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Ky studim shqyrton çështjen e gatishmërisë për klasë të parë dhe ndikimin 

e edukimit parashkollor në nivelin e saj. Studimi është i ndërlidhur me faktorët 

të cilët  ndikojnë në nivelin e përgatitjes në fushën e zhvillimit kognitiv, socio-

emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor të fëmijëve të cilët sapo kanë 

filluar klasën e parë. Këta faktorë kanë të bëjnë me: gjininë, formën e edukimit 

parashkollor, nivelin e arsimimit të prindërve, vendin ku fëmija jeton si dhe 

madhësinë e familjes. Për këtë qëllim është përdorur instrumenti vlerësues dhe 

pyetësori për prindër i Institucionit Brainline i autores Xhoi Dy Ploi (Jooy Du 

Plooy.) Në mënyrë rastësore u zgjodhën 500 fëmijë, 262 (52.4% ) meshkuj dhe 

238 (47.6%) femra, nga qytete dhe fshatra të Kosovës. Në studim morrën pjesë 

edhe prindërit e fëmijëve të cilët plotësuan pyetësorin në lidhje me zhvillimin 

social dhe emocional të fëmijëve. Janë përdorur analiza statistikore deskriptive 

dhe inferenciale si: mesi aritmetik, t-testi, Mann- Whiteny, Kruskal Wallis, etj. 

Nga ky studim rezultoi se forma më e përshtatshme e edukimit të fëmijëve 

gjatë moshës parashkollore, sa përket nivelit të gatishmërisë për shkollë është 

përfshirja e fëmijëve në kopsht dhe jo në familje apo në klasa parafillore. 

Gjithashtu u evidentuan dallime gjinore me domethënie statistikore përsa i 

përket zhvillimit socio-emocional, në këtë rast vajzat janë në përparësi. Niveli 

i arsimimit të prindërve rezultoi të ketë marëdhënie pozitive me nivelin e 

gatishmërisë për shkollë. Fëmijët e rritur në qytet duket se tejkalojnë fëmijët 

e rritur në fshat në fushën e zhvillimit socio-emocional, motorik dhe gjuhësor 

përderisa madhësia e familjes doli të luante rol vetëm në fushën e zhvillimit 

socio-emocional në favor të familjes së vogël. 

AbsTRAKT
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Studimi sugjeron se duhet të merren masa në drejtim të përmirësimit të 

sistemit të edukimit parashkollor me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të 

fëmijëve për të filluar klasën e parë të gatshëm për të nxënë. 

Fjalët kyçe: Edukim parashkollor, gatishmë ri për klasë të parë, zhvillim 

kogntiv, socio-emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor.



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

xv

This study review the issue of student’s readiness for first grade and 

preschool influence on it. The study is related to factors that affect level of 

preparedness in the field of cognitive, socio-emotional, motor, language and 

math development to children ëho had just started first grade. These factors 

are related to: gender, form of preschool education, parental education level, 

place where children live and family size. For this purpose are used evaluation 

instrument and parent questionnaire from Brainline Institution, by author Jooy 

Du Plooy. For this study, were randomly selected 500 children, 262 (52.4%) 

males and 238 (47.6%) females from towns and villages in Kosovo. Also, their 

parents parparticipated in the study, who completed the questionnaire about 

social and emotional development of children. Descriptive statistical analyzes 

and inferenciale as: t-test, Mann-Whiteny, Kruskal Wallis, etc., were used. 

The study showed that the most appropriate form of education for children 

in preschool, regarding the level of school readiness, is the involvement of 

children in kindergarten and not domestic or pre-primary classes. Gender 

differences were also evident with statistical significance in terms of socio-

emotional development, where the girls are in advantage. The level of parental 

education have resulted in positive relationships with the level of readiness for 

school. Children raised in town seems to exceed the children in the countryside 

in the field of socio-emotional, motor and language development, while the 

size of the family came out to play a role only in the field of socio-emotional 

development in favor of small family. The study suggests that measures should 

be taken in improving preschool education system in order to better prepare 

children to start first grade ready to learn.

AbsTRAcT
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1. HYRJE

1.1. Vështrim i përgjithshëm i problemit të studimit

Edukimi parashkollor paraqet nivelin e parë të edukimit, gjatë të cilit fëmijët edu-

kohen në familjet e tyre ose në institucione parashkollore (mosha 0-3 dhe mosha 3-6) 

dhe në shkolla fillore apo klasa parafillore (mosha 5-6). Si rrjedhojë e një varg faktorëve 

shoqëroro-ekonomikë në vendin tonë, ende mungon një qasje serioze ndaj nivelit të parë 

të sistemit të arsimit, edukimit parashkollor. Niveli i edukimit parashkollor ende nuk e 

ka zënë vendin që e meriton në kuadër të sistemit të arsimit dhe shoqërisë sonë në tërësi. 

Sa i përket përfshirjes së përgjithshme të fëmijëve në edukim parashkollor, kjo përf-

shirje nuk është e kënaqshme. Sipas të dhënave statistikore nga Census (2011) numri i 

popullsisë për grupmoshën 0-6 është 210747, ndërkaq sipas të dhënave statistikore të 

MASHT-it, numri i fëmijëve të përfshirë në institucione parashkollore (kopshte) gajtë 

këtij viti është 5167 fëmijë në 41 kopshte publike dhe private që i bie se vetëm 2.45 % 

fëmijëve kosovar të moshës 0-6 vjet  janë të përfshirë në edukim parashkollor të insti-

tucionalizuar.

Pjesa më e madhe e fëmijëve në Kosovë ende nuk ka qasje në programet formale 

të edukimit në fëmijërinë e hershme. Meqë numri i fëmijëve që vijojnë institucionet 

parashkollore vazhdon të jetë shumë i vogël në Kosovë bën që përkujdesja për eduki-

min e hershëm të fëmijëve të jetë ekskluzivisht në dorën e familjeve, pavarësisht nivelit 

arsimor të tyre. Institucionet parashkollore publike, që janë vetëm 41 dhe jo të gjitha 

në funksion, gjenden më shumë në qytete sesa në fshatra, gjithashtu edhe institucionet 

KAPITULLI 1
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parashkollore private, kryesisht gjenden në qendrat e mëdha urbane dhe janë një nga 

alternativat e pakta të edukimit parashkollor. 

Përsa i përket cilësisë së programeve edukative që ofrohen në këto institucione 

edukative nuk është bërë ende ndonjë studim që flet për ndikimin që kanë ato në për-

gatitjen e fëmijëve për shkollë dhe për jetë. 

Kjo gjendje e edukimit parashkollor në sitemin arsimor të Kosovës, e vë në pikë-

pyetje nivelin e gatishmërisë së fëmijëve për shkollim formal. Se sa janë të gatshëm 

fëmijët kosovarë në aspektin e zhvillimit socio-emocional, kognitiv e motorik, gjuhësor 

apo matematikor, nuk mund të gjejmë informacion! Megjithatë nga të dhënat statis-

tikore të përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor të institucionalizuar mund 

vetëm të spekulojmë këtë nivel të gatishmërisë tek fëmijët tanë. Nëse nisemi nga fakti 

se në SHBA “gatishmëria për shkollë” është prioriteti i parë në Qëllimet e Panelit Kom-

bëtar të Edukimit  (1991), atëherë një hulumtim i kësaj gatishmërie tek ne do të jetë, një 

pikë uji në oqean apo, për të qenë më optimistë, kjo do të jetë një nismë për të vazhduar 

tutje në senzibilizimin e organeve kompetente për të marrë këtë çështje më me serioz-

itet. Nëse, çdo fëmijë, do të fillojë klasën e parë i gatshëm për të nxënë, suksesi i tyre në 

shkollë do të jetë më i sigurtë, fëmijët do të kenë qasje më pozitive ndaj të nxënit, ata 

do t’i kënaqen suksesit të tyre, do të jenë aktivë në shoqëri, do të shprehin mendimet e 

tyre si dhe do të kenë mirëqenie dhe shëndet fizik të mirë.

Megjithëse të dhënat statistikore flasin për një përqindje mjaft të ulët të përfshirjes 

së fëmijëve në edukimin parashkollor të institucionalizuar, në Kosovë  ka filluar të 

ndryshojë qasja e institucioneve relevante udhëheqëse ndaj edukimit të fëmijëve të 

kësaj moshe. Kosova ka zhvilluar një qasje të integruar ndaj edukimit në fëmijërinë 

e hershme, në të cilën kombinohen shumë natyrshëm procesi i edukimit, i kujdesit 

shëndetësor, i arsimimit, lojës së fëmijëve dhe kujdesit profesional ndaj zhvillimit të 

tyre. Në këtë kontekst për edukimin parashkollor janë hedhur hapa të rëndësishëm 

si hartimi i Ligjit mbi edukimin parashkollor (2006)1, Standardet e përgjithshme të 

edukimit dhe arsimit parashkollor në Kosovë 3-6 vjeç (2006)2, Standardet e Zhvillimit 

1  http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2006_02-L52_al.pdf 
2  http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Standardet_parashkollore.pdf 
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dhe të mësuarit të fëmijëve 0-6 vjec (2011)3 dhe Kurrikula e edukimit parashkollor në 

Kosovë 3-6 vjeç (2006)4.

Kjo qasje gjithëpërfshirëse e edukimit të hershëm, ka zënë vendin e saj mjaft të 

rëndësishëm edhe në planin strategjik pesëvjeçar 2011-20165, në të cilin Ministria e 

Arsimit ka përcaktuar qartë qëllimet dhe pritshmëritë për të rritur dhe zhvilluar më tej 

komponentet përbërëse të këtij edukimit. Kështu, sigurimi që të gjithë fëmijët pa dallim 

do të kenë qasje të barabartë në shërbimet e ofruara, nxitja dhe promovimi i formave 

alternative për edukimin parashkollor, fokusimi në rritjen dhe kontrollimin e cilësisë 

së punës edukative me fëmijët dhe rritja e vetëdijes, jo vetëm e prindërve por edhe 

e vetëdijes kombëtare për rëndësinë e madhe të investimit në fëmijërinë e hershme, 

zënë një vend të rëndësishëm në këtë plan strategjik. Në tetor te vitit 2011, MASHT 

në bashkëpunim UNICEF-in ka publikuar dokumentin e Standardeve të zhvillimit dhe 

të mësuarit në fëmijërinë e hershme për moshat 0 deri 6 vjet. Dokumenti i hartuar i 

standardeve të zhvillimit dhe të mësuarit, pritet të ndikojë në mënyrë mjaft pozitive te 

të gjithë përdoruesit e tij. Duke pasur në qendër fëmijët dhe i hartuar për fëmijët, ky 

dokument prezanton arritjet e fëmijëve në periudha të caktuara moshore në fusha të 

ndryshme zhvillimi, dhe njëkohësisht ofron modele dhe stimuj se si duhen mbështetur 

dhe inkurajuar fëmijët për t’i arritur këto standarde. Kjo është një mundësi mjaft e mirë 

që prindërit dhe edukatoret e tjerë që merren me edukimin e fëmijëve gjatë moshës 

parashkollorë të kenë të qartë se përmbushja e këtyre standardeve mundëson natyrisht 

përgatitjen optimale të fëmijëve për të filluar klasën e parë.

Studimet më të përparuara psikologjike e pedagogjike vërtetojnë se gjashtë vitet e 

para të jetës së fëmijës kanë ndikim të madh në formësimin e personalitetit të njeriut. 

Në këtë moshë vendosen edhe themelet e edukimit dhe arsimit të mëtejm të fëmijëve.

Është e domosdoshme që fëmijët gjatë kësaj moshe t’i ekspozohen përvojave sa 

më të larmishme jetësore, ku përmes lojës tek ta do të nxitet zhvillimi dhe pjekuria 

3  http://www.masht-gov.net/advCms/documents/ELDS_report_ALB_for%20WEB.pdf 
4  http://www.masht-gov.net/advCms/documents/KURRIKULA_E_EDUKIMIT_
PARASHKOLLOR_NE_KOSOVE_3-6_VJEC.pdf 
5  http://www.uni-pr.edu/getattachment/b0997082-4539-497d-9622-a706294c9307/
Plani-strategjik-i-arsimit-ne-Kosove-2011-2016.aspx 
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emocionale, sociale dhe intelektuale. Kjo ndihmon që fëmija me rastin e fillimit të 

klasës së parë të mos niset në rrugën e shkollimit me ndjenjën e frikës, mosbesimit dhe 

inferioritetit. 

Pikërsht kjo ka qenë shtysë për të hulumtuar efektet e edukimit parashkollor në 

përgatitjen e fëmijëve për klasën e parë të shkollës fillore.

Në lidhje me fëmijërinë e hershme, format e edukimit dhe sidomos me ndikimin e 

edukimit në forma të ndryshme në këtë moshë, janë bërë hulumtime të shumta në botë, 

e sidomos në SHBA, por jo edhe në vendin tonë.

Mulla (2003) ka bërë një hulumtim në lidhje me ndikimin që ka përfshirja e 

fëmijëve parashkollor në kopshte në përvetësimin e shkrimit dhe leximit, gjatë klasës së 

parë të shkollës fillore. Gjithashtu  Dërvodeli (2011) hulumtoi suksesin e fëmijëve gjatë 

shkollimit fillor duke u bazuar në kohën e regjistrimit të tyre në klasën e parë. Fëmijët 

e regjistruar para kohe, në kohë dhe pas kohe, dhe suksesi i tyre në fund të shkollimit 

fillor ishin qëllim i hulumtimit të tij. 

Autorë të tjerë, Zuna (2009) në librin e saj “Edukimi i fëmijës parashkollor në 

familje”, flet për modalitetet, format dhe rëndësinë e edukimit të fëmijës parashkollor 

në gjirin familjar. Megjithate mungon një studim i cili tregon efektet e përgjithshme të 

edukimit parashkollor sa i përket gatishmërisë socio-emocionale, kognitive, motorike, 

gjuhësore dhe matematikore të fëmijëve për të filluar shkollën dhe për të treguar 

rezultate pozitive që përcillen më pas. 

1.2. Prezantimi i problemit

Në vendin tonë, me rastin e regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë, në shumicën 

e shkollave nuk ka ndonjë procedurë të mirëfilltë të vlerësimit të fëmijëve, nëse, gjatë 

moshës parashkollore kanë arritur të përgatiten qoftë në aspektin social, emocional, 

kognitiv apo motorik. Ekziston vetëm kriteri i moshës kronologjike, ku, ligjërisht secili 

fëmijë kosovar që ka mbushur 6 vjeç deri në fillim të shtatorit,6 mund të regjistrohet e të 

fillojë klasën e parë. Në vendin tonë, numri i hulumtimeve në lidhje me gatishmërinë e 

6  http://www.masht-gov.net/advCms/documents/1_Ligji_per_arsimin_Parauniversi-
tar.pdf, neni 9, pika 2.
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fëmijëve për shkollë është mjaft i limituar. Mund të thuhet se ndërgjegjësimi i prindërve, 

mësuesve, politkëbërësve e komunitetit në përgjithësi, në lidhje me përgatitjen e fëmijëve 

për klasë të parë është i një niveli mjaft të ulët, madje mund të jetë edhe i gabuar. 

Shpesh ndodhë që në mungesë të informacionit ose të informacionit të gabuar, prindërit 

vendosin të dërgojnë fëmijën e tyre në shkollë, sepse ai di të numërojë dhe i njeh disa 

shkronja. Në raste të tjera, prindërit marrin këtë vendim vetëm sepse fëmija i ka mbushur 

gjashtë vjeç dhe ky është kriter i përcaktuar nga Ministria e Arsimit. Nevojitet kohë e 

hulumtime të shumta për të informuar, bindur e vetëdijësuar të gjithë ata që janë në këtë 

pozitë, mbi rëndësinë e edukimit të fëmijëve gjatë moshës parashkollore, mbi nevojën 

e përfshirjes së fëmijëve në institucione edukative pasiqë niveli i arsimimit të prindërve 

është mjaft i ulët dhe nuk ekzistojnë forma të tjera joformale të edukimit për prindërim 

dhe për trajtimin e fëmijëve nëpër mosha të caktuara. Ky boshllëk i studimeve e bën 

shumë të nevojshëm hulumtimin e nivelit të gatishmërisë së fëmijëve për shkollë dhe 

krahasimin e këtij niveli midis fëmijëve të cilët janë edukuar në familje kanë ndjekur një 

vit klasat parafillore dhe atyre që janë edukuar në institucione edukative parashkollore. 

Duke i krahasuar këto gupe fëmijësh mund të konstatojmë nivelin e gatishmërisë për 

shkollë dhe të përcaktojmë formën përshtatshme të edukimit të fëmijëve parashkollor, 

në familje, një vit parafillor apo në kopsht. 

Do të përcaktohet dhe niveli i gatishmërisë për shkollë duke analizuar edhe 

ndikimin e faktorëve të tjerë mjedisor, nga të cilët influencohet kjo gatishmëri, siq janë: 

niveli i shkollimit të prindërve, vendi ku jetojnë fëmijët, numri i anëtarëve në familje 

si dhe rradha e lindjes së fëmijës. Ky studim synon të ndryshojë qasjen e trajtimit dhe 

edukimit të fëmjëve gjatë moshës parashkollore, kur dihet që kjo është mosha më e 

rëndësishme kur krijohet baza për sendërtimin e mëtejshëm të personalitetit.

1.3. Qëllimi i hulumtimit dhe hipotezat

Qëllimi i këtij hulumtimi është të përcaktohen efektet e edukimit gjatë moshës 

parashkollore në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë. Do të investigohet ndikimi 

i variablave të pavarura si: gjinia, forma e edukimit parashkollor, niveli i edukimit të 
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prindërve, vendi ku jeton fëmija si dhe madhësia e familjes, në nivelin e gatishmërisë 

për klasë të parë. Niveli i gatishmërisë për shkollë është i ndarë në pesë fusha kryesore 

që kanë të bëjnë me zhvillimin socio-emocional, kognitiv, motorik si dhe zhvillimi 

gjuhësor dhe matematikor si tregues të vecantë të gatishmërisë për klasë të parë. 

Këta janë treguesit e gatishmërisë për klasë të parë në shumicën e studime të tjera të 

gatishmërisë për shkollë si dhe janë pjesë e instrumenteve matëse të cilët vlerësojnë këtë 

gatishmëri në shumë vende të botës. Përgatitja për shkollë sipas (Tahiri, Hajdaraga dhe 

Hoti, 1989), duhet parë e vlerësuar, në të njëjtën kohë, në rrafshin fizik e shëndetësor, 

pedagogjik e shoqëror, moral e psikologjik, që janë të gërshetuara e të ndërvarura. 

Prapambetja në njërën prej tyre sjell pasoja negative në përgatitjen e përgjithshme të 

fëmijës për të vajtur në shkollë (Tahiri et.al, 1989)

Sipas Kagan (1990) “gatishmëria e fëmijëve për shkollë” bazohet në premisën se 

ekzistojnë disa aftësi specifike sociale, kognitive, gjuhësore dhe motorike të cilat fëmija 

duhet t’i demonstrojë për të treguar gatishmërinë për shkollë.  Ndërsa “gatishmëria për 

të mësuar” supozon që fëmijët duhet të arrijnë nivele të caktuara të zhvillimit para se të 

jenë në gjendje të kenë aftësi  për të mësuar lëndë të caktuara.

Meqenëse ky studim është i dizajnit shkakor- krahasues, nga ky qëllim i studimit 

dalin dy objektiva themelore të studimit. Këto objektiva konkretizohen përmes pyetjeve 

kërkimore dhe ngritjes së hipotezave si më poshtë:

Objektiva e parë e studimit:  Të përshkruhet niveli i gatishmërisë për klasë të 

parë në fushën e zhvillimit kognitiv, socio- emocional, motorik, gjuhësor dhe 

matematikor në ndërlidhje me variablat e pavarura si:

a) Gjinia

b) Forma e edukimit gjatë moshës parashkollor

c) Niveli i arsimimit të prindërve

d) Vendi ku jetojnë fëmijët dhe

e) Madhësia e familjes

Objektiva e dytë e studimit: Të ekzaminohet niveli i zhvillimit kognitiv, socio-

emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor në ndërlidhje me gjininë, vendbanimin, 
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formën e edukimit, nivelin e arsimimit të prindërve, dhe madhësinë e familjes.

Duke u bazuar në analizën e teorive mbi zhvillimin e fëmijëve në fëmijërinë e 

hershme si dhe në studimet empirike të realizuara nëpër vende të ndryshme të botës 

janë ngritur pyetjet dhe hipotezat e këtij studimi.

Zhvillimi i fëmijëve gjatë moshës parashkollore, qoftë fizik, motorik, kognitiv, 

socio-emocional, gjuhëso apo matematikor, është objekt studimi i teoricienëve më të 

shquar të moshës parashkollore, por edhe të shumë studimeve empirike në të gjithë 

botën. Trendi i zhvillimit të fëmijëve dallon sipas gjinisë në të gjitha fushat e zhvillimit. 

Sipas, Hetherington dhe Park (2003) vajzat janë fizikisht dhe në aspektin neurologjik 

më të avancuara në lindje. Djemtë kanë zhvillim më të pjekur muskular, por janë më 

të prekshëm ndaj sëmundjeve dhe anomalive të trashëguara. Vajzat shkëlqejnë herët 

në aftësitë verbale, por djemtë shkëlqejnë në inteligjencën vizuale - hapësinore dhe në 

aftësitë matematikore. Djemtë janë më agresivë, dhe vajzat më të ndjeshme. Djemtë 

kanë probleme më shumë me lexim, të folur dhe probleme emocionale sesa vajzat. 

Edhe sipas (Karaj, 2005) studimet tregojnë se kur prindërit luajnë me fëmijët e tyre me 

kukulla ndërveprojnë më shumë verbalisht, sesa kur  lozin me makina. Fëmijët që lozin 

më shpesh më kukulla janë vajzat, prandaj ato kanë më tepër mundësi për të praktikuar 

gjuhën sesa djemtë.

Gjithashtu, në studimin e bërë mbi dallimet gjinore sa i përket aftësive kognitive tek 

fëmijët e moshës 6 vjeçare, nga Unutkan (2006), theksohet se nga rezultatet e  t-testit, 

fëmijët nuk tregojnë dallime signifikante p> .05 në fushën kognitive të zhvillimit. Janus 

& Duku (2007) në studimin e tyre theksojnë se një djalë mbart me vete gjasat 2.3 herë 

më të larta të cënueshmërisë sesa vajzat sa i përket gatishmërisë për shkollë. Clearfield 

& Nelson (2006 ), shtojnë se nënat kanë tendencë më tepër të bisedojnë me vjazat 

e tyre të vogla sesa me djemtë, dhe çekuilibrimi vazhdon në moshat e mëvonshme, 

duke çuar në ndryshimet në aftësitë e fëmijëve në fillimin e shkollës dhe më vonë. 

Modele të ngjashme mund të vërehen edhe për zhvillimin socio-emocional. Duke pasur 

parasysh se socializimi i emocioneve duket se favorizon vajzat sepse të rriturit, kanë 

më shumë gjasa për të ndërhyrë kur vajzat tregojnë sjellje të papranueshme emocionale 
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se sa kur djemtë e bëjnë këtë (Chaplin, Cole, dhe Zahn - Waxler, 2005). Duke u bazuar 

në shqyrtimin e këtyre studimeve është ngritur edhe pyetja dhe hipoteza e studimit në 

vijim.

Pyetja kërkimore 1: A ka dallime gjinore midis fëmijëve të klasave të para sa i 

përket nivelit të gatishmërisë për klasë të parë? 

Hipoteza 1

HA: Ekzistojnë dallime gjinore midis fëmijëve përsa i përket nivelit të gatishmërisë 

për klasë të parë.

H0: Nuk ekzistojnë dallime gjinore midis fëmijëve përsa i përket nivelit të 

gatishmërisë për klasë të parë.

Stacy A. McCallan (2010) është përpjekur të eksplorojë se si kanë ndikuar në 

zhvillimin e fëmijëve parashkollor cilësia e kopshtit, klasa dhe karakteristikat e 

edukatorëve. Në mënyrë specifike ka matur ndikimin e statusit socio-ekonomik, cilësisë 

të klasave të mësimit dhe niveli i arsimimit të edukatorëve në gatishmërinë përgatitjen 

akademike dhe socializimin e fëmijëve. Ashtu siç ishte parashikuar, fëmijët në klasat me 

edukatorë më të përgatitur dhe me njohuri për edukimin në fëmijërinë e hershme kanë 

aftësi më të mëdha dhe rrjedhimisht janë më të përgatitur për shkollë. Këto rezultate 

dëshmuan se gatishmëria për shkollë dhe kompetenca sociale dallon tek fëmijët e 

gjinive të ndryshme, racave dhe për nga edukatorët që janë përkujdesur për ta. Roli i 

edukimit parashkollor të institucionalizuar në përgatitjen e fëmijëve në përvetësimin e 

shkronjave, të leximit dhe të shkrimit duhet kuptuar e shtruar në drejtim të përgatitjes 

së përgjithshme të fëmijës parashkollor, që përfshin, ndër të tjera, edukimin në aspektin 

senso-motorik, psiko-social e intelektual. Përgatitja e parashkollorëve për njohjen 

dhe mësimin e shkronjave, të leximit dhe të shkrimit nuk duhet kuptuar si përgatitje 

e veçantë e “kandidatëve” për shkollë. Një trajtim i tillë i fëmijës do ta tjetërsonte; 

do ta shkëpuste atë nga gëzimi dhe përjetimet jetësore parashkollore (Mulla, 2011). 

Fëmijët, të cilët janë të përfshirë në qendra edukative ose programe parashkollore 

fillojnë shkollën më të gatshëm për të mësuar (Magnuson and Waldfogel, 2005). 
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Studimet tregojnë se me fillimin e shkollës, fëmijët të cilët kanë ndjekur programe 

cilësore parashkollore apo programe model, kanë përparësi në mënyrë domethënese sa 

i përket disa fushave të zhvillimit, sesa fëmijët e edukuar në familje apo në programe 

të tjera joformale. Fushat kryesore ishin gjuha, letërsia, shkathtësitë rezonuese si dhe të 

kuptuarit e koncepteve dhe botës që i rrethon (Kamerman, 2008). Kopshtet me kualitet 

të lartë dhe eksperiencat e hershme edukative janë thelbësore për t’i ndihmuar fëmijët e 

vegjël të fillojnë shkollën të gatshëm për sukses. Fëmijët të cilët marrin pjesenë kopshte 

me kualitet të lartë dhe programe edukative të fëmijërisë së hershme mësojnë më mirë 

dhe kanë sukses në shkollë (Brown, 2002). Ndërsa Departamenti i Edukimit të SHBA, 

ka bërë vlerësimin e të gjitha programeve edukative që ofrohen në vend me qëllim të 

përcaktimit të efikasitetit të programeve më kualitative në vend (NCER, 2008).

Duke u bazuar në teoritë mbi zhvillimin e fëmijëve në fëmijërinë e hershme si dhe 

studimet empirike të cekura më lart u ngrit pyetja kërkimore dhe hipoteza në vijim. 

Pyetja kërkimore 2: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë përsa 

i përket formës së edukimit të fëmijëve gjatë moshës parashkollore? 

Hipoteza 2. 

HA:  Ekzistojnë dalime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë midis fëmijëve, 

sipas formës së edukimit parashkollor.

H0: Nuk ekzistojnë dalime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë midis 

fëmijëve, sipas formës së edukimit parashkollor.

 Alisa (2003) dhe Okumu (2008) cituar nga Onzima (2010) kanë gjetur se fëmijët 

nga familjet me arsim të lartë të performojnë më mirë, për shkak se prindërit i inkurajojnë 

ata për të bërë këtë apo për shkak se prindërit i lexojnë, i monitorojnë dhe mbikëqyrin 

progresin akademik të fëmijëve të tyre. Mirëpo, nga Larreau Annet, 2003 cituar nga 

(Onzima 2010) theksohet se ndonjëherë, disavantazhet me të cilat ballafaqohen prindërit 

me edukim të ulët përpara fëmijëve mund të jenë motivuese që të jenë më të angazhuar 

në shkollë dhe në këtë mënyrë të dalin më suksesshëm. Boethel (2004) thekson se 

ambienti familjar i fëmijëve të vegjël- duke përfshirë edhe faktorët që kanë të bëjnë 
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me bekgraundin familjar edhe ndërveprimin midis fëmijëve dhe anëtarëve të tjerë në 

familjes- është ngushtë i ndërlidhur me shkathtësitë dhe aftësitë e tyre të rëndësishme 

para fillimit të klasës së parë. Në studimin e tyre (Gigazlogou et al.) theksuan se ka 

dallime midis djemve dhe vajzave në zhvillimin motorik vetëm sa ipërket lojës me top, 

në favor të djemve. Edhe Zuna (2003) dhe Dërvodeli (2010) theksojnë rolin e nivelit 

të arsimimit të prindërve dhe përgatitjes pedagogjike për prindërim të mirë. Bazuar 

në këto studime si dhe në teoritë mbi zhvillimin e fëmijëve në moshën parashkollore, 

ngritet edhe pyetja dhe hipoteza në vazhdim:

Pyetja kërkimore 3:A ka ndërlidhje midis nivelit arsimor i prindërve të fëmijëve 

dhe nivelit e gatishmërisë për klasë të parë? 

Hipoteza 3. 

HA: Ekziston ndërlidhje pozitive midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe 

nivelit të arsimimit të prindërve.

H0: Nuk ekziston ndërlidhje midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe 

nivelit të arsimimit të prindërve.

Në studimin e Espinosa,Thornburg dhe Mathews (1997) në lidhje me dallimet 

midis fëmijëve të vendeve urbane dhe rurale nuk u gjetën dallime domethënëse në 

nivelin e gatishmërisë për klasë të parë. Ndërkaq sipas studimit të Wonga et al. (2013), 

pa pasur qasje në përkujdesje të duhur parashkollore dhe në mungesë të literaturës 

ndërkomëbtare është shumë e qartë se shumica e fëmijëve të fshatrave e sidomos 

ata të familjeve të varfëra, nuk do të jenë të gatshëm për shkollë. Kur fëmija nuk 

është i gatshëm për shkollë, do të jetë mbrapa në aftësi kognitive, aftësi gjuhësore e 

matematikore, mbrapa në shëndetin fizik dhe mendor si dhe në sjellje sociale. Është 

mirë e ditur se nëse një fëmijë fillon shkollën jo i gatshëm, në shumicën e rasteve nuk 

do të jetë në gjendje të arrijë të tjerët. Sipas Temple (2009) fëmijët e vendeve rurale 

tregojnë pjesëmarrje jo të mirë në krahasim me ata të vendeve urbane pasi  ata është 

e mundur që të kenë pasur kujdes gjatë moshës parashkollore nga prindërit e tyre ose 

nga ana e familjarëve të tjerë të afërm, ndërsa fëmijët e vendeve urbane kryesisht janë 
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të përfshirë në kopshte me qëndrim ditor. Sipas Giagazoglou, Kypiarus, Fotiadou & 

Angelepoulou (2007) fëmijët e qyteteve janë më të zhvilluar në aspektin e zhvillimit 

motorik sesa fëmijët e fshatrave. Përkundër kësaj fëmijët e fshatrave treguan rezultate 

më të mira në shkallën lokomotore të zhvillimit. Duke u nisur nga këto studime, nga 

teoria e zhvillimit socio- emocional te Eriksonit si dhe nga situata reale në vendin tonë, 

meqë shumica e fshatrave nuk ofrojnë mundësi zhvillimi përshtatshme për fëmijët e 

moshës parashkollore është ngritur hipoteza në vijim: 

Pyetja kërkimore 4: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë midis 

fëmijëve që jetojnë ne qendra urbane dhe atyre rurale? 

Hipoteza 4

HA: Ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, midis fëmijëve 

që jetojnë në qendra urbane dhe në zona rurale. 

H0:  Nuk ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, midis 

fëmijëve që jetojnë në qendra urbane dhe në zona rurale.

Pyetja kërkimore 5: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë së fëmijëve për klasë 

të parë midis fëmijëve që jetojnë në familje të madhësive të ndryshme? 

Mund të supozohet se edhe madhësia e familjes luan rol të rëndësishëm në nivelin e 

përgatitjes së fëmijëve për klasë të parë. Sipas studimit të Drzal et al. (2004) tek Mathur 

(2006) raportohet se sa më e madhe familja aq më i ulët ishte zhvillimi i fëmijëve. Black, 

Devereux dhe Salvanes kanë gjetur korrelacion negativ midis madhësisë së familjes dhe 

edukimit të fëmijëve, por kur është përfshirë edhe rendi i lindjes së fëmijës, madhësia 

e familjes doli të mos ketë ndikim fare. Edhe sipas studimit të Mathur (2006) rezultatet 

e fëmijëve të klasave të para midis fëmijëve të familjeve me madhësi të ndryshme nuk 

dallonin fare me domethë nie statistikore.

Hipoteza 5

HA: Ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë përsa i përket 

madhësisë së familjes në të cilën fëmijët jetojnë.
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H0: Nuk ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë për sa i 

përket madhësisë së familjes në të cilën fëmijët jetojnë.

1.4. Rëndësia e hulumtimit

Ky hulumtim është mjaft i rëndësishëm në fushën e edukimit dhe arsimit në 

fëmijërinë e hershme. Përfituesit nga ky hulumtim, mund të jenë: prindërit, edukatorët, 

mësuesit e klasës së parë, specialistët e edukimit (pedagogu, psikologu, mjeku, 

sociologu), Fakulteti i Edukimit, hartuesit e programeve të edukimit, hartuesit e politikës 

arsimore MASHT, si dhe krijuesit e teknologjisë së edukimit parashkollor. 

 Mungesës së hulumtimve të deritanishme i kontribon me gjetjet të cilat mund t’i 

ndihmojnë prindërve të fëmijëve parashkollorë për të vendosur formën përshtatshme të 

edukimit institucional apo familjar, në të mirë të përgatitjes socio-emocionale, kognitive 

dhe motorike të fëmijëve. Ky hulumtim jep informacion për prindërit e fëmijëve të 

moshës parashkollore se, kjo moshë është shumë e rëndësishme dhe se është në dorën 

e tyre nëse fëmijët do të fillojnë klasën e parë të përgatitur apo do të fillojë shkollimin 

formal të papërgatitur me frikën e dështimit dhe të dalluar nga të tjerët. Edhe nëse 

përfshirja e të gjithë fëmijëve në kopshte është e pamundur për kushtet tona socio-

ekonomike, së paku synohet vetëdijësimi i rëndësisë së edukimit kualitativ të fëmijëve 

parashkollor, çoftë në familje apo në kopësht. 

Para se të fillojnë klasën e parë, disa prej fëmijëve, kanë fatin të jenë të përfshirë 

në edukimin parashkollor të institucionalizuar- kopshte. Gjatë kësaj kohe, edukimi i 

tyre do të jetë në duart e edukatorëve të përgatitur e të kualifikuar për punë me fëmijëtë 

e kësaj moshe. Besohet se gjatë përgatitjes së tyre janë të informuar me ligjësitë e 

parimet e edukimit të fëmijëve parashkollorë, mirëpo, ky studim, do t’ ju ofrojë atyre  

informacion shtesë në lidhje me nevojat e fëmijëve parashkollorë për të nxënë e për 

t’u përgatitur për klasë të parë. Kjo përgatitje, do të jetë edhe më e suksesshme nëse 

është në dorën e edukatorëve të cilët përcjellin literaturën dhe zhvillojnë aftësitë e tyre 

profesionale gjatë gjithë jetës. Edukatorët do të informohen dhe përfitojnë shkathtësi në 

lidhje me përcjelljen dhe vlerësimin e përparimit të nxënësve parashkollorë dhe në fund 
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fare, para se ata të shkojnë në shkollë, të japin një vlerësim profesional për shkallën e 

zhvillimit socio-emocional, kognitiv dhe motorik të secilit fëmijë. 

Gjithashtu ky studim ndihmon mësimdhënësit e klasave të para, duke i 

vetëdijësuar ata se fëmijët që fillojnë shkollën janë të zhvilluar sipas individualitetit të 

tyre, janë unikë në zhvillimin e tyre psiko-fizik dhe se shkolla duhet t’i pranojë ashtu 

siç ata janë. Përcaktimi i gatishmërisë përmes instrumentave të standardizuara do të 

mundësojë njohjen paraprake të nxënësve që fillojnë klasën e parë, dhe në këtë mënyrë 

mësimdhënësit do të jenë në gjendje t’i përgjigjen kërkesave, nevojave dhe interesave 

të tyre. 

Specialistët e përfshirë në edukimin e fëmijëve, si: pedagogu, psikologu, 

mjeku, sociologu duhet të dinë si të  promovojnë zhvillimin dhe të nxënit e fëmijëve 

parashkollorë. Të dish të bësh këtë kërkon të njohësh dhe të kuptosh karaktersitikat dhe 

nevojat e tyre si dhe të njohësh ndikimet e shumëllojshme në zhvillimin dhe të nxënit 

e fëmijëve (Morrison, 2011). Ky hulumtim iu jep atyre informacionin se çfarë duhet 

te presim nga fëmijët e kësaj moshe, si duhet të sillemi me ta dhe çfarë t’u ofrojmë 

fëmijëve parashkollorë, në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për një fillim të 

mbarë të klasës së parë. Fakulteti i Edukimit, duke e ditur se përgatit mësimdhënës dhe 

edukatorë, do të mund të shfrytëzojë studimin në fjalë, për të përgatitur edukatorë e 

mësimdhënës me informacione të freskëta nga gjetjet origjinale nga vendi. Në të njëjtën 

mënyrë, ky studim mund të përdoret edhe nga ana e hartuesve të programeve edukative, 

duke iu referuar informacioneve origjinale dhe të kohës së fundit. 

