnë detyrat e shtëpisë së fëmijëve të tyre, 33% thanë se atë e 
bëjnë vetëm një numër i vogël i prindërve, derisa vetëm 7% thanë se të gjithë prindërit i 
kontrollojnë detyrat.  
 

 
 
Grafik 116: Kënaqësia me inkuadrimin e prindërve në kontrollimin e detyrave të 
shtëpisë së fëmijëve të tyre sipas mësimdhënësve 
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 Rreth një e treta  prindërve (35%) kanë deklaruar se çdoherë janë të përfshirë në 
punimin e detyrave të shtëpisë, 23% ndonjëherë, derisa 33% janë përfshirë vetëm kur fëmija 
nuk mund t’i bëj detyrat në mënyrë të pavarur. Vetëm 9% e prindërve asnjëherë nuk u 
ndihmojnë fëmijëve të tyre në punimin e detyrave të shtëpisë.  
 

 
 
Grafik 117: Përfshirja e prindërve gjatë punimit të detyrave të shtëpisë të fëmijës 
 
 Gati dy të tretat (63%) e mësimdhënësve janë të kënaqur nga ndihma të cilën 
prindërit jua ofrojnë fëmijëve të tyre rreth obligimeve të shkollës. Megjithatë, mbi një e treta 
ose 36% nuk janë të kënaqur. 
 

 
 
Grafik 118: Kënaqësia me inkuadrimin e prindërve në ndjekjen e obligimeve të 
nxënësve sipas mësimdhënësve 

 
 Prindërit gjithashtu qenë pyetur sa shpesh marrin pjesë në aktivitetet në shkollë. 
Shumica e tyre (48%) kanë deklaruar se marrin pjesë njëherë deri dy herë në një vit shkollor. 
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23% njëherë në muaj, 13% disa herë në muaj, derisa 11% janë përgjigjur se asnjëherë nuk 
marrin pjesë. 
 

 
 
Grafik 119: Përfshirja në aktivitetet e shkollës sipas prindërve 

 

 Gjithashtu shumica e prindërve (36%) thonë se ndihmojnë gjatë rregullimit të 
klasës, 27% gjatë vizitave, 25% japin mbështetje financiare për furnizim me materiale 
të nevojshme për punë, kurse 12% japin ndihmë profesionale për tema të caktuara 
gjatë realizimit të programit mësimor. 
 

 
 
Grafik 120: Mënyrat se si janë kyçur prindërit në aktivitetet në shkollë 
 
 Kur mësimdhënësit u pyetën si prindërit marrin pjesë në aktivitetet e klasës, gjysma e 
mësimdhënësve deklaruan se prindërit ndihmojnë gjatë organizimit të vizitave, 46% se 
ndihmojnë gjatë rregullimit të klasës, 35% se prindërit ofrojnë shërbim profesional gjatë 
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realizimit të përmbajtjeve të caktuara nga programi mësimor, derisa në 27% të rasteve 
prindërit sigurojnë ndihmë financiare për furnizim me materiale shkollore. 
 

 
 
Grafik 121: Pjesëmarrja e prindërve në aktivitetet mësimore sipas mësimdhënësve 

 
 Në pyetjen e njëjtë, drejtorët e shkollave thanë se prindërit më së shumti ndihmojnë 
gjatë rregullimit të klasës (73%), organizimit të vizitave (54%), ofrimit të ndihmës profesionale 
(50%) dhe sigurimin ndihmës financiare për furnizim me materiale shkollore (35%). 
 

 
 
Grafik 122: Pjesëmarrja e prindërve në aktivitetet mësimore sipas drejtorëve të 
shkollës  

 
 Për sa i përket shpeshtësisë së bashkëpunimit mes prindërve dhe shkollave, më 
shumë se gjysma e mësimdhënësve deklaruan se ata i angazhojnë prindërit njëherë ose dy 
herë gjatë vitit shkollor, 32% thanë njëherë në muaj, derisa vetëm 13% i angazhojnë disa 
herë gjatë muajit. 
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Grafik 123: Frekuenca e pjesëmarrjes së prindërve në aktivitetet mësimore sipas 
mësimdhënësve 

 
 Në pyetjen prindërit  kërkojnë vetë të kyçen në aktivitetet e shkollës, 61% nga 
mësimdhënësit u përgjigjën po, po rrallë, derisa 26% u përgjigjën jo. Vetëm 13% e prindërve 
kanë kërkuar të jenë të kyçur më shpesh.  

 

 
 
Grafik 124: Frekuenca e kërkesave nga prindërit për pjesëmarrje në aktivitetet 
shkollore 

 
 Në pyetjen e njëjtë, 47% e prindërve janë përgjigjur se rrallë kërkojnë të jenë të 
përfshirë në aktivitetet e shkollës, derisa 14% kanë thënë se atë e bëjnë shpesh. Një e treta 
e prindërve (34%) kanë pranuar se asnjëherë nuk kanë kërkuar të jenë të kyçur në aktivitetet 
e shkollës. 
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Grafik 125: Kërkesa e prindërve të jenë të kyçur në aktivitetet e shkollës 
 
 Në fokus grupet, të gjithë prindërit janë pajtuar se janë të gatshëm të bashkëpunojnë 
kur ajo do të kërkohet nga mësimdhënësi, për shembull për punimet e Pashkëve dhe Vitit të 
Ri dhe pjesëmarrjes në bazare të ndryshme. Mirëpo, ata nuk janë të gatshëm vetë të 
ndërmarrin iniciativë. 

 
 Prindërit kanë obligim ligjor të marrin pjesë në aktivitetet e shkollës nëpërmjet punës 
së Këshillit të prindërve. Nga prindërit të cilët janë përgjigjur në pyetësorët, 30% kanë 
deklaruar se janë anëtarë të Këshillit të prindërve.  
 

 
 
Grafik 126: Anëtarësia e prindërve në Këshillin e prindërve 
 
Sipas mendimit të drejtorëve të shkollës, 60% e Këshillave të prindërve janë takuar mes 4 
dhe 7 herë në vitin e fundit shkollor, 25% më pak se 3 herë kurse 15% mbi 8 herë. 
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Grafik 127: Mbledhjet e Këshillit të prindërve në një vit shkollor, sipas drejtorëve të 
shkollave 
 
 Prindërit dhanë përgjigje të ngjashme në këtë pyetje, gjatë së cilës 24% deklaruan se 
kanë mbledhje deri në 3 herë, 12% më shumë se 8 herë, 44% prej 4 deri në 7 herë gjatë vitit 
shkollor. Rreth 20% e prindërve ose nuk kanë dhënë përgjigje në këtë pyetje ose janë 
përgjigjur se Këshilli nuk ka mbajtur mbledhje. 
 

 
 
Grafik 128: Mbledhjet e Këshillit të prindërve në një vit shkollor sipas prindërve 

 
 Mbledhjet në pjesë më të madhe qenë iniciuar dhe programi i punës për punë është 
përgatitur nga kryetari i Këshillit të prindërve (59%), por një e treta nga drejtorët e shkollave 
(33%) pranuan se ato i iniciojnë mbledhjet e këshillit. 
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Grafik 129: Iniciativën për thirrjen e mbledhjeve të Këshillit të prindërve sipas 
drejtorëve 
 
 Në pyetjen e njëjtë, 29% të prindërve kanë deklaruar se mbledhjet kryesisht ishin 
thirrur nga kryetari i Këshillit të prindërve i cili edhe e ka përgatitur rendin e ditës, 26% kanë 
thënë nga drejtori i shkollës, derisa gjithsej 43% ose nuk e dinë (33%) ose nuk kanë dhënë 
përgjigje (10%). 

 

 
 
Grafik 130: Iniciativa për thirrjen e mbledhjes së Këshillit të prindërve sipas prindërve 
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Grafik 131: Propozime të Këshillit të prindërve për tejkalimin e gjendjeve të caktuara 
në shkolë sipas prindërve 

 
 Shumica e prindërve (80%) dhe të drejtorëve të shkollave (85%) thanë se Këshilli i 
prindërve jep propozime për tejkalimin e problemeve të caktuara në shkollë. 
 

 
 
Grafik 132: Propozimet e Këshillit të prindërve për tejkalimin e problemeve të caktuara 
në shkollë, sipas drejtorëve të shkollave 

 
 Disa nga sugjestionet e Këshillit të prindërve të potencuar nga drejtorët e shkollave 
kanë qenë me rëndësi thelbësore gjatë tejkalimit të problemeve të caktuara, si për shembull: 
rregullimin e qëndrimit ditor për nxënësit nga klasat fillestare, zhvendosjen e fillimit të 
mësimit për më vonë gjatë dimrit, uniformat e nxënësve, organizimin e ekskursioneve dhe 
ekspozitave të shitjes, përmirësimin e infrastrukturës, rregullimin e oborrit, pengimin e 
dëmtimit të pronës së shkollës, organizimin e udhëtimeve, përmirësimin e disiplinës, 
higjienës dhe sigurisë.  
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 90% e drejtorëve të shkollave dhe 73% të prindërve kanë deklaruar se janë të 
kënaqur me nivelin e mbështetjes të cilën e marrin nga Këshilli i prindërve.  
 

 
 
Grafik 133: Kënaqësia te drejtorët e shkollave nga mbështetja e Këshillit të prindërve 

 

 
 
Grafik 134: Kënaqësia te prindërit nga mbështetja e Këshillit të prindërve  

 
 
Rezyme e rezultateve:  

 
- Vetëm 7% të mësimdhënësve janë të sigurt se të gjithë prindërit i kontrollojnë detyrat 

e fëmijëve të tyre, kurse një e treta nuk janë të kënaqur me ndihmën të cilët prindërit 
jua ofrojnë fëmijëve rreth detyrave të shtëpisë; 
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- Prindërit marrin pjesë në aktivitetet e shkollës, më shumë duke u ndihmuar gjatë 
organizimit të vizitave dhe duke e rregulluar klasën, kurse më pak duke u ofruar 
ndihmë profesionale dhe/ose financiare. Drejtorët e shkollave pajtohen me fushat e 
ndihmës, por mendojnë se prindërit ndihmojnë më shumë sesa që mendojnë 
mësimdhënësit; 

- Vetëm 13% e prindërve janë angazhuar në aktivitetet e shkollës më shpesh dhe me 
kërkesë të tyre. Pjesa e ngelur rrallë përfshihet, njëherë ose dy herë gjatë vitit; 

- Këshilli i prindërve është trup aktiv dhe drejtorët e shkollave kryesisht janë të kënaqur 
me funksionimin e tij. 

 

9. PËRFUNDIME 

 

9.1  Çka mësuam nga zbatimi i EGRA-së dhe EGMA-së 

 
Rezultatet e fundit të vlerësimit inicial EGRA i vërtetojnë rezultatet nga viti paraprak të 

cilët tregojnë se shkathtësitë për njohjen e shkronjave janë mirë të zhvilluara te nxënësit e 
klasës së dytë dhe klasës së tretë, derisa kuptimi i tekstit të lexuar ngelet problematik në 
klasat fillestare të sistemit tonë arsimor. 
 
 Faktorët kryesor të cilët ndikojnë në rezultatet e EGRA-së dhe EGMA-së përfshijnë: 
 

 Nivel më i lartë arsimor të prindërve  

 Vizitë e shkollës qendrore ose të qytetit 

 Vizitë e institucionit parashkollor 

 Qasja deri te libri në shtëpi 

 Huazimi i librave nga biblioteka 

 Të lexuarit në shtëpi (qoftë në mënyrë të pavarur ose me dikë). 
 

Këto rezultate theksojnë disa fusha me rëndësi të veçantë në të cilat duhet të 
intervenohet. Në gati të gjitha detyrat, nxënësit e shkollave të qytetit treguan rezultate më të 
mira nga moshatarët e tyre në shkollat e fshatit, që paraqet alarm për bartësit e politikave në 
arsim. Mësimdhënie e pakënaqshme, mbikëqyrje e dobët nga institucionet arsimore, niveli 
më i ulët arsimori prindërve, qasje jo e mjaftueshme deri te librat dhe materialit tjetër për 
lexim, si dhe mbështetja e kufizuar nga bashkësia më e gjerë janë ndoshta disa nga faktorët 
të cilët kontribuojnë për rezultate të tilla. Çfarëdo lloji të intervenimit në fushën e leximit duhet 
të orientohet edhe nga nxënësit e shkollave periferike, nxënësit të cilët nuk kanë ndjekur 
institucione parashkollore dhe fëmijët prindërit e të cilëve kanë mbaruar më së shumti arsim 
fillor ose nuk kanë asfare arsimi.  
 
 Për nxënësit të cilët lexojë në nivel mesatar, duhet të sigurohet mbështetje 
plotësuese që të mund t’i përmirësojnë këto shkathtësi të tyre. Për ata duhet më shpesh të 
realizohet vlerësim i cili e ndjek avancimin, ndoshta njëherë ose dy herë gjatë muajit e 
ndoshta edhe çdo javë. Njëkohësisht është e nevojshme mbështetje intensive e këtyre 
llojeve: 

• mësim në grupe më të vogla;  
• instruksione më intensive ose ushtrime praktike;  
• futja e hapave më të vogla për përfitimin e shkathtësive në mësim;  
• sigurimin e modelimit më të qartë dhe të mësimit, dhe/ose 
• sigurimin e një procesi më të strukturuar të të nxënit dhe ushtrim me mbështetje. 
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 Për sa i përket rezultateve nga matematika, duke marrë parasysh se programi i ri 
mësimor në lëndën e matematikës dhe shkencave natyrore u fut në shkollat në Maqedoni në 
shtator të vitit 2014, duhet të kalojë më shumë kohë para se mësimdhënësit tërësisht ta 
përvetësojnë, që nga arritjet e nxënësve të mund të përfundohet ky ndryshim a solli deri te 
rezultate më të mira.   
 
 Detyrat për njohjen e numrave dhe krahasim i sasive ende janë të lehta edhe për 
nxënësit e klasës së dytë, që tregojnë arritje më të larta edhe përkundër numrit të zmadhuar 
të detyrave, nivelit të rëndësisë së detyrave dhe kufizimit në kohë. 
 
 Në detyrën vazhdimi i vargjeve, pasi që e njëjta qe riorganizuar që të ketë 
shpërndarje të barabartë të 10 detyrave niveli i rëndësisë së të cilave gradualisht zmadhohet, 
nxënësit e klasës së tretë tregojnë sukses më të madh, sipas të gjitha gjasave sepse e kanë 
përvetësuar këtë shkathtësi nga klasa paraprake e me programin e ri mësimor kanë më 
shumë detyra që ta ushtrojnë atë.   
 
 Për shkak të rezultateve të dobëta në detyrat mbledhje dhe zbritje të treguar në vitin 
e kaluar këto dy detyra qenë ndryshuar dhe u ndanë në dy nivele. Niveli 1 përbëhet nga 
pesë detyra të cilat e vlerësojnë rrjedhshmërinë gjegjësisht a kanë përvetësuar nxënësit 
probleme të thjeshta me mbledhje/zbritje, me kufizim në kohë nga 60 sekonda. Nxënësit 
morën instruksion vlerësuesit t’ia thonë përgjigjen e parë e cila u duket e saktë, pa përdorur 
mjete manipuluese. Niveli 2 qe i kufizuar në 2 minuta, edhe pse koha nuk matet për shkak të 
saktësisë, por për shkak të efikasitetit në zgjedhje. Këtu nxënësve iu dha mundësia të 
përdorin mjete manipuluese ose të punojnë me gishtërinj që t’i zgjidhin problemet me 
mbledhje/zbritje. Megjithatë rezultatet nuk treguan se fëmijët, nëse kanë më shumë kohë për 
zgjidhje, a do të të jenë në gjendje t’i zgjidhin detyrat më të vështira. U tregua e kundërta, ata 
kishin më shumë detyra të sakta në kufizimin kohor prej një minute, që tregon se nëse një 
nxënës ka mësuar të llogarit, ai atë do ta bëjë pa marrë parasysh kohën. 
 
 Në detyrat tekstuale, rezultatet e nxënësve të klasës së dytë janë më të mira këtë vit 
për nga aspekti i P-vlerës mesatare dhe detyrat saktë të zgjidhura. U vërejt përdorim më 
intensiv i lapsit dhe letrës në klasën e dytë, me gishta veçanërisht në klasën e tretë, dhe i 
mjeteve manipuluese në të dy klasat. Rritja e tillë në përdorimin e sendeve për mbështetje të 
llogaritjes mund të jetë e dobishme nga ana e reformave të reja në matematikë dhe t’i nxisë 
mësimdhënësit të përdorin më shumë mjete manipuluese në mësimdhënien e tyre.   
 