Ky hulumtim është mjaft i rëndësishëm edhe për faktin se përmes rezultateve 

dhe gjetjeve do të informohen hartuesit e politikave arsimore- MASHT, në lidhje me 

rëndësinë e edukimit gjatë moshës parashkollore, përgatitjes optimale për të filluar klasën 

e parë të gatshëm në aspektin socio-emocional, kognitiv e motorik.  Në këtë mënyrë ata 

do të inkurajohen të punojnë drejt përcaktimit të prioriteteve në hartimin e politikave 

progresive për edukimin dhe arsimin cilësor të brezave të rinj. Secilit fëmijë, i duhet 

dhënë mundësia e njëjtë që të jetë pjesë e edukimit parashkollor të institucionalizuar. 

Gjithashtu, programet parashkollore që u ofrohen fëmijëve duhet t’u përshtaten aftësive 
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psiko-fizike, nevojave dhe interesave të moshave përkatëse. Përgatitja për klasë të parë, 

është njëri nga 10 prioritetet e Panelit Kombëtar të Qëllimeve Arsimore të Qeverisë 

Amerikane në vitin 1990, si partneritet midis Presidentit dhe qeveritarëve të vendit me 

qëllim të avansimit të performancës së arsimit në Amerikë. Ky panel kishte për detyrë, 

monitorimin e progresit shtetëror në drejtim të Qëllimeve Kombëtare Arsimore të cilat 

do të duhej të arriheshin deri në vitin 2000. 

Duke u ndërlidhur me studimin tonë, qëllimi i parë deklaronte se të gjithë fëmijët 

do të fillojnë shkollën të përgatitur për të nxënë, dhe përfshinte tri objektiva specifike: 

1) të gjithë fëmijët do të kenë qasje në programe përshtatshme të zhvillimit dhe të 

kualitetit të lartë të cilat ndihmojnë fëmijët të përgatiten për shkollë; 2) Secili prind 

në SHBA do të jetë edukatori i parë i fëmijës dhe do ti kushtohet kohë çdo ditë për t’i 

ndihmuar prindërve që fëmijët e tyre të mësojnë, dhe prindërit   do të kenë casje në 

trajnime dhe mbështetje që i nevoitet dhe 3) fëmijët do të kenë ushqim, përvoja me 

aktivitete fizike dhe përkujdesje shëndetësore të nevojshme për të filluar shkollën me 

mendje dhe trup të shëndoshë dhe të kenë zgjuarsi mendore të nevojshme për të qenë 

të gatshëm për të mësuar, gjithashtu edhe numri i fëmijëve të lindur në nënpeshë do 

të reduktohet duke përmirësuar sistemin shëndetësor paranatal (Goal One Technical 

Planning Group, 1993).

Krijuesit e teknologjisë së edukimit parshkollor do të mund të shfrytëzonin këtë 

studim, për të orientuar dizenjimin dhe prodhimin e mjeteve didaktike përshtatshme, të 

cilat promovojnë të nxënit dhe zhvillimin gjatë moshës parashkollore. 

Duke u bazuar në këtë studim ata duhet ofruar mjete specifike për zhvillimin e 

muskujve, zhvillimin e të menduarit si dhe për të mundësuar që përmes lojës të krijohen 

situata ku zhvillohet socializimi dhe zhvillimi emocional i fëmijëve parashkollor.

1.5. Kufizimet e hulumtimit

Hulutmimi i ndikimit të edukimit parashkollor në gatishmërinë e fëmijëve për 

klasë të parë, mund të ketë kufizimet si në vijim:

1. Vlefshmëria e popullatë s ose përgjithësimi i rezulateve përtej shtetit të Kosovës 
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do të jetë i limituar;

2. Fëmjëve do t’u jepet vetëm një mundësi për t’u vlerësuar  për gatishmërinë e 

tyre për shkollë. Ata mund të mos ndjehen mirë, mund të frikësohen nga vlerësuesi, 

mund të përjetojnë bllokim në përgjigjet të cilat në kushte të tjera do t’i jepnin pa 

problem.

3. Prindërit mund të mos jenë të sinqertë në përgjigjet e tyre për fëmijët e tyre. 

Prindërit zakonisht janë subjektivë në vlerësimin e fëmijëve të tyre. etj.

1.6. Fokusimi i hulumtimit

Ky hulumtimi do të kufizohet në:

1. Përfshirjen në kampion vetëm të fëmijëve që sapo kanë filluar klasën e parë, 

duke inkuadruar në hulumtim fëmijë nga gjashtë qytete të Kosovës, tri qytetëza dhe 

shtatë fshatëra në rajone të ndryshme të vendit

2. Fëmijët do të vlerësohen për gatishmërine e tyre kognitive, motorike, gjuhësore 

dhe matematikore. 

3. Prindërit e fëmijëve të përfshirë në kampion do të përgjigjen në pyetësorin i cili 

përcakton nivelin e gatishmërisë socio-emocionale të fëmijëve.

1.7. Përcaktimi i termave dhe operacionalizimi i tyre

Edukimi parashkollor: përfshin fëmijët nga lindja deri me regjistrimin e tyre në 

shkollën fillore. (Ligji mbi edukimin parashkollor,2006). 

Zhvillimi në fëmijërinë e hershme: Zhvillimi i fëmijërisë së hershme është 

një koncept shumëdimensional që mbulon periudhën e hershme të fëmijërisë prej 

paralindjes deri në 6 vjeç dhe përfshin një sërë shërbimesh të koordinuara për fëmijët e 

vegjël dhe familjet. Nga  perspektiva e të drejtave, në kuadrin e Konventës për të drejtat 

e fëmijës, zhvillimi në fëmijërinë e hershme merr në konsideratë përmbushjen e të 

drejtave të fëmijëve për mbijetesë, zhvillim, pjesëmarrjes, dhe mbrojtje (Britto, Ravens 

& Ponguta, 2011). Në  kë të  kohë  fë mijë t më sojnë  të  kujdesen më  shumë  pë r veten 

e tyre. Po ashtu fë mijë t zhvillojnë  më  tej konceptin pë r veten, pë r identitetin gjinor 
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dhe rolet gjinore si dhe një  së rë  shprehishë  lidhur me fillimin e shkollë s: njohja e 

numrave, e gë rmave, e tingujve etj. (Karaj, 2005).

Gatishmëri për klasë të parë: është një term i gjerë i cili përfshinë pjekurinë 

intelektuale, sociale dhe atë emocionale. Gatishmëria është një shkallë në zhvillimin e 

fëmijës kur ai mund të mësojë lehtë, në mënyrë efektive dhe pa shqetësime emocionale.  

Nuk mund të jetë një pikë definitive e zhvillimit, sepse zhvillimi është proces i 

vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Më tepër është një gjendje që tregon se fëmija është i 

gatshëm për të mësuar (Brainline, 2003). 

Operacionalizimi: Në këtë studim, gatishmëria për klasë të parë është matur përmes 

pesë fushave kryesore të zhvillimit të fëmijëve që kanë të bëjnë me: Zhvillimin kognitiv, 

zhvillimin socio-emocional, zhvillimin motorik, zhvillimin gjuhësor dhe matematikor.

Institucione parashkollore: mund të përcaktohen objektet apo shtëpitë e 

konventuara të cilat janë të ndërtuara në mënyrë speciale për të ofruar programe 

parashkollore dhe të cilat plotësojnë nevojat edukative dhe zhvillojnë nevojat e fëmijëve 

deri në regjistrimin e tyre në shkollë fillore. Ligji mbi edukimin parashkollor (2006). 

Në vendin tonë këto institucione dallohen me dy emërtime sipas moshës së fëmijëve: 

Çerdhe për moshën 0-3 vjeç dhe kopshte për moshën 3-6 vjeç. (Zuna, 2000). 

Kopsht i fëmijëve: Institucion parashkollor për fëmijë… (Thomai et.al. 2006). 

Institucion arsimor, që ka për detyrë të kryejë edukimin shoqëror të fëmijëve 3-6 vjeç, 

të sigurojë zhvillimin e rregullt fizik e mendor të tyre, t’u japë elementet e para të 

edukimit estetik, t’i pajisë me vetitë më elementare të moralit …dhe të edukatës së 

punës si dhe t’i përgatisë për të hyrë në shkollë. (Osmani, 1983)

Operacionalizimi: Në këtë studim është kërkuar nga prindërit të deklarohen në 

lidhje me përfshirjen ose jo të fëmijëve të tyre në institucione parashkollore.

Klasa parafillore: Përfshijnë fëmijët e moshës 5-6 vjeçare dhe kryesisht janë pjesë 

e shkollave fillore. ( Ligji mbi edukimin parashkollor, 2006).

Është kërkuar deklarata e prindërve rreth përfshirjes së fëmijëve në klasa parafillore.

Familje: Bashkësi e prindërve, e fëmijëve dhe të afërmve të tjerë, që jetojnë e 

banojnë së bashku. (Thomai et.al. 2006)
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Zhvillimi kognitiv: Zhvillimi i aftësive dhe kapaciteteve njohëse nga lindja deri në 

moshë të vjetër (Colman, 2001).

Operacionalizimi: Në këtë studim, zhvillimi kognitiv është matur përmes treguesve 

të cilët përbënin faktorë të zhvillimi kognitiv si: aftësia për të bërë analizë, dallime, 

sintezë, asociacione, konkludime, orientimi në hapësirë, kujtesa afatshkurtër, kujtesa 

afatgjatë, njohja e formave etj.

Zhvillimi social: ka të bëjë me aspektin si fëmija ndërvepron me personat e tjerë 

(prindërit, kujdestarët parësorë, edukatorët, familjarët, moshatarët dhe të rriturit e tjerë) 

dhe si ndërveprimet me personat e tjerë ndikojnë në zhvillimin e tij/saj. Zhvillimi social 

i ndihmon fëmijës të njohë mjedisin social që e rrethon, mjedisin kulturor dhe traditën, 

si dhe të zhvillojë kuptimin për komunitetin. Sjellja e hershme sociale ndikohet në 

mënyrë të konsiderueshme nga praktikat e prindërve për rritjen e fëmijëve, duke 

përfshirë mënyrën se si prindërit realizojnë zbatimin e rregullave, si japin ndihmën dhe 

nxitjen fëmijës së tyre (MASHT, 2011). 

Operacionalizimi: Në këtë studim, në lidhje me gatishmërinë sociale të fëmijëve 

janë përgjegjur prindërit të cilët kanë deklaruar nëse fëmija i tyre, ka një shok/shoqe, 

e fton atë në shtëpi, ndan gjërat me fëmijë të tjerë, integrohet lehtë me grupin, është i 

dashur me të tjerët etj. 

Zhvillimi emocional: ka të bëjë me aspektin si ndjehet fëmija për vetveten dhe për 

botën që e rrethon, si i shpreh ndjenjat, emocionet ndaj vetes dhe të tjerëve. Po ashtu 

përmes zhvillimit emocional të fëmijës bëhet rritja dhe edukimi i ndjenjës së besimit, 

miqësisë dhe bashkëpunimit. Zhvillimi i emocioneve ndikohet nga mjedisi shoqëror 

dhe mënyra se si njerëzit i përgjigjen atyre. (MASHT, 2011).

Operacionalizimi: Kjo fushë e zhvillimit është matur në këtë studim përmes 

treguesve që kan të bëjnë me gjendjen emocionale të fëmijës kur ndahet nga prindërit, 

shqetësimet, agresivitetin, nëse fëmija ka frikë të paraqitet para të tjerëve, nëse godet 

fizikisht të tjerët, nëse qanë kur nuk kryen dot një detyrë, nëse është i hareshmë, 

ëndrrimatr etj.

Zhvillimi motorik: Aftësitë motorike janë pjesë integrale e procesit të zhvillimit 
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të tërësishëm, vecanërisht gjatë moshës parashkollore (Malina & Bouchard, 1991 tek 

Giagzolou et al. 2007). Këto aftësi kanë të bëjnë me zhvillimin e koordinimit të muskujve 

të imët dhe të mëdhenj tek fëmijët. Lëvizjet e muskujve të imët përfshijnë koordinimin 

e muskujve të imët në duar dhe gishtërinjë. Aftësitë e fuqishme të muskujve të imët janë 

thelbësore për të kryer veprimet si: të shkruarit, prerja, përdorimi i lugës, mbërthimi i 

pullave, ndërtimi i një puzleje, shtypja e butoneve si dhe lidhja e tojave të këpucëve 

etj. Aftësitë motorike të muskujve të mëdhenjë përfshijnë muskujt në duar, në këmbë 

dhe në trup. Këto aftësi përfshijnë, ecjen, vrapimin, kërcimin, kapërcimin, hedhjen, 

ngjitjen e shumë veprime të tjera. Këto aftësi lëvizore përfshijnë edhe lëvizjet e vogla të 

grupeve të msukujve të mëdhenj (Schoolsparks , 2013). Sipas Morris & Maisto (2008)

Në njëfarë shkalle prindërit e përshpejtojnë përvetësimin e shprehive motore tek 

fëmijët, duke iu bërë stërvitje të mjaftueshme, duke i nxitur dhe praktikuar. 

Operacionalizimi: Kjo fushë e zhvillimit në këtë studim është matur përmes 

aktivizimit të fëmijëve në kryerjen e disa veprimeve që kërkojnë lëvizjen e muskujve të 

imët dhe të mëdhenj. P.sh. Mbërthimi i kopsave, vizatimi në sipërfaqe të ngushta, prerja 

me gërshërë, modelim me plastelinë, sajim i puzleve (puzzle), ngjyrosje etj si dhe për 

musjkujt e mëdhënjë: kërim, kapje topi, hedhje topi, veshje, zhveshje etj.

Zhvillimi gjuhësor: Deri në moshën pesë vjeçare, shumica e fëmijëve, arrijnë të 

zotërojnë tingujt e gjuhës së tyre amtare, por mund të kenë mbetur edhe disa tinguj 

të pazotëruar tërësisht (Woolfolk, 2011). Zhvillimi gjuhësor është procesi me të cilin 

fëmija mund të kuptojë dhe komunikojë gjuhën gjatë fëmijërisë së hershme. Nga lindja 

deri në moshën pesë vjeçare, fëmijët zhvillojnë gjuhën në një ritëm shumë të shpejtë. 

Fazat e zhvillimit gjuhësor janë universale për të gjithë njërëzit. Megjithatë, mosha dhe 

ritmi me të cilin një fëmijë arrin të mësojë gjuhën dallojnë tek fëmijët.Për këtë, zhvillimi 

gjuhësor tek një fëmijë duhet të krahasohet me normat dhe jo me një fëmijë tjetër. Në 

përgjithësi, vajzat zhvillohen në aspektin gjuhësor më shpejt se djemtë. Më tepër se 

secili aspekt i zhvillimit, zhvillimi gjuhësor reflekton zhvillimin dhe maturimin e trurit. 

Pas moshës pesë vjeçare bëhet më e vështirë për shumicën e fëmijëve të mësojnë një 

gjuhë Encyclopedia of Children’s Health, (2014).
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Operacionalizimi: Kjo fushë e zhvillimit në këtë studim është matur përmes 

disa kërkesave të drejtëpërdrejta për fëmijët, duke filluar nga: përshkrimi kronologjik 

i një tregimi, sekuenca auditive, përgjigjet në pyetje logjike në lidhje me tregimin, 

plotësimi i fjalive mungesore, konkludimi dë gjimor, asociacionet dë gjimore etj. 

Zhvillimi matematikor: Zhvillimi matematikor dhe dituritë mbi numrat përfshijnë aftësi 

të ndryshme, siç janë: Njohja e numrave dhe emërtimi i tyre, numërimi, korrespondimi 

një për një, njohja dhe krijimi i modeleve, formave, si dhe kategorizimi e klasifikimi. 

Operacionalizimi: Kjo fushë e zhvillimit është matur përmes treguesve të 

drejtëpërdrejtë si: numërimi, identifikimi i numrave, llogaritje me numratore, krahasim 

i bashkësive, krahasim i madhësive të trupave, krahasim i lartësisë, gjerësisë, emërtimi 

i formave gjeometrike etj.

1.8. Konsiderata etike

Ky studim është dizenjuar në bazë të parimeve të konsideratës etike për studime 

hulumtuese. 

Meqenëse në këtë studim është përdorur testi vlerësues i gatishmërisë për klasë 

të parë i autores Joy dy Plooy, i cili është shkarkuar nga interneti, nga Institucioni 

Brainline Learning World është kërkuar dhe është marër leje për përdorimin e tij në 

hulumtim. Pas kësaj , përpara se të mblidheshin të dhënat është kërkuar aprovimi i 

institucioneve të cilat janë përfshirë në studim. Më pas përmes fëmijëve të përzgjedhur 

në kampion u është dërguar prindërve pyetësori për prindër dhe sqarimi i qëllimit ë 

hulumtimit dhe çështja e konfidencialitetit mbi testimin e nivelit të gatishmërisë për 

klasë të parë tek fëmijët e tyre. Gjatë përpunimit të të dhënave asnjëherë nuk janë 

përdorur emrat e fëmijëve ose të prindërve. Është sqaruar edhe tek mësimdhënësit e 

klasave të para se këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllime akademike dhe gjetjet 

do të jenë të integruara pa etiketime eventuale të shkollave pjesëmarrëse në hulumtim. 

1.9. Organizimi i studimit

 Studimi është i organizuar në 6 kapituj të cilët janë të përshkruar në vijim.
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Në kapitullin e parë paraqitet një vështrim mbi situatën e fëmijëve të moshës 

parashkollore, format e edukimit që ofrohen, përparimet eventuale në drejtim të 

hartimit të dokumentacionit ligjor, hulumtimet në fushën e edukimit parashkollor në 

vend dhe më pas, pjesë e këtij kapitulli janë edhe: qëllimi i studimit, rëndësia, pyetjet 

dhe hipotezat, kufizimet e studimit, përkufizimi i operacional i termave, konsiderat 

etike  si dhe organizimi i studimit.

 Në kapitullin e dytë janë paraqitur teoritë psiko-pedagogjike, mbi të cilat 

mbështeten edhe hipotezat e hulumtimit, që kanë të bëjnë më zhvillimin e fëmijës gjatë 

moshës parashkollore. Këto teori shkencore sqarojnë hollësisht nevojat, interesat dhe 

mundësitë e zhvillimit psiko-fizik të fëmijëve gjatë moshës parashkollore. Duke filluar 

me qasjen e Frojdit e me pas me teorinë e J. Piazhe, M. Montesori, L. Vigotski, E. 

Erikson si dhe J. Djuit dalin edhe hipotezat e studimit të cilat parashtrohen tutje në 

kapitullin e metodologjisë së hulumtitmit. 

 Në kapitullin e tretë  përfshihet analiza e hulumtimeve empirike në vend dhe 

më gjerë, hulumtime të cilat janë fokusuar në ndikimin e familjes dhe funksionit të saj 

psiko-pedagogjik në drejtim të përgatitjes së fëmijëve për klasë të parë, si dhe, ndikimin 

e edukimit të institucionalizuar parashkollor dhe kontributin e tij në përgatitjen e 

fëmjijëve për klasë të parë. Studimet në fjalë, gjithashtu orientojnë pyetjet kërkimore si 

dhe formulimin e hipotezave, në një masë të konsiderueshme.

 Kapitulli i katërt  ka të bëjë me metodologjinë e hulumtimit empirik, duke filluar 

nga kampioni dhe kampionimi, instrumentat matëse, dizajni dhe procedura e mledhjes 

së të dhënave dhe procedura e analizës së të dhënave.

 Kapitulli i pestë, i kushtohet rezultateve të dalura nga analizat statistikore, të 

cilat fillojnë me analizat deskriptive të frekuencave, analiza faktoriale për pyetësorin e 

fëmijëve, analizat e normalitetit dhe homogjenitetit, analizat e krahasimit të mesatareve, 

regresioni linear, etj.

 Në kapitullin e gjashtë punimi fokusohet tek diskutimi i rezultateve dhe analiza 

e krahasimi midis rezultateve të hulumtimeve të ngjashme nëpër vende të ndryshme të 

botës.
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 Në kapitullin e shatë paraqiten përfundimet dhe rekomandimet e dala nga gjetjet e 

studimit si dhe nga analiza e shqyrtuar e literaturës së kësaj fushe.
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2. SHQYRTIM I LITERATURËS 

HYRJE

Shqyrtimi i teorive në këtë hulumtim është i ndarë tri pjesë kryesore: në pjesën 

e parë shqyrtohen teoritë më të njohura mbi edukimin parshkollor,  siç janë: Teoria e 

zhvillimit kognitiv e Piazhesë, teoria e Vigotskit mbi të nxënit në moshën parashkollore, 

teoria e Maria Montesorit mbi edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore, teoria e 

Xhon Djuit mbi të nxënit, teoria e Erik Erikson mbi zhvillimin social, emocional dhe 

mendor të fëmijëve gjatë fëmijërisë së hershme.

 Në  pjesë n e dytë  shqyrtohen studimet empirike mbi efektet e edukimit 

parashkollor në vende të ndryshme të botës. Këto studime empirike ndahen në studimet 

të cilat kanë hulumtuar efektet e edukimit parashkollor në familje, dhe në studimet të 

cilat hulumtojnë efektet e edukimit parashkollor të institucionalizuar, në gatishmërinë 

e fëmijëve për klasë të parë. 

Pjesa e fundit e shqyrtimit të literaturës ka të bëjë me përcaktimin e kuptimit të 

nocionit të gatishmërisë për shkollë. Në këtë pjesë të shqyrtimit të literatures do të  

jipen definime të  ndryshme në  lidhje me gatishmë rinë  pë r shkollë  si dhe kriteret e 

ndryshme që  pë rcaktojnë  nivelin e saj. 

2.1. Teoritë mbi zhvillimin e fëmijëve gjatë moshës parashkollore

Para se fëmija të fillojë klasën e parë, ai kalon nëpër një fazë mjaft të rëndësishme 

të zhvillimit dhe të rritjes, e cila njihet si mosha parashkollore. Gjatë kësaj moshe 

KAPITULLI 2
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ndodhin ndryshime të mëdha të natyrës fizike dhe mendore. Fëmijët, deri në moshën 6 

vjeçare arrijnë pjekurinë dhe në njëfarë mënyre bëhen të gatshëm për të filluar klasën e 

parë të shkollimit fillor. Për këtë periudhë jetësore janë dhënë shumë teori në lidhje me 

ligjësitë e zhvillimit, duke filluar nga ai fizik, kognitiv, social e emocional. 

Teoritë e zhvillimit të fëmijëve ndryshojnë shumë nga qëllimi dhe përmbajtja që 

kanë. Kështu, teoria psikoanalitike fokusohet në aspektet emocionale dhe motivuese 

të zhvillimit, ndërsa teoritë e të nxënit  fokusohen kryesisht në efektet që ka mjedisi 

në sjelljen e fëmijës dhe, në veçanti, në atë se si të rriturrit duhet të sillen dhe të 

kontrollojnë veprimet e tyre. Teoria e Piazhesë fokusohet në zhvillimin e funksioneve 

intelektuale: në zgjidhjen e problemeve dhe formimin e koncepteve. Teoria e përpunimit 

të informacionit fokusohet kryesisht në vëmendjen, kujtesën dhe aftësitë për të zgjidhur 

problemet. 

Edhe pse në përmbajtje teoritë nuk ndryshojnë shumë, ato dallohen ndërmjet tyre 

në shpjegimin e çështjeve themelore, të natyrës së zhvillimit të fëmijës (Kamani, 2004). 

Disa nga teoritë e paraqesin fëmijën krejt pasiv ndaj zhvillimit. Sipas tyre, fëmijët 

vetëm kundërveprojnë ndaj stimujve të mjedisit, por nuk inicojnë sjellje të caktuara. 

Shumë teoricienë e shikojnë zhvilimin si grumbull të asocimeve të mësuara, që janë 

rezultat i mjedisit, stimulit dhe përgjigjes.

2.1.1. Teoria e zhvillimit kognitiv e Piazhesë (Jean Piaget)

Asnjë njeri nuk kishte ndikim aq të madh në studimin e aftësive  mendore të fëmijëve 

sa Zhan Piazhe (Jean Piaget) Edhe pse ka disa probleme në kuptimin e shpjegimeve 

dhe përshkrimeve të këtij zhvillimi, Piazhe definoi shumë çështje të rëndësishme në 

zhvillimin e të menduarit të fëmijëve dhe teoria e tij frymëzoi një filozofi nga e cila 

vazhdon të ndikohet edukimi (Presley & McCormick, 2007).

Teoria e Piazhesë u fokusua kryesisht në zhvillimin kognitiv (njohës). Ai shpjegoi 

sesi fëmijët zhvillojnë njohuritë për botën që i rrethon, si mendojnë dhe zgjidhin 

problemet dhe, si proceset e njohjes ndryshojnë sipas stadeve, nga lindja deri në moshën 

e pjekurisë. Të menduarit është një proces i mrekullueshën dhe i ndërlikuar, dhe Piazhe 
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zhvilloi një teori sa të mrekullueshme aq edhe të ndërlikuar për të shpjeguar këtë proces 

(Kamani, 2004).

 Piazhe e portretizoi fëmijën si një individ të gjallë dhe aktiv, i panënshtrueshëm, 

i cili jo thjeshtë reagon, por edhe vepron ndaj mjedisit rrethues. Veprimi, edhe pse 

spontan, është universal, është një cilësi thelbësore e zhvillimit konjitiv të çdo fëmije. 

Fëmijët për nga natyra janë kuriozë dhe vëzhgues. Ata me këmbëngulje kërkojnë të 

gjejnë të rejat, duke u përpjekur t’i përdorin këto të reja  në të kuptuarit e botës. Fëmijët 

shprehin natyrën aktive të sistemit të tyre kognitiv, duke vrojtuar të gjitha objektet 

që mund t’i kapin. Fëmijët e rritur shprehin këtë cilësi në zgjidhjen e problemeve që 

kënaqin kuriozitetin intelektual.

 Piazhe argumentoi se fëmijët nuk presin të tjerët që t’u shtrojnë probleme për 

zgjidhje, ata i gjejnë vetë ato. Është në natyrën e tyre të jenë kuriozë, kërkues dhe të 

interesuar ndaj gjërave të reja. E thënë më thjeshtë, ata që merren me fëmijët duhet të 

dinë se, pavarësisht nga mosha dhe stadi i zhvillimit, të gjithë fëmijët janë të prirur të 

përmirësojnë dhe pasurojnë të kuptuarit e tyre për botën që i rrethon. Zhvillimi i mirë 

kognitiv kërkon një mjedis të pasur, mjedis që ngacmon dhe nxit kuriozitetin e fëmijëve. 

Nga kjo pikëpamje, pasiviteti dhe mungesa e kuriozitetit tek fëmijët konsiderohet 

si gjendje jonormale. Duke u bazuar në këto qëndrime të Piazhesë, nënkuptohet që 

fëmijët të cilët kanë qenë të privuar nga ambienti nxitës, me larmi të objekteve, lodrave, 

ngjyrave, formave etj. nuk mund të kenë zhvilluar aq sa duhet të menduarit e tyre dhe 

se tek ta do të shfaqen vështirësi qysh në fillim të regjistrimit në klasën e parë. Pra, 

për fëmijët gjatë moshës parashkollore, përsa i përket përgatitjes për klasë të parë, nuk 

është se duhet ndjekur ndonjë “shkollë” të caktuar, atyre thjesht duhet dhënë mundësia 

të vëzhgojnë, të eksplorojnë, të sfidohen dhe në këtë mënyrë edhe të bëjnë zgjidhje.

 Përderisa mendimtarët e tjerë të kohës së tij argumentonin se të mësuarit është 

ose i brendshëm (vjen nga fëmija) ose i jashtëm (imponohet nga ambienti, ose mësohet 

nga të rriturit), Piazhe mendonte se asnjëri pozicionim si i veçantë nuk e shpjegon të 

nxënët, por që ndërveprimi i fëmijës me ambientin që e rrethon është ajo që mundëson 

të mësuarit. Ai pohonte se fëmijët ndërtojnë dijet e tyre duke i dhënë kuptim njerëzve, 
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vendeve dhe gjërave të botës së tyre. Ai ishte adhurues i thënies ”ndërtimi është mbi të 

mësuarit” (Hendrick, 1992).  Me këtë ai nënkuptonte se fëmijët mësojnë më së miri kur 

bëjnë diçka, veprojnë vetë dhe krijojnë kuptimin personal të asaj që po ndodh, në vend 

që t’u shpjegohet nga të rriturit.

Ashtu si Montesori, Piazhe besonte se fëmijët kanë nevojë për çdo mundësi të 

mundshme për t’i bërë gjërat vetë. Nga këto pikëpamje të Piazhesë mund të arrijmë 

në përfundimin se gjatë moshës parashkollore, kur fëmija do të duhej të përgatitej 

për klasën e parë, ai duhet më tepër të jetë aktiv gjatë të nxënit, duke marrë pjesë 

drejtëpërdrejt në ndërtimin e njohurive në mënyrë graduale.

Sipas tij, p.sh. fëmijët mund të jenë të interesuar se si rriten bimët, nëse mësuesja u 

lexon një libër me ilustrime se si rriten bimët, ky mësim do te ngrisë nivelin e njohurive 

të nxënësve. Por nëse fëmija do ta ketë mundësinë që në të vërtetë ta mbjellë një farë, 

procesi i gërmimit, ujitjes, vëzhgimit dhe përjetimit të vërtetë të rritjes së bimës do t’i 

ndihmojë atij të ndërtojë njohuritë për rritjen, të cilën asnjëherë nuk do ta arrinte thjesht 

duke shikuar fotografitë në libër. Fëmija, i cili e ka pasur këtë mundësi, sigurisht që do 

të ketë një të menduar më të zhvilluar edhe gjatë moshës shkollore, kur do të përballet 

me  kërkesa- detyra të cilat kërkojnë, vëzhgim, analizë, sintezë e konkludim.

Njëjtë sikur se Djui, Piazhe besonte se fëmijët mësojnë vetëm kur kureshtja 

e tyre nuk është plotësisht e përmbushur. Ai mendonte se kureshtja e fëmijëve në të 

vërtetë e drejton të mësuarit e tyre. Duke u bazuar në teorinë e Piazhesë, gjatë moshës 

parashkollore, strategjia më e mirë është që fëmijëve t’u zgjohet kurreshtja, t’i bëjmë 

të mendojnë, the t’u ofrohen sfida të vërteta për t’i zgjidhur, më tepër sesa t’ua japim të 

gatshme njohuritë.

Disa të rritur ende përkrahin mendimin se mësuesi është ai që shpërndan 

informacione. Përdorimi i teorisë së Piazhesë për të mësuarit e fëmijëve kërkon të 

ndryshohet imazhi i mësuesit në dikë që kultivon hetimin dhe mbështet hulumtimin 

vetjak të fëmijëve për të gjetur përgjigjet.

Piazhe, gjithashtu theksonte rëndësinë e lojës si rrugë shumë e rëndësishme për 

të nxënë. Kur fëmijët përfshihen në një lojë simbolike (duke bërë një tortë nga rëra, 
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duke përdorur zorrën e ujit të kopshtit si gyp i zjarrëfiksit) ata u japin kuptim objekteve 

dhe aktiviteteve të cilat i rrethojnë. Derisa ata imitojnë çfarë po ndodh rreth tyre, ata 

fillojnë të kuptojnë se si funksionojnë gjërat dhe se për çfarë shërbejnë. Fillimisht ky 

është procesi i provës dhe gabimeve. Megjithatë, me kohën dhe përsëritjen ata përdorin 

informata të reja për të ngritur nivelin e të kuptuarit për botën që i rrethon. Piazhe 

besonte se çdo fëmijë kalon nëpër të njëjtat faza gjatë zhvillimit të të menduarit të tyre. 

Mosha kur ata përmbushin këto faza të zhvillimit mund të ndryshojë. 

 Për shkak të këtij ndryshimi, listat që përvijojnë fazat e zhvillimit të Piazhesë 

mund të ndryshojnë gjithashtu nga pak. Prindërit dhe mësuesit duhet të mbajnë në 

mend se çdo fëmijë ka ritmin e vet të zhvillimit. Dallimet në zhvillim shtrihen në një 

vazhdimësi të gjerë. Kështu, shumë libra citojnë që fëmijët fillojnë të ecin rreth moshës 

dhjetë deri trembëdhjetë muajshe, megjithatë, disa fëmijë ecin tetë muajsh e disa të 

tjerë edhe tetëmbëdhjetë muajsh. Shumë mësimdhënës, por edhe të rritur të tjerë pyesin 

se a mund të ketë diçka që parandalon rritjen- zhvillimin, apo nëse ka mënyra si të 

përshpejtohet ky zhvillim. Piazhe besonte se zhvillimi intelektual i fëmijëve është i 

bazuar pjesërisht në zhvillimin fizik të tyre. Ai gjithashtu besonte se është i ndikuar nga 

ndërveprimi i fëmijëve me ambientin. Ai nuk besonte se mësuesit mund t’i “mësojnë” 

fëmijëve të kuptojnë një koncept. Ai ishte i sigurtë se fëmijët ndërtojnë kuptimin e tyre 

për botën nga gjërat që ata i bëjnë.

Sipas Piazhesë, zhvillimi kognitiv i fëmijëve kalon nëpër 4 faza apo stade. Secili 

prej tyre ka një strukturë konjitive. Elementet e sturkturës së re lindin nga ato të strukturës 

së vjetër, por me aftësi më të sofistikuara. Piazhe mendon se, të gjithë fëmijët, në të 

gjitha shoqëritë dhe kulturat, ndjekin të njëjtat stade të zhvillimit, pa kapërcyer asnjë 

prej tyre. Ai thekson se disa fëmijë përparojnë më shpejtë, të tjerë më ngadalë, dhe disa 

prej këtyre të fundit mund të mos arrijnë kurrë stadin e fundit. 

Stadi sensomotorik (0-24muaj). Ky stad orientohet ndaj veprimeve që zgjidhin 

problemin. Strukturat e njohjes të posalindurit janë të kufizuara  në reflekse të tilla si 

kthimi i kokës ndaj një zhurme, gugatjes etj. Me kalimin e kohës kur fëmija prek, shijon, 

eksploron mjedisin rrethues , fëmija zhvillon atë që Piazhe e quan skema sensomotore, 
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e cila është një strukturë konjitive që rregullon lëvizjet e trupit të fëmijës. Kështu, për 

shembull, lëvizja e kapjes, organizon skemën e hapjes dhe të mbylljes së duarve për 

kapjen e një sendi. Në kohën kur fëmijët i sistemojnë këto skema  primitive , dhe i 

shndërrojnë në skema më të sofistikuara, ata mund të ndiokojnë në mjedisin rrethues. 

Në fund të vitit të parë ata përdorin krahët dhe duart për të vepruar me sende të thjeshta, 

si lugë etj. Që është guri i parë i inteligcës sensomotorike.

Stadi paraoperacional (2-6 vjeç).  Ky stad , afersisht korrespondon me vitet e 

moshës parashkollore. Fëmijët e kësaj moshe kanë të zhvilluara strukturat cognitive 

të ashtuquajtura  skema simbolike, të cilat i mundësojnë atyre të prezantojnë objektet 

ose ngjarjet nëpërmjet  simboleve  siq janë, gjuha, figurat mendore dhe gjestet. Prova 

e parë e kësaj aftësie të përfaqësimit shpesh është shfaqja e imitimit të vonshëm. Pra, 

fëmijët tani janë në gjendje të reprodukojnë ngjarje e sende të cilat i kanë parë shumë 

kohë më parë. P.sh. ata mund të imitojnë agresivitetin e një fëmje që e ka parë para një 

jave në një dyqan. Sipas Piazhesë, parashkollarët shfqain egocentrizimin, mungesë e 

vëmendjes për të tjerët. Ata shohin situatat vetëm nga këndi i tyre i vështrimit dhe nuk 

janë në gjendje të kuptojnë situatën nga këndi i vështrimit të dikujt tjetër. 

Kufizimet e të menduarit  paraoperacional- Pavarësisht  se të menduarit e 

parashkollorit bëhet simbolik,atij i duhet shumë kohë që të arrijë të mendojë në mënyrë 

logjikë. Të menduarit e fëmijës vuan nga shumë kufizime. Këto janë: konkretësia, 

pakthyeshmëria e të menduarit në origjinën e tij, egocentrizmi, centracioni, mungesa 

e aftësisë së konservimit, arsyetimi transduktiv, arsyetimi sinkretik, animizmi, 

realizmi, artificializmi, vështirësitë në përdorimin e koncepteve të kohës, hapësirës 

dhe sekuencës. Për këtë arsye, atyre u nevoitet të ritregojnë tregime, të bisedohet rreth 

përvojave që kanë kaluar ose që do të kalojnë, të flasin për ambientin që i rrethon, 

objektet, njerëzit, raportet midis tyre, pastaj të luajnë lojëra skenike, të manipulojnë 

me objekte të ndryshme, lodra didaktike etj. E tërë kjo, nevoitet që, para se fëmija të 

fillojë klasën e parë, të tejkalojë këto kufizime dhe të fillojë rrugën drejt përshtatjes ndaj 

mjedisit rrethues në shkollë dhe më gjerë.