 Rezultatet nga EGRA dhe EGMA tashmë e tregojnë nevojën e revidimit të politikave 
nacionale dhe zbatimin e tyre në raport me fushën e gjuhës dhe matematikës në klasat 
fillestare, duke përfshirë: dizajn të programit mësimor për shkrim lexim fillestar; riorganizimin 
e orarit shkollor që të zmadhohet koha që i kushtohet leximit; sigurim parësor i materialeve 
përkatëse për mësim dhe për lexim në sasi të mjaftueshme; trajnim i mësimdhënësve për 
përfshirjen e veglave EGRA/EGMA në mësimdhënien e rregullt për kontroll të shkallës së 
përvetësimit të shkathtësive; puna me nxënësit me vështirësi në të mësuar; rregullimi i këndit 
të leximit në klasë dhe organizim i kohës së mjaftueshme që fëmijët të lexojnë me zë; 
përforcimin e përfshirjes së bashkësisë dhe prindërve me qëllim të mbështetjes së leximit 
fillestar dhe matematikës.  
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9.2  Klima e shkollës  

 
Krijimi i rrethimit shkollor i cili kontribuon për arritje akademike nënkupton personel i cili 

bashkëpunon në aktivitetet programore. Në një studim i cili përmban një pasqyre 
gjithëpërfshirëse i teorisë dhe meta-analizës së hulumtimeve të dedikuar për bashkësitë 
profesionale theksohet kontributi i vogël por i rëndësishëm dhe pozitiv në bashkësitë 
profesionale mbi arritjet e nxënësve7.  
 
 Duke marrë parasysh atë që mësimdhënësit në Maqedoni bashkëpunimin me kolegët 
e llogarisin për të rëndësishme për ndërtimin e bashkësive profesionale, ideja për kolegjialitet 
mes mësimdhënësve dhe bashkëpunimit duhet të përqendrohet në hartimin e bashkëpunimit 
me qëllim të përmirësimit të mësimdhënies.   
 
 Mësimdhënësit duhet të inkurajohen të komunikojnë me mësimdhënës të tjerë dhe të 
bisedojnë si të formësojnë mësimin në një temë të caktuar, të bashkëpunojnë në planifikimin 
dhe përgatitjes së materialeve mësimore, të shkëmbejnë atë çka kanë mësuar gjatë përvojës 
së tyre si mësimdhënës, të vizitojnë orë të kolegëve që të mësojnë nga ata dhe të punojnë 
së bashku që të provojnë ide të reja.  
 

9.3  Resurset shkollore për të mësuar leximin dhe matematikën 

 
Vendndodhja e shkollës mund të ketë ndikim të rëndësishëm mbi rrethimin ekonomik dhe 

arsimor në të cilën rriten nxënësit që e ndjekin. Gjithashtu, vendndodhja e shkollës mund të 
kontribuojë për qasjen deri te resurset plotësuese (për shembull bibliotekat, medijatekat ose 
muzetë) ose të tregohet për izolimin relativ të shkollës.  
 
 Duke parë në përgjithësi, nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë të cilët i ndjekin 
mësim në shkollat në qytetet tregojnë rezultate mesatare më të mira në lexim nga ata të cilët 
ndjekin mësim në shkollat e fshatrave. 
 
 Hulumtime të ndryshme treguan se resurset janë kyçe për përmirësimin e arsimit, 
sepse vëllimi i kualitetit të resurseve shkollore mund të ketë ndikim të rëndësishëm mbi 
kualitetin e mësimdhënies. Ekzistimi i bibliotekës ose i medijatekës mund të jetë me rëndësi 
të veçantë për zhvillimin e shkrim leximit në fushë të gjuhës e në veçanti të leximit.. 
 
 Bibliotekat, edhe ato në vetë shkollat edhe ato në vetë bashkësinë vendore, sigurojnë 
qasje deri te një spektër i gjerë i materialeve për lexim dhe resurseve të tjera nga të cilët 
mësimdhënësit mund të vjelin ide për të ndryshuar qasjet e tij të mësimdhënies, nga të cilët 
nxënësit mund të zgjedhin libër për zhvillim personal dhe kënaqësi. Njëkohësisht, duke 
marrë parasysh rritjen e përdorimit të teknologjisë, bibliotekat duhet gjithnjë e më shumë të 
zhvillohen në medijateka të cilat ofrojnë materiale të ndryshme dhe qasje deri tek interneti, 
që nuk është rasti me Maqedoninë, sepse as drejtorët e shkollave as mësimdhënësit nuk 
janë të kënaqur nga shpejtësia e internetit. Bibliotekat shkollore më së shpeshti janë të vjetra 
dhe me pluhur, me literaturë të vjetruar nga koha e Jugosllavisë. Ndoshta nëse bibliotekat 
shkollore do të kishin libra për të cilat interesohen nxënësit, pjesa më e madhe e këtyre 
nxënësve do t’i kushtonin më shumë kujdes leximit, do t’i përmirësonin shkathtësitë e tyre të 
leximit dhe do të kishin gjetur argëtim më të rëndësishëm. 
 

                                                 
7 Lomos, C., Roelande, H. H., & Bosker, R. J. (2011). Professional communities and student 
achievement–A meta analysis. School Effectiveness and School Improvement, 22(2), 121–148.  
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 Nga ana tjetër, mini bibliotekat mirë të pajisura në klasa në vend të bibliotekave të 
mëdha mundësojnë qasje deri te një asortiment më i gjerë i librave. Sjellja e 20 titujve të 
librave të ilustruar në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe deri te çdo klasë ku 
mësojnë fëmijët nga klasa e parë deri te klasa e tretë nga Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” 
paraqet përpjekje për krijimin e këtyre bibliotekave në klasa dhe për avancimin e 
shkathtësive të leximit te nxënësit. 
 
 Ngel që të sigurohen libra në gjuhën turke dhe në gjuhën serbe (dy gjuhët tjera 
zyrtare në të cilët zhvillohet mësimi në Maqedoni) si edhe në gjuhën rome për fëmijët e 
bashkësisë rome, të cilët siç duket janë në një pozitë edhe më të vështirë sepse nuk 
mësojnë në gjuhën e tyre amtare.  
 

9.4  Përgatitja e mësimdhënësve 

 
Ekzistojnë gjithnjë e më shumë dëshmi se përgatitja e mësimdhënësve paraqesin një 

indikator të fuqishëm i cili mund t’i parasheh arritjet e nxënësve, ndoshta edhe më shumë se 
faktorët socio-ekonomik dhe gjuhësor8. Në suaza botërore arritjet mesatare më të larta në të 
lexuar te nxënësit lidhen me arsimin e specializuar në fushën e gjuhës ose leximit. Arritjet 
gjithashtu janë të lidhura me çështjen e përvojës së mësimdhënësve dhe kënaqësinë e tyre 
me karrierën personale. 
 
 Hulumtimet e fundit tregojnë lidhje pozitive mes zhvillimit profesional të 
mësimdhënësve dhe arritjet e nxënësve në përvetësimin e shkrim leximit9, si dhe ajo se 
vëllimi i zhvillimit profesional (mbi 14 orë) është faktor i rëndësishëm. Edhe pse 
mësimdhënësit në Maqedoni kanë kaluar disa cikle të trajnimit për lexim fillestar dhe 
matematikë, ata ende nuk ndjejnë vetëbesim dhe kanë nevojë nga trajnime të mëtejshme. 
Megjithatë, siç duket vlera e trajnimit si aktivitet për zhvillim profesional i cili ka për qëllim 
përmirësimin e njohurive dhe shkathtësive ende nuk është kuptuar, sepse mësimdhënësit 
shpesh e konsiderojnë si instrument për fitimin e certifikatës e cila do t’u ndihmojë ta 
përmirësojnë dosjen e tyre profesionale para inspektorëve të arsimit. 
 
 Trajnimi i mësimdhënësve bëhet detyrë komplekse, por duhet të supozojmë se 
mësimdhënësit më së miri mësojnë nëpërmjet praktikës dhe ndërveprimit me profesionistët 
të tjerë. Kjo nënkupton se trajnimi i mësimdhënësve duhet të organizohet nëpërmjet 
modelimit dhe praktikës, dhe se trajnimet afatshkurta me aktivitete të vazhdueshme dhe 
mbledhje janë më efektive nga trajnimet e gjata. Zhvillimi i rregullt profesional nëpërmjet 
trajnimit dhe aktiviteteve tjera do të duhet ta mbulojë nevojën nga praktika edukative dhe 
mbështetja. 
 
 Bashkëpunimi i mësimdhënësve në kuadër të bashkësive të të nxënit dhe vizitat në 
shkolla nga ana e mentorëve janë kyç për sigurimin e mbështetjes së mësimdhënësve dhe 
përmirësimin e rezultateve të mësimdhënësve. Përzgjedhja e drejtë i mentorëve është me 

                                                 
8 Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy 
evidence. 
Education Policy Analysis Archives, 8(1). Retrieved from http://epaa.asu.edu/epaa/v10n12/ 
9 Biancarosa, G., Bryk, A. S., & Dexter, E. R. (2010). Assessing the value-added effects of literacy 
collaborative professional development on student learning. The Elementary School Journal, 111(1), 
7–34. 
Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W.-Y., Scarloss, B., & Shapley, K. (2007). Reviewing the evidence on 
how teacher professional development affects student achievement Retrieved from 
http://ies.ed.gov/ncee/edlabs  

http://ies.ed.gov/ncee/edlabs
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rëndësi thelbësore që ata të mund të ofrojnë mbështetje efektive mësimdhënësve. Rezultatet 
nga programet e ndryshme për mentorim tregojnë se ato shkolla në të cilat më shpesh ka 
vizita nxënësit kanë arritje më të mëdha. Që të bëhen përmirësime më të mëdha në procesin 
mësimor është shumë më vështirë sepse nevojitet kontakt i drejtpërdrejtë më i madh, 
ushtrime praktike dhe informata kthyese të vazhdueshme. 
 

9.5  Mësimdhënia 

 
Mjedisi i të mësuarit në vetë klasën, qasja pedagogjike dhe materialet të cilat përdoren 

në klasë janë të rëndësisë së madhe për vendosjen e strukturës në procesin arsimor.   
 
 Edhe pse mësimdhënësit deklarojnë se zbatojnë aktivitete dhe strategji të ndryshme 
mësimore, duke përfshirë edhe mësimin shtesë dhe mësimin plotësues, vetë procesi 
mësimor duhet t’i nxit nxënësit të interesohen dhe të angazhohen për të mësuar.  
 
 Rezultatet në shkallën për Angazhim të nxënësve në të nxënit nga PIRLS-i tregojnë 
se gjashtë aktivitete janë ngushtë të lidhura me praktikat mësimore të mësimdhënësve të 
cilët kanë për qëllim ta përcaktojnë njohurinë dhe të nxënit: rezyme e qëllimeve të të nxënit, 
orës, lidhja e orës me jetën e përditshme të nxënësve, parashtrimi i pyetjeve në të cilat 
kërkohen shkaqe dhe sqarime, nxitja e nxënësve të tregojnë përparim, lavdërim i nxënësve 
për mundin e dhënë dhe qasja deri te gjërat interesante në orë. 
 
 Përveç pyetjeve që parashtrohen me qëllim që të zhvillojnë shkathtësitë e të kuptuarit 
të tekstit të lexuar, mësimdhënësit duhet të parashtrojnë edhe pyetje të tilla me të cilat 
nxënësit do të gjejnë informata në tekst të dhënë, do t’i identifikojnë idetë kryesore në atë që 
e kanë lexuar, do ta sqarojnë ose do ta arsyetojnë atë që e kanë kuptuar nga ajo që kanë 
lexuar, do ta krahasojnë atë që e kanë lexuar me përvojat personale ose do të bëjnë 
përgjithësim, do të nxjerrin përfundime, do të parashikojnë atë që do të mundet të ndodh më 
tej në tekst.   
 
 Shkathtësitë dhe strategjitë për bërjen e krahasimeve, përgjithësimet, përfundimet 
dhe parashikimet janë procese të rëndësishme për kuptimin e tekstit të lexuar dhe 
rezultateve nga PIRLS-i tregojnë se nxënësit e klasës së katërt në vendet të cilat arrijnë 
rezultate më të larta në këtë hulumtim i kanë përvetësuar këto shkathtësi. 
 
 Në përgjithësi, mësimdhënësit përqendrohen në nxjerrjen e informatave dhe 
përcaktimin e ideve kryesore të një teksti, por përqendrimi në strategji më të ndërlikuara për 
kuptimin e tekstit të lexuar është ende në nivel jo të kënaqshëm. Parashtrimi i pyetjeve me 
“pse” jo vetëm si pjesë e mësimdhënies së të lexuarit por edhe në fusha të tjera i avancon 
nivelet më të larta të të menduarit te nxënësit.  
 
 Përveç përdorimit të librave dhe fletëve të punës si bazë e mësimdhënies së të 
lexuarit, mësimdhënësit duhet të nxiten të përdorin resurse shtesë siç janë librat e ndryshëm 
për fëmijë dhe aplikacione kompjuterike.  
 
 Me rëndësi fondamentale për zhvillimin e shkathtësive dhe strategjive për të kuptuarit 
të tekstit të lexuar është leximi i librave dhe llojeve të ndryshme të materialeve, prandaj 
investimi në një bibliotekë të vogël në klasë paraqet mundësi të mrekullueshme që fëmijët të 
kenë qasje të lehtë deri te librat dhe revistat si pjesë e orëve dhe aktiviteteve të tyre të 
leximit. 
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9.6  Mbështetja e rrethimit familjar për arritje në fushën e leximit   

 
Rrethimi familjar, nxitja dhe inkurajimi si dhe zhvillimi i hershëm janë me rëndësi 

thelbësore për përvetësimin të shkrim leximit te fëmijët. Është me rëndësi që prindërit t’u 
ndihmojnë fëmijëve të tyre të zhvillojnë shprehi për të lexuar që nga mosha e hershme. Për 
shumicën e fëmijëve, shtëpia është vendi ku modelohen sjellja  dhe fëmijët drejtpërdrejtë 
orientohen në praktika efektive të leximit dhe të shkrimit. Fëmijët e vegjël që i shohin të 
rriturit dhe fëmijët më të vjetër si lexojnë ose punojnë me tekste në mënyra të ndryshme 
mësohen të përdorin materiale të shtypura dhe e shohin vlerën e tyre. Ekziston lidhje e fortë 
pozitive mes arritjeve të nxënësve në lexim dhe përvojave të cilat nxisin përvetësim të shkrim 
leximit në shtëpi. 
 
 Hulumtimet tregojnë se nxënësit kanë arritje më të mëdha në lexim nëse prindërit e 
tyre shpesh kanë qenë të angazhuar në aktivitete për lexim fillestar me fëmijët e tyre, nëse 
në shtëpi kanë pasur më shumë resurse për të nxënë dhe nëse vetë kanë ndjekur institucion 
parashkollor.. 
 
 Fëmijët sipas deklaratave të tyre, kanë arritje më të larta në lexim nëse kur janë 
regjistruar në klasën e parë kanë mundur t’i zgjidhin detyrat për lexim fillestar (për shembull 
nëse kanë ditur të lexojnë ndonjë fjali dhe të shkruajnë ndonjë fjalë).  
 
 Gjatë zhvillimit të tërësishëm të fëmijës, koha e dedikuar aktiviteteve të lidhura me 
përvetësimin e shkrim leximit është e rëndësisë thelbësore për përvetësimin e shkathtësive 
të leximit, kurse efektet mund të jenë afatgjata (Levy, Gong, Hessels, Evans, and Jared, 
2006). 
 
 Një hulumtim voluminoz i realizuar në Angli përcaktoi se një ndryshore kompozite e 
përbërë nga shtatë aktivitete në shtëpi; t’u lexohet fëmijëve, të shkohet në bibliotekë, loja me 
numra, ngjyrosja dhe vizatimi, mësimi i shkronjave, numrave, këndimi ose recitimi i 
këngëve/vjershave, ka mundësi më të madhe t’i parashikojnë arritjet të shkrim leximit në 
fushë të gjuhës dhe njohurive themelore matematikore nga të gjithë ndryshoret e tjera të 
hulumtuara, duke përfshirë edhe statusin socio-ekonomik, nivelin arsimor të prindërve dhe të 
ardhurat e familjes (Melhuish et al., 2008). 
 