 Operacionet konkrete (7-11 vjeç). Gjatë këtij stadi, sipas Piazhesë, zhvillohet të 
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menduarit logjik. Dhe vetëm nëse fëmija parashkollor ka përmbushur stadin paraprak 

paraoperacional mund të klaojë më lehtë në operacione konkrete duke mos pasur 

vështirësi gjatë krerjes së detyrave logjike e që janë pjesë e kurrikulit shkollor. Fëmijët 

të cilët kanë pasur përvoja të pasura me aktivitete e mjete përshtatshme do të paraqiten 

të gatshëm për fazën e rradhës, pra fazën e operacioneve konkrete.  Stadi tjetër ka të 

bëjë me operacionet formale e që ka të bëjë me fëmijët e moshës mbi 12 vjeç.

Studimet e sotme kanë evidentuar se Piazheja nënvlerëson disa herë aftësitë 

kognitive të parashkollorit. Vec kësaj, jo në të gjitha rastet fëmijët tregohen egocentric 

dhe jo në të gjitha rastet shfaqin centracionin. Po ashtu, fëmija është më kompetent në 

konservimin e numrit nga se e mendonte Piazhe (Karaj, 2005).

2.1.2.  Teoria e Vigotskit (L.S. Vygotsky 1896-1934) mbi të nxënit në moshën 
parashkollore

 Mendimet e Vigotskit ishin dhe mbeten edhe sot kontradiktore.  Ai kundërshtoi 

analizën e aftesive të fëmijëve duke u bazuar vetëm në rezultatet e testeve. Ai mendonte 

se hulumtimi i kë tyre testeve duhet të jetë kualitativ dhe kuantitativ. Me këtë, ai mendonte 

se vëzhgimet e kujdesshme duhet të konsiderohen aq të vlefshme sa edhe rezultatet në 

teste. Ai ndryshoi mënyrën e të menduarit të edukatorëve në lidhje me ndërveprimin 

e fëmijëve me të tjerët. Puna e tij, tregoi se zhvillimi social dhe kognitiv shkojnë së 

bashku dhe ndërtojnë njëri –tjetrin. Gjithashtu sipas tij, bota në të cilën jetojnë fëmijët, 

është e formuar nga familjet e tyre, komuniteti, statusi social -ekonomik, arsimimi i 

prindërve dhe kultura. 

Kuptimi i kësaj bote, vjen pjesërisht nga vlerat dhe bindjet e të rriturve dhe fëmijëve 

të tjerë në jetën e tyre. Fëmijët mësojnë nga njëri- tjetri për çdo ditë. Ata zhvillojnë 

shkathtësi të  të folurit dhe kuptojnë koncepte, përderisa flasin dhe dëgjojnë njëri-tjetrin. 

(Mooney,2000). Si rrjedhojë e kësaj teorie mund të themi që fëmijët, gjatë moshës 

parashkollore do të kenë mundësi të mësojnë e përgatiten për klasë të parë duke qenë 

pjesë e një ambienti me fëmijë dhe të rritur të tjerë. Edukimi i fëmijëve parashkollor në 

kopsht do t’u mundësojë atyre ndërveprimin me njëri - tjetrin, komunikimin e ndërsjellë 

dhe pikërisht kjo çon drejt përgatitjes dhe zhvillimit optimal të tyre.
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 Sikur se Piazhe, ashtu edhe Vigotski besonte se të nxënit arrihet më tepër kur 

fëmijët luajnë. Kur fëmijët luajnë, ata në mënyrë të vazhdueshme përdorin gjuhën. 

Ata nxisin imagjinatën, diskutojnë  rolet, objektet si dhe drejtimet. Ata përmirësojnë 

njëri - tjetrin. Mesojnë për situata dhe ide të cilat nuk i kanë provuar më parë. Vigotski, 

mendonte se ky ndërveprim kontribon në ndërtimin e dijeve, pra  në të nxënit e tyre. 

Zona e  zhvillimit proksimal është një nga konceptet më të rëndësishme të teorisë 

së Vigotskit. Ai e përcakton  këtë si distancë midis detyrës më të rëndë që mund të 

kryejë fëmija pa ndihmën  e askujt dhe detyrës më të rëndë që fëmija mund ta kryejë me 

ndihmën e dikujt ( Forman, 1999, veper e cituar te Mooney 2000). Ai besonte se fëmija 

mund të ndihmohet nga mësuesi ose ndonjë shok klase ndërkohë që  është duke mësuar 

një koncept të ri. Ndihma e mësuesit ose e shokut i ngjajnë skelës që përdor mjeshtri i 

shtëpisë për të arritur një skaj që nuk e arrin dot. Mësuesi duhet të jetë vëzhgues i mirë 

i nxënësve në mënyrë që të përcaktojë nëse fëmijës i nevojitet kjo  “skelë” apo fëmija 

mund ta kapë dijen pa ndihmën e saj. Nga këto ide të Vigotskit mësojmë se fëmijët gjatë 

të nxënit kanë nevojë për ndihmë, në raste të caktuara, por që shumë çka mund ta bëjnë 

edhe vetë.

Përsa i përket zhvillimit gjuhësor, Vigotski mendonte se gjuha prezanton përvojën 

e ndarë, të nevojshme për të ndërtuar zhvillimin kognitiv. Prandaj ai rekomandon që 

mësuesit që të cilët dëshirojnë të nxisin zhvillimin kognitiv mund ta bëjnë këtë duke 

nxitur të folurit. Fëmijët parashkollorë që edukohen në kopshte kanë më tepër mundësi 

për të komunikuar me më shumë fëmijë që kanë njohuri të ndryshme dhe të mësojnë 

nga ta më tepër se fëmijët e të njëjtës familje. Gjithashtu edhe mësuesit e kopshtit janë 

më të përgatitur për të nxitur lojën, bisedën e ndërveprimin se sa tipa të ndryshëm 

të prindërve, kë shtu për të përkrahur të nxënit social të fëmijëve, mësuesit mund të 

ofrojnë shumë mundësi për fëmijët që t’i ndihmojnë njëri –tjetrit ose të punojnë së 

bashku në një projekt që kanë zgjedhur vetë.
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2.1.3.  Teoria e Maria Montesorit (Maria Montessori) mbi edukimin e fëmi-
jëve të moshës parashkollore. 

Në vitin 1907, Maria Montesori themeloi në Romë të parën Shtëpi për fëmijë 

(Casa dei bambini). Punën e saj e filloi me fëmijë me prapambetje mendore, punë e cila 

filloi ta largonte nga mjekësia. Në momentin që fillon të kuptojë që metoda e saj mund 

të përdoret edhe tek fëmijët “normalë” pa probleme mendore, ajo fillon t’i përkushtohet 

plotësisht kësaj ideje në të gjitha aspektet, duke krijuar kështu sistemin e saj të edukimit 

për fëmijët parashkollorë.

 Shumë ide të saj në ditët e sotme janë aq të njëjta me mënyrën si mendojmë 

për edukimin e fëmijëve në fëmijërinë e hershme saqë na duken shumë bazike. Por 

në vitin 1907, kur Dr. Montesori hapi shkollën e saj të parë me mobilim dhe mjete që 

i përshtateshin madhësisë së fëmijëve dhe me idenë e punës së pavarur të fëmijëve u 

konsideruan shumë radikale. Hulumtimet e saj rreth fëmijëve të vegjël dhe se çfarë 

kanë nevojë të mësojnë ka ndikuar në mënyrat bazike të të menduarit të edukatorëve 

për edukimin në fëmijërinë e hershme. Puna e saj ka siguruar një themel për teoritë e 

më vonshme sit ë Piazhesë dhe të Vigotskit. Shumë qëndrime të atyre që punojnë me 

moshën parashkollore mund të gjurmohen tek Montesori. Në tërë botën edhe sot po 

ofrohen programe të edukimit në fëmijërinë e hershme të cilat e quajnë veten programe 

“Montesori”.  

Sistemi i edukimit të Montesorit, mbështetet në teorinë e edukatës së lirë  (të Rusoit, 

etj) dhe në vetëedukimin e fëmijëve (vetëveprim dhe vetëzhvillim). Edukatën e lirë  u 

përpoq ta realizojë në edukimin parashkollor dhe në shkollë fillore. Montesori besonte 

se përmes të ushtruarit të muskujve, shqisave dhe sistemit nerovor të fëmijëve formohet 

tek ata aftësia sensitive (sensomotorike, kinestezike e taktile). Sipas Montesorit kjo 

mund të realizohet me anë të vetëedukimit, të mbështetur në parimet e lirisë dhe në 

predispozitat e lindura të fëmijës.

Sipas Montesorit, edukimi është vetëedukim. Lidhur me këtë ajo shkruante:  “Çdo 

ndihmë e padobishme është pengesë për zhvillim. Fëmija duhet të jetë autonom në 

aktivitete dhe të gjejë interes në punën e vet të pandërprerë... mësuesja ka për detyrë 
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vetëm të krijojë kushte të përshtatshme për zhvillimin e lirë të fëmijës, t’i vëzhgojë 

fëmijët dhe t’i këshillojë ata” (Koliqi,1998).

Montesori arriti në mendimin që mjedisi ku punojnë fëmijë, duhet t’i ngjajë 

mjedisit natyror ose mjedisit të rregullt familjar. Shumica e kopshteve të Montesorit 

ishin të organizuara në atë mënyrë që fëmijët të qëndronin nga mëngjesi deri pasdreke 

dhe t’i kryenin të gjitha punët rreth akomodimit të tyre personal në kopsht. 

 Montesori pranonte se theksi i veçantë për rregullimin e ambientit është një nga 

karakteristikat themelore përmes të cilit të tjerët identifikonin metodën e saj. Ajo besonte 

se këtë “ambient” e përbëjnë jo vetëm mjetet dhe paisjet në hapësirën e dhomës, por 

edhe fëmijët dhe të rriturit e tjerë, të cilët e ndajnë ditën së bashku me ta. Ajo besonte 

se fëmijët mund të mësojnë gjuhën dhe shkathtësi të tjera të rëndësishme pa ndonjë 

veprim të vetëdijshëm, nga ambienti që i rrethon. Për këtë arsye, ajo mendonte se 

ambienti duhet të jetë  i bukur dhe i rregulluar në mënyrë që fëmija të mësojë rregullin 

nga ai.  Ajo gjithashtu besonte se fëmijët më së miri mësojnë përmes përdorimit të 

shqisave. Theksonte se mësuesit duhet t’u ofrojnë fëmijëve pajisje të bukura, materiale, 

zëra dhe aroma të ndryshme. Sipas saj, fëmijët duhet të punojnë me mjete të vërteta 

si gërshërë, thika si dhe mjete të tjera nga druri. Të gjitha materialet duhet të jenë në 

vend të përshtatshëm ku fëmija mund t’i marrë sa herë që i nevojiten, pa ndihmën 

e askujt si dhe ambienti të jetë i bukur dhe i rregullt. Montesori besonte se fëmijët 

duan dhe kanë nevojë për t’u kujdesur për veten dhe gjërat përreth. Ajo mendonte se të 

rriturit harxhojnë shumë kohë duke u “ shërbyer” fëmijëve. Ajo u thoshte mësuesve se 

fëmijëve që nuk u lejohet të bëjnë diçka për veten e tyre, nuk do të mësojnë si ta bëjnë 

atë. Gjithashtu ajo kërkonte nga mësuesit që mos të ndërhyjnë në stilin dhe ritmin e të 

nxënit të fëmijëve. Ata duhet të përgatisin ambientin me materiale të dhura dhe më pas 

të largohen dhe t’u japin kohë fëmijëve që të eksplorojnë dhe eksperimentojnë me to. 

Një çështje tjetër mjaft e rëndësishme në edukimin e fëmijëve të moshës 

parashkollore për të cilën flet Montesori është dhënia e përgjegjësisë. Vetëm duke u 

dhënë fëmijëve përgjegjësi të caktuara ata do të bëhen të përgjegjshëm. Fëmijët duhet 

lënë të bëjnë çdo punë që janë në gjendje ta kryejnë. Shumica e mësuesve brengosen 



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

32

kur kubet e vogla përzihen njëra me tjetrën, brengosen se nëse fëmijët do të luajnë me 

ujë ata do të harxhojnë kohë duke pastruar, etj. Dhe nuk mendojnë se fëmijët do të 

kënaqeshin nëse u jep një leckë për ta pastruar dyshemenë dhe tavolinën, nëse kërkon 

nga ta të klasifikojnë kubet sipas ngjyrave apo diçka tjetër. Në këtë mënyrë ne do të 

edukonim fëmijë të përgjegjshëm dhe nëse kjo punë do t’u dukej e rëndë, ata do të 

kishin kujdes që herën tjetër mos  bëjnë shumë rrëmujë.

Vëzhgimet e Montesorit e shtynë atë të mendojë se fëmijët janë në gjendje të 

përqëndrohen gjatë në gjërat për të cilat ata kanë interesim të bëjnë dhe gjithashtu nëse 

atyre u jepet kohë për këtë. Mësuesit e Montesorit janë të trajnuar në atë mënyrë që 

të “japin më pak mësim dhe të vëzhgojnë më tepër” (Mooney, 2000, f.31). Mësuesit, 

normalisht, duhet të planifikojnë aktivitete dhe të kenë materiale për të përkrahur interesat 

e fëmijëve, ashtu siç sugjeron edhe Djui, megjithatëe, është shumë e rëndësishme të 

njihet dallimi midis një lloj aktiviteti të paqëllimshëm, kundër të cilit ishte Djui dhe 

aktivitetit të qëllimshëm të vetë-drejtuar. Kur fëmijët janë të angazhuar në një punë 

serioze nuk kanë dëshirë që të  tjerë t ti bë hen pengesë . Prandaj, Montesori kërkonte 

që mos të ndërpritet puna e fëmijëve pa ndonjë arsye tepër të madhe. Ajo besonte se 

mënyra më e mirë për të ditur si të kalosh një ditë me fëmijët dhe si të menaxhosh 

sjelljet e tyre, është nëse i vëzhgon ata. Në këtë mënyrë ti do t’i njohësh fëmijët që 

mendon t’i edukosh dhe do të dish për interesat dhe nevojat që ata kanë. Montesori 

besonte se çdo fëmijë mund të mësojë. Nëse një fëmijë nuk mëson, atëherë, të rriturit 

nuk e kanë vëzhguar dhe dëgjuar për së afërmi, aq sa duhet atë.

Mësuesit dhe prindërit duhet të  përshtatin aktivitetet për fëmijët duke u bazuar në 

interesat dhe nevojat e tyre dhe jo ekskluzivisht nga kurrikula. Në bazë të vëzhgimeve 

ne mësojmë nëse fëmijët kanë nevojë për aktivitet që kërkon përdorimin e muskujve të 

mëdhenj apo të imët. Nëse fëmijët janë shumë aktivë dhe vrapojnë nëpër klasë, atyre 

u nevojitet të dalin jashtë dhe të harxhojnë pak energji. Nëse fëmijët po ngacmojnë 

njëri tjetrin me fjalë, atëherë na duhet pak kohë në rreth për të treguar si kanë kaluar 

fundjavën apo ditën e djeshme. Nëse fëmijët nuk kanë materiale interesante në klasë, 

atëhere duhet të shtojmë materiale apo t’i zëvendësojmë me ato më pak interesante. 
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Kështu vëzhgimi i fëmjëve dhe i ambientit nga ana e mësuesve do të ndihmojë në 

menaxhimin e klasës dhe mund të themi se vëzhgimi është trashëgim pikërisht nga 

Montesori.

 Në kuptimin praktik, duke u bazuar në këto rekomandime të Montesorit mund 

të themi se të gjitha këto mundësi për fëmijët prashkollorë të cilat i rekomandonte ajo, 

mund mundësohen  më tepër për fëmijët të cilët edukohen në kopshte me qëndrim ditor 

dhe jo shumë fëmijët që edukohen në familje. Rrjedhimisht nga këta fëmijë pritet që para 

se te fillojnë klasën e parë, do të kenë muskuj të imët më të zhvilluar, aq sa u mundësojnë 

fëmijëve që të mund të mbajnë laspin në dorë, të shkruajnë shkronja të vogla midis 

rreshtave të ngushtë, pastaj, të jenë të pavarur për vendimet dhe zgjedhjet që duhet të 

bëjnë, të jenë më të organizuar, të kenë më të zhvilluara ftësitë për komunikim, për të 

ndarë gjërat me të tjerët, të jenë më të socializuar etj. E gjithë kjo, çon në përfundimin 

se fëmijët që kanë vajtur në kopsht do të jenë më të përgatitur në shumë aspekte për të 

filluar klasën e parë të shkollimit fillor.

2.1.4. Teoria e Xhon Djuit mbi të nxënit në fëmijërinë e hershme

Djui ishte filozof amerikan i cili ndikoi më së tepërmi në mendimin mbi edukatën 

në këtë vend. Ndërlidhet më së tepërmi me lëvizjen progresive të edukimit në Amerikë, 

ndërkohë që në Evropë të njëjtat ide me të po i shpërndanin Montesori dhe Piazhe. Këta 

teoricie të hershëm binin dakord se fëmijët mësojnë duke vepruar dhe se edukimi duhet 

të përfshijë përvoja dhe materiale të botës së vërtetë dhe duhet të nxisë eksperimentimin 

dhe të menduarit e pavarur. Këto ide, tani shumë të zakonshme (për ShBA dhe 

Evropën perëndimore, shenim i imi) u konsideruan revolucionare për kohën e Djujit. 

(Mooney,2000).

 Në brendësinë e filozofisë së Djuit mbi edukatën qëndron nevoja e të kuptuarit 

të përvojave të fëmijëve (Gray and Mac Blain, 2012). Si edukator  progresiv ai ndante 

idetë së bashku me Montesorin, Piazhenë dhe Vigotskin, se edukimi duhet të jetë me 

nxënësin në qendër, edukimi duhet të jetë aktiv dhe interaktiv dhe edukimi duhet të 

përfshijë botën sociale të fëmijës dhe komunitetin. “ Unë besoj se edukimi është vetë 
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jeta dhe jo përgatitja për jetë” (Mooney, 2000).

Ideja qëndrore e tij ishte se fëmija nuk ishte një vazo e zbrazët e cila pret me durim 

dhe e qetë për t’u mbushur me dije. Sipas Djujit fëmija ishte pjesë e ambientit të të 

nxënit po aq sa mësuesi. Ambienti it ë nxënit duhet të jetë ambient natyral, në të cilin të 

jetuarit dhe të nxënit ndodhin së bashku. 

 Djui mendonte se edukimi është pjesë e jetës dhe se njerëzit mësojnë gjatë gjithë 

jetës. Arsimi duhet të ofrojë atë për çfarë njeriu ka nevojë të mësojë në kohën përkatëse 

dhe jo ta përgatisë atë për të ardhmen.

Ai besonte se rruga drejt edukimit cilësor është që të njohim mirë fëmijët, të 

ndërtohen dijet mbi përvojat paraprake, të jemi të organizuar dhe të planifikojmë mirë. 

Kërkesat e kësaj metode të re, sipas tij,  që janë: vëzhgimi, dokumentimi dhe mbajtja 

e shënimeve mbi ngjarjet në klasë, janë shumë më të rëndësishme se sa përdorimi 

i metodave tradicionale. Sipas Djuit, në mënyrë që fëmijëve t’u ofrohen përvoja 

edukative, mësuesit duhet të kenë baza të forta të diturive të përgjithshme ashtu si 

edhe njohuri për fëmijë specifikë, të kenë dëshirë që bota të ketë kuptim për fëmijët 

mbi bazën e përvojës dhe dijes së më parshme që ata kanë, të investojnë në vëzhgime, 

planifikime, organizime dhe dokumentime.

 Koncepti qëndror i Djuit ishte ideja e konstruktivizmit. Edhe shumica e 

teoricienëve  të zhvillimit kognitiv siç janë Piazhe, Vigotski e Erikson e bazuan punën 

e tyre në këtë koncept. Siç e thoshte Djui, por edhe teoricienët e tjerë të përmendur më 

lart, konstruktivizmi, ka të bëjë me atë se secili fëmijë, krijon, ndërton ose konstrukton 

kuptimin nga përvoja. Fëmija është një agjent aktiv i cili përpunon  informatat dhe 

përvojat nga bota. Duke përdorur mendjen e tij/e saj si një  set elektricisti, fëmija 

ndërton gjithnjë e më tepër një set kompleks të strukturave kognitive për të kuptuar se 

çfarë po ndodh në të ashtuquajturën botë të vërtetë. (C. Sprinthall, A. Sprinthall, Oja, 

1998). 

Fatkeqësisht, idetë e tij më të rëndësishme ishin më të lehta për t’u keqkuptuar. 

Koncepti i tij për fëmijën në qendër dhe  edukimin progresiv u shtrembëruan në shumë 

raste si laissez-faire (mos çaj kokën) kurrikula dhe në vitet 1940-50 u bë mjaft e modës 
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kritika ndaj Djujit si fajtor për problemet e disiplinës në klasë. Ky keqkuptim është 

sqaruar më vonë. Të nxënit në veprim gjen zbatim në shumicën e shkollave amerikane 

në forma të ndryshme. Laboratorët e të nxënit, punëtoritë mësimore, dhe progamet 

shkollore të përkushtuara për zhvillimin e të gjitha aspekteve njerëzore janë reflektim i 

këndvështrimit të tij mbi veprimin- punën ose aktivitetitn. Me siguri që ideja kryesore e 

Djuit ose më saktë vizioni i tij, ishte ideali demokratik, i cili gjithmonë qëndroi si qëllim 

i tij. Duke zhvilluar edukim të rëndësishëm për të gjithë fëmijët, ëndrra amerikane për 

njerëz të lirë në një vend të lire, mund të realizohet. ( C. Sprinthall, et.al., 1998). Nga 

perspektiva e Djujit, të nxënit duhet të shikohet si një proces dinamik, rikonstruktiv, 

kompleks dhe personal, i cili nuk mund të bëhet i ligjshëm me paramendim nga ana e 

qeverisë, të përshkruhet nga politikëbërësit, të insistohet nga administratorët, urdhërohet 

nga prindërit, të përcaktohet nga komisionet e kurrikulave ose edhe të kërkohet nga 

mësuesit. Të nxënit e fëmijëve përpara dhe jashtë shkollës dallon shumë nga individi në 

individ, kultura në kulturë, nga një grup etnik në tjetrin si dhe nga statusi socioekonomik 

tek tjetri. Kjo do të thotë se të nxënit në shkollë nuk duhet përshkruar në detaje, edhe 

në qoftë se kurrikulat dhe rezultatet janë të standardizuara dhe të vlerësuara( Mooney, 

2000).

2.1.5. Erik Erikson dhe teoria e tij mbi zhvillimi social, emocional dhe men-
dor të fëmijëve

Eriksoni ishte veçanërisht i interesuar në lidhjen midis kulturës së mjedisit në të 

cilin rritet një fëmijë dhe çfarë lloj tiparesh ka ai pas disa vitesh. Ai shtroi hipotezën 

se të gjitha qeniet njerëzore kanë të njëjtat nevoja bazë dhe se çdo shoqëri  duhet t’i 

sigurojë ato në një farë mënyre. Ky theksim mbi lidhjen e kulturës dhe të individit e çoi 

Eriksonin të propozojë një teori psikosociale të zhvillimit. Teoria e tij në pjesën më të 

madhe, u bazua në veprën e Frojdit, por Eriksoni shkoi përtej asaj që zhvilloi Frojdi mbi 

fëmijërinë e hershme dhe zhvillimin psikoseksual. Sikurse Piazhe dhe Frojdi, Erikson 

e sheh zhvillimin si një kalim në seri fazash, secila ma qëllime, interesa, realizime dhe 

rreziqe të veçanta. Ai parasheh tetë faza të zhvillimit të cilat ai i quan “ tetë moshat e 

njeriut”. (Musai, 1999) Në çdo fazë Erikson sugjeron se individët përjetojnë një krizë 
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të zhvillimit. Ne do të ndalemi tek tri fazate par që kanë të bëjnë me fëmijën prej lindjes 

e deri në moshë 6 vjeçare. 

Në  fazën e parë apo foshnjërinë, fazë  të  cilë n  e përshkon besimi dhe mosbesimi 

si konflikti bazë i kësaj faze prindërit dhe kujdesi i tyre luajnë rol të rëndësishëm.  

Faza tjetër e fëmijës që çapitet, që ka të bëjë me autonominë dhe ndjenjën e turpit e 

dyshimit, shënon fillimin e vetëkontrollit dhe të vetëbesimit. Fëmijët janë të aftë të 

veprojnë gjithnjë e më shumë vetë. Ata zhvillojnë aftësi fizike dhe mendore që i lejojnë 

njëfarë kontrolli mbi vetë jetën e tyre. Ata përpiqen të shkojnë drejtë autonomisë. Gjatë 

kësaj periudhe, prindërit duhet të ndjekin një linjë të drejtë; duhet të jenë mbrojtës, por 

jo ta teprojnë. Në qoftë se prindërit nuk mbajnë qëndrim sigurues e të besueshëm dhe 

nuk përforcojnë përpjekjet e fëmijës për të zotëruar aftësitë bazë motore dhe kognitive, 

fëmijët mund të fillojnë të ndjejnë turp, mësojnë të dyshojnë në aftësitë e tyre për të 

drejtuar botën sipas kuptimeve të tyre. Eriksoni beson se nëse fëmijët ndjejnë shumë 

dyshim në këtë fazë do të kenë mungesë besimi në aftësitë e tyre gjatë gjithë jetës 

(Musai, 1999). 

Sipas Eriksonit, fëmija tani duhet të përballojë konfliktin e iniciativës ndaj fajit. 

Për Eriksonin, “iniciativa i shton autonomisë cilësinë e ndërmarrjes, të planifikimit dhe 

të synuarit të një detyre për hir të të nxënit aktiv dhe në lëvizje”. Por, me iniciativë 

realizimi i disa veprimtarive është i ndaluar. Ngandonjëherë, fëmijët mund të ndjejnë 

veten të ndarë midis asaj që ata duan të bëjnë dhe asaj që duhet bërë. Sfida e kësaj 

periudhe është të ruhet interesi për veprimtari dhe në të njëjtën kohë të kuptohet se 

nuk mund të veprohet mbi çdo nxitje. Fëmijët në fazën e hershme të fëmijërisë mund 

ta mendojnë veten duke luajtur role te ndrsyhme të të rriturve dhe fillojnë të provojnë 

aftësitë e tyre në detyrat e “tëe rriturit”. Një katërvjeçar ndihmon nënën e tij për të 

përzier brumin e biskotave apo i kalon veglat babait që po riparon një biçikletë të prishur, 

është i angazhuar në punë të rëndësishme. Fëmijët në këtë fazë janë shpesh adhurues 

heronjsh, adhurojnë gjithashtu njerëz të rritur të idealizuar si doktorë, zjarrëfikës apo 

mësues. Loja është një formë e rëndësishme e iniciativës; lojërat pretenduese janë të 

zakonshme. (Musai, 1999)
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Fëmijët në këtë fazë kërkojnë konfirmim nga të rriturit që iniciativa e tyre të 

pranohet dhe se ndihmësit e tyre, s’ka rëndësi sa të paktë të jenë, të vlerësohen realisht. 

Këta fëmijë janë të etur për përgjegjësi. Rritja e sukseshme gjatë kësaj periudhe qëndron 

mbi ndjenjën se ata janë pranuar për veten e tyre. Përsëri të rriturit duhet të ecin mbi 

një rrugë të menduar mirë, kësaj here në sigurimin e një mbikqyrjeje, por pa ndërhyrje. 

Në qoftë se fëmijët nuk lejohen të bëjnë gjëra vetë, mund të zhvillohet një ndjenjë faji: 

ata mund të arrijnë të besojnë se çfardo që duan të bëjnë është gjithmonë e “gabuar”. 

Nëse fëmija ndëshkohet për shprehjen e planeve, dëshirave të tij dhe për përpjekjet që 

bën për realizimin e tyre, atëhere fëmija zhvillon një sens faji. Kjo shpie në frikë dhe 

në mungesë asertiviteti (mos shprehja dhe mos bërja e asaj që dëshiron të thuash dhe të 

bësh) (Karaj, 2005).  

Stadi i katërt, që ka të bëjë me zellin për punë kundrejt inferioritetit e që përfshin 

moshën prej 6 deri 12 vjeç. Gjatë viteve të para të shkollës, fëmijët duhet të përvetësojnë 

shprehitë e shkrimit, leximit, aritmetikës si dhe një sërë shprehish sociale. Nëse fëmijët 

arrijnë suksese në përvetësimin e tyre dhe nëse këto suksese vlerësohen prej të tjerëve 

përreth, te fëmija zhvillohet një sens zelli për punë, (punëdashësia). Në të kundërt, nëse 

fëmijët arrijnë rezultate të ulta në përvetësimin e shprehive të përmendura më sipër 

dhe nëse ata krahasohen vazhdimisht për të keq me të tjerët që kanë rezultate të larta, 

atëherë ata zhvillojnë sensin e inferioritetit. (Karaj, 2005).

Puna e Eriksonit ka rëndësi të madhe për fëmijërinë e hershme, sepse tregon se si 

fëmijët zhvillojnë bazat për zhvillimin emocional, social dhe mendor. (Mooney, 2000). 

Teoria e tij psikosociale na bën të mendojmë se duke filluar nga rrethi familjar e deri në 

shkollë dhe komunitet, fëmijët do të jenë të ndikuar nga ta dhe do të varen nga po ky 

ndikim. Edukimi i fëmijëve gjatë moshës parashkollore dhe faktorët socialë kanë një 

peshë shumë të madhe në përgatitjen e tyre për klasë të parë. Siç edhe vërehet nga teoria 

e Eriksonit, prindërit, mësuesit dhe fëmijët e tjerë përeth do të mundësojnë një zhvillim 

të pasur mendor, social e emocional nëse vërtetë veprojnë sipas kërkesave të Eriksonit. 

Ata do të përgatisin fëmijën që shkollën fillore ta fillojnë pa ndjenjën e frikës, fajit e 

inferioritetit nëse përkrahin fëmijët që të jenë të pavarur në vendimet dhe veprimet e 
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tyre, të nxisin iniciativën dhe të forcojnë vetëbesimin. Vetëm kështu fëmija do të shkojë 

në klasën e parë pa e vërejtur shkëputjen zingjirore të edukimit të më tutjeshëm dhe do 

të jetë në gjendje të ndjejë kënaqësitë nga puna, suksesi dhe bashkëveprimi me të tjerët. 

2.2. Shqyrtim i literaturës së studimeve empirike mbi efektet e 
edukimit parashkollor në gatishmërinë e fëmijëve për klasë të parë

Shqyrtim i literaturës në lidhje me rëndësinë e gatishmërisë për klasë të parë 

përfshin hulumtime të ndryshme të cilat janë bërë në vend dhe në botë dhe është i 

strukturuar në faktorët të cilët ndikojnë në përgatitjen socio-emocionale, kognitive dhe 

motorike të fëmijëve prashkollorë, duke filluar nga studimet që kanë të bëjnë me rolin 

e familjes në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë, më pas rolin e institucioneve 

edukative parashkollore në vendin tonë të njohura si çerdhe e kopshte.

2.2.1.  Hulumtimet mbi efektet e edukimit të fëmijëve parashkollor në 
familje dhe ndikimi i saj në përgatitjen e fëmijës për klasë të parë

Duke u bazuar në analizën e teorive mbi zhvillimin e fëmijëve të moshës 

parashkollore, analizën e literaturës mbi edukimin parashkollor si dhe në praktikën 

edukativo-arsimore, nuk ka dyshim se kjo moshë paraqet themelin e edukimit të 

mëtejshëm, dhe se nga kjo moshë varet zhvillimi i mëtejshëm i individit në tërësi. 

Po ashtu, të gjithë pajtohen se gjatë edukimit të fëmijëve parashkollor, ata arrijnë 

pjekurinë e duhur dhe përgatiten për të filluar klasën e parë të shkollës fillore. Është 

në dorën e prindërve dhe edukatorëve të tjerë që të sigurojnë ambient dhe mundësi 

për këta fëmijë, që të kenë fillim të mbarë, sepse fëmijët e përgatitur mirë do të jenë 

një hap përpara fëmijëve që klasën e parë e fillojnë me pasiguri, frikë dhe inferioritet. 

Autorë të ndryshëm, që janë marrë me studimin e moshës parashkollore, kanë qasje 

të ndryshme në lidhje me faktorët të cilët duhet marrë përsipër edukimine tyre, pastaj 

në lidhje me metodat që duhet përdorur gjatë edukimit  të tyre, si dhe kanë qasje të 

ndryshme rreth pozitës se fëmijës , qoftë si subjekt apo si objekt në procesin e edukimit.  

Në monografinë e Dr.sc. Afërdita Deva- Zuna: “ Edukimi i parashkollorit në familje”, 

autorja i qaset kryesisht edukimit të fëmijës së moshës parashkollore në gjirin familjar. 
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Meqenëse autorja ka përdorur një numër shumë të madh të literaturës mjaft të pasur 

duke shfrytëzuar mendimin pedagogjik të pedagogëve e psikologëve të shquar botëror 

ajo na jep një pasqyrë të qartë të vlerës që ka familja në edukimin e drejtë të fëmijës 

parashkollor.  Roli dhe rëndësia e prindërve në zhvillimin dhe edukimin mendor të 

fëmijëve të moshës parashkollore në familje është i pamohueshëm, duke marrë parasysh 

plasticitetin, ndjeshmërinë, aftësinë e tyre për të kuptuar shpejt dhe aktivitetin e tyre ( 

Deva- Zuna, 2003). Autorja ka identifikuar tre tipa të familjeve që janë karakteristike 

për Kosovën. Tipin patriarkal, tipin demokratik dhe tipin anarkik të familjes.  Të tre 

këto tipe të familjeve do të kenë influencë të ndryshme në raport me fëmijët. Nëse 

tipi i familjes do të jetë patriarkale, fëmijët parashkollorë të kësaj familje nuk do të 

kenë mundësi të njëjta të edukimit për nga dallimet gjinore dhe ato moshore. Fëmijët 

parashkollorë që edukohen në familje demokratike, pritet të kenë edukim më të drejtë 

dhe pa dallime të asnjë lloji. Ndërkaq, fëmijët e familjes anarkike do të jenë fëmijët që 

nuk dijnë për asnjë lloj kufizimi apo kufiri midis asaj që është standarde apo normative 

dhe të një çrrregullimi total. Megjithatë, autorja me të drejtë thekson se: nuk ekziston 

tip plotësisht i kulluar i familjeve të theksuara më lart. Një familje i takon këtij apo 

atij tipi në bazë të karakteristikave që dominojnë në atë familje. Më pas Zuna flet për 

strukturën e familjes duke vënë në theks familjet e çrregullta të tipave të ndryshëm 

të cilët ndikojnë negativisht në edukimin  e drejtë të fëmijës parashkollor. Gjithashtu 

edukimi i drejtë i fëmijëve varet shumë edhe nga kultura pedagogjike e prindërve, 

e cila sipas Ante Vukasoviç ka të bëjë me “një fond të duhur njohurish dhe aftësish 

pedagogjike me të cilat sigurohet veprimtaria edukative e qëllimshme, e organizuar mirë 

dhe e realizuar me konsekuencë” (Vukasovic, 1990). Edukimi i fëmijëve parashkollorë 

varet në masë të konsiderueshme nga ndikimi edukativ i prindërve, dhe për këtë, është 

e domosdoshme që prindërit të pajisen me njohuri pedagogjike e psikologjike. Këto 

njohuri dhe shkathtësi pedagogjike do t’i bëjnë prindërit më kompetentë dhe aktivë në 

edukimin e fëmijëve edhe të moshës parashkollore… do të jenë më të sigurtë në veprime 

edukative me parashkollorët, do të jenë më të përgjgjshëm në aspektin edukativ, do 

të angazhohen në tejkalimin e vështirësive me të cilat ballafaqohen gjatë edukimit të 
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fëmijëve. (Deva-Zuna, 2003). Rrjedhimisht, mund të konstatojmë se, fëmijët të cilët 

gjatë moshës parashkollore edukohen ne familje, jo rrallë mund të kenë fatin që për ta 

të kujdesen prindër, të cilëve, u mungon kultura pedagogjike dhe kjo sjell për pasojë që 

fëmijët të jenë, jo të edukuar drejt dhe të papërgatitur për shkollimin fillor. 

Në përfundimet e saj, që nxjerr autorja, konstaton se mendimi pedagogjik 

bashkëkohor, familjen e konsideron faktor fondamental të edukimit të fëmijëve 

parashkollorë. Ajo gjithashtu bën kategorizimin e moshës parashkollore në tri etapa, 

duke filluar nga mosha te re parashkollore që përfshin moshën 3 deri në 4 vjeçare, 

moshën e mesme parashkollore (prej 4 deri 5 vjeç) dhe moshën e madhe parashkollore 

(5 deri sa fëmija të hyjë në shkollë). Sipas saj, edhe pse mosha parashkollore përfshin një 

periudhe relativisht të shkurtër të jetës së njeriut, ajo është periudhë tejet e rëndësishme. 