 PIRLS-i gjithashtu vazhdimisht tregon në lidhjen pozitive mes shkathtësive të leximit 
fillestar dhe arritjet mesatare në lexim në klasën e katërt.  
 
 Duke marrë parasysh atë që koha që u kushtohet aktiviteteve të lidhura me 
përvetësimin e shkrim leximit janë të rëndësishme për fitimin e shkathtësive të leximit, 
prindërit duhet të nxiten të angazhohen rreth leximit fillestar me fëmijët e tyre, mes të tjerëve 
nëpërmjet: leximit të librave, tregimit të përrallave, këndimit të këngëve, lojës me lodra të cilët 
kanë shkronja në ato, bisedës rreth asaj që bëhet, bisedës rreth asaj çka lexohet, luajtjes së 
lojërave me fjalë, të shkruarit e shkronjave ose fjalëve dhe leximit me zë të etiketave dhe 
shenjave. 
 
 Resurset në shtëpi kanë rol të rëndësishëm në përfitimin e shkathtësive për lexim 
dhe e përfshin nivelin arsimor të prindërve dhe librat në shtëpi.  
 
 Edukimi parashkollor, si kopsht i fëmijëve ose program tjetër arsimor për zhvillim të 
hershëm të fëmijëve, luan rol të rëndësishëm në përgatitjen e fëmijëve për shkollë fillore. 
Përveç se u mundëson fëmijëve fillim të mirë të shkollimit dhe të jetës, shkollimi parashkollor 
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paraqet rrugë për tejkalimin e vështirësive në zhvillim dhe mundësisë për ndërprerjen e 
rrethit të mbyllur mes gjeneratave të varfërisë dhe arritjeve të dobëta. 
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10. SHTOJCA 

 

Shtojca 1: Lista e shkollave të cilët morën pjesë në studimin EGRA dhe EGMA 

 
Lista e shkollave të cilat morën pjesë në hulumtimin longitudinal  
 

Nr. Emri i shkollës Vendi Komuna 

1 Stiv Naumov Shkup Gazi babë 

2 Naum Naumovski – Borçe Shkup Gazi babë 

3 11 Tetori Shkup Qendër 

4 Blazhe Koneski Shkup Aerodrom 

5 Petar Zdravkovski Penko Shkup Butel 

6 Goce Delçev Mogillë Mogillë 

7 Koço Racin  Ivanjevc Mogillë 

8 Shën Kirili dhe Metodij Manastir Manastir 

9 Elpida Karamandi Manastir Manastir 

10 Kiril dhe Metodij Koçani Koçani 

11 Sllavço Stojmenski Vinicë Vinicë 

12 Goce Delçev Konçe Konçe 

13 Shën Kliment Ohridski Ohër Ohër 

14 Naim Frashëri f. Jagoll Dolenci Kërçovë 

15 Sande Shterjoski Kërçovë Kërçovë 

16 Simçe Nastoski Vratnicë Jegunovc 

17 Bratstvo Migjeni Tetovë Tetovë 

18 Hristijan Todorovski Karposh f. Dragomanc Staro Nagoriçane 

19 Ilinden Kriva Palankë Kriva Palankë 

20 Lirija f. Jabolçishtë Çashkë 

21 Blazhe Koneski Veles Veles 
22 Mirçe Acev Shkup Gjorçe Petrov 

23 Strasho Pinxhur Shkup Gjorçe Petrov 

24 Goce Delçev Lisiçe e Epërme Aerodrom 

25 Vëllezërit Milladinovci Shkup Aerodrom 

26 Drita f. Rashqe Saraj 

27 Goce Delçev Prilep Prilep 

28 Shën Krili dhe Metodij f. Buçin Krushevë 

29 Mançu Matak Krivogashtani Krivogashtani 

30 Blazhe Koneski Toçila Prilep 

31 Nikolla Petrov Rusinski f. Rusinovo Berovë 

32 Vanço Kitanov Pehçevë Pehçevë 

33 Josip Broz Tito Valandovë Valandovë 

34 Shën Kliment Ohridski Dërsllajcë Strugë 

35 Gligor Përliçev Ohër Ohër 

36 Andrej Savevski Kikish Tetovë Tetovë 

37 Përparimi Çegran Gostivar 

38 Faik Konica f. Slupçan Likovë 

39 Vasil Glavinov Veles Veles 

40 Jordan Haxhi Konstantinov - Xhinot  Veles Veles 
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Lista e shkollave të cilat morën pjesë në hulumtimin inicial  
 

 

41 Kiril dhe Metodij Shën Nikollë Shën Nikollë 

42 Maca Ovçarova Veles Veles 

Nr. Emri i shkollës Vendi Komuna 

1 Vasil Glavinov Shkup Çair 

2 Kuzman Shapkarev Draçevë Kisella Vodë 

3 Avram Pisevski f. Bardovc Karposh 

4 Vëllazërimi Taftalixhe Karposh 
5 Vojdan Çernodrinski Shkup Karposh 
6 Mite Bogoevski Resnje Resnje 

7 Rampo Levkata Prilep Prilep 

8 Pere Toshev Dupjaçani – Desovë Dolneni 

9 Slavko Lumbarkovski Novaci Novaci 

10 Toshe Arsov Shtip Shtip 

11 Nikolla Karev Probishtip Probishtip 

12 Vlado Kantarxhiev Gjevgjeli Gjevgjeli 

13 Vëllazërim – Bashkim Ohër Ohër 

14 Strasho Pinxhur Vevçan Vevçan 

15 Pashko Vasa Grupçin Zhelinë 

16 Dervish Cara Palçisht i Poshtëm Bogovinë 

17 Hristijan Karposh Kumanovë Kumanovë 

18 Tode Haxhi- Tefov Kavadar Kavadar 

19 Tosho Velkov Pepeto Kavadar Kavadar 

20 Pere Toshev Rosoman Rosoman 

21 Jan Amos Komenski Shkup Karposh 

22 Gjorgjija Pulevski Shkup Aerodrom 

23 25 Maj Shkup Gazi babë 
24 Njegosh Idrizovë Gazi babë 
25 Krum Toshev Trubarev Gazi babë 
26 Draga Stojanovska f. Rakotinci Sopisht 

27 Vëllezërit  Milladinovci f. Miladinovc  Ilinden 

28 Naim Frasheri Studeniçan Studeniçan 

29 Shën Kliment Ohridski Manastir Manastir 

30 Dobre Jovanovski Prilep Prilep 

31 Krume Volnaroski f. Topolçani Prilep 

32 Peco Daskalot Dolneni Dolneni 

33 Vëllezërit Milladinovci f. Zhvan Demir Hisar 

34 Slavejko Arsov f. Podmoçan Resnje 

35 Vëllezërim – Bashkim Dibër Dibër 

36 D-r. Vladimir Polezhinoski Kërçovë Kërçovë 

37 Goce Delçev f. Podgorc Strugë 

38 Ashim Agushi Radolishtë Strugë 

39 Goce Delçev Shtip Shtip 

40 Krste P. Misirkov Orizare Koçan 

41 Vanço Prke Delçevë Delçevë 

42 Metodi Mitevski Brico Lozovë Lozovë 

43 Vidoe Podgorec Strumicë Strumicë 
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44 Kiril dhe Metodij Stojakovë Stojakovë 

45 Petar Musev Bogdanci Bogdanci 

46 Kiril dhe Metodij f.Oraovica Radovish 

47 Shën Kliment Ohridski Novo Selo   

48 Ismail Qemali Gostivar Gostivar 

49 Asdreni f. Glogj Tearcë 

50 Luigj Gurakuqi f. Zhelinë Zhelinë 

51 Aleksandar Zdravkovski f. Jegunovc Jegunovc 

52 Toli Zordumis Kumanovë Kumanovë 

53 11 Tetori Kumanovë Kumanovë 

54 Kiril dhe Metodij f. Romanovc Kumanovë 

55 Hristijan Karposh f. Mlado Nagoriçane Staro Nagoriçane 

56 Petar Pop Arsov Bogomilë Çashkë 

57 Strasho Pinxhur Negotinë Negotinë 

58 Dame Gruev Gradsko Gradsko 

59 Goce Delçev Kavadar Kavadar 

60 Rajko Zhinzifov Orizare e Poshtme Veles 
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Shtojca 2: Rezultate longitudinale nga EGRA dhe EGMA  

 
Karakteristika të mostrës 
 
 Më poshtë është treguar struktura e mostrës së nxënësve të cilët morën pjesë në 
EGRA, sipas klasave, gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe 
gjinisë. Nga analiza shihet se grupi i nxënësve është i balancuar nga pikëpamja e të tre 
karakteristikave. 
 