Zhvillimi në moshën parashkollore përfaqëson bazën e formimin të personalitetit të 

mëvonshëm. Konstatim tjetër me vlerë, sipas autores është se zhvillimi i fëmijës në 

periudhën e fëmijërisë së hershme dhe atë parashkollore ka disa karakteristika të 

përgjithsme, e ato janë: formimi i personalitetit fillon me lindjen e fëmijës: zhvillimi 

është tepër intensive, si  në aspektin anatomiko-fiziologjik ashtu edhe në aspektin 

e sjelljes; tempoja e zhvillimit individual është e ndryshme ndërmjet individëve 

; intermitenca në zhvillim (një aspekt i zhvillimit është më i hovshëm, ndërsa tjetri 

aspekt ngadaleson, shënim i imi); alternativiteti gjatë zhvillimit; konstanca e rendit të 

zhvillimit; drejtimi cefalo-kaudal i zhvillimit, drejtimi proksimo-kaudal dhe proksimo-

distal i zhvillimit; tendenca e eliminimit të tepërt të muskujve dhe energjisë; zhdukja 

e dukurive të vjetra dhe paraqitja e dukurive të reja, të atyre fizike, motore e mentale; 

ndryshimet në proporcionin fizik e mental të fëmijës si dhe karakteristika sipas së 

cilës zhvillimi në këtë moshë rrjedh prej sjelljes së përgjithshme, globale nga ajo e 

diferencuar dhe specifike.

Zhvillimi i personalitetit në përgjithësi, si dhe ai i fëmijës së kësaj moshe, në 

veçanti, bëhet nën ndikimin e faktorëve të lindur, faktorëve të mjedisit të jashtëm, 

edukatës dhe aktivitetit të vetë individit. Njëri ndër faktorët e jashtëm që ushtron 

ndikim të fuqishëm në formimin e fëmijës së moshës parashkollore, është pikërisht 
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familja. Ajo është faktor specifik edukativ, sepse krahas riprodhimit natyror të individit, 

ajo bën edhe riprodhimin shoqëror- kulturor të tij. Gjithashtu, gjithmonë sipas Dr. sc. 

Afërdita Deva-Zuna, gjurmët e edukimit janë aq më të thella sa më i vogël të jetë fëmija 

dhe se rezultati edukativ është aq më i thellë sa më shumë zgjatë ndikimi edukativ 

i të njëjtit edukator në fëmijët e kësaj moshe. Duke u bazuar në këto ligjshmeri të 

përgjithshme të eudukimit, e duke marrë parasysh përfshirjen shumë, shumë të vogël të 

fëmijëve shqiptarë në rrjetin e enteve parashkollore të Kosovës, veçanërisht gjatë viteve 

nëntëdhjetë, por edhe më parë, e me këtë edhe faktin se fëmija i kësaj moshe kontaktin 

më të gjatë dhe më intensiv e ka me prindërit, mund të  konstatohet se mundësia e 

ndikimit të familjes në edukimin e parashkollorëve është shumë e madhe. (Deva- Zuna, 

2003).

 Megjithë lartësimin e rolit të familjes që ka në edukimin e fëmijëve parashkollor, 

autorja në fjalë, asnjëherë nuk vë në dyshim rëndësinë e faktorëve të tjerë edukativë 

e sidomos kur është fjala për edukimin e institucionalizuar nëpër çerdhe e kopshte të 

fëmijëve. Me shumë të drejtë, ajo arrin në përfundim se fuqia e funksionit pedagogjik të 

familjes, edhe në periudhën parashkollore të fëmijëve, varet nga shkalla e pedagogjizimit 

të familjes, respektivisht nga ajo se sa është familja veprues i qëllimshëm dhe i organizuar 

edukativ.

 Edhe Dërvodeli (2011) në  tekstin ”Dallimet në suksesin e nxënësve të shkollës 

fillore të regjistruar parakohe, me kohë dhe pas kohe” flet për rolin e familjes për 

përgatitjen e fëmijëve për nisje në shkollë. Ai thekson se edukimi i fëmijëve në familje 

është një parakusht më se i nevojshëm për zhvillimin dhe formimin e drejtë të fëmijës. 

“Fëmijëve që u ka munguar një edukatë e shëndoshë në familje, janë adaptuar pastaj me 

vështirësi në mjedise të reja, sidomos në shkollë.” (Komenski, 1964).

Fëmija në familje e merr edukatën e parë. Aty ai mëson për normat e sjelljes morale, 

formon cilësi të vullnetit dhe të karakterit, zë të ndjehet i pavarur, zhvillon aftësitë e 

tij psiko- fizike, zhvillohet edhe në aspektin social e emocional, e pasuron fjalorin, 

përvetëson njohuri elementare nga dituritë natyrore dhe shoqërore, nga matematika etj., 

e të gjitha këto janë parakusht i mundshëm i përgatitjes së duhur të fëmijës, në familje, 
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për nisje në shkollë. Në raste të shpeshta, prindërit mund të mos e dinë se fëmijët e 

moshës 6,7 e 8 vjeç, nuk do të thotë se janë të zhvilluar njësoj, në aspektin e moshës 

kronologjike dhe të asaj zhvillimore, sepse inteligjenca, mënyra e të menduarit të tyre, 

pastaj zhvillimi social, emocional e fizik-shëndetësor, të gjitha zhvillohen me rrjedha 

individuale (Dërvodeli, 2010)

Autori, në tekstin e tij, jep disa rekomandime për prindërit, në mënyrë që fëmijët të 

shkojnë të përgatitur në shkollë. Ndër të tjera, ai thekson se prindërit duhet ta njoftojnë 

fëmijën me kohë, se shkolla është një vend, ku ai do të shkojë të mësojë shumëcka dhe 

ku do të njohë shumë gjëra të mira e të vlefshme. Te fëmija, prindërit, nuk duhet të 

mbjellin frikën nga shkolla dhe mësusi (Dërvodeli, 2010). 

Në lidhje me këtë, edhe pas 500 vitesh, ende janë aktuale fjalët e Komenskit, kur 

thoshte: “ është punë e marrë e atyre prindërve, të cilët mësuesin e konsiderojnë si 

një personalitet që mbjell frikë, kurse shkollën, si një ambient që ushtron dhunë ndaj 

fëmijës, prandaj i dërgojnë fëmijët në shkollë, pa i papërgatitur dhe pa i njohur më parë 

me mësuesin” (Komenski, 1964).

Është shumë i vërtetë edhe mendimi tejtër që pohon Dërvodelli, se jo të gjithë 

prindërit kanë përgatitje të mjaftueshmë pedagogjike, dhe se shpesh nga dëshira e 

madhe që fëmija të ketë sukses e të shkojë përpara mbivlerësojnë ose edhe nënvlerësojnë 

aftësitë e fëmijëve të tyre e me këtë gabojnë edhe në vendimin e tyre për të regjistruar 

fëmijën në klasën e parë. Për përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë atyre u nevojitet të 

respektojnë disa kërkesa elementare, si vijon:

· Sjellja e mirë e prindit ndaj fëmijës, duke respektuar personalitetin e tij, duke 

mos i anashkaluar aftësitë dhe vocoritë e zhvillimit të tij; 

· përkujdesi fiziko-shëndetësor dhe ushqimi i nevojshëm, me qëllim që fëmija 

të ketë gjendje të mirë shëndetësore dhe zhvillim të drejtë trupor;

· të kuptohen interesat dhe nevojat e fëmijëve dhe të përmbushen ato, veçmas 

përmes lojës; të motivohen aktivitetet motorike, sensorike, gojore dhe të tjera 

të fëmijës; 
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· t’u mundësohet shoqërimi në lojë me rrethin e moshatarëve të tij dhe sipas 

mundësive fëmija të vijojë institucionin parashkollor, së paku një vit para se 

të vijojë shkollën; 

· të bëhet orientimi i drejtë i fëmijëve ndaj vlerave kulturore, etike, estetike, 

sociale dhe vlerave të tjera të shoqërisë;

· krijimi i një atmosfere të ngrohtë jetësore për fëmijën; prindërit duhet të kenë të 

qartë se fëmija nuk mund të përgatitet për shkollë në mënyrë të drejtëpërdrejtë 

dhe as , një vit para fillimit të klasës së parë, por duke filluar nga periudha më 

e hershme e moshës së tij; (Dërvodeli, 2010, f.121). 

Në raportin e Qendrës Kombëtare të SHBA “Prindërit si mësues” (Parents as 

teachers), ndër të tjera thuhet se shkollat, komunitetet dhe familjet që të gjitha ndajnë 

qëllimin e përbashkët që fëmijët të kenë sukses në shkollë (Pfannenstiel & Zigler, 

2007). Të qenit një lexues i aftë që në klasën e tretë është një tregues kyç i suksesit 

akademik të fëmijëve. Fëmijët që kanë sukses në vitet e para të shkollës fillore janë më 

të suksesshëm edhe në përfundimin e shkollës së mesme dhe gjithashtu për të vazhduar 

më tutje për të qenë të suksesshëm në jetë. (Snow, Burns & Griffin, 1998) Shtrohet 

pyetja si të rrisim mundësinë që fëmijët të kenë sukses në shkollë? Kjo është pyetja që 

të gjithë aktorët e përmendur më lart ia bëjnë vetes. 

Hulumtimet tregojnë se gatishmëria për shkollë parashikon suksesin e mëvonshëm 

në shkollë. Për këtë arsye, duhet mundësuar përvoja pozitive për fëmijët, duke filluar 

nga lindja ose edhe më parë, që të rritet gatishmëria për shkollë. Meqënëse edukimi 

fillon në shtëpi dhe prindërit janë mësuesit më me ndikim i fëmijëve, përkrahja dhe 

edukimi i prindërve paraqet një strategji logjike. Prindërit të cilët janë të përfshirë në 

edukimin dhe përkujdesin e hershëm kanë fëmijë më të përgatitur për shkollë. Programi 

“Born to learn” (Të lindur për të mësuar) i kësaj qendre është një mënyrë kyçe për të 

siguruar se fëmijët do të fillojnë shkollën të gatshëm për të mësuar (Pfannenstiel & 

Zigler, 2007).

Në këtë raport paraqiten rezultatet e hulumtimit të vitit 2006 me fëmijët e shtetit 

Misuri në SHBA, të cilët kanë marrë pjesë në përvojat  e “Parents as teachers”. Studimi 
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ka investiguar krahas ndikimit të familjes edhe ndikimin e enteve parashkollore në 

gatishmërinë e fëmijëve për shkollë dhe performancën e tyre në vlerësimin shtetëror në 

fund të shkollës fillore të ulët tek 7710 fëmijë. Nga ky hulumtim u vërtetua se prindërit e 

përfshirë në këtë program janë më të gatshëm t’u lexojnë fëmijëve të tyre dhe gjithashtu 

t’i përfshijnë fëmijët në institucione parashkollore, e të dyja këto lidhen pozitivisht me 

gatishmërinë e fëmijëve për klasë të parë si dhe suksesin e tyre shkollor. Një përqindje 

e madhe  (82%) e fëmijëve të varfër që morën pjesë në në programin “Prindërit si 

mësues”, si dhe u përfshinë në institucione parashkollore, filluan shkollën të gatshëm 

për mësim. Ndërkaq në klasën e tretë ata treguan nivel të lartë të arritjeve në testin 

shtetëror të Misurit.

Një studim tjetër nga Matthews (2008) në tezën e tij të doktoraturës, kishte për 

qëllim shqyrtimin e ndikimit të  bindjeve, qëndrimeve dhe sjelljeve të prindërve në 

gatishmërinë e fëmijëve për klasë të parë si dhe suksesin e tyre gjatë klasës së parë. 

Të dhënat nga ky hulumtim flasin për ndërlidhjen që kanë qëndrimet dhe sjelljet e 

prindërve, të cilët dallojnë për nga raca, statusi social-ekonomik si dhe për nga mosha e 

tyre. Bie në sy se prindërit të cilët janë më të rinj kanë pritshmëri më të larta për fëmijët 

e tyre, duke kërkuar nga ata që të arrijnë derin sa të marrin gradën doktor, ndërkaq 

prindërit më të vjetër (mbi 30 vjeçarë) pajtohen që fëmijët e tyre të përfundojnë vetëm 

nivelin bachelor. Gjithashtu prindërit e racës së zezë dhe ata hispanikë kanë pritshmëri 

më të ulëta se prindërit e bardhe dhe aziatikë. Ndërkaq prindërit me status më të ulët 

ekonomik kanë pritshmëri më të ulëta se prindërit me status ekonomik më të lartë. 

Rezultatet e hulumtimit tregojnë se edhe sjelljet dhe veprimet e ketyre prinderve janë 

konform me këto pritshmëri. 

Si përfundim, analizat multivariate të këtij studimi konstatojnë se si qëndrimet e 

prindërve  ashtu edhe sjellja e tyre kanë ndikim në përgatitjen dhe suksesin e fëmijëve 

në klasën e parë, në aspektin e zhvillimit kognitiv dhe socio-emocional. Megjithatë, 

studimi vë në pah se përderisa disa qëndrime dhe sjellje të prindërve ndikuan në 

zhvillimin e fëmijëve gjatë moshës parashkollore, ato nuk ishin ndikuese aq shumë në 

performancën e fëmijëve në fund të klasës së parë. 
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 Cilësia e  ambientit shtëpiak është tregues i mirënjohur i gatishmërisë për shkollë, 

megjithëse proceset themelore janë pak të njohura (Dubois & Dionne, Lemelin, Perusse 

&Tremblay, Boivin, 2009). Studimi i autorëve në fjalë argumenton se karakteristikat e 

ambientit shtëpiak kanë efekt të drejtëpërdrejtë në gatishmërinë për shkollë dhe efekt të 

tërthortë në gjuhën e fëmijëve. Këto rezultate sugjerojnë që karakteristikat e ambientit 

shtëpiak ndikojnë në gatishmërinë për shkollë pjesërisht nëpërmjet efektit të tyre në 

aftësitë e hershme gjuhësore, dhe tregojnë se ky process është kryesisht mjedisor dhe jo 

gjenetik (Dubois, et. al., 2009).  

Janë shumë faktorë brenda ambientit shtëpiak që mendohet se influencojnë të dy 

aspektet e zhvillimit social dhe kognitiv të fëmijëve. Ambienti i shtëpisë, besohet se 

ndikon në aspektin kognitiv duke u vërejtur në inteligjencë, letërsi, lexim, dhe arritje 

të aftësive matematikore. Kompetenca sociale me bashkëmoshatarë dhe me të rritur 

është e influencuar nga disa faktorë brenda shtëpisë.  Disa nga treguesit më domethnës 

në shtëpi që mendohet se ndikojnë pozitivisht në përgatitjen e fëmijëve për shkollë 

përfshijnë burime përshtatshme për stimulim kognitiv dhe mundësitë për të mësuar 

nga komuniteti, siç janë udhëtimet familjare, vizitat në kopshtin zoologjik (Landry 

& Smith, 2008). Sipas Balduin (Baldwin,2011), në studimin e realizuar me qëllim të 

determinimit të mundësisë së ndikimit të përceptimeve të prindërve në gatishmërinë për 

klasë të parë, ndërlidhen me sjelljet e prindërve në angazhimin e fëmijëve me aktivitete 

që promovojnë gatishmërinë për shkollë. Ishte supozuar se ekziston një korrelacion 

pozitiv midis asaj se sa më të rëndësishëm që e konsideronin prindërit një aftësi ata do 

të angazhonin fëmijën e tyre në aktivitete që promovojnë atë aftësi. Përderisa u gjetën 

disa korrelime signifikante, ato ishin shumë të dobëta dhe ka mundësi me domethënie 

statistikore në bazë të kampionit relativisht të madh.  Rezultatet nga ky hulumtim 

treguan këto gjetje: Prindërit që mendonin që fëmijët duhet t’i mësojnë për të ndarë 

gjërat dhe për t’i disiplinuar ata kur nuk silleshin mire, do të angazhohen më tepër në 

aktivitete familjare të cilat promovojnë zhvillimin social e emocional, të tilla si ngrënia 

e drekës së bashku me tërë familjen. Për prindërit që e ndjenin shumë të rëndësishme 

që fëmijët të mësojnë alfabetin, të mësojnë leximin e numrat, ata do të angazhoheshin 
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më tepër në aktivitete të cilat ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm të njohurive. Këto 

aktivitete përfshijnë vizitat në biblioteka, librari, vende te lojërave, koncerte, galeri të 

artit, muze, kopshte zoologjike, akuariume etj.

Rezultatet jo signifikante të këtij hulumtimi mund të jenë për shkak të arsyeve të 

ndryshme. Një arsye e mundshme mund të jetë se, megjithëse njerëzit e dinë se diçka 

është e rëndësishme, nuk do të thotë se doemos do të ndërmarrin aktivitet për realizimin 

e saj. Pra, mund të përfundojmë se prindërit janë shpesh të vetëdijshmë për rëndësinë e 

aftësive të caktuara, të cilat duhet t’i fitojnë fëmijët e tyre, mirëpo për arsye nga më të 

ndryshmet ata nuk do të ndërrmarrin aktivitet drejt përfitimit të tyre nga ana e fëmijëve 

të tyre.

Duke u bazuar në hulumtimet e më sipërme mund të themi se edhe pse familja 

luan një rol kyç në edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore dhe veçanërisht në 

përgatitjen e tyre për klasë të parë, edukimi në familje gjatë kësaj moshe nuk duhet 

të jetë bartësi i vetëm ose kryesor. Prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes mund të 

ndihmojnë në përgatitjen e fëmijve për klasë të parë në masë të madhe duke i mbështetur 

ata, krahas edukimit të institucionalizuar në ente të edukimit parashkollor. Hulumtimet 

e mësipërme vërtetojnë se familjet dallojnë njëra nga tjetra për nga perceptimi dhe 

qëndrimet që kanë kundrejt edukimit në fëmijërinë e hershme. Si pasojë e kësaj, jo 

të gjithë fëmijët do të fillojnë klasën e parë të gatshëm në aspektin kognitiv, social 

e emocional. Duke u nisur edhe nga fakti se në vendin tonë, në krahasim me shtetet 

e zhvilluara që promovojnë politika të mbështetjes së familjeve përmes trajnimeve e 

formave të tjera në përgatitjen për prindërim të mirë, nuk ka ndonjë formë të organizuar 

të ngritjes së nivelit të njohurive të prindërve, mund të themi se fëmijët tanë kanë 

nevojë të domosdoshme për të qenë të përfshirë në edukimin institucional gjatë moshës 

parashkollore.

McBryde, Ziviani dhe Cuskelly (2004) kanë kryer një studim për të adresuar 

perceptimet e prindërve në relacion me perceptimet e mësuesve sa i përket gatishmërisë 

për shkollë. Në këtë studim, kanë përfshirë 215 fëmijë nga familje me nivel të ndryshëm 

socioekonomik në 75 qendra të edukimit parshkollor. Ata kanë hulumtuar në mënyrë 
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specifike përmes intervistave e metodave të tjera të hulumtimit se cilët janë faktorët 

të cilët influencojnë prindërit dhe mësuesit të besojnë se fëmijët janë të gatshëm për 

shkollë. Mosha kronologjike, shkathtësitë sociale, niveli i përshtatshmërisë dhe aftësia 

për të qëndruar derisa një aktivitet të përfundojë, u gjetën si faktorët më me ndikim, që 

i bëjnë prindërit dhe mësuesit të besojnë se fëmijët janë të gatshëm për shkollë. 

Ky artikull konkludon se janë disa faktorë që luajnë rol në përceptimet e prindërve 

dhe që nuk lidhen vetëm me tipet akademike të sjelljeve dhe aftësive. Megjithëse, ky 

artikull mori në konsideratë statusin socio-ekonomik, nuk adreson asgjë në lidhje me 

etnicitetin dhe përceptimet e prindërve në lidhje me gatishmërinë për shkollë. Megjithatë, 

sipas Martin (2006), rezultatet nga studimi i tij, treguan se ambienti familjarë është 

relativisht predikues i mirë për aftësitë e hershme gjuhësore tek fëmijët.

2.2.2.  Hulumtimet mbi efektet e edukimit të fëmijëve parashkollorë në 
institucione edukative dhe roli i tyre në përgatitjen e fëmijëve për 
klasë të parë.

 Pa dyshim që është shumë e vërtetë se çdo fillim është i vështirë, por jo edhe 

fillimet e përgatitura e të planifikuara mirë dhe me kohë. Të fillosh diçka pa qenë i 

gatshëm emocionalisht, pra pa dashur të fillosh, ose pa pasur asnjë informacion rreth 

përmbajtjes, dhe pa qenë në gjendje fizike të volitshme, do të jetë sfidë e vërtetë. E nëse 

këtë e mendojmë për gjashtë vjeçarët që fillojnë klasën e parë, pa dëgjuar asnjë herë 

për shkollën, librin, lapsin, apo duke iu marrë nga dora lodra e preferuar dhe ofrimi i 

një çante të rëndë me shumë fletore të zbrazëta, do të kemi edhe ne mendimin e shumë 

mendimtarëve e hulumtuesve botërorë se gatishmëria për të filluar klasën e parë kërkon 

një kujdes të veçantë dhe gjithsesi zgjidhje profesionale.

Sipas Emilj Kamenov, në jetën e njeriut ka çaste vendimtare, ngjarje me rëndësi, 

të cilat gjithmonë do të mbahen në mend. Një nga këto ngjarje, është padyshim nisja e 

fëmijës në shkollën fillore, me të cilën fillon një etapë e re në zhvillimin e tij. Varësisht 

prej asaj se si do të jetë fëmija i përgatitur për nisje në shkollë, në një masë të madhe, 

do të varet, jo vetëm suksesi i tij në klasë të parë, po, mbase edhe suksesi i tij gjatë tërë 

shkollimit, dhe suksesi gjatë tërë jetës së tij të më vonshme (Kamenov, 1997).
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Studimi  i bërë nga Stacy A. McCallan (2010) është përpjekur të eksplorojë se 

si kanë ndikuar në zhvillimin e fëmijëve parashkollor kualiteti i kopshtit, klasa dhe 

karakteristikat e edukatorëve. Në mënyrë specifike ka matur ndikimin e statusit socio-

ekonomik, cilësisë të klasave të mësimit dhe niveli i arsimimit të edukatorëve në 

gatishmërinë për përgatitjen akademike dhe socializimin e fëmijëve. Ashtu siç ishte 

parashikuar, nga autori në fjalë, fëmijët në klasat me edukatorë më të përgatitur dhe me 

njohuri për edukimin në fëmijërinë e hershme kanë aftësi më të mëdha dhe rrjedhimisht 

janë më të përgatitur për shkollë. Fëmijët në këto klasa të mësuesve me përgatitje më të 

lartë arsimore kanë treguar nivel më të lartë të problemeve në sjellje. Në kundërshtim 

me pritjet, fëmijët e klasave me kualitet më të lartë dolën më të dobët se fëmijët e 

klasave me kualitet të ulët përsa i përket përgatitjes akademike për shkollë. Përveç 

kësaj, fëmijët në kopshtet me fëmijë më të varfër kishin më pak probleme me sjelljet, 

siç deklaroheshin nga edukatorët e tyre. Më pas, dallimet në kompetencat sociale nuk 

ndërlidheshin me kualitetin e klasës, me nivelin e arsimimit të edukatorëve ose numrin e 

nxënësve më të varfër në kopësht. Në vend të kësaj, raca ishte variabli më i rëndësishëm 

për aftësitë sociale dhe luante rol shumë të madh në problemet në sjelljen e fëmijëve. 

Këto rezultate dëshmuan se gatishmëria për shkollë dhe kompetenca sociale dallon tek 

fëmijët e gjinive të ndryshme, racave dhe për nga edukatorët që janë përkujesur për ta.

Përveç përgatitjes së fëmijëve për klasë të parë, është shumë i rëndësishëm edhe 

aspekti kronologjik. Ekziston një kohë a moshë optimale, kur fëmija, përkatësisht 

nxënësi, mund të arrijë më shumë sukses në përvetësimin e diturive, shkathtësive e 

shprehive. Dhe, nëse nxënësin e detyrojmë të mësojë para kësaj kohe e moshe, kur ai 

ende nuk e ka arritur pjekurinë për mësim, ai, ndonëse do të bënte përpjekje të mëdha, 

megjithatë, përparimi i tij në sukses do të ishte shumë më i ngadalshëm. Gjithashtu, 

edhe mësimdhënia edhe të nxënit, që iu ofrohet për zotërim atyre nxënësve, pas arritjes 

së kësaj moshe a kohe optimale, nuk mund të jetë efikase, pasi  koha për atë mësim ka 

kaluar (Dervodeli, 2010).

Megjithëse fëmijët e të njëjtës moshë kanë veti të përbashkëta psikofizike, te ata 

paraqiten edhe veçoritë e tiparet karakteristike, në bazë të të cilave ata ndryshojnë 
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nga të tjerët. Këto i quajmë veti individuale psiko-fizike (Deva-Zuna, 2003). Nga ky 

konstatim, mund të kuptojmë se, jo të gjithë fëmijët e të së njëjtës moshë kalendarike 

mund të jenë njësoj të gatshëm për të filluar klasën e parë.

Roli dhe rëndësia e prindërve në zhvillimin dhe edukimin mendor të fëmijëve të 

moshës parashkollore në familje është i pamohueshëm, duke marrë parasysh veçoritë e 

fëmijëve të kësaj moshe, e posaçërisht plasticitetin, ndjeshmërinë, aftësitë e tyre për të 

kuptuar shpejt dhe aktivitetin e tyre ( Deva-Zuna, 2003).

Roli i edukimit parashkollor të institucionalizuar në përgatitjen e fëmijëve në 

përvetësimin e shkronjave, të leximit dhe të shkrimit duhet kuptuar e shtruar në drejtim 

të përgatitjes së përgjithshme të fëmijës parashkollor, që përfshin, ndër të tjera, edukimin 

në aspektin senso-motorik, psiko-social e intelektual. Përgatitja e parashkollorëve 

për njohjen dhe mësimin e shkronjave, të leximit dhe të shkrimit nuk duhet kuptuar 

si përgatitje e veçantë e “kandidatëve” për shkollë. Një trajtim i tillë i fëmijës do ta 

tjetërsonte; do ta shkëpuste atë nga gëzimi dhe përjetimet jetësore parashkollore (Mulla, 

2011).

Përgatitja për shkollë ka të bëjë më tepër se vetëm më fëmijën. Në kuptim më  të 

gjerë, ajo përfshin fëmijët, familjet, ambientet e fëmijërisë së hershme, shkollat dhe 

komunitetin (NASBE, 1991).

Fëmijët nuk janë natyrshëm të përgatitur ose të papërgatitur për shkollë. Aftësitë 

dhe zhvillimi i tyre ndikohen nga familjet e tyre dhe interaktiviteti me njerëz dhe me 

ambientin që i rrethon, para se të fillojnë shkollën. Shkollat, kanë gjithashtu rol të 

rëndësishëm në “enigmën” e gatishmërisë për shkollë, sepse shkollat e ndryhme kanë 

pritshmëri të ndryshme kundrejt fëmijëve të se njëjtës moshë. I njëjti fëmijë, me aftësi 

dhe nevoja të njëjta mund të konsiderohet i gatshëm për një shkollë dhe jo i gatshëm për 

shkollën tjetër. Është  përgjegjësi e shkollës të edukojë dhe arsimojë të gjithë fëmijët, të 

cilët legalisht (mosha 6 vjeçare) kanë moshën për të ndjekur shkollën, duke ju përshtatur 

aftësive të tyre. (Kelly L. Maxwell and R.Clifford, 2004).

Gjatë hulumtimit të literaturës vërehet se nevoja e vlerësimit të gatishmërisë për 

klasë të parë ndihmon në qasjen ndaj fëmijëve, varësisht prej përgatitjes së tyre. Mund 
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të vërehet se ekzistojnë lloje të ndryshme të vlerësimit të kësaj gatishmërie. Zakonisht, 

ato ndahen në vlerësime natyraliste dhe vlerësime të standardizuara normative. 

Vlerësimi natyralist përfshin vëzhgimet, shembujt e punimeve të fëmijëve dhe lista e 

kontrollit të mësimdhënësve. Vlerësimi i standardizuar ose formal përcillet me një set 

të standardizuar të rregullave administrative, me qëllim që secili fëmijë t’i nënshtrohet 

një vlerësimi të njëjtë. ( Kelly L.Maxwell and R.Clifford, 2004).

Për të marrë pjesë me sukses, kur fëmijët arrijnë në klasën e parë, atyre iu nevojiten 

aftësi sociale, emocionale, intelektuale dhe gjuhësore. Për t’i përgatitur fëmijët për 

shkollë, janë ndërmarrë shumë nisma, që  të gjithë fëmijëve t’u ofrohet mundësia e 

edukimit parashkollor në kopshte, ku shumica e tyre përfshijnë fëmijët e moshës nga 

3-6 vjeç. Sidoqoftë, janë pikërisht dy vitet e para të jetës kur eksperiencat e hershme të 

fëmijëve fillojnë të lënë gjurmë në strukturat themelorë të të nxënit në tru (Lally, 2010). 

2.2.3.  Përkufizimet dhe qasjet e ndryshme në lidhje me gatishmërinë për 
shkollë

Në literaturë gatishmëria e fëmijëve për shkollë shpesh është e përdorur njëjtë me 

termin e standardeve të zhvillimit dhe të mësuarit në fëmijërinë e hershme. Por, ndërsa 

këto standarde përcaktojnë se çfarë duhet të dinë dhe të bëjnë fëmijët në një moshë të 

caktuar, gatishmëria e fëmijëve për në shkollë përfshin në vetvete jo vetëm fëmijët, por 

gjithashtu edhe familjen, institucionin parashkollor, shkollën si dhe komunitetin.

Pra, gatishmëria për shkollë përfshin gatishmërinë e secilit fëmijë, gatishmërinë e 

shkollës për të pranuar dhe punuar me secilin fëmijë duke respektuar dhe përmbushur 

nevojat dhe aftësitë e secilit, si dhe aftësinë e familjes dhe komunitetit për të mbështetur 

zhvillimin e hershëm sa më optimal të fëmijëve. Kjo gatishmëri tek fëmijët nuk fillon 

kur fëmija bëhet 5 vjet, nuk fillon kur fëmija shkon në grupin parafillor apo në grupin 

parashkollor, por shumë më herët, që në momentin kur fëmija vjen në jetë (Shala, 2011).

Nga niveli i zhvillimit lëvizor dhe shëndetit, që përfshin gjendjen shëndetësore, 

rritjen, prezencën e nevojave specifike etj.

Nga zhvillimi social dhe emocional që përfshin bashkëpunimin, dashamirësinë, 

dhembshurinë dhe aftësinë për të shprehur emocionet personale etj.
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Nga zhvillimi i qasjes ndaj të mësuarit që përfshin iniciativë, entuziazmin, 

këmbënguljen, kuriozitetin, kreativitetin etj.

Zhvillimi i gjuhës që përfshin aftësinë për të dëgjuar, në kreativitetin gjuhësor, në 

interesin e fëmijë për gjërat e printuara si libra, revista etj, në aftësinë e fëmijës për të 

vizatuar etj.

Zhvillimi i njohurive të përgjithshme që përfshijnë zhvillimin e të menduarit, të 

kuptuarit e koncepteve, zgjidhja e problemeve etj.

Pra sa më i aftë të jetë një fëmijë në prezantimin e karakteristikave të mësipërme, 

aq më i gatshëm është ai fëmijë për shkollë dhe aq më i suksesshëm do të jetë ai fëmijë 

në shkollë. (Shala, 2011)

Kriteri, i cili përcakton nëse fëmjët janë “ të gatshëm” për shkollë, është trajtuar 

nga perspektiva të ndryshme teorike.  Prindërit, mësuesit, administratorët e shkollave, 

politikëbërsit, të gjithë janë të interesuar për fëmijët e vegjël, nëse janë të përgatitur 

ose jo për të filluar klasën e parë “ të gatshëm për të mësuar.” Ky shqetësim u bë mëse 

i vërtetë që kur Paneli Nacional i Qëllimeve Edukative adaptoi qëllimin e parë sipas 

të cilit:  “… që nga viti 2000, të gjithë fëmijët në Amerikë do të fillojnë shkollën, “ 

të gatshëm për të mësuar” (National Education Goals Panel, 1991). Paneli Nacional 

i Qëllimeve Edukative, cituar nga Saluja, Little & Clifford (1995) ka themeluar pesë 

dimensione në të cilat fëmijët varirojnë dhe të cilat kontribojnë në suksesin e fëmijëve 

në shkollë. Duke u bazuar tek ky Panel i qëllimeve, gatishmëria për shkollë duhet të 

mendohet duke plotësuar së paku dimensionet në vazhdim: Shëndeti dhe zhvillimi 

fizik, mirëqenia emocionale dhe kompetenca sociale, qasja ndaj të nxënit, shkathtësitë 

komunikuese, njohja dhe zhvillimi i përgjithshëm.

Edhe pse këto pesë dimensione na drejtojnë në ate se çfarë duhet të masim, pyetjes 

se si t’i bëjmë këto matje, nuk i jepet përgjigje. Vlerësimi i fëmijëve parshkollorë është 

sfidues. Në këtë moshë zhvillimi i fëmijëve është mjaft i shpejtë dhe jo i barabartë, dhe 

ky zhvillim është i ndikuar shumë nga faktorë të ndryshmë, siç është, kujdesi që kanë 

patur dhe ambienti i të nxënit që u është ofruar. Për më tepër, testet e standardizuara 

tipike letër –laps, që përdoren në klasat më të larta, nuk janë të përshtatshme për fëmijët 
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që sapo fillojnë shkollën (Shepart, Kagan & Wurtz, 1998 at Saluja et.al 2000).

 Kur marrim parasysh nocionin “gatishmëri për shkollë”, Kagan (1990)cituar 

nga Mathews (2008), propozon një dikotomi e cila sugjeron se ka një diferencë midis 

“gatishmërisë për të nxënë ” dhe “gatishmërisë për shkollë” tek fëmijët. “Gatishmëria 

e fëmijëve për shkollë” bazohet në premisën se ekzistojnë disa aftësi specifike sociale, 

kognitive, gjuhësore dhe motorike të cilat fëmija duhet t’i demonstrojë për të treguar 

gatishmërinë për shkollë.  Ndërsa “gatishmëria për të nxënë” supozon që fëmijët duhet 

të arrijnë nivele të caktuara të zhvillimit para se të jenë në gjendje të kenë kapacitet për 

të mësuar lëndë të caktuara.

Duke përdorur dikotominë e Kaganit për të shpjeguar gatishmërinë e fëmjëve për 

të mësuar përfshihen perspektivat teorike në vijim: mosha kronologjike, pjekuria dhe 

perspektiva zhvillimore. Mosha kronologjike, zakonisht përdoret për të përcaktuar kur 

fëmijët duhet të fillojnë shkollim formal (Saluja et.al, 2000). 

Gatishmëria për shkollë, në përgjithësi i referohet pikës në të cilën aftësitë fizike, 

njohëse , gjuhësore dhe sociale të fëmijëve zhvillohen në nivelin në të cilin fëmijët janë 

të gatshëm  të përfshihen, përfitojnë dhe të kenë sukses nga shkollimi formal (Goal 

One Technical Planning Group, 1993; Rhode Island KIDS COUNT, 2005 cituar nga 

McCallan (2010). 

Gatishmëria për shkollë, është një koncept kompleks, të cilin hulumtuesit këto 

kohët e fundit e kanë organizuar në pesë fusha kryesore: a) mirëqenie fizike ose shëndeti 

dhe mirëqenia, b) pjekuri emocionale ose zhvillim socio-emocional, c) besim social, 

nganjëherë i referohet qasjes ndaj të mësuarit, d) pasuri gjuhësore ose komunikim, e) të 

menduarit dhe njohuri të përgjithshme (Pianta, 2002; Wynn, 2002, cituar nga  Baldwin, 

(2011). Secila prej këtyre fushave janë pjesë esenciale të gatishmërisë së përgjithshme 

të fëmijëve dhe janë të influencuara nga faktorë të shumtë (Baldwin, 2011). 

Të njëjtin definim të gatishmërisë për shkollë e kanë bërë edhe në fjalorin online të 

Edukimit të hershëm (Childcare and Early Education Glossary).

Wynn (2002) përcakton dhe përshkruan rëndësinë e secilës fushë dhe ofron disa 

mënyra për prindërit, që të ndihmojnë të pasurojnë shkathtësitë dhe aftësitë e fëmijëve 
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brenda secilës kategori. Për shembull, shëndeti dhe zhvillimi fizik është kompnent vital 

i gatishmërisë për shkollë,sepse i mundëson fëmijës aftësinë për t’u përqëndruar në 

shkollë duke pasur energjinë e duhur për të qenë i suksesshëm në ambientin shkollor.

Faktorët të cilët kontribuojnë në përgatitjen fizike dhe shëndetësore, përfshijnë dijet 

e shëndetshme, gjumë në kohë të duhur, kontrolle të vazhdueshme fizike- shëndetësore, 

imunizimin në kohën e përcaktuar, dhe ofrimi i mundësisë për të përdorur dhe zhvilluar 

muskujt e mëdhenj dhe të imët. Komponentë  sociale dhe emocionale të gatishmërisë 

për shkollë konsiderohen të rëndësishme, sepse fëmijët që kënaqen duke qenë me të 

tjerët, që ndihen mirë me vetveten, dhe besojnë në aftësitë e veta, ka shumë mundësi 

që jo vetëm të jenë të suksesshëm, por edhe të kënaqen me eksperiencat shkollore në 

përgjithësi. Faktorët të cilët kontribuojnë në zhvillimin socio-emocional të fëmijëve 

përfshijnë të qenurit afër të tjerëve në grupe dhe në punë individuale, duke praktikuar 

shkathtësitë duke mbajtur rendin, duke respektuar drerjtimin, duke u mësuar të vishen 

vetë dhe duke ndjekur rregullat dhe rutinat shtëpiake. Përveç kësaj, fëmijëve të cilëve 

u besohen detyra të cilat garantojnë sukses, duke ju dhënë kurajon e duhur dhe lëvdatat 

për punën e kryer, është më e besueshme që do të besojnë aftësive të veta (Wynn, 2002) 

cituar nga Baldwin, (2011).