 Rreth 73% e nxënësve vizitojnë mësim në gjuhën maqedonase, kurse 27% në gjuhën 
shqipe. Pjesa më e madhe e nxënësve (66%) janë nga shkolla të qytetit, kurse 34% nga 
shkolla të fshatit. Mostra mesatarisht është e përbërë nga 53% meshkuj dhe 47% femra. 
 

 
 
Grafik 135. Përqindja e nxënësve në mostrën EGRA sipas klasës, gjuhës në të cilën 
zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe gjinisë 
 

 Shpërndarja e nxënësve në kategori të ndryshme mund të ndryshojë pak në mostrën 
EGMA, sepse disa nxënës munguan gjatë parashtrimit të instrumentit, por megjithatë është i 
balancuar për të tri kategoritë në të dy klasat.  
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Grafik 136. Përqindja e nxënësve në mostrën EGMA sipas klasës, gjuhës në të cilën 
zhvillohet mësimi, vendndodhjes së shkollës dhe gjinisë 
 

Rezultate nga EGRA 
 

 
 
Grafik 137. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën maqedonase 
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Grafik 138. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën shqipe   
 

 
 
Grafik 139. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën maqedonase sipas gjinisë 
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Grafik 140. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën shqipe sipas gjinisë 
 

 
 
Grafik 141. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën maqedonase sipas tipit të shkollës 
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Grafik 142. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën shqipe sipas tipit të shkollës 
 

 
 
Grafik 143. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën maqedonase sipas asaj a kanë ndjekur kopshtin e fëmijëve 
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Grafik 144. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën shqipe sipas asaj a kanë ndjekur kopsht të fëmijëve 
 

 
 
Grafik 145. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën maqedonase sipas mundësisë së qasjes deri te libri në shtëpi 
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Grafik 146. Krahasim i përqindjes mesatare në zgjedhjen e detyrave në EGRA me 
mësim në gjuhën shqipe sipas mundësisë së qasjes deri te libri në shtëpi 

 

 
 
Grafik 147. Përqindja mesatare të zgjedhjes së detyrave në EGRA sipas gjuhës në të 
cilën zhvillohet mësimi dhe nxënësit e klasës së tretë a kanë ditur të lexojnë para 
ardhjes në shkollë 
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Grafik 148. Përqindja mesatare të zgjedhjes së detyrave në EGRA sipas gjuhës në të 
cilën zhvillohet mësimi dhe nxënësit e klasës së tretë a huazojnë libra nga biblioteka  
 

 
 
Grafik 149. Përqindja mesatare të zgjedhjes së detyrave në EGRA te nxënësit e klasës 
së tretë me mësim në gjuhën maqedonase dhe gjuhën shqipe sipas asaj me kë lexojnë 
libra në shtëpi 
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Rezultate nga EGMA 

 
 

 
 

Grafik 150. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGMA sipas gjinisë 
 

 
 

Grafik 151. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGMA sipas gjuhës në të 
cilën zhvillohet mësimi 
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Grafik 152. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGMA sipas tipit të shkollës 

 

 
 

Grafik 153. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGMA sipas asaj a kanë 
ndjekur kopsht të fëmijëve 
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Grafik 154. Përqindja mesatare e zgjedhjes së detyrave në EGMA sipas qasjes deri te 
libri në shtëpi 
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Shtojca 3: Pyetësor për Drejtorët e shkollave  

 
1. Cila është pozita Juaj në punë?  

o Drejtor 
o Ndihmësdrejtor 
 

2. Gjinia  
 

o Mashkull 
o Femër 
 

3. A mbahet mësimi në shkollë me ndërrime?  

o Po 
o Jo 
 

4. Në cilët gjuhë mësimore mbahet mësimi në shkollën tuaj? 

o Maqedonisht 
o Shqip 
o Turqisht 
o Sërbisht 
 

5. Sa arsimtarë të ciklit të ulët janë punësuar në shkollën tuaj?  

o deri  5 
o 5-10 
o 11-20 
o Mbi 20 
 

6. Sa shpesh mungojnë arsimtarët nga puna (pjesëmarrja në trajnime nuk konsiderohet 

si mungesë nga puna)?  

o rrallë (deri në 5 ditë në vit) 
o shpesh (deri në 10 ditë në vit) 
o shumë shpesh (mbi 10 ditë në vit) 
 

7. Si veproni me arsimtarët të cilët vonohen shpesh në orë?  

o Ndërmarrim përmasa të rrepta ligjore 
o Ju them të korigjohen  
o Ja lë ndërgjegjës së tyre 
o Nuk bëj asgjë që mos të ngacmohem me arsimtarët 
o Në shkollën tonë askush nuk vonohet 
 

8. Si veproni me nxënësit nëse arsimtari i tyre mungon?  
 
o Caktohet një arsimtar i paraleles tjetër të jetë përgjegjës për atë klasë 
o Thirret zëvendësim adekuat (pedagog/psikolog/sociolog) që të jetë përgjegjës 

për atë kasë 
o Të gjithë nxënësit bashkohen me paralelen tjetër 
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o Nxënësit shpërndahen në klasa të tjera 
o Nxënësit janë të lirë në fushën e lojërave në oborrin e shkollës 
o Nuk do të mbahet mësim dhe nxënësit do të lëshohen nga mësimi 
 

9. Si e ndiqni punën e arsimtarëve?  
 
o Vëzhgim i orëve 
o Ndjekje e rezultateve të nxënësve të arritura në testin e dhënë nga arsimtari 
o Raportet tremujore të dorëzuara nga arsimtarët mbi përparimin e nxënësve 
o Informacion kthyes prej prindërve 
o Informacion kthyes prej këshilltarëve të BZhA-së 
o Rezultatet e vlerësimit të jashtëm 
o Rezultatet e evalvimit integral të shkollës 
 

10. Sa shpesh si drejtor/ndihmës drejtor i mbikçyrni orët e arsimtarëve? 
 
o Një herë gjatë vitit shkollor 
o Një herë në gjysmë vjetorë 
o Një herë në tre muaj 
o Një here në muaj 
o Asnjëherë 

 
11. Gjatë mbikçyrimit të orëve të arsimtarëve a e dokumentoni vizitën në formë të 

raportit? 
 
o Po 
o Jo 
 

12. A kishte siguruar shkolla në fillim të vitit numrin përkatës/të nevojshëm të librave për 
nxënësit tuaj, sipas procedurave të Ministrisë së Arsimit?  

 
o Po 
o Jo 
 

13. A keni bibliotekë në shkollë?  
 
o Po  
o Jo 
 

14. A keni të punësuar bibliotekistë? 
 
o Po 
o Jo 

 
15. A huazojnë rregullisht libra nga biblioteka nxënësit e klasave të ulëta?  

 
o Po 
o Jo 
 

16. Në bazë të librave të huazuara gjatë vitit shkollorë, sa është përqindja e nxënësve 
prej klasës së parë deri në klasë të tretë që huazojnë libra prej bibliotekës?  

 
o Pak nxënës (afër 10%) 
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o Gjysma e nxënësve (afër 50%) 
o Të gjithë (90 - 100%) 
 

17. Sa orë gjatë një dite shkollore është e hapur biblioteka? 
 
o Vetëm gjatë ndrimit të parë 
o Vetëm gjatë ndrimit të dytë 
o Gjatë tërë ditës shkollore 
 

18. A keni në bibliotekën tuaj libra dhe përralla me vizatime për nxënësit e klasave të 
fillores (përveç lektyrave)?  

 
o Po 
o Jo 
 

19. A ka marrë shkolla juaj materiale didaktike për matematikën në arsimin fillor në këto 
tri vitet e fundit?  
 

o Po 
o Jo 
 

20. Në ç’klasë prisni që nxënësit të fillojnë të lexojnë në gjuhën amtare?  
 

o Klasa e parë 
o Klasa e dytë 
o Klasa e tretë 
o Klasa e katërt ose klasat më lart 
 