Fëmijët, të cilët i qasen mësimit në mënyrë pozitive dhe kanë sukses në shkollë 

kënaqen duke mësuar. Kështu, për të forcuar qasjen e fëmijëve për të nxënë, fusha 

e tretë e gatishmërisë për shkollë, është shumë e rëndësishmë t’u ofrohen fëmijëve 

mundësi të eksplorojnë kuriozitetin e tyre. Fëmijët kanë nevojë për mundësinë për 

të qenë krijues dhe për të mësuar shkathtësitë themelore të zgjidhjes së problemeve.  

Inkurajimi i fëmijëve për të shprehur atë që mendojnë dhe ndjejnë  për punën dhe lojën 

që bëjnë, do t’iu ndihmojë atyre për të marrë përgjegjësi  për të mësuarit e tyre dhe kjo 

do të forcojë qasjen e tyre të ardhshme për të nxënit (Wynn, 2002 tek Baldwin, 2011).

Komunikimi i qartë është pjesë fundamentale e gatishmërisë për shkollë dhe mund 

të zhvillohet në shumë mënyra. Të dëgjuarit e fëmijëve dhe inkurajimi i tyre për të 

dëgjuar të tjerët është shkathtësi kyçe për t’u forcuar si edhe përcjellja e nevojave të 

veta tek të tjerët. Duke iu treguar fëmijëve tregime dhe duke i lënë ata të tregojnë 
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historitë e tyre ndihmon forcimin e komunikimit. Fëmijët duhet gjithashtu të mësojnë 

kufijtë dhe këtë mund ta bëjnë duke vënë rregulla dhe pritje të qarta. Përfundimisht, 

fëmijët komunikojnë në mënyra të ndryshme dhe kanë nevojë  për mundësi të shumta 

të shkrimit, zhkarravitjes dhe vizatimit duke përdorur mjete të ndryshme si ngjyrat, 

pastelat, lapsat etj. (Wynn, 2002 tek Baldwin, 2011).

Fusha e fundit e gatishmërisë për shkollë përfshin të menduarit dhe njohuritë e 

përgjithshme. Fëmijët vijnë në shkollë me një përgatitje ose me dije paraprake. Kjo 

dije mund të rritet përmes vizitave në komunitet dhe fqinjësi për përvoja të të nxënit 

jo formal. Fëmijët përfitojnë njohuri edhe duke iu lexuar nga libra të ndryshëm, si dhe 

duke u përfshirë në lojëra më material, të cilat nxisin të menduarit, siç janë sajueset 

(puzzle) si dhe ato që ilustrojnë modelet dhe ndërlidhjet. (Wynn, 2002 tek Baldwin, 

2011).

Niveli i përgatitjes së fëmijëve në kognicion, gjuhë, sjellje dhe emocione, kur 

fillojnë klasën e parë janë të ndikuara në mënyrë drastike nga burimet dhe interaktiviteti 

nga i cili  fëmijët janë të ekspozuar në këto vite vitale të moshës parashkollore (Ramey 

& Ramey, 2004). Meqënëse jo secili fëmijë mund t’i ekspozohet sasisë së njëjtë dhe 

kualitetit të njëjtë të burimeve dhe përfshirjes, nuk është e habitshme që gjejmë dallime 

midis gatishmërisë për shkollë tek fëmijët që fillojnë klasën e parë. 

Në Kenatki të SHBA-ve, gatishmëria për shkollë ka kuptimin  se çdo fëmijë fillon 

shkollën i gatshëm të përfshihet dhe të përfitojë nga përvojat e hershme mësimore të 

cilat promovojnë më së miri suksesin e fëmijëve. Familjet, kopshtet dhe ofruesit e tjerë 

të edukimit parashkollor, kuadri i shkollës dhe partnerët e komunitetit duhet të punojnë 

së bashku që të ofrojnë ambient dhe përvoja zhvilluese të cilat ndihmojnë rritjen dhe të 

nxënit për të siguruar se të gjithë fëmijët në Kentaki të fillojnë shkollën të etur dhe të 

ngazëllyer për të mësuar (Governor’s Office of Early Childhood 2013).

Përgatitja për shkollë ka të bëjë më tepër se vetëm më fëmijën. Përgatitja për 

shkollë, në kuptim të gjerë, përfshin fëmijët, familjet, ambientet e fëmijërisë së hershme, 

shkollat dhe komunitetin (NASBE, 1991, tek Maxwel &Clifford, 2004).

Fëmijët nuk janë natyrshëm të përgatitur ose të papërgatitur për shkollë. Aftësitë 
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dhe zhvillimi i tyre ndikohen nga familjet e tyre dhe ndërveprimi me njerëz dhe me 

ambientin që i rrethon, para se të fillojnë shkollën. Shkollat, kanë gjithashtu rol të 

rëndësishëm në “enigmën” e gatishmërisë për shkollë, sepse shkollat e ndryshme kanë 

pritshmëri të ndryshme kundrejt fëmijëve të se njëjtës moshë. I njëjti fëmijë, me aftësi 

dhe nevoja të njëjta mund të konsiderohet i gatshëm për një shkollë dhe jo i gatshëm për 

shkollën tjetër. Është  përgjegjësi e shkollës të edukojë dhe arsimojë të gjithë fëmijët të 

cilët legalisht (mosha 6 vjeçare) kanë moshën për të ndjekur shkollën, duke ju përshtatur 

aftësive të tyre. (Maxwell & Clifford, 2004).

Gjatë shqyrtimit të literaturës vërehet se nevoja e vlerësimit të gatishmërisë për 

klasë të parë ndihmon në qasjen ndaj fëmijëve, pavarësisht  përgatitjes së tyre. Mund 

të vërehet se ekzistojnë lloje të ndryshme të vlerësimit të kësaj gatishmërie. Zakonisht, 

ato ndahen në vlerësime natyraliste dhe vlerësime të standardizuara- normative. 

Vlerësimi natyralist përfshin vëzhgimet, shembujt e punimeve të fëmijëve dhe lista të 

kontrollit të mësimdhënësve. Vlerësimi i standardizuar ose formal përcillet me një set 

të standardizuat të rregulla ve administrative ashtu që sicili fëmijë i nënshtrohet një 

vlerësimi të njëjtë. (Maxwell and Clifford, 2004).

Për t’i përgatitur fëmijët për shkollë, janë ndërmarrë shumë iniciativa që të gjithë 

fëmijëve t’u ofrohet mundësia e edukimit parashkollor në kopshte, ku shumica e tyre 

përfshijnë fëmijët e moshës nga 3-6 vjeç. Sidoqoftë, janë pikërisht dy vitet e para të jetës 

kur eksperiencat e hershme të fëmijëve fillojnë të lënë gjurmë në strukturat themelorë të 

të nxënit në tru (J.Ronald Lally, 2010).

Dihet tashmë që futja e fëmijës në klasën e parë shoqërohet me një sërë dukurish, 

të cilat kërkojnë një impenjim të prindit për t’i përballuar ato. Por, nëse në aspektin 

social prindi me përvojën e vet ndikon tek fëmija, në aspektin shkencor kjo është e 

vështirë sepse prindi nuk është “specialist arsimi”. Puna vështirësohet së tepërmi po 

të mendojmë për matematikën, ku terminologjia dhe trajtimi i saj, ndryshon shumë 

nga ai që kanë mësuar vetë prindërit. Në këtë mënyrë, dëshira e mirë e prindërve për 

të ndihmuar fëmijët e tyre në matematikë nuk mund të realizohet. Ndodh çudia që 

prindët “janë më të prapambetur se fëmijët”, ndonëse gradualisht kjo prapambetje po 
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eliminohet. Gjithsesi prindërit kanë nevojë për “t’u mësuar”. (Rrapo dhe Babamusta, 

2001).

Problemi i definimit të gatishmërisë për shkollë qëndron në faktin se profesionistët 

e arsimit të fëmijërisë së hershme nuk kanë arritur ende marrëveshje për një përkufizim 

të qëndrueshëm (Departamenti për Punë dhe Shërbime Familjare të Qarkut të Franklinit, 

2007). Shumica e përkufizimeve përqëndrohen kryesisht në aftësitë dhe kapacitetet e 

fëmijëve. 

Pa një përkufizim të vendosur të gatishmërisë për shkollë, bëhet shumë e vështirë 

të dimë se çfarë për të vlerësojmë si dhe qasjen më të mirë për vlerësimin. Perspektivat 

e mëposhtme në lidhje se si fëmijët mësojnë dhe çfarë ata duhet të jenë të përgatitur 

ndihmojnë për të qetësuar këtë debat.

2.2.4. Teoritë dhe modelet mbi gatishmërinë për shkollë

Duke u bazuar në shqyrtimin e literaturës nga Departamenti për Punë dhe Shërbime 

Familjare të Qarkut të Franklinit (2007), më poshtë janë të paraqitura llojet e modeleve 

apo ndryshe edhe teorive mbi gatishmërinë për shkollë. 

Modeli i pjekurisë (maturationist): Mbrojtësit e këtij modeli maturationist e 

shohin gatishmërinë për shkollë si një çështje biologjike, ku gatishmëria për shkollë 

është e ndërlidhur me moshën dhe nivelin e zhvillimit njohës, psikomotorik, emocional 

dhe maturimit apo pjekurisë së tyre. Vendimi i disa shteteve që fëmijët nuk i nënshtrohen  

testimit për gatishmërinë e tyre për shkollë mbështesin perspektivën maturationiste 

(Andrews & Slate, 2001; Saluja, Scott-Pak dhe Clifford, 2000; Snow, 2006).

Modeli mjedisor (ambientalist): Në këndvështrimin e modelit mjedisor, 

gatishmëria për shkollë kuptohet si përvetësim i disa shkathtësive nga ana e fëmijëve 

në mënyrë që ata të mësojnë nga përvojat e hershme të socializimit. (Andrew  & Slate, 

2001; Graue, 1993). Kjo perspektivë mbështet përfshirjen e treguesve që dalin nga 

pjesëmarrja e familjes në vlerësimin e gatishmërisë për shkollë.

Modeli konstruktivist: Mbrojtësit e modelit konstruktivist shohin gatishmërinë për 

shkollë si një shkallë në të cilën fëmijët mund të mësojnë detyra nëprmjet ndërveprimit 
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me fëmijë apo të rritur të tjerë. Kjo qasje inkurajon përfshirjen e familjes, edukatorëve 

dhe të rriturve të tjerë që janë të njohur me nivelin e zhvillimit dhe shkathtësive të 

fëmijës në procesin e vlerësimit të gatishmërisë për shkollë. 

Modeli i grumbullimit të shkathtësive: Modeli i grumbullimit të shkathtësive 

e sheh gatishmërinë për shkollë si disa shkathtësi të nevojshme për të mësuar lëndë 

të caktuara, të cilat fëmijët i posedojnë (Andrews & Slate, 2001). Kjo perspektivë 

promovon politika arsimore të cilat kërkojnë vlerësimin e aftësive para-akdemike në 

kohën kur fëmijët fillojnë shkollën.

Modeli Transaksional, interaksional apo ekologjik: Një qasje e cila mbështet 

idenë që gatsihmëria për shkollë të shikohet si ndërveprim midis statusit të zhvillimit 

të fëmijëve dhe ambientit të tyre. Kjo qasje ka çuar drejt politikave arsimore sikur ato 

që mbështesin tranzicionin e fëmijës në shkollë dhe shtrirjen në një linjë të programeve 

parashkollore me programet e fëmijërisë së hershme (Andrews & Slate, 2001; Graue, 

2006; Keating, 2007; NGA, 2005; Snow, 2006). 

Katër faktorë të tjerë të cilët ndikojnë në zhvillimin dhe të mësuarit e fëmijëve në 

vlerësimin e gatishmërisë për shkollë, janë: 

Familjet e gatshme: Konteksti familjar dhe ambienti shtëpiak nxisin të mësuarit 

e hershëm dhe japin mundësi për rritje dhe zhvillim. Treguesit për familjet e gatshme 

përfshijnë nivelin arsimor të nënave, numrin e lindjeve në adoleshencë, prevalenca e 

keqpërdorimit dhe neglizhimit të fëmijëve, si dhe numrin e fëmijëve në familje.

Komunitetet e gatshme: Burimet nga komuniteti dhe mbështetja që iu ofrohet 

familjeve me fëmijë të vegjël . Treguesit për komunitetet e gatshme përfshijnë numrin 

e fëmijëve në varfëri, qasjen në mbështetjen për familjet më fëmijë të vegjël si dhe 

nivelin e helmimit me plumb.

Shërbimet e gatshme: Cilësia, qasja dhe programet e përballueshme, të cilat janë 

gjetur se mund të jenë efektive në nxitjen e zhvillimit dhe të nxënit të fëmijëve.  Vënia 

në dispozicion e sigurimeve shëndetësore, numri i lindjeve nënpeshë dhe qasja në 

përkujdesje paranatale dhe imunizimi janë tregues të shërbimeve të gatshme. 
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Ndikimi i këtyre perspektivave ka çuar që ekspertët e edukimit të fëmijërisë së 

hershme të kuptojnë së janë disa faktorë që ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve të cilët 

ndikojnë në përgatitjen e fëmijëve për shkollë. Përcaktimi  i gatishmërisë për shkollë 

dallon gjeografikisht, sipas popullatës që aplikohet, është përbërje e aspekteve të 

ndryshme të zhvillimit dhe ka një dallim në shkallën e zhvillimit për fushat specifike. 

Si rezultat i kësaj, definimi i gatishmërisë për shkollë është bërë edhe më i vështirë. 

Megjithatë, duke u bazuar në shqyrtimin e definimeve të ndryshme nga autorë të 

ndryshëm mund të përfundojmë se gatishmëria për shkollë duhet parë si mjet për njohjen 

e fëmijëve të cilët fillojnë klasën e parë me qëllim të ofrimit të kushteve dhe mundësive 

të cilat i përshtaten të gjithë atyre. Në këtë kuptim, kushdo që është i interesuar për 

matjen dhe vlerësimin e nivelit të gatishmërisë së fëmijëve për klasë të parë, nuk duhet 

harruar se, ligjërisht, asnjë personit nuk guxon t’i mohohet e drejta për arsim (Ligji Nr. 

04/L-032, 2011)
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3. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Hyrje

Përzgjedhja e metodologjisë së përshtatshme për këtë hulumtim pati për qëllim 

kryesor përcaktimin e efekteve të edukimit parashkollor në gatishmërinë e fëmijëve për 

të filluar klasën e parë. Kjo është pasqyruar në këtë kapitull duke filluar nga popullata 

dhe kampioni, instrumentat matëse, dizajni i hulumtimit, organizimi dhe deri tek 

konsiderata etike e studimit. 

3.1. Popullata e hulumtimit

Popullata e këtij hulumtimi përfshin të gjithë fëmijët e Kosovës që kanë filluar 

klasën e parë, në vitin shkollor 2011/12. Kjo popullatë është numerikisht e caktuar, ku 

sipas të dhënave nga MASHT, në këtë vit shkollor në vend janë regjistruar 294817. Meqë 

ky numër është mjaft i madh për t’u studiuar, është zgjedhur kampioni i konvenencës 

prej 500 fëmijëve, nga 6 qytete, 3 qyteza dhe 7 fshatra të tërë rajoneve të Kosovës. 

3.2. Kampioni dhe kampionimi

Kampioni i këtij studimi përfshin 500 fëmijë të klasave të para të shkollës fillore. 

Nga 500 fëmijët e përzgjedhur të kampionit, 262 prej tyre ose 52.4% ishin të gjinisë 

mashkullore dhe 238 ose 47.6% prej tyre i takonin gjinisë femërore.

7 MASHT (2011). Statistikat e Arsimit në Kosovë 2011/12

KAPITULLI 3
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Fëmijët, të cilët gjatë moshës parashkollore janë përfshirë në edukimin e 

institucionalizuar- në kopshte, përbëjnë 17.8 % të kampionit apo 89 prej tyre, me një 

mesatare  = .18 dhe devijim standard (DS) .381. Fëmijët, të cilët kanë ndjekur vetëm një 

vit klasat parafillore përbëjnë 284 fëmijë apo 56.8%, me një mesatare prej .58 dhe devijim 

standard (DS) = .495. Fëmijët, të cilët nuk kanë qenë të përfshirë  në kopshte dhe  nuk 

kanë ndjekur një vit parafillor, pra janë edukuar në familje gjatë moshës parashkollore 

janë 127 prej tyre ose 25.4% me një mesatare prej .25 dhe devijim standard (DS) 436.

Prindërit e fëmijëve të klasës së parë, sipas të dhënave statistikore, vërehet se kanë 

nivel të ndryshëm të shkollimit. Përsa i përket baballarëve, 106 prej tyre ose 21.2 % 

janë me shkollim të ulët, 249 ose 49.8% prej tyre kanë shkollim të mesëm, 93 ose 

18.6% prej tyre kanë shkollim të lartë dhe 49 ose 9.8% nga ta posedojnë shkollim 

pasuniversitar. Tek nënat niveli i shkollimit dallon paksa. Nga nënat e 500 fëmijëve që 

ishin të përfshirë në kampion, 189 ose 37.8% janë me shkollim të ulët, 213 ose 42.6% 

prej tyre, janë me shkollim të mesëm, 59 ose 11.8% janë me shkollim të lartë dhe 39 ose 

7.8% prej tyre janë me shkollim superior.

Fëmijët e përfshirë në këtë kampion, i takojnë rajoneve të ndryshme të Republikës 

së Kosovës. Janë të përfshira gjashtë qytete (Prishtina, Peja, Gjakova, Prizreni, Mitrovica 

dhe Gjilani) me  , 3 qytetëza (Vushtria, Fushë Kosova dhe Kastrioti) me gjithësej 356 

fëmijë dhe 7 fshatra (Celinë, Dejne, Rakaj, Lugajë, Kaliqan, Senoc dhe Rakaj) me 144 

fëmijë. 35 prej tyre apo (7.0%) i takojnë familjeve të vogla ( me tre anëtarë), 264 ose 

52.8% prej tyre janë nga familjet e mesme ( me 4-5 anëtarë) dhe 201 ose 40.2% prej 

tyre i takojnë familjeve të mëdha (mbi 5 anëtarë).  
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Tabela 1  

Numri dhe Përqindja e Fëmijëve, Pjesëmarrëse në Hulumtim

N %
Numri i fëmijëve sipas gjinisë Femra 238 47.6

Meshkuj 262 52.4
Vendi ku janë rritur Fshat 144 28.8

Qytet 356 71.2
Forma e edukimit parashkollor Kopësht 89 17.8

Klasa parafillore 284 56.8
Familje 127 25.4

 Madhësia e familjes Familje e vogël 35 7.0
Familje e mesme 264 52.8
Familje e madhe 201 40.2

Tabela 2

Numri dhe Përqindja mbi Nivelin e arsimimit të Prindërve të Fëmijëve 

Pjesëmarrës në Hulumtim

N %

Niveli i arsimimit 
të nënës i ulet 189 37.8

i mesem 213 42.6

i larte 59 11.8

superior 39 7.8

Gjithësejt 500 100.0

Niveli i arsimimit 
të babait i ulet 106 21.2

i mesem 249 49.8

i larte 93 18.6

superior 49 9.8

Gjithësejt 497 99.4

Procedura e kampionimit: Kampioni i këtij studimi është përzgjedhur duke 

përdorur strategjinë e kampionimit me probabilitet të tipit rastësor grupor (cluster 

sampling). Kjo metodë e kampionimit është e dobishme të përdoret kur popullata është 

mjaft e madhe apo është e shpërndarë në një hapsirë të gjërë gjeografike (Gav, Mills & 



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

62

Airasian 2006). Procedura e kampionimit përfshiu këta hapa:

 Fillimisht është marrë lista e të gjitha shkollave të ndara sipas qendrave kryesore 

të Kosovës, duke përfshirë 614 shkolla.8 Më pas nga këto lista, janë ndarë grupet e 

shkollave të cilat kanë pasur fëmijë të cilët kanë qenë të përfshirë në kopshte dhe klasa 

parafillore dhe më pas në mënyrë rastësore është përzgjedhur  një shkollë nga secili 

qytet. Në mënyrë që kampioni të ishte sa më gjithëpërfshirës, e njëjta procedurë është 

zhvilluar edhe për përzgjedhjen e shkollave në zonat rurale. Për këtë qëllim, në mënyrë 

rastësore, është zgjedhur nga një fshat nga secila qendër e vendit si dhe nga një shkollë 

nga tri qytetëza të Kosovës. Kryeqyteti i Kosovës në këtë mostër përmban numër më 

të madh të fëmijëve me arsyetimin se aty, numri i fëmijëve të përfshirë në kopshte 

është më i madh. Kjo përzgjedhje është bërë për shkak të përqindjes shumë të vogël 

të fëmijëve kosovarë të përfshirë në edukimin parashkollor të instutucionalizuar dhe 

frikës se nuk do të prezantohet fare kjo kategori e fëmijëve në kampionin tonë.

Kampioni është përzgjedhur sipas tabelës orientuese nga (Gay, Mills, Airasian, 

2006) ku për një  popullatë prej 30000 veta duhet një kampion prej 383 me një gabim 

(interval konfidence) prej +/-5% në nivelin e konfidencës 95%. Kjo shifër është 

rrumbullakosuar në 500, meqë këto shifra në tabelë janë minimale dhe nëse shihet e 

arsyeshme të ketë më tepër duhet shtuar numri (Gay et al., 2006).

3.3. Instrumentet matës të studimit

Instrumenti për vlerësiminin e gadishmërisë së fëmijëve për klasë të parë , i 

përzgjedhur për këtë hulumtim, është pyetësori i standardizuar nga Shoqata amerikane 

“ Brainline”, i autores Joey Du Plooy. Pyetësori është përkthyer nga gjuha angleze në 

gjuhën shqipe dhe anasjelltash. Pjesa e parë përbëhet nga pyetjet të cilat iu drejtohen 

prindërve ndërsa pjesa e dytë përmbanë pyetje dhe detyra për fëmijët.

3.3.1. Pyetësori për prindër

Pyetësori për prindër është pyetësor vetëraportues, i cili është  i ndarë në tri 

pjesë, ku në pjesën e parë përfshihen pyetjet mbi të dhënat demografike të fëmijës ku 

8 MASHT (2011). Statistikat e Arsimit në Kosovë 2011/12
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përfshihen: emri dhe mbiemri, ditëlindja, vendlindja, rradha e lindjes së fëmijës, numri 

i anëtarëve në familje, vendi ku jeton fëmija, edukimi paraprak parashkollor, në kopsht, 

në familje apo në klasën parafillore, konstatimi mbi ndonjë sëmundje që mund të ketë 

fëmija si dhe niveli i shkollimit të të dy prindërve. 

Në pjesën e dytë të pyetësorit për prindër përfshihen pyetje mbi zhvillimin e 

përgjithshëm të fëmijës, duke përfshirë: njohuritë mbi: moshën, perceptimi i drejtë i 

kohës dhe hapësirës, marrëdhëniet me bashkëmoshatarë etj. 

Në pjesën e tretë të pyetësorit për prindër bëjnë pjesë pyetjet mbi zhvillimin 

emocional të fëmijës ku përfshihen 15 pyetje ose deklarime pohuese dhe mohuese. Këto 

deklarime flasin për pjekurinë emocionale siç janë:  aftësia për t’u ndarë nga prindërit 

pa qarë, siguria e tyre në vende të reja, paraqitja para të tjerëve, turpi, agresiviteti etj. 

Në pjesën e fundit të pyetësorit për prindër përfshihen pyetjet për nivelin e 

zhvillimit social të fëmijës. Pyetje të tilla që kanë të bëjnë me raportin e fëmijës me 

njerëzit që e rrethojnë, me familjen, me shokët dhe shoqet etj. Të gjitha këto të dhëna 

të marrura nga prindërit japin një pamje mbi zhvillimin socio- emocional të fëmijëve të 

cilat mbështesin të dhënat të cilat do të merren nga fëmijët.

3.3.2. Pyetësori për fëmijë

Pyetësori për fëmijë është një instrument testues jo vetëraportues, pasi për të parë 

nivelin e gatishmërisë së fëmijëve, ata janë vlerësuar në mënyrë praktike nga ana e 4 

pedagogëve. Pyetësori për fëmijët përfshin 193 indikatorë, të cilët masin zhvillimin 

e fëmijës në aspektin kognitiv dhe motorik. Përmes këtyre indikatorëve janë krijuar 

gjithesejt 17 variabla të varur, siç janë: aftësia dalluese, vizatimi i trupit, analiza, 

asociacionet, balancimi i trupit, krahasimet, dallimi i figurës nga sfondi, muskujt e 

imët (vizatim, ngjyrosje, prerje, mbërthim i pullave, etj), muskujt e mëdhenj (veshje, 

zhveshje, kërcim, kapërcim, vrapim etj) kujtesa afatshkurtër, njohja e aneve, lëvizjen 

e syve, orientimi ne hapësire, sinteza, konkludimi, qëndrueshmeria e formës, si dhe 

zhvillimi matematikor dhe zhvillimi gjuhësor. Secila prej këtyre shkallëve është rikoduar 

në tre nivele të gatishmërisë duke filluar nga: jo i gatshëm, mesatarisht i gatshëm dhe 
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shumë i gatshëm.  Për të parë besueshmërinë, vlefshmërinë dhe përshtatshmërinë e këtij 

pyetësori për fëmijët kosovar u krye analiza faktoriale e tij.

3.3.3. Analiza Faktoriale e pyetësorit për fëmijë 

Për të evidentuar strukturën faktoriale të instrumentit për fëmijë, pohimet e shkallës 

iu nënshtruan analizës faktoriale. Kësaj analize ju nënshtruan pohimet e 13 shkallëve, 

të cilat janë ndërtuar për të matur: aftësinë e fëmijëve për të bërë krahasime, aftësinë 

për të bërë dallime, aftësinë për të konkluduar, aftësinë për të bërë asociacione, kujtesën 

afatshkurtër, aftësinë për qëndrueshmërinë e formës, orientimin në hapësirë, lëvizjen 

e syve, njohjen e anëve, aftësinë për të analizuar, zhvilimin e muskujve të mëdhenj, 

vizatimin e trupit, si dhe zhvillimin e muskujve të imët. Zhvillimin matematiko dhe 

zhvillimin gjuhësor.

Përpara se të kryheshin analizat e komponentëve kryesorë, u vlerësua 

përshtatshmëria e të dhënave për analizën faktoriale. Analiza Faktoriale është realizuar 

përmes Metodës së Rrotacionit : Varimax me Kaiser Normalization e cila shpjegon 

korrelacion në 54.730 %, mjaftueshëm për shkencat sociale. Këto të dhëna mbështesin 

faktin që nga këto pohime mund të nxiren tre faktorë. Këta faktorë janë: zhvillimi i të 

menduarit, orientimi në hapsirë dhe zhvillimi motorik.

Tabela 3

Analiza Faktoriale për Pyetësorin e Fëmijëve

Rotated Component Matrixa

Komponenta
Zhvillimi 
kognitiv

Orientimi
Zhvillimi 
motorik

Krahasimet .861
Aftesia dalluese .861
Konkludimi .665
Asociacionet .651
Kujtesa afatshkurtër .601
Qëndrueshmeriae 
formës

.388

Zhvillimi matematikor .788
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Zhvillimi gjuhësor .651
Orientimi në hapësirë .708
Levizja e syve .687
Njohja e anëve .680
Analiza .450
Muskujt e mëdhenj .800
Vizatimi i trupit .637
Muskujt e imët .515
Metoda: Analzat e Komponentes Kryesore
Metoda e rrotacionit: Varimax dhe Kaiser 
Normalization.a

a. Rrotacion i konvergjuar ne 6 rrotullime.

Duke u bazuar në të dhënat nga Tabela 2 vërehet se faktorët të cilët kanë të bëjnë 

me krahasimet, dallimet, konkludimet, asociacionet, kujetsën afatshkurtër si dhe 

qëndrueshmërinë e formës mund ta kuptojmë si një komponentë kryesore dhe si e tillë 

nga përmbajtja dhe kuptimi është emërtuar si Zhvillim kognitiv.  

Duke e parë se faktori i dytë që ka të bëjë me orientimin është i ndërlidhur në 

masë të madhe me zhvillimin kognitiv, dhe se në të gjitha testet për vlerësimin e 

zhvillimit kognitiv është pjesë e pandashme, është vendosur që ky faktor të bashkohet 

me zhvillimin kognitiv dhe tutje në analiza të rezultateve do të trajtohen si të bashkuara. 

Komponenta tjetër përfshinë zhvillimin e muskujve të imtë dhe muskujve të 

mëdhenjë si dhe vizatimin e trupit. Kjo komponentë është emërtuar si zhvillim motorik 

si njëra nga fushat kryesore të zhvillimit të  tërësishëm të fëmijëve.

3.3.4. Analiza faktoriale për pyetësorin e prindërve

Edhe pjesa tjetër e pyetësorit, e cila është paraparë të plotësohet nga ana e prindërve 

e që flet për gatishmërinë e fëmijëve për klasë të parë në aspektin e zhvillimit social dhe 

emocional, iu nënshtrua analizës faktoriale, me qëllim të testimit, nëse ky pyetësor, i 

cili është hartuar nga autorë amerikanë përmbush edhe qëllimin e njëjtë në kontekstin 

kosovar. Sipas tabelës 2 mund të vërehet se këto dy komponente, zhvillimi social dhe 

emocional, mund të bashkohen në një faktor, duke krijuar një variabël të re të quajtur si 

zhvillim socio- emocional. Ky bashkim ka edhe kuptim logjik, mbështetur në literaturën 
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psikologjike, ku vërehet se këto dy fusha paraqiten të bashkuara. Metoda e rrotacionit 

nuk u përdor pasi që është vetëm një komopnentë. Varianca e përgjithshme shpjegohet 

në 61.235 %.
Tabela 4. 

Analiza Faktoriale për Pyetësorin e Prindërve
Component Matrixa

Component
1

Zhvillimi social .783
Zhvillimi emocional .783

Analiza faktoriale ka reduktuar faktorët e instrumentit matës të gatishmërisë për 

të filluar klasën e parë në: Zhvillimin kognitiv, socio-emocional dhe motorik, ndërkaq 

zhvillimi gjuhësor dhe matematikor edhe pse janë pjesë e zhvillimit kognitiv do të 

analizohen ndarazi pasiqë shumica e studimeve mbi gatishmërinë për klasë të parë 

trajtojnë këto dy fusha për të vlerësuar nivelin e përgatitjes së fëmijëve për klasë të parë.

3.3.5.Besueshmëria e instrumentit

Në këtë rubrikë do të trajtohen analizat të cilat janë bërë me qëllim të matjes së 

besueshmërisë së shkallëve të cilat janë përdorur në instrument. Në këtë aspekt, për 

matjen e besueshmërisë është përdorur koeficienti i Alfës së Kronbahut, duke përfshirë 

të dy pyetësorët, atë të prindërve dhe atë të fëmijëve. Alfa e Kronbahut tregoi vlerën 

.670 për të gjithë faktorët, ndërsa për secilin faktor rezultatet janë paraqitur në tabelën 

5.
Tabela 5

Analiza e Besueshmërisë të Faktorëve të Gatishmërisë për Klasë të Parë nga 
Pyetësori për Fëmijë dhe për Prindër

Item-Total Statistics
Cronbach’s Alpha 

Zhvillimimatematikor .652
Sinteza .624
Zhvillimi gjuhësor .707
Orientimi në hapësirë .648
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Lëvizja e syve .671
Vizatimi i trupit .656
Kujtesa afatshkurtër .626
Muskujt e mëdhenj .670
Muskujt e imët .640
Dallimi i figurave .656
Dominanca .676
Krahasimet .642
Ekuilibri .667
Asociacionet .627
Analiza .666
Zhvillimi social .673
Zhvillimi emocional .673

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items
.670 17

3.4. Dizajni i hulumtimit

Dizajni i këtij hulumtimi është kryer sipas qasjes së hulumtimeve shkakore-

krahasuese (kauzale- komparative), ku synohet të gjendet ndikimi i edukimit 

parashkollor në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë, duke krahasuar grupin e 

fëmijëve që janë edukuar në familje gjatë moshës parashkollore dhe grupin tjetër që 

kanë qenë të përfshirë në institucione edukative të njohura në vendin tonë si çerdhe dhe 

kopshte të fëmijëve. Ky dizajn i hulumtimit është mjaft i pranishëm në hulumtimet që 

bëhen në fushën e edukimit. (Gav, Mills & Airasian 2006). 

Shkaku dhe efekti në këtë hulumtim kanë ndodhur më parë, prandaj këtë dizajn 

mund ta gjejmë edhe me emërtimin ex-post-facto dizajn që do të thotë “pasi fakti ka 

ndodhur” (Fraenkel & Wallen, 2008).

Në këtë  hulumtim  janë vlerësuar fëmijët që sapo kanë filluar klasën e parë, në 

fushën e zhvillimit socio-emocional, kognitiv dhe motorik dhe kjo sigurisht që ka 

ndodhur gjatë edukimit të tyre në moshën parashkollore. Edhe efekti, në këtë rast 

gatishmëria, është një gjendje e kryer, kështu që ne synojmë vetëm të përcaktojmë 

nivelin. 
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Synimi i këtij hulumtimi sipas dizajnit kauzal- komparativ, në këtë rast është 

testimi i hipotezave përmes korrelacionit të dy variablave, të variablit të pavarur që ka 

të bëjë me formën e edukimit parashkollor në kopsht apo në familje si dhe të variablit 

të varur, që ka të bëjë me nivelin e gatishmërisë për shkollë.

Gjithashtu përmes krahasimit të mesatareve përcaktohet cili faktor ka shkaktuar 

nivel më të lartë të gatishmërisë dhe kështu pritet të rrëzohet hipoteza nul dhe 

mbështetet hipoteza alternative se fëmijët e edukuar në institucione parashkollore, janë 

më të gatshëm për shkollë sesa fëmijët e edukuar në familje. Për këtë, do të përdoren 

analiza statistikore deskriptive që shpjegojnë tendencën qëndrore si mesatarja, mediana 

dhe modi, vlerat minimale dhe maksimale, si dhe analiza statistikore inferenciale si: 

t-testi, analiza faktoriale, Mann Whitney- test, Kruskal Wallis etj, të cilat mundësojnë 

konkluzionet mbi popullatën, duke u bazuar në karakteristikat e mostrës (Coladarci & 

Cobb, 2014).

3.5. Procedura për mbledhjen e të dhënave sasiore të studimit

Të dhënat për këtë studim janë mbledhur në muajin tetor dhe nëntor të vitit 2011. 

Meqenëse, fëmijët kishin filluar klasën e parë në shtator u desh që të pritej së paku një 

muaj që ata të përshtateshin me ambientin e ri, me mësuesen dhe shoqërinë. Roli ynë 

si vlerësues të zhvillimit të tyre ishte mjaft i ndjeshëm dhe kërkonte takt pedagogjik. 

Për administrimin e pyetësorit të fëmijëve u angazhuan tre pedagogë, të cilët kishin 

përfunduar studimet bachelor në pedagogji dhe që paraprakisht u trajnuan për përdorimin 

e pyetësorit për fëmijë. Më pas, si një ekip gjatë dy muajve kemi shkuar nëpër shkollat 

fillore, ku kemi marrë informacione nga drejtoria arsimore mbi fëmijët që kanë qenë të 

përfshirë në kopsht, janë edukuar në familje ose kanë shkuar një vit në klasat parafillore. 

Në këtë mënyrë  kampioni do të jetë sa më heterogjen dhe përfaqësues. Shkollat të cilat 

janë përfshirë në studim janë: Shkolla “Pavarësia” dhe shkolla “ Ismail Qemali” në 

Prishtinë, shkolla “ Abdyl Frashëri” në Prizren, shkolla “ Selami Hallaqi” në Gjilan, 

shkolla “ Vaso Pashë Shkodrani” në Pejë, shkolla “ Selman Riza” në Gjakovë, dhe 

shkolla “Migjeni” në Mitrovicë, duke përfshirë 6 qytetet më të mëdha të Kosovës, më 
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pas, shkolla “ Ali Kelmendi” në Vushtrri, shkolla “Daut Bugujevic” në Fushë- Kosovë 

dhe shkolla “ Pandeli Sotiri” në Kastriot, duke përfshirë kështu 3 qyteza të Kosovës. 

Gjithashtu pjesë e këtij studimi kanë qenë edhe 7 shkolla në fshatra të ndryshme të 

vendit. 