21. Në ç’klasë prisni që nxënësit të fillojnë të shkruajnë në gjuhën amtare?  
 
o Klasa e parë 
o Klasa e dytë 
o Klasa e tretë 
o Klasa e katërt ose klasat më lart 
 

22. Sa herë gjatë vitit shkollor këshilli i prindërve mban mbledhje në këtë shkollë?  
 
o Më shumë se 8 herë 
o Prej 4 deri 7 herë  
o Deri më 3 herë 
o Nuk mban mbledhje 
 

23. Kush zakonisht bën iniciativë për mbledhje të Këshillit të prindërve dhe kush e 
cakton programin ditorë?  

 
o Drejtori i shkollës 
o Kryetari i Këshillit prindorë 
o Tjetër: ____________________________ 
 

24. A jep propozime këshilli prindorë për tejkalimin e gjendjeve të veçanta në shkollë?  
 
o Po 
o Jo 
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o Nëse përgjigjeni që po, numëroni disa prej tyre: 
o ____________________________ 
o ____________________________ 
o ____________________________ 
 

25. Në përgjithësi, a jeni të kënaqur nga shkalla e mbështetjes që ia jep këshilli i 
prindërve shkollës suaj? 

 
o Po 
o Jo 
 

26. Në çfarë mënyre Këshilli prindorë kyçet në punët shkollore?  
 
o Ndihmë profesionale për tema të caktuara gjatë realizimit të programit 

mësimorë 
o Ndihmë gjatë vizitave 
o Ndihmë finansiare për blerje të materialeve për punë 
o Ndihmë gjatë rregullimit të klasës 
 

27. Sa shpesh kërkoni nga prindërit të kyçen në punën e shkollës? 
 
o Më shumë herë në muaj 
o Një herë në muaj 
o Një ose dy herë gjatë vitit shkollorë 
o Asnjëherë 
 

28. A kërkojnë vet prindërit të kyçen në punën shkollore? 
 
o Po, shumë shpesh 
o Po, por rrallë 
o Jo 
 

29. A keni internet në shkollën tuaj?  
 
o Po dhe jemi të kënaqur nga shpejtësia dhe cilësia e shërbimit 
o Po, por nuk jemi të kënaqur nga shpejtësia dhe cilësia e shërbimit 
o Jo 
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Shtojca 4: Pyetësor për mësimdhënësit 

 
 

1. Gjinia  

 

o Mashkull  
o Femër 

 
2. Cila është gjuha juaj amtare?  

 

o Maqedonisht 
o Shqip 
o Turqisht 
o Serbisht 
o Tjetër  

 
3. Në cilën gjuhë mbani mësimin?  

 

o Maqedonisht 
o Shqip 
o Turqisht 
o Serbisht 
o Tjetër 

 
4. Çfarë shkallë të arsimit keni mbaruar?  

 

o Arsim të lartë 
o Arsim universitar 
o Magjistraturë  
o Doktoraturë  

 
5. Në klasën tuaj a ka nxënës me nevoja të posaçme? 

 

o Po, ato nxënës kanë edhe vërtetim mjekësor 
o Po, këtë më ka sugjeruar defektologu 
o Po, unë si arsimtarë kam vërejtur 
o Jo 
o Nuk e di/nuk jam i sigurt   

 
6. Në çfarë mënyre punoni me nxënësit me nevoja të posaçme edukimore në klasën 

tuaj? 

 

o Nuk kam trajtim të veçant për këto nxënës 
o Iu kushtoj më shumë vëmendje nxënësve me nevoja të posaçme 
o Kam plane edukimore të posaçme për punë me këto nxënës 
o Kam ndihmë prej personit profesional (defektolog i cili vjen në mënyrë private 

me nxënësin) 
o Kam ndihmë prej personit profesional (defektolog shkollorë ose i komunës) 
o Më ndihmojnë prindërit 
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7. Gjatë kohës së punës suaj si arsimtar a keni marr pjesë në trajnime se si duhet të 

mësohen nxënësit të lexojnë?  

 

o Po 
o Jo 

 
8. A mendoni se ju nevojiten ende trajnime për arsimin?  

 

o Po 
o Jo 

 
9. Gjatë punës suaj si arsimtar a keni marr pjesë në trajnime për atë se si duhet të 

mësohet matematika?  

 

o Po 
o Jo 

 
10. A mendoni se ju nevojiten ende trajnime për edukim matematikor?  

 

o Po 
o Jo 

 
11. Shënoni kush i organizonte trajnimet për edukim gjuhësor dhe matematikor?  

 

o BZHA për programet e reja të matematikës  
o UNICEF 
o USAID/PEP 
o Tjerë (shkruani) 

 
12. A ka nxënës edhe prej klasave më të larta që mbajnë mësim në klasën tuaj? 

 

o Po 
o Jo 

 
13. Sa shpesh nxënësit mungojnë në mësim?  

 

o Disa nxënës mungojnë në mësim shumë shpesh 
o Një pjesë e nxënësve mungojnë për shkak sëmundjes 
o Rrallë mungojnë 

 
14. Drejtori/ ndihmës drejtori a bën kontroll të planit tuaj ditor? 

 

o Po, një herë gjatë vitit shkollor 
o Po, njëherë gjatë gjysmëvjetorit  
o Po, njëherë gjatë tremujorit 
o Po, njëherë në muaj 
o Po, në çdo dy javë 
o Po, njëherë në javë 
o Çdo ditë 
o Jo 

 



Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Studim maj 2015 
 

169 
 

15. Pas kontrollit të planeve tuaja ditore a merreni informacione kthyese?  

 

o Po, dhe përgjigjem, t’i zbatoj sugjestionet e dhëna 
o Po,  por sugjerimet nuk i kam të dobishme  
o Jo 

 
16. Për çka bashkëpunoni me kolegët gjatë planimit dhe realizimit të proçesit mësimor?  

 

o Bëjmë planifikimin e përbashkët 
o Këmbejm përvoja për planifikimin dhe realizimin e proçesit mësimor 
o Bëjmë diseminim për trajnimet e kaluara 
o Konsultohemi me njëri tjetrin 

 
17. Me kë konsultoheni kur keni nevojë për ndonjë këshillë lidhur me procesin mësimor? 

  

o Me arsimtarët e tjerë, gjatë Këshillit të profesionistëve  
o Me arsimtarët e tjerë, gjatë bisedave joformale 
o Me shërbimin profesional 
o Me drejtorin 
o Me ndihmës drejtorin  
o Me këshilltarin e BZhA-së 
o Nuk ka asnjë kompetent të pyesni për këshillë 
o Asnjëherë nuk më duhet këshillë 

 
18. Gjatë vitit shkollor, sa herë shërbimet profesionale vëzhgojnë orët tuaja? 

 

o Një herë gjatë vitit shkollor 
o Një herë gjatë gjysmëvejtorit 
o Një herë gjatë tremujorit 
o një herë në muaj 
o Asnjëherë  

 
19. Pas vëzhgimit të orëve të mësimit a merrni informacione kthyese prej shërbimeve 

profesionale? 

  

o Po, dhe përpiqem t’i zbatoj sugjerimet e dhëna 
o Po, por sugjerimet nuk i kam të dobishme 
o Jo 

 
20. Sa shpesh ju vizitojnë këshilltarët nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit? 

 

o Një herë gjatë vitit shkollor 
o Një herë gjatë gjysmëvejtorit 
o Një herë gjatë tremujorit 
o një herë në muaj 
o Asnjëherë 

 
21. Si i matni rezultatet e arritura të nxënësve?  

 

o Teste (me shkrim) 
o Pyetje me gojë  
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o Portfolio dhe projekte të tjera 
o Detyra të shtëpisë  
o Aktiviteti në orë 
o Fletë pune 
o Testi i gjysmëvjetorit  

 
22. Gjatë orëve të mësimit me çfarë qëllimi i përdorni rezultatet e nxënësve nga detyrat 

me shkrim dhe me gojë? 

 

o Për ta notuar nxënësin  
o Për  të vlersuar se sa nxënësit e kuptojnë përmbajtjen e materialit 
o Për planifikimin e aktiviteteve të mësimit 
o Për përshtatjen e orëve mësimore me qëllim më mirë t’iu përgjigjen      

nevojave të nxënësve  
 

23. A keni njohuri për klasën tuaj, sa prindër/ kujdestar kontrollojnë punën e shtëpisë të 

nxënësve?  