Përpara realizimit të hulumtimit është marrë leja nga MASHT dhe nga drejtorët 

e drejtorive të komunave, për administrimin e këtyre pyetësorëve dhe vlerësimin e 

gatsihmërisë për klasë të parë të fëmijëve që sapo kanë filluar mësimin. Gjatë vizitës 

së parë në shkollat përkatëse, kemi dërguar pyetësorin për prindër dhe kemi rënë 

dakord jam me drejtorin dhe mësuesen për datën e vlerësimit të fëmijëve, normalisht, 

pas aprovimit nga ana e prindërve, të cilëve u sqarohej se të gjitha të dhënat do të 

përdoren vetëm për qëllime studimi dhe se do të jenë plotësisht konfidenciale dhe pa 

përdorimin e emrave të fëmijëve në punim. Më pas, në vizitën e dytë, kemi shkuar në 

shkollë, jemi takuar me drejtorët e shkollave duke treguar qëllimin e studimit regonim 

qëllimin dhe kemi kërkuar nga ai një klasë sa më heterogjene, gjithmonë duke synuar 

që në klasë të ketë edhe fëmijë që kanë qenë të përfshirë në kopsht gjatë edukimit 

të tyre parashkollor, jemi takuar me mësusen, jemi prezantuar para fëmijëve si dhe u 

kemi treguar porcedurën dhe kemi kërkuar nga katër fëmijë në një dhomë tjetër për të 

realizuar vlerësimin e nivelit të gatishmërisë për fushat përkatëse. Kështu, si ekip kemi 

punuar secili prej nesh me nga një fëmijë. Plotësimi i instrumentit për fëmijë ka zgjatur 

30 deri 40 minuta. Duhet theksuar se gjatë gjithë procesit të grumbullimit të të dhënave 

asnjëherë nuk kemi pasur refuzim nga ndonjë fëmijë dhe se fëmijët janë ndjerë shumë 

të qetë dhe pa stres.

3.6. Metodat e analizës së të dhënave statistikore 

Duke qënë se struktura se studimit është sasiore, për kryerjen e analizave janë 

përdorur metodat statistikore. Fillimisht, mbas mbledhjes së të dhënave është realizuar 

kodimi i tyre dhe më pas është ndërtuar baza e të dhënave e krijuar në një nga faqet e 

programit SPSS, versioni 20.

Ashtu siç u tha më sipër, fillimisht u analizua besueshmëria e pyetësorëve përmes 
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koeficientit të alfës së Kronbahut. Më pas u testua normaliteti dhe homogjeniteti i 

shpërndarjes së të dhënave. Pyetësori gjithashtu iu nënshtrua edhe analizës faktoriale 

kur dihet që ishte një instrument për vlerësimin e gatishmërisë për klasë të parë i hartuar 

nga autorë amerikanë dhe i cili nuk ishte përdorur më parë në vendin tonë.

Janë zhvilluar analizat deskriptive me qëllim të përcaktimit të gjendjes reale të 

nivelit të gatishmërisë së fëmijëve për klasë të parë, duke filluar nga aspekti i zhvillimit 

socio-emocional, kognitiv e motorik si dhe zhvillimin gjuhësor e matematikor në 

veçanti, duke përfshirë përqindjet, mesin aritmetik dhe devijimin standard.

Për të bërë krahasimin e mesatareve midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë 

tek femrat dhe meshkujt, është përdorur t- testi. Testi  Kruskal –Wallis, është përdorur për 

të bërë krahasimin e nivelit të gatishmërisë midis tri grupeve të fëmijëve: atyre të cilët 

kanë qenë pjesë e institucioneve edukativo-arsimore- kopshteve, atyre që kanë ndjekur 

një vit klasat parafillor si dhe fëmijët të cilët janë edukuar në familje. Ndërlidhja midis 

nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe nivelit të arsimimit të prindërve është matur 

përmes testeve të korrelacionit  Gamma dhe krostabulimeve. Testi Mann Whitney është 

përdorur për të parë edhe krahasimin e nivelit të gatishmërisë sipas  faktorëve të tjerë 

siç janë: madhësia e familjes si dhe vendi ku jeton fëmija.
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4. GJETJET E HULUMTIMIT

Duke u bazuar në objektivat e parashtruara kërkimore, në këtë kapitull do të 

paraqiten rezultatet nga testimi i hipotezave dhe interpertimi i tyre. Rezultatet janë të 

renditura sipas renditjes së pyetjeve kërkimore të paraqitura më lartë.

Fillimisht të gjitha të dhënat janë testuar për kriteret të cilat duhet plotësuar para se 

të bëhen testet e planifikuara. Për vlerësimin e rezultateve të të gjitha testeve statistikore 

është vendosur niveli i signifikancës statistikore .05.

Të dhënat mbi variablat e varura të studimit të cilat përcaktojnë nivelin e gatishmërisë 

për klasë të parë, e që janë: zhvillimi it ë menduarit, zhvillimi socio-emocional, zhvillimi 

motorik, orientimi në hapësirë, zhvillimi matematikor dhe gjuhësor janë testuar për 

shpërndarjen normale të tyre përmes testit Kolmogorov- Smirnov dhe Shapiro-Wilk. 

Testet e normalitetit për këto variabla, siç shihet edhe në Tabelën 5 të paraqitur si më 

poshtë japin vlerën p< .05 që shpjegon shpërndarje jonormale pasi vlerat e këtij testi 

për shpërndarje normale do të duhej të ishin në vlerën e p >.05. Më pas janë zhvilluar 

edhe testet e homogjenitetit të variablave të varura përmes testit te Levinit ku vlera e 

signifikancës doli të jetë p <.05 që shpjegon se shpërndarja e të dhënave nuk paraqitet 

të jetë homogjene. Për këtë arsye testimi i hipotezave do të bëhet përmes testeve 

joparametrike.

KAPITULLI 4



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

72

Tabela 6

Testet e Normalitetit Kolmogorov-Smirnov dhe Shapiro- Wilk për variablat e 
varura

Testet e Normalitetit
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistika Df Sig. Statistika Df Sig.
Zhvillimi motorik .053 481 .003 .983 481 .000
Orientimi ne hapsire .210 481 .000 .806 481 .000
Zhvillimi i te menduarit .107 481 .000 .924 481 .000
Zhvillimi socio-emocional .293 481 .000 .758 481 .000
Zhvillimi matematikor .527 481 .000 .342 481 .000
Zhvillimi gjuhësor .274 481 .000 .782 481 .000

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të përcaktohen efektet e edukimit parashkollor në 

nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, ndërsa objektivi i parë ishte: 

Të përshkruhet niveli i gatishmërisë për klasë të parë në fushën e zhvillimit kognitiv, 

socio- emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor në ndërlidhje me variablat e 

pavarura si:

a) Gjinia

b) Forma e edukimit gjatë moshës parashkollor

c) Niveli i arsimimit të prindërve

d) Vendi ku jetojnë fëmijët dhe

e) Madhësia e familjes

Në lidhje me këtë, analizat në vijim në mënyrë përshkruese flasin për gjendjen e 

nivelit të gatishmërisë së fëmijëve për klasë të parë.

4.1. Rezultatet përshkruese mbi nivelin e fëmijëve të gatishmërisë 
për klasë të parë 

Fillimisht është bërë një analizë përshkruese në lidhje me kampionin, me qëllim të 

ofrimit të një pasqyre mbi mesataren, devijimin standard, minimumin dhe maksimumin 

e vlerave për të gjitha variablat e varura të cilat kanë të bëjnë me: Zhvillimin kognitiv, 

socio-emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor.  Këto të dhëna janë paraqitur si 

më poshtë në Tabelën 7 
Tabela 7
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Mesatarja, Mediana, Devijimi Standard, Minimumi dhe Maksimumi, për nivelin 
e gatishmërisë në fushën kognitive, motorike, socio-emocionale, gjuhësore dhe 

matematikore
Statistics

Zhvillimi 
kognitiv

Zhvillimi 
motorik

zhvil-
limi socio-
emocional

Zhvillimi 
matema-

tikor

Zhvillimi 
gjuhesor

N
Valid 480 487 496 498 496
Mun-
gojnë

20 13 4 2 4

Mesatarja 1.6625 1.6324 2.3589 2.8956 2.2500
Mediana 2.0000 1.0000 2.0000 3.0000 2.0000
Devijimi  stan-
dard

.61526 .74426 .64216 .33136 .65597

Minimumi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maximumi 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Nga Tabela sipër vërehet se për zhvillimin kognitiv Ma është (1.66), Mdn (2.0), 

DS  (.61526), Min(1) dhe Max (3). Për zhvillimin motorik Ma (1.63), Mdn (1.0), 

DS(.74426), Min(1) dhe Max(3). Për zhvillimin socio- emocional, Ma (2.3), Mdn 

(2.0), DS(.64216), Min(1) dhe Max(3). Për zhvillimin matematikor Ma (2.89), Mdn 

(3.0), DS(.33136), Min(1) dhe Max(3). Për zhvillimin gjuhësor Ma(2.2) Mdn(2.0), 

DS(.65597), Min(1) dhe Max(3). 

Më pas, janë realizuar analizat descriptive në lidhje me nivelin e gatishmërisë për të 

gjitha fushat e ekzaminuara, duke i ndarë sipas gjinisë, formës së edukimit parashkollor, 

nivelit të arsimimit të prindërve, vendit ku jetojnë dhe madhësisë së familjes.



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

74

Grafiku 1. Përshkrimi i nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në fushën e 
zhvillimit kognitiv.

Të dhënat nga grafiku 1 flasin për nivelin e gatishmërisë sa i përket zhvillimit 

kognitiv të fëmijëve të cilët sapo kanë filluar klasën e parë. Këto të dhëna tregojnë 

se 39.80% e fëmijëve paraqiten jo të gatshëm në nivelin e tyre të zhvillimit kognitiv. 

48.80% prej tyre janë mesatarisht të gatshëm dhe shumë të gatshëm janë vetëm 7.40% 

e këtyre fëmijëve.

Grafiku 2. Përshkrimi i nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në fushën e 
zhvillimit socio- emocional

Sa i përket nivelit të zhvillimit në fushën socio- emocionale, për të cilën janë 

përgjigjur prindërit e fëmijëve, sipas të dhënave nga grafiku 2. Tregojnë se vetëm 9.0% e 

fëmijëve nuk janë të zhvilluar në këtë aspect. 45.60% të fëmijëve paraqiten mesatarisht 

të gatshëm dhe 44.60% prej tyre janë shumë të gatshëm.
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Grafiku 3. Përshkrimi i nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në fushën e 
zhvillimit motorik

Të dhënat nga grafiku 3 tregojnë nivelin e zhvillimit motorik të fëmijëve meqërast 

vërehet se jo të gatshëm paraqiten të jenë 51.40% të fëmijëve, mesatarisht të gatshëm 

janë 30.40% të fëmijëve dhe vetëm 15. 60% prej tyre janë shumë të gatshëm në këtë 

aspekt. 

Grafiku 4. Përshkrimi i nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në aspektin e 
njohurive matematikore  

Grafiku 4. flet për nivelin e gatishmërisë së fëmijëve në aspektin e zhvillimit 

matematikor. Sipas këtyre rezultateve vërehet se fëmijët që sapo kanë filluar klasën 

e parë në masë të madhe janë shumë të gatshëm në këtë fushë, pra, 90 % prej tyre. 

Mesatarisht të gatshëm janë 8.80% prej tyre dhe vetëm 0.80% paraqiten jo të gatshëm.
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Grafiku 5. Përshkrimi i nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në fushën e 
zhvillimit gjuhësor

Sa i përket zhvillimit të tyre në aspektin gjuhësor, rezultatet nga grafiku 5 tregojnë 

se 12% të fëmijëve që sapo kanë filluar klasën e parë nuk janë të gatshëm, 50.40% prej 

tyre janë mesatarisht të gatshëm dhe 36.805 janë shumë të gatshëm.

4.1.1. Niveli i gatishmërisë për klasë të parë tek djemtë dhe vajzat

Tabela 8 e paraqitur më poshtë ofron të dhënat sa i përket nivelit të gatishmërisë 

për klasë të parë në të gjitha fushat e ekzaminuara tek meshkujt dhe femrat ku vërehet 

se: në fushën kognitive 35.1% e djemve janë jo të gatshëm ndërsa vajzat 33.2% , 

mesatarisht të gatshëm paraqitet të jenë 42.7%  e djemve ndërsa vajzat 41.6%, shumë 

të gatshëm janë  16.4% prej djemve dhe 22.3% prej vajzave. Në fushën e zhvillimi 

socio-emocional, 11.8% e djemve janë jo të gatshëm ndërsa vajzat 5.9%, mesatarisht 

të gatshëm janë 45.0%  prej djemve dhe 46.2% prej vajzave dhe 41.6%  prej djemve 

janë shumë të gasthëm ndërsa vajzat 46.2%.  Në fushën e zhvillimit motorik, jot ë 

gatshëm janë 51.5% e djemve dhe 51.3% e vajzave. Mesatarisht të gatshëm janë 31.3% 

e djemve, ndërsa 29.4% e vajzave. Shumë të gatshëm janë 13.7% e djemve dhe 17.6% 

e vajzave. Në fushën e zhvillimit gjuhësor 9.9% e djemve janë jo të gatshëm ndërsa 

vajzat 14.3%. Mesatarisht të gatshëm në këtë aspect janë 54.2% e djemve ndërsa 46.2% 

e vajzave dhe shumë të gatshëm janë 35.5% e djemve dhe 38.2% e vajzave. 

Në fushën e zhvillimit matematikor, 8% e djemve janë jo të gatshëm dhe njëjtë 
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është edhe tek vajzat, mesatarisht të gatshëm janë 6.5% e djemve dhe 11.3%. Shumë të 

gatshëm janë 92.7% e djemve dhe 87.0% e vajzave.

4.1.2. Niveli i gatishmërisë për klasë të parë në vendet urbane dhe rurale

Në bazë të vendit ku jetojnë, në zona rurale apo në qendra urbane, fëmijët kanë 

treguar këto rezultate në nivelin e gatishmërisë në të gjitha fushat e ekzaminuara. 

Fëmijët të cilët jetojnë në fshat, në fushën e zhvillimit kognitiv paraqiten jo të gatshëm 

në 38.2% prej tyre ndërsa fëmijët e qytetit 32.6% prej tyre. Mesatarisht të gatshëm 

janë 37.5% e fëmijëve nga fshati dhe 44.1% e fëmijëve nga qyteti. Shumë të gatshëm 

janë 18.8% e fëmijëve nga fshati dhe 19.4% e fëmijëve nga qyteti. Sa i përket fushës 

së zhvillimit socio- emocional, jot ë gatshëm paraqiten 12.5% e fëmijëve nga fshati 

dhe 7.6% e fëmijëve nga qyteti. Mesatarisht të gatshëm janë 53.5% të fëmijëve nga 

fshati dhe 42.4% e fëmijëve nga qyteti. Shumë të gatshëm janë 34.0% ef ëmijëve nga 

fshati dhe 48.9% e fëmijëve nga qyteti. Sa i përket fushës së zhvillimit motorik, jot 

ë gatshëm vërehet të jenë 59.0% e fëmijëve nga fshati ndërsa 48.3% e fëmijëve nga 

qyteti. Mesatarisht të gatshëm janë 27.1% të fëmijëve nag fshati dhe 31.7% e fëmijëve 

nga qyteti. Shumë të gatshëm në aspektin motorik janë 11.1% e fëmijëve nga fshati dhe 

17.4% e fëmijëve nga qyteti. Sa i përket fushës së zhvillimit gjuhësor, jot ë gatshëm 

janë 18.8% të fëmijëve nga rajonet rurale dhe 9.3% nga ato urbane. Mesatarisht të 

gatshëm janë 49.3% e fëmijëve nga rajonet rurale dhe 50.8% e atyre urbane. Shumë 

të gatshëm në këtë aspect paraqiten 31.9% e fëmijëve të rajoneve rurale dhe 38.8% të 

atyre urbane. Në fushën e zhvillimit matematikor nuk paraqiten fëmijë jot ë gatshëm të 

rajoneve rurale ndërsa 1.1% e fëmijëve, mesatarisht të gatshëm janë 9.7% të fëmijëve 

të zonave rurale dhe 8.4% e fëmijëve të qendrave urbane. Shumë të gatshëm paraqitet 

të jenë 89.6% e fëmijëve të zonave rurale dhe 90.2% e fëmijëve të qendrave urbane.



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

78

Ta
be

la
 8

.

Pë
rs

hk
ri

m
i i

 N
iv

el
it 

të
 G

at
is

hm
ër

is
ë 

pë
r K

la
së

 të
 P

ar
ë 

në
 F

us
hë

n 
K

og
ni

tiv
e,

 
So

ci
o-

em
oc

io
na

le
, M

ot
or

ik
e,

 G
ju

hë
so

re
 d

he
 M

at
em

at
ik

or
e 

të
 n

da
rë

 s
ip

as
 G

jin
is

ë 
dh

e 
si

pa
s 

V
en

di
t k

u 
Je

to
jn

ë 
Fë

m
ijë

t

N
da

rj
a 

si
pa

s 
gj

in
is

ë 
dh

e 
ve

nd
it

N
iv

el
i i

 g
at

is
hm

ër
is

ë
Z

hv
ill

im
i k

og
-

ni
tiv

Z
hv

ill
im

i s
oc

io
-

em
oc

io
na

l
Z

hv
ill

im
i m

ot
or

ik
Z

hv
ill

im
i g

ju
hë

so
r

Z
hv

ill
im

i m
at

em
at

ik
or

M
es

hk
uj

Jo
 i 

ga
ts

hë
m

92
35

.1
%

31
11

.8
%

13
5

51
.5

26
9.

9%
2

8%
M

es
at

ar
is

ht
 i 

ga
ts

hë
m

11
2

42
.7

%
11

8
45

.0
%

82
31

.3
14

2
54

.2
%

17
6.

5%

Sh
um

ë 
i g

at
sh

ëm
43

16
.4

%
10

9
41

.6
%

36
13

.7
%

93
35

.5
%

24
3

92
.7

%

Fe
m

ra

Jo
 i 

ga
ts

hë
m

M
es

at
ar

is
ht

 i 
ga

ts
hë

m
Sh

um
ë 

i g
at

sh
ëm

79
33

.2
%

14
5.

9%
12

2
51

.3
%

34
14

.3
%

2
8%

99
41

.6
%

11
0

46
.2

%
70

29
.4

%
11

0
46

.2
%

27
11

.3
%

53
22

.3
%

11
4

47
.9

%
42

17
.6

%
91

38
.2

%
20

7
87

.0
%

Fs
ha

t 

Jo
 i 

ga
ts

hë
m

M
es

at
ar

is
ht

 i 
ga

ts
hë

m
Sh

um
ë 

i g
at

sh
ëm

55
38

.2
%

18
12

.5
%

85
59

.0
%

27
18

.8
%

54
37

.5
%

77
53

.5
%

39
27

.1
%

71
49

.3
%

14
9.

7%

27
18

.8
%

49
34

.0
%

16
11

.1
%

46
31

.9
%

12
9

89
.6

%

Q
yt

et

Jo
 i 

ga
ts

hë
m

M
es

at
ar

is
ht

 i 
ga

ts
hë

m
Sh

um
ë 

i g
at

sh
ëm

11
6

32
.6

%
27

7.
6%

17
2

48
.3

%
33

9.
3%

4
1.

1%

15
7

44
.1

%
15

1
42

.4
%

11
3

31
.7

%
18

1
50

.8
%

30
8.

4%

69
19

.4
%

17
4

48
.9

%
62

17
.4

%
13

8
38

.8
%

32
1

90
.2

%



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

79

4.1.3.  Niveli i gatishmërisë për klasë të parë tek fëmijët e edukuar në kop-
shte, klasa parafillore dhe familje

Sipas të dhënave nga Tabela 9 në të cilën paraqiten rezultatet e nivelit të gatishmërisë 

për klasë të parë në pesë fushat e ekzaminuara duke u bazuar në formën e edukimit gjatë 

moshës parashkollore vërehet se fëmijët e edukuar në familje paraqiten jot ë gatshëm 

në fushën kognitive në një përqindje prej 50.4%, fëmijët që kishin ndjekur një vit klasat 

parafillore  në 44.4% dhe fëmijët e përfshirë në kopshte paraqiten jot ë gatshëm në 

vetëm 10.1% prej tyre. Mesatarisht të gatshëm janë 37.8% të fëmijëve të edukuar në 

familje, 43.7% të fëmijëve nga klasat parafillore dhe 80.9% të fëmijëve të kopshteve. 

Në nivelin shumë të gatshëm janë 4.7% të fëmijëve nga familja dhe 9.9% të klasave 

parafillore dhe 3.4% të kpshteve.

Sa i përket zhvillimit socio- emocional, jo të gatshëm janë 15.7% e fëmijëve nga 

familja, 8.1% te fëmijëve të klasave parafillore dhe 2.2% e fëmijëve të kopshteve. 

Mesatarisht të gatshëm janë 50.4% të fëmijëve të familjeve, 45.1% të fëmijëve të 

klasave parafillore dhe 40.4% të fëmijëve nga kopshtet. Shumë të gatshëm, në aspektin 

socio-emocional janë 33.1% të fëmijëve nga familja, 46.1% të fëmijëve nga klasat 

parafillore dhe 56.2% të fëmijëve që vijnë në klasë të parë nga kopshtet.

Sa i përket zhvillimit motorik, fëmijët e edukuar në familje paraqiten jot ë gatshëm 

në 55.9 % prej tyre, ata që kanë ndjekur klasat parafillore 56.7% nuk janë të gatshëm 

ndërsa fëmijët e kopshteve në aspektin motorik janë jot ë gasthëm në 28.1% prej tyre. 

Mesatarisht të gatshë, vërehet të jenë 26.7% të fëmijëve që vijnë në klaë të parë nga 

familja, 32.4% të fëmijëve nga klasat parafillore dhe 28.1% të fëmijëve nga kopshtet. 

Shumë të gatshëm janë 11.0% të fëmijëve nga familja, 9.5% të fëmijëve nga klasat 

parafillore dhe 41.6% e fëmijëve nga kopshtet.  

Përsa i përket zhvillimit gjuhësor, jo të gatshëm janë 14.2% të fëmijëve që vijnë 

nga familja, 14.1% të fëmijëve nga klasat parafillore dhe vetëm 2.2% të fëmijëve 

të kopshteve. Mesatarisht të gatshëm janë 61.4% të fëmijëve nga familjet, 57.4% te 

fëmijëve nga klasat parafillore dhe 12.4% të fëmijëve nga kopshtet. Shumë të gatshëm 

në aspektin gjuhësor janë 22.8% e fëmijëve nga familjet, 27.8% e fëmijëve nga klasat 
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parafillore dhe 85.4% e fëmijëve të kopshteve.

Në fushën e zhvillimit matematikor, jo të gatshëm janë 1.6% e fëmijëve nga familjet, 

.7% të fëmijëve nga klasat parafillore dhe asnjë fëmijë nga kopshtet. Mesatarisht të 

gatshëm, janë 10.2% të fëmijëve nga familjet, 10.6% të fëmijëve nga klasat parafillore 

dhe 1.1% e fëmijëve nga kopshtet. Në nivelin shumë të gatshëm janë 88.2% e fëmijëve 

nga familjet, 88.0% e fëmijëve nga klasat parafillore dhe 98.9% e fëmijëve që vijnë në 

klasë të parë nga kopshtet.
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4.1.4.  Niveli i gatishmërisë për klasë të parë tek fëmijët e familjeve të 
mëdha, të mesme dhe të vogla

Duke u bazuar në të dhënat nga Tabela 10 mund të vërjemë dallimet midis nivelit 

të gatishmërisë së fëmijëve të familjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha. Në aspektin 

e zhvillimit kogntiv, jo të gatshëm janë 31.4% të fëmijëve nga familjet e vogla, 32.6% 

nga familjet mesatare dhe 36.8% nga familjet e mëdha. Mesatarisht të gatshëm janë 

45.7% e fëijëve nga familjet e vogla, 43.9% nga familjet e mesme dhe 39.3% të 

fëmijëve nga familjet e mëdha. Në nivelin shumë të gatshëm janë 20.0% e fëmijëve 

të familjeve të vogla, 19.7% e fëmijëve nga familjet mesatare, dhe 18.4% të familjeve 

të mëdha. Sa i përket fushës së zhvillimit socio-emocional në nivelin jo të gatshëm 

janë 5.7% e fëmijëve nga familjet e vogla, 7.6% e fëmijëve nga familjet e mesme dhe 

11.4% e fëmijëve nga familjet e mëdha. Mesatarisht të gatshëm janë 37.1% e fëmjëve 

nga familjet e vogla, 43.6% e fëmijëve nga familjet e mesme dhe 49.8% e fëmijëve 

nga familjet e mëdha. Shumë të gatshëm, janë 57.1% e fëmijëve nga familjet e vogla, 

47.3% të fëmijëve nga familjet e mesme dhe 38.8% të fëmijëve nga familjet e mëdha. 

Sa i përket nivelit të zhvillimit motorik, fëmijët e familjeve të vogla janë jo të gatshëm 

në 42.9% prej tyre, 49.2% të familjeve mesatare dhe 55.7% të familjeve të mëdha. 

Mesatarisht të gatshëm, janë 37.1% e fëmijëve nga familjet e vogla, 31.1% nga familjet 

e mesme dhe 28.4% të familjeve të mëdha. Shumë të gatshëm në aspektin e zhvillimit 

motorik janë 17.1% e fëmijëve nga familjet e vogla, 17.8 % nga familjet e mesme dhe 

12.4% e fëmijëve që vijnë nga familjet e mëdha. 

Niveli i zhvillimit gjuhësor të fëmijëve që vijnë në klasë të parë nga familjet e 

madhësive të ndryshme ka këto rezultate. Jo të gatshëm janë 8.6% e fëmijëve nga 

familjet e vogla, 11.0% e fëmijëve nga familjet e mesme dhe 13.9% të familjeve  të 

mëdha. Mesatarisht të gatshëm janë 42.9% nga familjet e vogla, 50.0% nga familjet 

e mesme dhe 52.2% e fëmijëve të familjeve të mëdha. Ndërsa, shumë të gatshëm në 

aspektin gjuhësor paraqiten 48.6% e fëmijëve të familjeve të vogla, 38.6% të familjeve 

mesatare dhe 32.3% të fëmijëve nga familjet e mëdha.

Në fushën e zhvillimit matematikor nga familjet e vogla nuk ka asnjë fëmijë jot 

ë gatshëm, nga familjet e mesme janë vetëm .4% prej tyre dhe nga familjet e mëdha 
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janë 1.5% e fëmijëve. Mesatarisht të gatshëm janë 11.4%e fëmijëve nga familjet e 

vogla, 8.0% e fëmijëve nga familjet mesatare dhe 9.55 nga familjet e mëdha. Shumë të 

gatshëm në zhvillimin matematikor janë 88.6% e fëmijëve nga familjet e vogla, 91.7% 

e fëmijëve nga familjet mesatare dhe 88.1% e fëmijëve nga familjet e mëdha.

Tabela 10. 

Përshkrimi i Nivelit të Gatishmërisë për Klasë të Parë në Fushën Kognitive, Socio-
emocionale, Motorike, Gjuhësore dhe Matematikore të ndarë sipas Madhësisë së 

Familjes
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Objektiva e dytë e këtij studimi ishte: 

“Të ekzaminohet niveli i zhvillimit kognitiv, socio-emocional, motorik, gjuhësor 

dhe matematikor në ndërlidhje me gjininë, vendbanimin, formën e edukimit, nivelin e 

arsimimit të prindërve, dhe madhësinë e familjes”

Në vazhdim janë të paraqitura rezultatet mbi dallimet e nivelit të gatishmërisë për 

klasë të parë të ndara sipas gjinisë, formës së edukimit parashkollor, nivelit të arsimimit 

të prindërve, vendit ku jetojnë si dhe madhësisë së familjes.

4.2. Rezultatet në lidhje me dallimet gjinore midis fëmijëve të kla-
save të pra sa i përket nivelit të gatishmërisë për klasë të parë.

Pyetja kërkimore 1: A ka dallime gjinore midis fëmijëve të klasave të para sa i 

përket nivelit të gatishmërisë për klasë të parë? 

Hipoteza 1

HA: Ekzistojnë dallime gjinore midis fëmijëve sa i përket nivelit të gatishmërisë 

për klasë të parë.

H0: Nuk ekzistojnë dallime gjinore midis fëmijëve sa i përket nivelit të gatishmërisë 

për klasë të parë.

Të dhënat mbi dallimet gjinore përkitazi me nivelin e gatishmërisë për klasën e parë 

janë paraqitur në Tabelën 8 ku është paraqitur analiza e t- testit duke bërë krahasimin 

e mesatareve midis djemve dhe vajzave sa i përket nivelit të zhvillimit kognitiv, socio- 

emocional, zhvillimit motorik, si dhe zhvillimi gjuhësor dhe matematikor. Vërehet se 

dallime signifikante midis djemve dhe vajzave janë paraqitur vetëm sa i përket fushës së 

zhvillimit socio-emocional ku p = .041, ndërsa fushat e tjera janë të gjitha jo signifikante 

pasi që p > .05.
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Tabela 11 

Krahasimi i Mesatareve të Nivelit të Gatishmërisë për Klasë të Parë përmes 
T-testit, ndërmjet Djemve dhe Vajzave.

                                                 Independent Samples Tests

Fushat e zhvillimit                                         t-test for Equality of Menas

                                                                    t                      Sig. (2-tailed)

Zhvillimi kognitiv                                   -1.283                     .200

Zhvillimi motorik                                    -.732                       .465   

Zhvillimi socio-emocional                      -. 2.048                   .041

Zhvillimi gjuhësor                                    .240                       .811

Zhvillimi matematikor                            1.725                       .085

4.3. Rezultatet në lidhje me nivelin e gatishmërisë për klasë të 
parë sa i përket formës së edukimit gjatë moshës parashkollore

Pyetja kërkimore 2: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë sa i 

përket formës së edukimit të fëmijëve gjatë moshës parashkollore? 

Hipoteza 2. 

HA:  Ekzistojnë dalime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë midis fëmijëve, 

sipas formës së edukimit parashkollor.

H0: Nuk ekzistojnë dalime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë midis 

fëmijëve, sipas formës së edukimit parashkollor.

Për të testuar këtë hipotezë është përdorur testi statistikor joparametrik i krahasimit 

të mesatareve i ashtuquajtur testi Kruskal Valis.  Përmes këtij testi janë krahasuar 

mesataret e nivelit të gatishmërisë së fëmijëve që janë edukuar në kopsht, atyre që 

kanë ndjekur klasat parafillore ose janë edukuar në familje përsa i përket pesë fushave 

së bashku edhe tregues të gatishmërisë për shkollë që kanë të bëjnë me: zhvillimin 

kognitiv, socio-emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor. 

Në bazë të rezultateve të dala nga ky test vërehet se fëmijët e edukuar në kopsht 

gjatë moshës parashkollore kanë treguar mesatare të gatishmërisë në aspektin e 
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zhvillimit kognitiv 302.79 në krahasim me fëmijët e parafillorëve, me mesatare 235.26 

dhe atyre të edukuar në familje, të cilët treguan mesatare të zhvillimit kognitiv prej 

208.51. Në aspektin e aftësisë së orientimit në hapësirë fëmijët e kopshteve treguan 

mesatare 294.18 ata të parafillorëve 234.12 dhe fëmijët e edukuar në familje 225.96. Në 

aspektin e zhvillimit motorik, fëmijët e kopshteve treguan mesatare të zhvillimit prej 

323.64, ata të parafillorëve 227.00 dhe të familjeve 225.96.  Zhvillimi socio-emocional 

për fëmijët e kopshteve tregon vlerën 284.52, fëmijët e parafillorëve  253.12 dhe fëmijët 

e familjeve 213.00. Në aspektin e zhvillimit gjuhësor, fëmijët e kopshteve treguan një 

mesatare prej 369.15,  fëmijët nga klasat parafillore treguan mesatare prej 225.44 dhe 

ata nga familjet treguan mesatare të zhvillimit 214.61. Dhe në fund, sa i përket zhvillimit 

matematikor, fëmijët e kopshteve treguan mesatare 270.72, fëmijët e kopshteve 245.30 

dhe ata të familjeve 243.95. Tabela 12 paraqet signifikancën e krahasimit të mesatareve, 

e cila paraqitet të jetë p< .05.

Tabela 12 

Testi Kruskal –Wallis për krahasimin e mesatareve mbi zhvillimin e fëmijëve të 
edukuar gjatë moshës parashkollore në kopësht,në parafillor apo në familje

Testi Statistikor a,b

Zhvillimi kognitiv   Orientimi në hapësirë   Zhv. motorik   Zhv. socio-emocional      Zhvi. matematikor     Zhv. gjuhësor

Chi-Square    29.628    20.051   41.453 16.742             9.045 94.790

df  2           2       2       2                2 2  

Asymp.Sig.         .000            .000 .000 .000 .011 .000

a Kruskal Wallis Test 
b Variabla grupore: Fëmija gjatë moshës parashkollore është edukuar në: Kopësht, një vit klasa parafillore, në familje

4.4. Rezultatet në lidhje më marëdhënien midis nivelit arsimor të 
prindërve dhe nivelit të gatishmërisë për klasë të parë

Pyetja kërkimore 3: A ka ndërlidhje midis niveli arsimor i prindërve të fëmijëve në 

nivelin e gatishmërisë për klasë të parë? 

Hipoteza 3. 

HA: Ekziston ndërlidhje positive midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe 

nivelit të arsimimit të prindërve.
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H0: Nuk ekziston ndërlidhje midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe 

nivelit të arsimimit të prindërve.

Kjo hipotezë është testuar përmes krostabulimeve dhe testit të korrelacionit Gamma 

dhe gjetjet prezantuan tabelat në vijim. 
Tabela 13

 Ndërlidhja midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe nivelit të gatsihmërisë për 
klasë të parë sa i përket zhvillimit kognitiv, socio-emocional, motorik, gjuhësor 

dhe matematikor

Gamma Sig. (p) Gamma Sig. (p)
Arsimimi i nënës  Arsimimi i babait

Zhvillimi kognitiv .267 .000 .216 .001
Zhvillimi socio-emocional .251 .000 .210 .001
Zhvillimi motorik .293 .000 .214 .000
Zhvillimi gjuhësor .323 .000 .237 .000
Zhvillimi matematikor .239 .050 .100 .403

Testi Gamma për Arsimimin e nënës dhe të babait

Mbi bazën e analizës së realizuar, Gamma për nivelin e arsimimit të nënës dhe 

nivelin e zhvillimit kognitiv është .267 dhe sig. prej .000, për nivelin e arsimimit të 

babait dhe zhvillimit kognitiv është .216 dhe sig. në .001. Gamma për ndërlidhjen 

midis arsimimit të nënës dhe zhvillimit socio-emocional është .251 dhe sig. .000 dhe 

për babain është .210 dhe sig. .001 si dhe Gamma për ndërlidhjen midis arsimimit të 

nënës dhe zhvillimit motorik është .293 dhe sig.000, ndërsa për arsimimin e babait dhe 

zhvillimin motorik është .243 dhe sig .000. Sa i përket zhvillimit gjuhësor Gamma është 

.237 dhe sig.000 për nivelin e arsimimit të babait dhe .323 me sig .000 për arsimimin e 

nënës, ndërsa për zhvillimin matematikor në ndërlidhje me arsimimin e babait Gamma 

është .100 me sig .403 dhe për arsimimin e nënës .239 dhe sig .050. 
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Tabela 14.

Ndërlidhja e nivelit të arsimimit të prindërve dhe nivelit të zhvillimit kognitiv

Niveli i arsimimit të 
prindërve

Zhvillimi kognitiv

Jo i gatshëm
Mesatarisht i 

gatshëm
Shumë i gatshëm

Babai Nëna Babai Nëna Babai Nëna

I ulët
52 94 40 72 9 16
51.5% 51.6% 39.6% 39.6% 8.9% 8.8%

I mesëm
110 86 114 103 19 16
45.3% 42.0% 46.9% 50.2% 7.8% 7.8%

I lartë
25 14 52 38 7 3
29.8% 25.5% 61.9% 69.1% 8.3% 5.5%

Superior
12 5 35 31 2 2
24.5% 13.2% 71.4% 81.6% 4.1% 5.3%

Duke u bazuar në analizën e rezultateve dhe paraqitjes së tyre në tabelën 12,vërehet 

se numri i fëmijëve jo të gatshëm në aspektin kognitiv ulet në 12 tek baballarët me 

shkollim superior, përderisa ishte 52 tek ata me shkollim të ulët. Tek nënat me shkollim 

të ulët numri i fëmijëve jo të gatshëm në aspektin kognitiv ishte 94, ndërsa ulet në 

5 tek nënat me shkollim superior. Trend i njëjtë vazhdon edhe tek niveli mesatar i 

gatishmërisë, ndërsa kemi ndryshim tek fëmijët shumë të gatshëm ku vërehet se numri 

më i madh i fëmijëve shumë të gatshëm kanë nëna dhe baballarë me shkollim mesatar 

(19 në ndërlidhje me babain dhe 16 në ndërlidhje me nënën) dhe jo me shkollim të lartë 

apo superior (vetëm 2 fëmijë).
Tabela 15

Ndërlidhja e nivelit të arsimimit të prindërve dhe nivelit të zhvillimit socio- 
emocional

Niveli i edukimit të 
prindërve

Zhvillimi socio- emocional

Jo i gatshëm
Mesatarisht i 

gatshëm Shumë i gatshëm
Babai Nëna Babai Nëna Babai Nëna

I ulët
12 18 56 103 38 68

11.3% 9.5% 52.8% 54.5% 35.8% 36.0%

I mesëm
23 22 120 93 104 95

9.3% 10.5% 48.6% 44.3% 42.1% 45.2%

I lartë
7 3 35 22 49 33

7.7% 5.2% 38.5% 37.9% 53.8% 56.9%

Superior
3 2 17 10 29 27

6.1% 5.1% 34.7% 25.6% 59.2% 69.2%
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Sa i përket zhvillimit socio-emocional dhe ndërlidhjes me nivelin e arsimimit të 

prindërve, rezultatet nga Tabela 13 tregojnë rritje të gatishmërisë socio-emocionale me 

rritjen e nivelit të arsimimit të të dy prindërve. Jo të gatshëm janë 11.6%  ose 9.5% e 

fëmijëve baballarët dhe nënat e të cilëve janë më shkollim të ulët, ndërsa jo të gatshëm 

janë vetëm 6.1% dhe 5.2% e fëmijëve baballarët dhe nënat e të cilëve janë me shkollim 

superior. Sa i përket nivelit mesatar të gatishmërisë janë 52.8% dhe 54.5% e fëmijëve 

me prindër të shkollimit të ulët dhe 34.7% dhe 25.6% e fëmijëve prindërit e të cilëve 

kanë shkollim superior. Niveli shumë i gatshëm i fëmijëve, prindërit e të cilëve janë me 

shkollim të ulët është 35.8% dhe 36.0% ndërsa tek nënat dhe baballarët me shkollim 

superior numri i fëmijëve shumë të gatshëm shkon në 59.2 dhe 69.2% të fëmijëve.