 

o Të gjithë 
o Pjesa më e madhe e tyre  
o Shumë pak prej tyre 
o Asnjë nga ata 

 
24. A jeni të kënaqur nga përfshirja e prindërve në punën e fëmijëve të tyre lidhur me 

detyrat dhe obligimet e shkollës?  

 

o Po 
o Jo 

 
25. Në çfarë mënyre prindërit kyçen në aktivitetet e klasës? 

 

o Ndihmë profesionale për tema të veçanta gjatë realizimit të programit mësimor 
o Ndihmë gjatë vizitave 
o Ndihmë financiare për blerje të materialeve për punë 
o Ndihmë gjatë rregullimit të klasës 

 
26. Sa shpesh kërkoni prej prindërit të kyçen në aktivitetet e klasës? 

 

o Më shumë herë në muaj  
o Një herë në muaj 
o Një ose dy herë gjatë vitit shkollor 
o Asnjëherë 

 
27. A kërkojnë vet prindërit që të kyçen në aktivitetet e klasës? 

 

o Po, shumë shpesh 
o Po, por rrallë  
o Jo 

 
28. Në cilën klasë prisni që nxënësit duhet të fillojnë të lexojnë në gjuhën amtare?  
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o Në klasën e parë  
o Në klasën e dytë 
o Në klasën e tretë 
o Në klasën e katërt ose në klasa më të larta 

 
29. Në cilën klasë prisni që nxënësit duhet të fillojnë të shkruajnë në gjuhën amtare? 

  

o Në klasën e parë  
o Në klasën e dytë 
o Në klasën e tretë 
o Në klasën e katërt ose në klasa më të larta 

 
30. Si i mësoni nxënësit me arritje më të dobëta në klasën tuaj? 

 

o Nuk kam trajtim të veçantë ndaj këtyre nxënësve 
o Iu kushtoj më shumë vëmendje nxënësve me sukses më të dobët  
o Iu jap më shumë detyra të shtëpisë 
o I inkurajoj 
o Më shpesh komunikoj me prindërit 
o Nxënësit me sukses më të mire iu ndihmojnë nxënësve me sukses më të 

dobët 
o Iu mundësoj më shumë punë me materiale didaktike 

 
31. A mbani orë plotësuese për nxënësit në lëndën e gjuhës apo matematikës? 

 

o Po, mësime plotësuese për nxënësit me sukses të mirë 
o Po, mësime plotësuese për nxënësit me sukses më të dobët 
o Po, mësime plotësuese dhe mësime shtesë  
o Jo 
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Shtojca 5: Pyetësor për Prindërit 

 
1. Gjinia: 

 

o Mashkull 
o Femër 

 
2. Cila është gjuha juaj amtare?  

 

o Maqedonisht 
o Shqip 
o Turqisht 
o Serbisht 
o Tjetër 

 
3. Në cilën gjuhë e ndjek mësimin fëmija juaj?  

 

o Maqedonisht 
o Shqip 
o Turqisht 
o Serbisht 

 
4. Çfarë shkalle të arsimit keni mbaruar?  

 

o Arsim tetëvjeçar 
o Arsim të mesëm 
o Arsim i lartë edhe më tepër se arsimi i lartë 

 
5. A ka vajtur fëmija juaj në kopsht?  

 

o Po 
o Jo 

 
6. Në cilën klasë është fëmija juaj?  

 

o Klasa e parë 
o Klasa e dytë 
o Klasa e tretë 
o Klasa e katërt 
o Klasa e pestë 

 
7. Sa shpesh mungon në shkollë fëmija juaj?  

 

o Rrallë, dy ditë në vit 
o Shpesh, nga tri deri në 10 ditë në vit 
o Shumë shpesh, mbi dhjetë ditë në vit 

 
8. A di të lexojë fëmija juaj?  

 

o Po 
o Jo 
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9. Ku mësoi të lexojë fëmija juaj?  

 

o Në shkollë 
o Në kopsht 
o Në shtëpi me ndihmë të prindërve 
o Në shtëpi me ndihmë të gjyshit/gjyshes, vëllait/motrës 

 
10. Në ç’mënyrë merrni informacion kthyes nga shkolla për arritjet e fëmijës tuaj?  

 
o Nga arsimtari personalisht 
o Nëpërmjet mbledhjeve të prindërve 
o Nëpërmjet mesazhit SMS 
o Nëpërmjet ditarit elektronik 

 
11. A punoni me fëmijën tuaj gjatë bërjes së detyrave të shtëpisë?  

 

o Po, gjithmonë 
o Po, ndonjëherë 
o Po, kur nuk mund t’i bëjë vetë 
o Jo, detyrat e shtëpisë i shkruan në mënyrë të pavarur 

 
12. A keni libra në shtëpinë tuaj?  

 

o Po, disa 
o Po, shumë (mbi 100) 
o Jo 

 
13. Sa shpesh bleni  gazeta dhe revista në shtëpinë tuaj?  

 

o Çdo ditë 
o Një herë në javë 
o Një herë në muaj 
o Nuk blej, sepse i lexoj në internet 
o Asnjëherë nuk blej 

 
14. Sa shpesh i bleni libra dhe libra me vizatime fëmijës suaj?  

 

o Një herë në javë 
o Një herë në muaj 
o Një herë në disa muaj 
o Rrallë 
o Nuk blej 

 
15. A është fëmija juaj e anëtarësuar në bibliotek? 

 

o Po, në bibliotekën shkollore 
o Po, në bibliotekën e qytetit ose të komunës 
o Jo, nuk kemi bibliotek as në shkollën as në komunën 
o Jo edhe pse kemi bibliotek në shkollë, ose në komunë 
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16. Sa shpesh lexoni së bashku me fëmijën tuaj?  

 

o Çdo ditë 
o Një herë në javë 
o Një herë në muaj 
o Rrallë 
o Asnjëherë 

 
17. Çfarë lexoni më shpesh me fëmijën tuaj?  

 

o Libra me vizatime 
o Lektyra 
o Libra prej bibliotekës 

 
18. A bisedoni së bashku pas leximit për përmbajtjen e asaj që keni lexuar?  

 

o Gjithmonë 
o Ndonjëherë 
o Asnjëherë 

 
19. Sa shpesh lexon në mënyrë të pavarur fëmija juaj?  

 

o Çdo ditë 
o Një herë në javë 
o Një herë në muaj 
o Rrallë 
o Asnjëherë 

 
20. Çka lexon më shpesh në mënyrë të pavarur fëmija juaj?  

 

o Libra me vizatime 
o Lektyra 
o Libra prej bibliotekës 

 
21. A jeni anëtarë të Këshillit prindor në shkollën tuaj?  

 

o Po 
o Jo 

 

22. Sa shpesh gjatë vitit shkollor, Këshilli i prindërve mban mbledhje në këtë shkollë?  

 

o Më shumë se 8 herë 
o Prej 4 deri 7 herë  
o Deri më 3 herë 
o Nuk mban mbledhje 

 
23. Kush zakonishtë inicon mbledhje të Këshillit prindor dhe kush e cakton rendin ditor?  

 

o Drejtori i shkollës 
o Kryetari i Këshillit prindor 
o Nuk e di 
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24. A jep propozime Këshilli prindor për tejkalimin e gjendjeve të veçanta të shkollës? 

 

o Po 
o Jo 

 

25. A jeni të kënaqur me nivelin e përkrahjes që shkolla ja jep Këshillit prindor? 

 

o Po 
o Jo 

 
26. Në çfarë mënyre prindërit kyçen në aktivitetet shkollore? 

 

o Ndihmë profesionale për tema të veçanta gjatë realizimit të programit mësimor 
o Ndihmë gjatë vizitave 
o Ndihmë financiare për blerje të materialeve punuese 
o Ndihmë në rregullimin e klasës 

 

27. Sa shpesh si prindër jeni të kyçur në aktivitetet shkollore? 

 

o Më shumë herë në muaj 
o Një herë në muaj 
o Një ose dy herë gjatë vitit shkollor 
o Asnjëherë 

 

28. A kërkoni vet kyçje në punën shkollore? 

 

o Po, shumë shpesh 
o Po, por rrallë 
o Jo 

 