Tabela 16

Ndërlidhja midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe zhvillimit motorik

Niveli i arsimimit të 
prindërve

Zhvillimi motorik

Jo i gatshëm
Mesatarisht i 
gatshëm

Shumë i gatshëm

Babai Nëna Babai Nëna Babai Nëna

I ulët
67 121 22 44 13 20
65.7% 65.4% 21.6% 23.8% 12.7% 10.8%

I mesëm
132 98 78 74 35 35
53.9% 47.3% 31.8% 35.7% 14.3% 16.9%

I lartë
41 24 32 20 16 12
46.1% 42.9% 36.0% 35.7% 18.0% 21.4%

Superior
16 14 19 14 13 11
33.3% 35.9% 39.6% 35.9% 27.1% 28.2%

Edhe sa i përket fushës së zhvillimit motorik, sipas rezultateve të krostabulimeve 

ndërlidhja me nivelin e arsimimit të nënës dhe të babait e paraqitur në Tabelën 14 

tregon se në nivelit e zhvillimit motorik jo të gatshëm janë 65.7% fëmijë të baballarëve 

me nivel të ulët të shkollimit dhe 65.4% fëmijë të nënave me shkollim të ulët. Në anën 

tjetër janë vetëm 33.3% apo 35.9% fëmijë jo të gatshëm të baballarëve dhe nënave me 

shkollim superior. Shumë të gatshëm janë 12.7% fëmijë të baballarëve me shkollim të 

ulët, ndërsa 27.1% të atyre me shkollim superior. Sa i përket nënave me shkollim të 

ulët, vetëm 10.8% të fëmijëve të tyre janë shumë të gatshëm, ndërkaq 28.2% fëmijë të 

nënave me shkollim superior paraqiten të jenë shumë të gatshëm. 
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Duke u bazuar në të dhënat nga tabela 14, mund të themi se në aspektin e zhvillimit 

gjuhësor jo të gatshëm janë 19.2% të fëmijëve të babalarëve më arsimim të ulët dhe 

18.7% e fëmijëve të nënave me shkollim po ashtu të ulët. Mesatarisht të gatshëm janë 

46.2% respektivisht 50.8% prej tyre dhe shumë të gatshëm janë 34.6%  dhe 30.5% prej 

tyre. Fëmijët me prindër të arsimimit të mesëm treguan këto rezultate (jo të gatshëm 

janë 13.8% në ndërlidhje me baballarët dhe 11.4% nëndërlidhje me nënat, mesatarisht 

të gatshëm janë 55.5% e fëmijëve në ndërlidhje me baballarët dhe 55.9% në ndërlidhje 

me nënat. Ndërkaq shumë të gatshëm janë 30.8% e fëmijëve të baballarëve me shkollim 

të mesëm dhe 32.7% e fëmijëve të nënave me shkollim të mesëm). Në ndërlidhje me 

arsimimin e lartë të prindërve kemi 5.4% apo 1.7% të fëmijëve jot ë gatshëm, mesatarisht 

të gatshëm janë 45.2% apo 37.3% e fëmijëve dhe shumë të gatshëm janë 49.5% apo 

61.0% e fëmijëve.

Sa i përket ndërlidhjes midis nivelit superior të arsimimit të prindërve dhe nivelit të 

gatishmërisë në fushën e hvillimit gjuhësor rezultatet tregojnë se, jot ë gatshëm paraqiten 

vetëm 2.0% në ndërlidhje me babain dhe 0.0% në ndërlidhje me nënën. Mesatarisht të 

gasthëm paraqiten 49.0% në ndërlidhje me bababin dhe 43.6% në ndërlidhje me nënën. 

Shumë të gatshëm në këtë aspect, paraqiten 49.05 në ndërlidhje me arsimimin superior 

të babait dhe 56.4% në ndërlidhje me arsimimin e nënës.

Tabela 17

 Ndërlidhja midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe zhvillimit gjuhësor

Niveli i edukimit të 
prindërve

Zhvillimi gjuhësor

Jo i gatshëm
Mesatarisht i 

gatshëm
Shumë i gatshëm

Babai Nëna Babai Nëna Babai Nëna

I ulët
20 35 48 95 36 57
19.2% 18.7% 46.2% 50.8% 34.6% 30.5%

I mesëm
34 24 137 118 76 69
13.8% 11.4% 55.5% 55.9% 30.8% 32.7%

I lartë
5 1 42 22 46 36
5.4% 1.7% 45.2% 37.3% 49.5% 61.0%

Superior
1 0 24 17 24 22
2.0% 0.0% 49.0% 43.6% 49.0% 56.4%
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Në tabelën 15, paraqitet ndërlidhja midis nivelit arsimor të prindërve dhe nivelit 

të zhvillimit në aspektin matematikor. Fëmijët e prindërve me nivel arsimor të ulët 

paraqiten, jo të gatshëm në 1.0% nëndërlidhje me babain dhe 0.5% në ndërlidhje me 

nënën, mesatarisht të gatshëm paraqiten 8.7% nëndërlidhje me babain dhe 11.7% 

nëndërlidhje më nënën, shumë të gatshëm janë 90.4% e fëmijëve nëndërlidhje babain 

dhe 87.8% në ndërlidhje me nënën. Fëmijët e prindërve me nivel të arsimimit të mesëm 

jo të gatshëm janë 0.8% për bababin dhe 1.4% për nënën, mesatarisht të gatshëm janë 

10.4% për babain dhe 8.0% për nënën dhe shumë të gatshëm janë 88.8% në ndërlidhje 

me babain dhe 90.6% në ndërlidhje me nënën.

Fëmijët e prindërve me nivel të lartë të arsimimit janë jo të gatshëm 1.1% në 

ndërlidhje me babain dhe 0.0% në ndërlidhje me nënën. Mesatarisht të gatshëm janë 

5.4% e fëmijëve në ndërlidhje me babain dhe 5.1% nën dërlidhje me nënën. Shumë të 

gatshëm në aspektin matematikor janë 93.5 % dhe 94.9% të fëmijëve.

Sa përket fëmijëve të prindërve me nivel superior të arsimimit jo të gatshëm nuk 

paraqiten mesatarisht të gatshëm janë 8.2% të fëmijëev në ndërlidhje me babain dhe 

5.1% në ndërlidhje me nënën. Shumë të gatshëm janë 91.8% dhe 94.9% e fëmijëve. Sa 

i përket testit Gamma në lidhje me zhvillimin matematikor dhe nivelin e arsimimit të 

babait këto ndërlidhje nuk paraqiten të jenë signifikante pasi që p>.05. Ndërsa në lidhje 

me nivelin a arsimimit të nënës testi Gamma është signifikant në p<.05. 

Tabela 18

Ndërlidhja midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe zhvillimit matematikor

Niveli i edukimit 
të prindërve

Zhvillimi matematikor

Jo i gatshëm
Mesatarisht i 
gatshëm Shumë i gatshëm

Babai Nëna Babai Nëna Babai Nëna

I ulët
1 1 9 22 94 165
1.0% 0.5% 8.7% 11.7% 90.4% 87.8%

I mesëm
2 3 26 17 221 192
0.8% 1.4% 10.4% 8.0% 88.8% 90.6%

I lartë
1 0 5 3 87 56
1.1% 0.0% 5.4% 5.1% 93.5% 94.9%

Superior
0 0 4 2 45 37
0.0% 0.0% 8.2% 5.1% 91.8% 94.9%



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

91

4.5. Rezultatet në lidhje me dallimet midis fëmijëve të zonave 
urbane dhe rurale për sa i përket nivelit të gatishmërisë për 
klasë të parë

Pyetja kërkimore 4: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë midis fëmijëve 

që jetojnë ne qendra urbane dhe atyre rurale?  

Hipoteza 4

HA: Ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, midis fëmijëve 

që jetojnë në qendra urbane dhe në zona rurale. 

H0:  Nuk ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, midis 

fëmijëve që jetojnë në qendra urbane dhe në zona rurale.

Kjo hipotezë është investiguar përmes testit Mann Whitney duke krahasuar 

mesataret midis këtyre dy grupeve të fëmijëve dhe duke para signifikancën e këtyre 

dallimeve. 

Siç mund të shihet nga Tabela 16, përsa i përket zhvillimit kognitiv të fëmijëve, 

mesatarja e zhvillimit të fëmijëve në qytet është 243.19, ndërsa e atyre në fshat është 

230.23 niveli i signifikancës .319. Sa i përket nivelit të zhvillimit motorik, fëmijët 

që jetojnë në qytet treguan një mesatare të zhvillimit prej 252.68, ndërsa fëmijët që 

jetojnë në fshat 222.48, niveli i signifikancës p= .018. Sa i përket zhvillimit socio-

emocional, fëmijët që jetojnë në qytet treguan një mesatare 260.50 ndërsa ata të fshatit 

219.17 me nivel të signifikancës p=.001.  Sa i përket zhvillimit matematikor, dallimet 

midis fëmijëve që jetojnë në qytet dhe në fshat janë 249.37 me 249. 32 me nivel të 

signifikancës p=.972. Dhe në  fund dallimet midis fëmijëve që jetojnë në qytet dhe 

atyre që jetojnë në fshat në fushën e zhvillimit gjuhësor, janë 257.34 dhe 226. 89 me 

signifikancë në p=.017.
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Tabela 19

Dallimet midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë sipas fushave zhvillimore 
në bazë të vedbanimit

Krahasimi i  mestareve midis fëmijëve që jetojnë në qytet dhe atyre në fshat
Vendi ku jeton 

femija N Mesatarja Sum of Ranks

Zhvillimi kognitiv

Qytet 342 243.19 83169.50
Fshat 136 230.23 31311.50
Total 478

Zhvillimi motorik

Qytet 347 252.68 87680.50
Fshat 140 222.48 31147.50
Total 487

zhvillimi socio-emocional

Qytet 352 260.50 91695.50
Fshat 144 219.17 31560.50
Total 496

Zhvillimi matematikor

Qytet 355 249.57 88598.50
Fshat 143 249.32 35652.50
Total 498

Zhvillimi gjuhesor

Qytet 352 257.34 90584.00
Fshat 144 226.89 32672.00
Total 496

Test Statisticsa

Zhvillimi 
kognitiv

Zhvillimi 
motorik

Zhvillimi so-
cio-emocional

Zhvillimi 
matematikor

Zhvillimi 
gjuhësor

Mann-Whit-
ney U 21995.500 21277.500 21120.500 25356.500 22232.000

Wilcoxon W 31311.500 31147.500 31560.500 35652.500 32672.000
Z -.997 -2.369 -3.236 -.035 -2.378

Asymp. Sig. 
(2-tailed) .319 .018 .001 .972 .017

4.6. Rezultatet në lidhje me dallimet në nivelin e gatishmërisë për 
klasë të parë midis fëmijëve të familjeve me madhësi të ndryshme

Pyetja kërkimore 5: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë së fëmijëve për klasë të 

parë midis fëmijëve që jetojnë në familje të madhësive të ndryshme? 

Rezultatet për Hipotezën 5

HA: Ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë për sa i përket 

madhësisë së familjes në të cilën fëmijët jetojnë.
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H0: Nuk ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë për sa i 

përket madhësisë së familjes në të cilën fëmijët jetojnë.

Kjo hipotezë u investigua përmes testit Kruskal- Wallis, me këtw rast u krahasuan 

mesataret mdis tri grupeve të fëmijëve të klasave të para të cilët vinin nga familjet e 

vogla, të mesme apo të mëdha.

Testi Kruskal-Wallis tregon dallime signifikante midis këtyre fëmijëve vetëm në 

fushën e zhvillimit socio-emocional ku nga Tabela 15, mund të vërehet vlera e p< .05.  

Dallimet në fushat e tjera të zhvillimit kognitiv, motorik, gjuhësor dhe matematikor 

tregojnë vlerën e signifikancës në p>.05.

Tabela 20

Dallimet midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë sipas fushave zhvillimore 
në bazë të madhësisë së familjes

Madhesia e familjes N
Mesa-
tarja

Zhvillimi kognitiv

Familje e vogel 34 246.81
Familje e mesme 254 243.76
Familje e madhe 190 232.50

Total 478

Zhvillimi motorik

Familje e vogel 34 263.57
Familje e mesme 259 251.72
Familje e madhe 194 230.26

Total 487

Zhvillimi socio-emocional

Familje e vogel 35 280.56
Familje e mesme 260 257.41
Familje e madhe 201 231.39

Total 496

Zhvillimi matematikor

Familje e vogel 35 245.27
Familje e mesme 264 252.83
Familje e madhe 199 245.83

Total 498

Zhvillimi gjuhësor

Familje e vogel 35 279.01
Familje e mesme 263 253.85
Familje e madhe 198 236.01

Total 496
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Test Statisticsa,b

Zhvillimi 
kognitiv

Zhvil-
limi 
moto-
rik

zhvillimi 
socio-emocio-
nal

Zhvillimi 
matematikor

Zhvillimi 
gjuhësor

Chi-Square .958 4.017 6.930 1.149 4.236
Df 2 2 2 2 2
Asymp. Sig. .619 .134 .031 .563 .120
a. Kruskal Wallis -Test
b. Variabla grupore: Madhesia e familjes
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5. INTERPERTIMI DHE DISKUTIMI I REZULTATEVE

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të përcaktohen efektet e edukimit parashkollor 

në gatishmërinë e fëmijëve për klasë të parë. Në lidhje me këtë qëllim, u hartuan tre 

objektiva kryesore, të cilat u investiguan përmes shtrimit të pyetjeve kërkimore dhe 

ngritjes së hipotezave. Objektivi  i parë e studimit ishte: Të bëhej analiza përshkruese e 

nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në fushën e zhvillimit kognitiv, socio- emocional, 

motorik, gjuhësor dhe matematikor në ndërlidhje me variablat e pavarura si:

a) Gjinia

b) Forma e edukimit gjatë moshës parashkollor

c) Niveli i arsimimit të prindërve

d) Vendi ku jetojnë fëmijët dhe

e) Madhësia e familjes

Objektivi i dytë e studimit ishte: Të ekzaminohej niveli i zhvillimit kognitiv, socio-

emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor në ndërlidhje me gjininë, vendbanimin, 

formën e edukimit, nivelin e arsimimit të prindërve, dhe madhësinë e familjes dhe 

Këto objektiva u realizuan përmes testimit të hipotezave duke shfrytëzuar lloje 

të ndryshme të testeve statistikore të paraqitura në kapitullin e rezultateve. Në këtë 

kapitull do të diskutohen këto rezultate duke ndjekur rendin e pyetjeve kërkimore dhe 

hipotezave të parashtruara. 

KAPITULLI 5
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5.1. Diskutimi i rezultateve nga analiza përshkruese mbi nivelin e 
fëmijëve të gatishmërisë për klasë të parë 

Të dhënat nga rezultatet e analizave përshkruese, treguan një pasqyrë të situatës së 

nivelit të gatishmërisë së fëmijëve të cilët fillojnë klasën e parë, në fushën e zhvillimit 

kognitiv, social-emocional, motorik, gjuhësor dhe matematikor. Këto të dhëna tregojnë 

se 39.80% e fëmijëve paraqiten jo të gatshëm në nivelin e tyre të zhvillimit kognitiv, 

48.80% prej tyre janë mesatarisht të gatshëm dhe shumë të gatshëm janë vetëm 7.40% 

e këtyre fëmijëve. Vërehet se përqindja e fëmijëve jo të gatshëm në aspektin kognitiv 

është mjaft shqetësuese, kur mendohet se gjatë klasës së parë fëmijët përballen me 

analiza, krahasime, dallime, sinteza, asociacione, orientim në hapësirë etj. 

Përsa i përket nivelit të zhvillimit në fushën socio- emocionale, të dhën këto të 

marra nga pyetësori për prindër , vetëm 9.0% e fëmijëve nuk janë të zhvilluar në këtë 

aspekt, 45.60% të fëmijëve paraqiten mesatarisht të gatshëm dhe 44.60% prej tyre janë 

shumë të gatshëm. Gatishmëria në aspektin social dhe emocional është e një niveli të 

kënaqshëm sipas këtyre rezulateteve përshkruese. Kjo mund të spjegohet me faktin se 

në vendin tonë, vazhdon praktika e së kaluarës kur për një kohë mjaft të gjatë gjatë ditës 

fëmijët kanë mundësi të luajnë me shokë e shoqe të lagjes, qoftë në rrugë apo në parqet 

për fëmijë. Kjo iu mundëson atyre një pavarësi emocionale, por edhe socializim me 

bashkëmoshatarët. Rezultatet mbi nivelin e zhvillimit motorik të fëmijëve treguan se jo 

të gatshëm paraqiten të jenë 51.40% të fëmijëve, mesatarisht të gatshëm janë 30.40% të 

fëmijëve dhe vetëm 15. 60% prej tyre janë shumë të gatshëm në këtë aspekt. Edhe sa i 

përket kësaj fushe të zhvillimit, këto rezultate janë mjaft shqetësuese. Niveli i zhvillimit 

motorik, qoftë në zhvillimin e muskujve të imët, qoftë në atë të muskujve të mëdhenj, 

është shumë i ulët. Kjo situatë, mund të jetë pasojë e nënvlerësimit të kësaj fushe të 

zhvillimit, qoftë nga ana e prindërve apo edhe nga ana e edukatorëve të tjerë. 

Niveli i gatishmërisë së fëmijëve për klasë të parë, përsa i përket fushës 

matematikore paraqitet të jetë shumë i lartë. Sipas këtyre rezultateve vërehet se fëmijët 

që sapo kanë filluar klasën e pare, në masë të madhe, janë shumë të gatshëm në këtë 

fushë, pra, 90 % prej tyre. Mesatarisht të gatshëm janë 8.80% prej tyre dhe vetëm 
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0.80% paraqiten jo të gatshëm. Ky nivel kaq i lartë në fushën matematikore mund të 

shpjegohet me faktin se prindërit e rinj sot fokusohen më tepër në përgatitjen e fëmijëve 

parashkollorë, për njohjen e numrave, numërimin, mbledhjen, zbritjen, njohjen e 

formave gjeometrike, indikatorë të cilët ishin edhe në pyetësorin e vlerësimit të nivelit 

të zhvillimit matematikor të këtij studimi.Dhe pak rëndësi i kushtojnë zhvillimit fizik. 

Kjo mund të vijë dhe nga mentaliteti tradicional i prindërve që mendojnë se njohuritë 

matematikore janë baza për të ecur përpara në jetë, por edhe si pasojë e kërkesave të 

shkollës ku matematikës i kushtohet më shumë kujdes.  

Përshkrimi i nivelit të gatishmërisë për klasë të parë në fushën e zhvillimit gjuhësor 

tregon se 12% të fëmijëve që sapo kanë filluar klasën e parë nuk janë të gatshëm, 

50.40% prej tyre janë mesatarisht të gatshëm dhe 36.80% janë shumë të gatshëm. Mund 

të vërehet pra, se fëmijët e klasave të para në vendin tonë kanë një përgatitje solide sa i 

përket zhvillimit gjuhësor. Aftësia komunikuese, kërkon investim edhe më të madh në 

mënyrë që fëmijët e klasave të para tek ne, të zhvillohen në këtë drejtim në mënyrë që 

gjatë shkollimit të mëtutjeshëm të jenë sa më kompetent.

Analizat e tjera përshkruese ndërlidhen me paraqitjen e nivelit të gatishmërisë për 

klasë të parë në të gjitha fushat e ekzaminuara, të cilat flasin në mënyrë të ndarë për këtë 

nivel të gatishmërisë duke u bazuar tek gjinia e tyre, forma e edukimit parashkollor, 

niveli i arsimimit të prindërve, vendi ku jetojnë dhe madhësia e familjes.

Sa i përket dallimeve gjinore vërehet se vajzat janë më tepër të gatshme në fushën 

Kognitive (shumë të gatshëm, 22.3% vajzat, 16.4% djemtë), në fushën socio-emocionale 

(shumë të gatshëm, 47.9% vajzat, 41.6% djemtë) në fushën motorike (shumë të 

gatshëm, 17.6% vajzat, 13.7% djemtë), në aspektin gjuhësor (shumë të gatshëm 38.2% 

vajzat, 35.5% djemtë) dhe në aspektin matematikor (shumë të gatshëm 87.0% vajzat 

dhe 92.7% djemtë). Mund të themi se gatishmëria e vajzave për shkollë ka përparësi  në 

krahasim me gatishmërinë e djemve në secilën fushë të zhvillimit, përvec se në aspektin 

matematikor të përgatitjes, ku djemtë treguan rezultate më të mira.

 Debati në lidhje me dallimet gjinore sa i përket matematikës është ende i hapur 

dhe kontradiktor. Në një studim të vitit 1983, në SHBA, në 10.000 më të mirët në 
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matematikë ishin 13 djem për një vajzë, më pas në 2007 ky dallim është zbutur në 4 

djem për një vajzë. Pas shqyrtimit në shumë dekada të hulumtimeve në keto dallime 

gjinore, psikologët e Universitetit Kornel Ceci dhe Ëiliams (Azar, 2010) konkuduan se 

përderisa ka disa baza gjenetike për diferenca të vogla gjinore në matematikë dhe aftësi 

hapësinore, konteksti kulturor luan një rol mjaft të madh në interesimin dhe arritjen më 

të madhe të djemve në këtë drejtim. 

Rezultatet përshkruese treguan edhe dallime midis gatishmërisë së fëmijëve sipas 

formës së edukimit parashkollor. Në fushën kognitive (jo të gatshëm u treguan 50.4% 

nga familja, 44.4% nga klasat parafillore dhe 10.1% nga kopshtet), në fushën socio-

emocionale (jo të gasthëm 15.7% nga familja, 8.1% nga klasat parafillore dhe 2.2% 

nga kopshtet), në fushën motorike (jo të gatshëm 55.9% nga familja, 56.7% nga 28.1% 

nga kopshtet), në fushën e gjuhës (jo të gatshëm 14.2% nga familja, 14.1 nga klasat 

parafillore dhe 2.2% nga kopshtet) në fushën e matematikës (jo të gatshëm 1.6% nga 

familja, 0.7 nga klasat parafillore, dhe asnjë nga kopshti). 

Sipas këtyre gjetjeve, numri i fëmijëve që kanë qenë të përfshirë në kopshte në 

nivelin jo të gatshëm është më i vogël në çdo fushë të zhvillimit. Mund të thuhet se 

përfshirja në kopsht mund të jetë faktor i cili ul numrin e fëmijëve jo të gatshëm për 

klasë të parë.

Dallime në nivelin e gatishmërisë u gjetën edhe sa i përket vendit ku jetojnë fëmijët, 

rural apo urban. Në fushën kognitive (shumë të gatshëm 18.8% e fëmijëve nga fshati, 

19.4% nga qyteti) në fushën socio-emocionale ( shumë të gatshëm 34.0% nga fshati, 

48.9% nga qyteti) në fushën motorike (shumë të gatshëm11.1% nga fshati, 17.4% nga 

qyteti) në fushën e gjuhës (shumë të gatshëm 31.9% nga fshati dhe 38.8% nga qyteti) 

dhe në fushën e matematikës (shumë të gatshëm 89.6% nga fshati dhe 90.2% nga 

qyteti). Mund të thuhet se fëmijët, të cilët jetojnë në zona urbane, janë më të gatshëm 

për klasë të parë në secilën fushë të ekzaminuar të zhvillimit. Si rrjedhojë e kësaj, mund 

të ndodhë që përparimi i tyre të fillojë më shpejt, por nuk dihet nëse suksesi i tyre në 

klasat e tjera është gjithashtu më i madh, meqë ky studim kishte për qëllim vetëm 

matjen e nivelit të përgatitjes së fëmijëve gjatë moshës parashkollore.
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Rezultatet përshkruese të këtij studimi, flasin edhe për dallimet në nivelin e 

përgatitjes për klasë të parë edhe midis fëmijëve të familjeve të vogla, të mesme e të 

mëdha. Vërehen dallime, në të gjitha fushat e ekzaminuara të zhvillimit, në favor të 

familjes së vogël. Në fushën kognitive paraqiten këto dallime (jo të gatshëm 31.4% nga 

familja e vogël, 32.6% nga familja e mesme, 36.8% nga famija e madhe), në fushën 

socio-emocionale (jo të gatshëm 5.7% nga familja e vogël, 7.6% nga familja e mesme 

dhe 11.4% nga familja e madhe). Në fushën e zhvillimit motorik (jo të gasthëm 42.9% 

nga familja e vogël, 49.2% nga familja e mesme dhe 55.7% nga familja e madhe). Në 

fushën e gjuhës (jo të gatshëm 8.6% nga familja e vogël, 11.0% nga ajo e mesme dhe 

13.9% nga familja e madhe) dhe në zhvillimin matematikor (jo të gatshëm 0% nga 

familja e vogël, .4% nga familja e mesme dhe 1.5% nga familja e madhe). Pra, mund të 

konstatohet se fëmijët e familjeve të vogla në një përqindje më të vogël fillojnë klasën 

e parë të pa përgatitur. 

5.2. Diskutime në lidhje me dallimet gjinore midis fëmijëve të 
klasave të para përsa i përket nivelit të gatishmërisë për klasë të 
pare

Pyetja kërkimore: A ekzistojnë dallimet gjinore midis fëmijëve të klasave të para 

sa i përket nivelit të gatishmërisë për klasë të parë? 

Gatishmëria për klasë të parë, zakonisht përcaktohet përmes vlerësimit të disa 

indikatorëve që në shumicën e vendeve përfshijnë fushën e zhvillimit kognitiv, socio- 

emocional, motorik dhe veçmas zhvillimin gjuhësor dhe matematikor. Duke u bazuar 

në dallimet e shumta që zakonisht shfaqen gjatë zhvillimit të fëmijëve tek vajzat dhe 

djemtë, si dhe në shqyrtimin e literaturës mbi faktorët të cilët përcaktojnë nivelin e 

gatishmërisë për klasë të parë, është ngritur dhe hipoteza se edhe në vendin tonë, mund 

të ketë dallime gjinore përsa i përket nivelit të gatishmërisë për klasë të parë. Megjithatë, 

rezultatet nga analiza e t-testit për dallimet midis djemve dhe vajzave në nivelin e 

gatishmërisë për klasë të parë, tregohen që në këtë studim të mos jenë signifikante.

 Djemtë dhe vajzat që sapo kishin filluar klasën e parë, të përfshirë në studim, 

tregojnë dallime signifikante vetëm në fushën e zhvillimit socio-emocional (p= .041) 
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ndërkaq, për fushat tjera të zhvillimit, duke filluar nga zhvillimi kognitiv, motorik, 

gjuhësor dhe matematikor, paraqitet të jenë të parëndësishme statistikisht meqërast p > 

.05. Këto rezultate janë konsistente me rezultatet e hulumtimtimimeve të (Chen, Cen, 

Li, & He, 2005; Chen & Li, 2000; Coie & Dodge, 1998; Lai, 2010 cituar tek Wanless 

et al 2013) mbi fëmijët e vegjël në Azi, ku për shembull, tregohet se në krahasim me 

vajzat, djemtë janë më agresivë, dhe kanë më shumë vështirësi me aftësitë akademike 

dhe sociale kur janë të vlerësuar nga shokët dhe mësuesit. Vajzat aziatike janë më të 

frenuara se djemtë (Jose, Huntsinger, Huntsinger, Liaw, 2000 dhe Wanless et al 2013). 

Gjithashtu, në studimin e bërë mbi dallimet gjinore sa i përket aftësive kognitive tek 

fëmijët e moshës 6 vjeçare, nga Unutkan (2006), theksohet se nga rezultatet e  t-testit, 

fëmijët nuk tregojnë dallime signifikante p> .05 në fushën kognitive të zhvillimit. 

Janus & Duku (2007) në studimin e tyre theksojnë se një djalë mbart me vete gjasat 

2.3 herë më të larta të cënueshmërisë sesa vajzat sa i përket gatishmërisë për shkollë. 

Klerfild dhe Nelson (Clearfield & Nelson, 2006 ) shtojnë se nënat kanë tendencë më 

tepër të bisedojnë me vjazat e tyre të vogla sesa me djemtë, dhe çekuilibrimi vazhdon 

në moshat e mëvonshme, duke çuar në ndryshimet në aftësitë e fëmijëve në fillimin e 

shkollës dhe më vonë. Modele të ngjashme mund të vërehen edhe për zhvillimin socio-

emocional. Duke pasur parasysh se socializimi i emocioneve duket se favorizon vajzat 

në atë se të rriturit, kanë më shumë gjasa për të ndërhyrë kur vajzat tregojnë sjellje të 

papranueshme emocionale se sa kur djemtë e bëjnë këtë (Chaplin, Cole, dhe Zahn - 

Waxler, 2005). Përfundimisht, ajo që është ndoshta ironike, të paktën deri tani, shoqëria 

thjesht ka pranuar dallimet gjinore në të nxënë, zhvillimin dhe rezultatet e fëmijëve, pa 

bërë shumë përpjekje për të gjetur ndonjë zgjidhje (Janus &Duku, 2007). 

Gjinia është një karakteristikë mjaft e studiuar në studimet e gatishmërisë për 

shkollë. Në studimet në Amerikën veriore dhe në Europë, është gjetur se vajzat janë më 

të avancuara se djemtë (p.sh. Angenent and de Man 1989; Janus &Duku 2007; Mendez, 

Mihalas dhe Hardesty 2006 në Hassan &Lansford 2010). Janë dhënë disa sqarime për 

të shpjeguar hendekun gjinor në gatsihmërinë për shkollë. Një arsye mund të jetë se 

vajzat në aspektin biologjik janë më të pjekura se djemtë, gjë që çon drejt përgattijes 
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për shkollë në moshën më të re kronologjike sesa djemtë (Gullo 1992). Mundësia tjetër 

është se vajzat socializohen në atë mënyrë që përgatiten më mirë për shkollë në krahasim 

me mënyrwn se si socializohen djemtë (Block 1983 tek Gullo & Burton, 1992), dhe 

shpjegimi tjetër është se prindërit dhe mësimdhënësit kanë pritshmëri më të larta për 

suksesin në shkollë për vajzat sesa për djemtë (Wood, Kaplan, and McLoyd 2007 cituar 

tek Gullo & Burton, 1992). Megjithatë, bindjet gjinore ndryshojnë gjerësisht në të 

gjithë grupet kulturore, dhe është e paqartë se deri në çfarë mase këto dallime gjinore 

sa i përket gatishmërisë për shkollë do të shtrihen në grupe kulturore me besime të 

ndryshme (Gullo & Burton, 1992)

Siç vërehet nga rezultatet e mësipërme, në vende të ndryshme, paraqiten edhe 

rezultate të ndryshme përsa i përket dallimeve gjinore. Në fëmijërinë e hershme, 

fëmijëve u jepen mundësi të ndryshme për të rregulluar sjelljet e tyre bazuar në pritjet 

kulturore. Në vendet aziatike me fokus kulturor të kolektivizmit, të rriturit i mësojnë 

fëmijët t’i shikojnë sjelljet e të tjerëve dhe të përshtasin sjelljet me ta (Jian, 2009; 

Maccoby & Martin, 1983 cituar tek  Wanless et al 2013). 

Në përgjithësi fëmijët e një rajoni apo të një kulture nuk tregojnë dallime signifikante 

midis tyre sa i përket gatishmërisë për klasë të parë. Këto dallime vërehen midis fëmijëve 

të kulturave të ndryshme. Edhe në vendin tonë vërehet së dallimet gjinore ekzistojnë 

vetëm në fushën social-emocionale. Kjo shpjegohet me faktin se kultura në kontekstin 

kosovar e edukimit të fëmijëve, lejon të bëhen dallime gjinore midis fëmijëve. Duket 

se vajzat, janë më të shoqërueshme dhe më të pjekura emocionalisht sesa djemtë, për 

faktin se për vajzat do të jenë të turpshme sjelljet e papershtatshme apo të tregohen 

të papjekura, ndërsa e kundërta ndodh me djemtë, të cilëve u lejohet të jenë agresivë, 

kureshtarë, të lëvizshëm dhe të thyejnë rregullat normative për shoqërinë tonë. Duke 

u bazuar në këto fakte, mund të konstatojmë se hipoteza nul e cila supozon se nuk ka 

dallime signifikante gjinore sa i përket nivelit të gatishmërisë për klasë të parë, mund 

të rrëzohet pjesërisht vetëm sa i përket zhvillimit socio- emocional, ndërsa për fushat e 

tjera ajo mbështetet nga rezultatet e këtij studimi. Pra, fëmijët kosovarë nuk dallojnë në 

baza gjinore sa i përket zhvillimit kognitiv, motorik, gjuhësor dhe matematikor. 
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5.3. Diskutime në lidhje me nivelin e gatishmërisë për klasë të parë 
sa i përket formave të edukimit parashkollor

 Pyetja kërkimore: Si ndikon forma e edukimit gjatë moshës parshkollore në 

nivelin e gatishmërisë për klasë të parë- A janë më të përgatitur për klasë të parë fëmijët 

që janë edukuar në familje, në kopësht apo në paralele përgatitore?

HA:  Fëmijët e edukuar në institucione parashkollore- kopshte, janë më të përgatitur 

për klasë të parë në aspektin social-emocional, kognitiv, motorik, gjuhësor dhe 

matematikor, sesa fëmijët e edukuar në familje apo ata që kanë ndjekur vetëm një vit 

klasat parafillore.

H0:  Fëmijët e edukuar në institucione parashkollore- kopshte, nuk janë më të 

përgatitur për klasë të parë në aspektin social-emocional, kognitv, motorik, gjuhësor 

dhe matematikor në krahasim me fëmijët e edukuar në familje, apo ata që kanë ndjekur 

vetëm një vit klasat parafillore.

Sa i përket lidhjes së përfshirjes në kopshte të fëmijëve gjatë moshës parashkollore 

dhe nivelit të përgatitjes për klasë të parë rezultatet treguan se në secilën fushë të 

zhvillimit, këta fëmijë janë në avantazh në krahasim me fëmijët të cilët janë edukuar në 

familje apo kanë ndjekur klasat parafllore. 

Testi i krahasimit të mesatareve Kruskal – Wallis paraqitet të jetë signifikant në 

p < .05 për secilën fushë zhvillimore të analizuar, duke filluar nga zhvillimi kognitiv, 

zhvillimi motorik, zhvillimi socio- emocional, zhvillimi matematikor dhe zhvillimi 

gjuhësor. Njësoj edhe në studimet e bëra nga programi parashkollor Head Start, vërehet 

se që nga fillimi i programit parashkollor Head Start e deri në klasën e tretë, provohet 

qartë se qasja në Head Start (program parashkollor për fëmijët nga 0 deri 5 vjec) kishte 

përmirësuar rezultatet e fëmijëve parashkollor në të gjithë fushat e zhvillimit, por kanë 

pasur pak ndikim në fëmijët deri në klasën e tretë (Head Start, 2012). 

Nëse flasim për nivelin e zhvillimit socio-emocional si njëra nga fushat e zhvillimit 

dhe treguesit të gatishmërisë për të mësuar, njësoj me këto gjetje konstaton edhe Shala 

(2013) duke theksuar se zhvillimi emocional ka treguar ndërlidhje të nivelit të lartë 

me arritjet akademike të fëmijëve të klasave të para, të dyta dhe të treta. Pra, fëmijët 
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me nivel më të lartë të zhvillimit social-emocional, treguan, deri në klasën e tretë edhe 

nivel të lartë të arritjeve akademike.

Rezultatet deri më tani tregojnë se fëmijët që kanë marrë pjesë në programe 

parashkollore tejkalojnë në mënyrë të konsiderueshme fëmijët që nuk ndjekin programe 

parashkollore për të gjitha vlerësimet e drejtpërdrejta të ekzaminuara (Lipsey, Hofer, 

Bilbrey dhe Farran, 2012). Në studimin e saj të doktoratës Conway (2010), ka bërë 

krahasimin e nivelit të gatishmërisë për shkollë midis fëmijëve që kanë ndjekur programe 

parashkollore tërë ditore, atyre që kanë ndjekur programe gjysëm ditore parashkollore, 

si dhe fëmijët të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në ndonjë program parashkollor. Ajo 

konstaton se fëmijët të cilët ndoqën programe tërëditore ishin të përgatitur për shkollë 

në aspektin gjuhësor, ndërsa fëmijët e tjerë që kanë ndjekur vetëm porgrame gjysëm 

ditore apo nuk kanë ndjekur asnjë program parashkollor, nuk kanë qenë të gatshëm në 

këtë aspekt.  

Përsa i përket nivelit të zhvillimit motorik këto gjetje janë në kundërshtim me 

gjetjet e studimit të Giagazoglou, Sidiropoulou, Kouliousi dhe Kokaridasn (2013), në 

të cilin janë ekzaminuar dallimet në zhvillimin motorik midis fëmijëve të përfshirë 

në kopshte konvencionale- tradicionale dhe fëmijëve që janë rritur në nëjë ambient 

të natyrshme familjare gjatë moshës parashkollore. Është gjetur se fëmijët e rritur në 

familje kanë performancë më të mirë krahasuar me fëmijët që përfshihen në kopshte 

konvencionale- tradicionale.  Këto gjetje theksojnë nevojën e vlerësimit të zhvillimit 

motorik tek fëmijët e moshës parashkollore që rriten në institucione, në mënyrë që të 

ndryshohet ambienti i tyre në një ambient më mbështetës në të mirë të zhvillimit të 

muskujve të imët dhe të mëdhenj të fëmijëve të moshës parashkollore. (Giagazoglou 

et al,2008) gjithashtu theksuan se kopshtet kanë për detyrë të zhvillojnë programe 

përshtatshme të zhvillimit fizik, duke ofruar aktivietete të duhura dhe duke dizajnuar 

ambient lojërash të përshtatshëm për zhvillimin motorik të fëmijëve parashkollor. 

Kjo padyshim që do të ishte mëse e nevojshme edhe për fëmijët kosovar, kur dihet që 

shumica e kopshteve publike ofrojnë programe tradicionale për fëmijët parashkollor.
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5.4. Diskutime mbi marëdhënien midis nivelit të arsimimit të 
prindërve dhe nivelit të gatishmërisë për klasë të parë

 Në lidhje me këtë cështje të studimit është ngritur pyetja kërkimore dhe hipoteza 

në vijim:

Pyetja kërkimore 3: A ka ndërlidhje midis niveli arsimor i prindërve të fëmijëve 

në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë? 

Hipoteza 3. 

HA: Ekziston ndërlidhje positive midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe 

nivelit të arsimimit të prindërve.

H0: Nuk ekziston ndërlidhje midis nivelit të gatishmërisë për klasë të parë dhe 

nivelit të arsimimit të prindërve. 

Mbi bazën e analizës së realizuar, Gamma për nivelin e arsimimit të nënës dhe 

nivelin e zhvillimit kognitiv është .267 dhe sig. prej .000, për nivelin e arsimimit të 

babait dhe zhvillimit kognitiv është .216 dhe sig. në .001. Kjo lidhje e cila paraqitet 

të jetë me sinjifikancë statistikore flet për ndikimin që ka niveli arsimor i nënës dhe 

babait për përgatitjen e fëmijëve të tyre në zhvillimin kognitiv. Rezultatet specifike të 

ndërlidhjes së këtyre dy faktorëve të realizuara përmes krostabulimeve treguan se në 

nivelin shumë të gatshëm në aspektin kognitiv, në përqindje më të madhe janë fëmijët 

e prindërve me arsimim të mesëm apo të lartë se sa të atyre me arsimim superior. Në 

lidhje me këtë fakt, mund të supozohet se prindërit me arsimim superior mund të jenë 

të zënë rreth përsosjes së tyre profesionale dhe karrierës personale, apo mund të jenë të 

zënë më tepër me punë, dhe në këtë mënyrë mund të ndodhë të anashkalojnë kujdesin 

për fëmijën në këtë moshë, apo ta lënë nën përkujdesjen e ndonjë kujdestari tjetër, me 

ose pa përgatitje të përshtatshme. Rezultatet e tilla nuk janë në përputhje me rezultatet 

nga Alisa (2003) dhe Okumu (2008) cituar tek Onzima (2010) të cilët kanë gjetur se, 

fëmijët nga familjet me arsim të lartë performojnë më mirë, për shkak se prindërit i 

inkurajojnë ata për të bërë këtë, apo për shkak se prindërit ju lexojnë, i monitorojnë 

dhe  mbikëqyrin progresin akademik të fëmijëve të tyre. Mirëpo, nga Larreau Annet, 

2003 cituar tek (Onzima 2010) theksohet se ndonjëherë, disavantazhet me të cilat 
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ballafaqohen prindërit me edukim të ulët përpara fëmijëve mund të jenë motivuese 

që të jenë më të angazhuar në shkollë dhe në këtë mënyrë të dalin më të suksesshëm, 

në mënyrë që të mos ballafaqohen me problemet të cilat prindërit e tyre përjetojnë. 

Përveç kësaj motrat dhe vëllezërit më të rritur mund t’i inkurajojnë fëmijët e prindërve 

me nivel të ulët të arsimimit të punojnë më shumë, sepse familjet e mëdha shpesh janë 

karakteristikë e familjeve me arsimim të ulët. 

Në vazhdim rezultatet e tjera të analizave tregojnë gjithashtu se Gamma për lidhjen 

midis arsimimit të nënës dhe zhvillimit social-emocional është .251 dhe sig.  në .000 

dhe për babain është .210 dhe sig. .001. Sa i përket zhvillimit socio-emocional dhe 

ndërlidhjes me nivelin e arsimimit të prindërve, rezultatet tregojnë rritje të gatishmërisë 

socio-emocionale me rritjen e nivelit të arsimimit të të dy prindërve. Jo të gatshëm 

janë 11.6% ose 9.5% e fëmijëve baballarët dhe nënat e të cilëve janë më shkollim të 

ulët, ndërsa jo të gatshëm janë vetëm 6.1% dhe 5.2% e fëmijëve baballarët dhe nënat 

e të cilëve janë me shkollim superior. Sa i përket nivelit mesatar të gatishmërisë, janë 

52.8% dhe 54.5% e fëmijëve me prindër të shkollimit të ulët dhe 34.7% dhe 25.6% e 

fëmijëve prindërit e të cilëve kanë shkollim superior. Niveli shumë i gatshëm i fëmijëve, 

prindërit e të cilëve janë me shkollim të ulët është 35.8% dhe 36.0%, ndërsa tek nënat 

dhe baballarët me shkollim superior numri i fëmijëve shumë të gatshëm shkon në 59.2 

dhe 69.2% të fëmijëve. Këto rezultate mund të shpjegohen edhe me faktin se prindërit 

me nivel të lartë e superior të arsimimit, kanë të përfshirë fëmijët e tyre në edukim 

parashkollor të institucionalizuar apo në kopshte me qëndrim ditor, dhe në këtë mënyrë 

u mundësojnë fëmijëve të tyre një pjekuri më të lartë në aspektin social dhe emocional. 

Ky fakt u vërtetua edhe në testimin e hipotezës paraprake të këtij punimi, mbi ndërlidhjen 

midis formës së edukimit parashkollor dhe nivelit të gatishmërisë për klasë të parë ku 

vërehet se fëmijët të cilët kanë qenë të përfshirë në kopshte u treguan më të gatshëm për 

klasë të parë, në secilin aspect të zhvillimit (Testi i krahasimit të mesatareve Kruskal 

– Wallis paraqitet të jetë signifikant në p < .05). Këto gjetje janë konsistente edhe me 

studimin e kryer nga Boethel (2004), e cila thekson se ambienti familjar i fëmijëve 

të vegjël- duke përfshirë edhe faktorët që kanë të bëjnë me bekgraundin familjar 
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edhe ndërveprimin midis fëmijëve dhe anëtarëve të tjerë në familjes- është ngushtë i 

ndërlidhur me shkathtësitë dhe aftësitë e tyre të rëndësishme para fillimit të klasës së 

parë. Përfshirja e babait në ofrimin e kujdesit basik për fëmijët është mjaft i vogël edhe 

sipas Tamo & Karaj (2007). Kjo është karakteristike për familjet rurale. Përfshirja e 

babait, edhe kur ndodhë në të vërtetë, ka të bëjë më tepër me lojën sesa me të ushqyerit, 

veshjen ose shërbime të tjera, theksojnë.

Korrelacione signifikante ekzistojnë gjithashtu në lidhje me përfshirjen e fëmijëve 

në programe parashkollore të edukimit.

Edhe sa i përket zhvillimit motorik në rezulatet e analizuara vërehet se ekziston 

ndërlidhje signifikante midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe nivelit të gatishmërisë 

për klasë të parë. Gamma për ndërlidhjen midis arsimimit të nënës dhe zhvillimit 

motorik është .293 dhe .000 sig, ndërsa për arsimimin e babait dhe zhvillimin motorik 

është .243 dhe sig .000. Në bazë të këtyre rezultateve mund të themi se prindërit me 

arsimim të lartë mund të jenë më të vetëdijshëm mbi rëndësinë e përgatitjes së fëmijëve 

për klasë të parë duke u mundësuar atyre përvoja më të larmishme të cilat mundësojnë 

zhvillimin e muskujve të imët dhe të mëdhenj, duke i vënë në situata e aktivitete të cilat 

promovojnë këtë zhvillim. Kjo ndërlidhet sërish me faktin se prindërit me arsimim të 

lartë dhe superior janë më tepër të punësuar dhe kjo iu mundëson atyre që të dërgojnë 

fëmijët e tyre në kopsht ku fëmijët kanë mundësi më të mëdha të zhvillimit motorik.

 Në kontekstin kosovar, prindërit apo nënat me nivel të ulët të arsimimit kryesisht 

nuk janë të punësuara dhe në pozitën e tyre prej një shtëpijakeje shpesh i kushtojnë më 

shumë se që duhet kujdes ndihmës për fëmijët e tyre, duke i veshur e zhveshur, duke i 

ushqyer e pastruar dhe në këtë mënyrë pa dashje, pengojnë zhvillimin e tyre. Kjo është 

në kundërshtim me teorinë e Piazhesë e Maria Montesorit të cilët theksonin se fëmijët 

kane nevojë për çdo mundësi të mundshme për t’i bërë gjërat vet (Mooney, 2000). 

Në anën tjetër prindërit më pak të arsimuar duket të kenë më pak ndikim tek 

fëmijët sa i përket gatishmërisë për shkollë. Prindërit me nivel të ulët të arsimimit 

kanë edhe paga më të ulta, kështu që interesimi kryesor i tyre është tek mbijetesa e 

familjes, rezultate të tilla dolën nga studimi i kryer nga Kainuwa & Najeemah (2013), 
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ku fëmijët e prindërve me arsimim të ulët dhe status social-ekonomik të ulët në mënyrë 

sistematike performuan më keq se fëmijët e familjeve ku prindërit kishin nivel më të 

lartë arsimor dhe status social-ekonomik më të lartë. 

Përsa i përket zhvillimit gjuhësor, Gamma është .237 dhe sig.000, për nivelin e 

arsimimit të babait dhe .323 me sig .000 për arsimimin e nënës. Këto të dhëna tregojnë 

se edhe në fushën e zhvillimit gjuhësor ekziston ndërlidhje me nivelin e arsimimit të 

prindërve. Kjo ndërlidhje është më e madhe me nivelin e arsimimit të nënës, ashtu siç 

ndodh edhe nëpër fushat e tjera. Mund të supozohet se nënat komunikojnë më tepër me 

fëmijët sesa baballarët, gjë që është e dukshme edhe në kontekstin kosovar, kur dihet 

që punësimi i nënëave është mjaft i vogël në krahasim me baballarët. Këto gjeteje janë 

në të njëjtën linjë edhe tek studimet e (Burchinai, Peis- ner-Feinberg, Pianta, & Howes, 

2002; Duncan & Brooks-Gunn, 1997; NICHD ECCRN.2000 cituar tek Downer & 

Pianta, 2006) ku thuhet se arsimimi i nënës dhe të ardhurat familjare janë elemente 

kyç të strukturës familjare, të cilat ndërlidhen me arritjet akademike të fëmijëve të 

vegjël, me zhvillimin gjuhësor dhe aftësitë kognitive të tyre. Gjithashtu, aspekte të 

marëdhënieve prind-fëmijë, në veçanti ndjeshmëria amnore gjatë lojërave interaktive 

prind- fëmijë, janë parashikues të fuqishëm të kompetencave akademike të fëmijëve për 

kopsht dhe klasë të parë  (NICHD ECCRN, 2002a; Pianta & Harbers. 1996; Sameroff. 

Seifer, Baldwin, & Baldwin, 1993 cituar tek Downer & Pianta, 2006)

Edhe në studimet e (Attewell & Lavin, 2007, Davis-Kean, 2005; Neitzel & 

Stright, 2004; Raviv, Kessenich, & Morrison, 2004) prindërit me nivel të lartë arsimor, 

promovojnë arritjet e fëmijëve të tyre, duke pasur edhe pritshmëri më të larta për fëmijët, 

duke ju ofruar materiale të të nxënit dhe aktivitete më stimuluese, duke u përfshirë në 

programe të cilësisë së lartë të këshillimit prind- fëmijë, duke përdorur fjalë e simbole 

gjuhësore më të larmishme dhe komplekse dhe gjithashtu duke qenë më të përfshirë dhe 

më mbështetës në të nxënit e fëmijëve të tyre (Attewell & Lavin, 2007, Davis-Kean, 

2005; Neitzel & Stright, 2004; Raviv, Kessenich, & Morrison, 2004).

Përsa i përket zhvillimit matematikor, në ndërlidhje me arsimimin e babait Gamma 

është .100 me sig .403 dhe për arsimimin e nënës .239 dhe sig .050. Sërish vërehet se 
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ndërlidhja midis shkollimit të babait dhe zhvillimit matematikor është mjaft e ulët dhe 

gjithashtu josignifikante. Ndërsa për nivelin e arsimimit të nënës, kjo ndërlidhje duket 

të jetë sërish signifikante. Duke u bazuar në këto të dhëna sërish mund të supozojmë se 

ndikimi i nënës është më i madh sesa i babait, sigurisht i ndikuar nga koha e cila kalohet 

së bashku me fëmijët. 

Megjithate edhe në studimet e cekura më lart, gatishmëria për shkollë, më tepër 

ndërlidhet me arsimimin e nënës dhe ambientin familjar sesa me arsimimin e babait.

5.5. Diskutime në lidhje me dallimet midis nivelit të gatishmërisë 
së fëmijëve për klasë të parë sipas vendit ku jeton fëmja 

Pyetja kërkimore 4: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë midis 

fëmijëve që jetojnë ne qendra urbane dhe atyre rurale?  

Hipoteza 4

HA: Ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, midis fëmijëve 

që jetojnë në qendra urbane dhe në zona rurale. 

H0:  Nuk ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, midis 

fëmijëve që jetojnë në qendra urbane dhe në zona rurale.

Kjo hipotezë është investiguar përmes testit Mann Whitney, duke krahasuar 

mesataret midis këtyre dy grupeve të fëmijëve dhe duke parë sinjifikancën e këtyre 

dallimeve. 

Rezultatet treguan se sa i përket zhvillimit kognitiv të fëmijëve, mesatarja e 

zhvillimit të fëmijëve në qytet është 243.19 ndërsa e atyre në fshat është 230.23 niveli 

i sinjifikancës .319. 

Përsa  i përket nivelit të zhvillimit motorik, fëmijët që jetojnë në qytet treguan një 

mesatare të zhvillimit prej 252.68, ndërsa fëmijët që jetojnë në fshat 222.48 dhe niveli 

i sinjifikancës p= .018. Përsa i përket zhvillimit social-emocional, fëmijët që jetojnë në 

qytet treguan një mesatare 260.50, ndërsa ata të fshatit 219.17, me nivel të sinjifikancës 

p=.001.  Në zhvillimin matematikor, dallimet midis fëmijëve që jetojnë në qytet dhe në 

fshat janë 249.37 me 249. 32 me nivel të sinjifikancës p=.972. Dhe në  fund dallimet 

midis fëmijëve që jetojnë në qytet dhe atyre që jetojnë në fshat në fushën e zhvillimit 
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gjuhësor, janë 257.34 dhe 226. 89 me sinjifikancë në p=.017. 

Në bazë të këtyre rezultateve mund të konstatojmë se dallime signifikante midis 

këtyre dy grupeve të fëmijëve paraqiten në fushën e zhvillimit motorik, socio-emocional 

dhe gjuhësor, përderisa, dallimet në zhvillimin kognitiv dhe matematikor nuk janë me 

sinjifikancë statistikore, pasi p >.005. 

Dallimet në zhvillimin motorik, të cilat ekzistojnë midis fëmijëve të qendrave 

urbane dhe zonave rurale, mund të paraqiten si pasojë e neglizhimit të kësaj fushe të 

zhvillimit nga ana e prindërve dhe edukatorëve të cilën përqëndrohen zakonisht më 

tepër tek fusha kognitive. Këto gjetje janë në të njëjtën linjë me studimin e kryer nga 

studiuesit (Glagazogolu, Kyparos, Fotiadou & Angelopoulou, 2007), të cilët konstatuan 

se fëmijët të cilët jetojnë në qendra urbane performuan më mire, sidomos në aftësitë e 

muskujve të imët sesa  fëmijët e rajoneve rurale. 

Edhe studimi i kryer nga Bakhtiar, (2014) thekson se aftësitë motorike të vonuara 

në zonat ruarale ishin 4% më të mëdha sesa në rajonet urbane. Në të kundërtën, mbi 

17% e fëmijëve të zonave urbane kishin shkathtësi të përparuara motorike në krahasim 

me fëmijët e zonave rurale. Megjithatë këto gjetje nuk janë konsistente me studimin e 

Stich, Baune, Caniato and Krämer (2006), të cilët nuk vërejtën dallime në zhvillimin 

motorik midis fëmijëve që jetojnë në vende rurale apo urbane. 

Nga  gjetjet mbi përgatitjen dhe zhvillimin socio- emocional të fëmijëve të klasave 

të para, rezulton si factor ndikues vendi ku fëmijët janë rritur gjatë moshës parashkollore. 

Duket se fëmijët e zonave urbane edhe në këtë fushë janë në përparësi dhe kjo mund 

të lidhet edhe me faktin se fëmijët e zonave urbane kanë mundësinë e përfshirjes në 

edukimin parashkollor të institucionalizuar. Pjesëmarrja në kopsht, edhe nga rezultatet 

e t-testit, rezultoi me gatishmëri të nivelit më të lartë edhe në aspektin socio-emocional. 

Këto rezultate mund të shpjegohen me faktin se pjekuria emocionale zhvillohet 

duke pasur për bazë përvojat jetësore të fëmijëve të cilët jetojnë në qytete dhe shkojnë 

në kopsht. Ata tejkalojnë qysh në moshën parashkollore problemet me vetë-rregullimin, 

ndërveprimin me fëmijët apo të rriturit e tjerë, si edhe përjetimin, njohjen dhe 

kontrollimin e emocioneve. Në studimin e Espinosa,Thornburg dhe Mathews (1997) 
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në lidhje me dallimet midis fëmijëve të vendeve urbane dhe rurale nuk u gjetën dallime 

sinjifikante në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë. Sipas studimit të Institutit të 

Studimeve Internacionale të Universitetit të Stanfordit, pa pasur qasje në përkujdesje të 

duhur parashkollore dhe në mungesë të literaturës ndërkomëbtare është shumë e qartë 

se shumica e fëmijëve të fshatrave e sidomos ata të familjeve të varfëra, nukdo të jenë 

të gatshëm për shkollë. Kur fëmija nuk është i gatshëm për shkollë, do të jetë mbrapa 

në aftësi kognitive, aftësi gjuhësore e matematikore, mbrapa në shëndetin fizik dhe 

mendor si dhe në sjellje sociale. Është mirë e ditur se nëse një fëmijë që fillon shkollën 

jo i gatshëm, në shumicën e rasteve nuk do të jetë në gjendje të arrijë të tjerët.

 Gjetjet e këtij studimi janë në të njëjtën linjë edhe me (Temple, 2009), sipas të cilës 

fëmijët e vendeve rurale tregojnë pjesëmarrje jo të mirë në krahasim me ata të vendeve 

urbane pasi është e mundur qëata  të kenë pasur kujdes gjatë moshës parashkollore nga 

prindërit e tyre ose nga ana e familjarëve të tjerë të afërm, ndërsa fëmijët e vendeve 

urbane kryesisht janë të përfshirë në kopshte me qëndrim ditor.

5.6. Diskutime në lidhje me dallimet në nivelin e gatishmërisë për 
klasë të parë tek fëmijët e familjeve me madhësi të ndryshme 

Pyetja kërkimore 5: A ka dallime në nivelin e gatishmërisë së fëmijëve për klasë 

të parë midis fëmijëve që jetojnë në familje të madhësive të ndryshme? 

Rezultatet për Hipotezën 5

HA: Ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë për në varësi të  

madhësisë së familjes në të cilën fëmijët jetojnë.

H0: Nuk ekzistojnë dallime në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë për sa i 

përket madhësisë së familjes në të cilën fëmijët jetojnë.

Kjo hipotezë u investigua përmes testit Kruskal- Wallis dhe u krahasuan mesataret 

midis tri grupeve të fëmijëve të klasave të para të cilët vinin nga familjet e vogla, të 

mesme apo të mëdha.

Testi Kruskal-Wallis tregon dallime sinjifikante midis këtyre fëmijëve vetëm në 

fushën e zhvillimit socio-emocional, ku vërehet vlera e p< .05.  Dallimet në fushat e tjera 

të zhvillimit kognitiv, motorik, gjuhësor dhe matematikor tregojnë vlerën e sinjifikancës 
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në p>.05. Këto gjetje mund të shpjegohen me faktin se në nivelin e gatishmërisë për 

klasë të parë, ndikojnë faktorë të shumtë duke u nisur nga ata biologjikë e deri tek ata 

ambientalë. Madhësia e familjes mund të jetë tregues i zhvillimit të fushave të ndryshme 

tek fëmijët e vegjël, por ky ndikim është i lidhur ngushtë edhe me faktorin gjenetik, 

pastaj me formën e edukimit parashkollor gjatë fëmijërisë së hershme, me nivelin e 

arsimimit të prindërve etj. Njësoj thuhet edhe në studimin e Mathur (2006) ku rezultatet 

e fëmijëve të klasave të para midis fëmijëve të familjeve me madhësi të ndryshme nuk 

dallonin me domethënie statistikore. Ndërsa sipas Drzal et al. (2004) cituar tek Mathur 

(2006), raportohet se sa më e madhe familja aq më i ulët ishte zhvillimi i fëmijëve. 

Të gjithë jemi të vetëdijshëm se as prindërit dhe as edukatorët nuk do t’ia linin 

kurrë rastësisë zhvilllimin njohës të fëmijëve, e njëjta gjë, duke ditur rëndësinë e madhe 

që ka dhe lidhjen e ngushtë me fushat e tjera të zhvillimit, duhet të pritet edhe për fushën 

e zhvillimit të aftësive fizike-lëvizore (Shala, 2009). Megjithkëtë nuk është thjeshtë në 

dorën e një faktori edukativ siq është familja që të mundësojë zhvillimin maksimal të 

fëmijëve në cdo fushë edhe përkundër dëshirës që ekziston.

Familja dhe prindërit luajnë një rol të pazëvendësueshëm për formësimin dhe 

zhvillimin social dhe emocional të fëmijëve. Shkathtësitë socio-emocionale janë më të 

rëndësishme në suksesin e fëmijëve më tepër sesa aftësia për të mbajtur lapsin në dorë 

ose për të lexuar. Ata duhet të jenë në gjendje të kuptojnë ndjenjat dhe sjelljet e të tjerëve 

dhe të qëndrojnë së bashku me bashkëmoshatarët e tyre. Prandaj, roli i prindërve, pa 

marrë parasysh numrin e anëtarëve në familje është vendimtar në zhvillimin socio-

emocional (Boyd, Barnett, Bodrova, Leong, Gomby, Robin and Hustedt, pa datë). 

Përsa  i përket hipotezës alternative, e cila thekson se ka dallime në nivelin e 

gatishmërisë për klasë të parë midis fëmijëve të familjeve të madhësive të ndryshme, ajo 

mbështetet pjesërisht, vetëm sa i përket fushës së zhvillimit emocional, pasi gjetjet në 

aspektin e zhvillimit kognitiv, motorik, matematikor dhe gjuhësor treguan që madhësia 

e familjes nuk paraqiste dallime midis fëmijëve.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Studimi Efektet e edukimit parashkollor në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë 

është një studim mbi nivelin e përgatitjes së fëmijëve për të filluar klasën e parë si dhe 

efektet që mund të kenë faktorë të rëndësishëm gjatë rritjes, zhvillimit dhe edukimit të 

tyre gjatë moshës parashkollore. Faktorët të cilët ndikojnë në nivelin e gatishmërisë për 

të mësuar, të identifikuar në këtë studim janë: gjinia, forma e edukimit parashkollor, 

niveli i arsimimit të prindërve, vendi ku fëmijët jetojnë si dhe madhësia e familjes. 

Rezultatet dhe diskutimi i tyre, të paraqitura më lartë, qojnë natyrshëm në nxjerrjen e 

disa konkluzioneve të përshtatshme në kontekstin kosovar si dhe në disa rekomandime 

që do t’i vijnë në ndihmë prindërve, mësuesve si dhe politikëbërësve arsimor. 

6.1. Konkluzione dhe rekomandime nga analiza mbi nivelin e 
gatishmërisë për klasë të parë të fëmijëve 

 Gjetjet nga të dhënat përshkruese ndihmuan të konkludojmë se fëmijët kanë 

dallime midis tyre sa i përket gjinisë së tyre. Në të gjitha fushat e zhvillimit, përveç 

të matematikës, vërehet se vajzat janë në përparësi ndaj djemve. Sa i përket nivelit të 

gatishmërisë së fëmijëve duke i krahasuar ata sipas formës së edukimit parashkollor 

rezultatet deskriptive flasin për një nivel më të lartë të fëmijëve të përfshirë në kopshte 

në secilën fushë të ekzaminuar të zhvillimit.  

Fëmijët e klasave të para dallonin edhe sa i përket nivelit të arsimimit të prindërve 

të tyre. Fëmijët e prindërve me arsimim të lartë dhe superior, ishin më të përgatitur 

për klasë të parë në të gjitha fushat e zhvillimit. Rol të rëndësishëm në këtë drejtim 

KAPITULLI 6
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luan edhe vendi në të cilin janë rritur fëmijët, urban apo rural. Fëmijët e rritur në zona 

urbane gjithashtu tejkalojnë fëmijët e zonave rurale në të gjitha fushat e ekzaminuara 

të zhvillimit. Edhe sa i përket ndikimit të madhësisë së familjes, rezultatet përshkruese 

tregojnë dallime në nivelin e zhvillimit dhe përgatitjes për klasë të parë, përsëri, në të 

gjitha fushat, në favor të familjes së vogël.

Megjithatë këto dallime, u studiuan më tej përmes analizave inferenciale, për 

të parë nëse janë me domethënie statistikore. Duke u bazuar në këto gjetje, mund të 

konkludohet se niveli i gatishmërisë për klasë të parë është më i lartë tek vajzat në 

krahasim me djemtë, tek fëmijët e edukuar në kopshte në krahasim me ata të edukuar në 

familje dhe atyre që kanë ndjekur një vit klasën parafillore, tek fëmijët e prindërve me 

nivel të lartë dhe superior të arsimimit, tek fëmijë e rritur në qytet në krahasim me ata te 

rritur në fshat dhe tek fëmijët e familjeve të vogla në krahasim me fëmijët e familjeve 

të mëdha apo mesatare.

Duke u bazuar në këto gjetje, u rekomandohet prindërve të fëmijëve, që të jenë 

vigjilentë në trajtimin e barabartë të djemve dhe vajzave të tyre gjatë edukimit të 

tyre, në mënyrë që ata të përgatiten njësoj për të filluar klasën e parë të zhvilluar e të 

gatshëm për të nxënë. Gjithashtu,  rekomandohet për prindërit, që sipas mundësive 

objektive, gjatë moshës parashkollore të përfshijnë fëmijët në edukimin parashkollor të 

institucionalizuar së paku duke filluar nga mosha 3 vjeçare. Në mungesë të njohurive 

psikologjike e pedagogjike, rekomandohet tek prindërit që kanë fëmijë te vegjël, të 

hulumtojnë literaturën me qëllim të informimit të duhur, dhe ngritjes së vetëdijes së 

tyre mbi edukimi e drejtë të fëmijëve, në mënyrë që fëmijëve t’u ofrohet ajo që shkon 

në favor të zhvillimit më të mirë të tyre.

6.2. Konkluzione dhe rekomandime mbi dallimet gjinore midis 
fëmijëve të klasave të para përsa i përket nivelit të gatishmërisë 
për klasë të parë

Rezultate mbi dallimet gjinore midis fëmijëve të klasave të para në nivelin e 

gatishmërisë për klasë të parë rezultatet treguan se fëmijët dallojnë vetëm në fushën 

e zhvillimi socio- emocional dhe ky dallim eshte me domethënie statistikore (p <.05). 
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Ndërsa për fushat e tjera të zhvillimit, duke filluar nga zhvillimi kognitiv, motorik, 

gjuhësor dhe matematikor, rezultohet që fëmijët në këto fusha nuk kanë dallime 

signifikante sipas testit Kruskal- Ëallis meqrsat (p> .05). Nga këto të dhëna mund të 

konkludohet se me rastin e fillimit të klasës së, djemtë mund të kenë vështirësi në 

aspektin e socializimit dhe pjekurisë së tyre emocionale më tepër se vajzat. Atyre mund 

t’u lindin probleme në raportet midis bashkëmoshatarëve apo mund të kenë probleme 

me vetëkontrollin. Kjo mund të jetë pasojë e edukimit jo të duhur gjatë moshës 

parashkollore, trajtimit jo njësoj nga ana e prindërve apo edhe gabimeve të edukatorëve 

të tjerë sa i përket aspekteve gjinore në këtë moshë.

 Meqenësë rezultatet në fushën e zhvillimit socio- emocional tregojnë se fëmijët 

e gjinisë mashkullore janë më pak të pjekur në krahasim me vajzat, duke u bazuar në 

kontekstin kulturor të vendit, ku për djemtë është e pranueshme një sjellje agresive 

apo plotësimi i dëshirave e tekeve të djemve dallon ne krahasim me vajzat, ku për 

djemtë është e turpshme të qajnë, ndërsa për vajzat e turpshme të jenë kureshtare,  

rekomandohet që gjatë moshës parashkollore, prindërit dhe edukatorët e tjerë t’u 

shmangen këtyre stereotipeve gjinore dhe fëmijëve t’u ofrojnë edukim të barabartë dhe 

një ambient pedagogjik ku rregullat dhe normat e sjelljeve të vlejnë për të dy gjinitë 

njësoj.  Meqë në vendin tonë, nuk ka ndonjë formë as formale as joformale, të përgatitjes 

së prindërve për prindërim të mirë, rekomandohet gjithashtu, që nga ana e MASHT-it 

të ofrohen programe trajnimi në fushën e edukimit të fëmijërisë së hershme, në mënyrë 

që këto boshllëqe e gabime përgjatë rritjes dhe zhvillimit të fëijëve të parandalohen dhe 

eliminohen me kohë. Do të ishin të mirëpritura për prindërit kosovarë edhe fletushka 

informative, të cilat do të mund të shpërndaheshin edhe në zonat rurale, kur dihet që 

prindërit, e sidomos nënat janë më larg burimeve informative, literaturës dhe mundësisë 

për t’u përfshirë në programe trajnimi.
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6.3. Konkluzione dhe rekomandime në lidhje me dallimet e fëmi-
jëve në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë sipas formës së 
edukimit parashkollor 

Sa i përket dallimeve të fëmijëve në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, duke 

u bazuar ne formën e edukimit gjatë moshës parashkollore, meqë u krahasuan fëmijët, 

të cilët gjatë moshës parashkollore ishin përfshirë në kopshte me qëndrim ditor, fëmijët 

të cilët kishin ndjekur vetëm një vit klasat parafillore dhe fëmijët të cilët ishin edukuar 

në familje nga ana e prindërve apo kujdestarëve të tjerë, rezultatet e testit Kruskal-

Walis, treguan dallime signifikante ( p<.05), midis fëmijëve të klasave të para në favor 

të fëmijëve të edukuar në kopshte në secilën fushë të zhvillimit. Meqë fëmijët, të cilët 

kanë qenë pjesë e edukimit të institucionalizuar kanë pasur rastin të ndjekin programe 

edukative të planifikuara sipas standardeve të zhvillimit dhe të nxënit, të përshtatshme 

për moshën, ata e treguan këtë ndikim qysh në fillim të klasës së parë. Këta fëmijë, duket 

se janë më të gatshëm në aspektin kognitiv, duke qenë në gjendje të kryejnë detyra të 

cilat kërkojnë analiza, dallime, krahasime, sinteza, asociacione, etj, në nivel më të lartë 

sesa fëmijët të cilët nuk kishin qenë të përfshirë në kopshte. Gjithashtu këta fëmijë, 

treguan nivel më të lartë të socializimit, vetëkontrollit dhe iniciativës. Ata u treguan më 

të zhvilluar edhe në aspektin motorik, qoftë përsa i përket muskujve të imët ashtu edhe 

atyre të mëdhenj si dhe të aftësisë së koordinimit sy-dorë. Fëmijët e kopshteve ishin 

më të përgatitur edhe në aspektin gjuhësor dhe matematikor. Këtë performancë nuk e 

treguan në nivelin e njëjtë edhe fëmijët që ishin të përfshirë një vit në klasa parafillore 

apo ata që ishin të edukuar në familje. Në këtë renditje, madje fëmijët e edukuar në 

familje dalin të fundit në secilën fushë zhvillimore.

Të gjithë prindërve, të cilët janë të dyshimtë në vendimin e tyre për formën 

përshtatshme të edukimit të fëmijëve gjatë moshës parashkollore, sipas mundësive 

objektive, të vendosin në favor të kopshtit me qëndrim tërëditor. 

Edukatorëve të kopshteve, u rekomandohet që të përgatiten në tejkalimin e 

vështirësive gjatë tranzicionit kopsht-shkollë, në mënyrë që ky tranzicion të përjetohet 

sa më lehtë dhe fëmijët të fillojnë klasën e parë të entuziazmuar dhe në asnjë mënyrë 

të frikësuar. 
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Mësueseve të klasave të para u rekomandohet gjithashtu të jenë të përgatitura për 

pranimin e fëmijëve të rinj, duke iu ofruar mbështetjen maksimale dhe duke mbjellur 

dëshirën dhe duke e vazhduar entuziazmin për të nxënë. 

Për MASHT, rekomandohet mobilizim në ngritjen e cilësisë së programve 

parashkollore publike dhe jopublike, organizim i trajnimeve të edukatorëve në drejtim 

të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e përgatitjes së fëmijëve për klasë të parë, shtimin 

e numrit të kopshteve edhe në qytete edhe në fshatra të vendit si dhe marrja e një vendii 

që klasat parafillore, mosha 5-6 vjec, të jenë obligative për të gjithë fëmijët kosovar, 

në mënyrë që gjatë kësaj moshe fëmijëve t’u ofrohet program përgatitor për të filluar 

klasën e parë të gatshëm për të mësuar.

Gjithashtu për MASHT rekomandohet që të hartojë instrumente standarde të 

unifikuara, për vlerësimin e gatishmërisë për klasë të parë për të gjitha shkollat fillore.

6.4.  Konkluzione dhe rekomandime në lidhje me marëdhënien 
midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe nivelit të gatishmërisë 
për klasë të pare 

Niveli i arsimimit të prindërve luan një rol mjaft të rëndësishëm në edukimin e 

fëmijëve. Këtë e dëshmuan edhe rezultatet korrelacionale mbi bazën e analizës së të 

cilave Gamma për nivelin e arsimimit të nënës dhe të babait dhe nivelin e zhvillimit 

kognitiv, socio-emocional, motorik, gjuhësor, doli të jetë signifikante në p<.05. Jo 

sinjifikante këto rezultate dolën vetëm sa i përket ndërlidhjes midis arsimimit të babait 

dhe nivelit të zhvillimit matematikor. Mund të konkludohet se niveli i arsimimit të 

prindërve ka marëdhënie pozitive me nivelin e përgjithshëm të përgatitjes së fëmijëve 

për klasë të parë. Fëmijët të cilët kanë fatin të kenë prindër me arsimim të lartë pritet të 

fillojnë shkollën më të gatshëm sesa fëmijët e tjerë që nuk e kanë po këtë fat. 

Duke u bazuar në këto gjetje, u rekomandohet prindërve me nivel të ulët arsimor, 

të angazhohen më tepër në drejtim të përvetësimit të njohurive rreth zhvillimit dhe 

edukimit të fëmijëve gjatë moshës parashkollore. Sot, kur jetojmë në botën e informimit 

virtual, ekzistojnë burime të shumta informative edhe në gjuhën shqipe, të cilat do të 

mund të ndihmonin prindërit në këtë drejtim. Dokumente shumë të vlefshme të kësaj 
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fushe do të ishin: përdorimi i standardeve të zhvillimit dhe të mësuarit të fëmijëve të 

moshës parashkollore si dhe informacione të panumërta në lidhje me fushat e zhvillimit 

kognitiv, social, emocional e motorik, si edhe dokumente të tjera të rëndësishme të 

ngjashme me këto.

Rekomandohet gjithashtu edhe informimi i prindërve për rëndësinë e përgatitjes 

së fëmijëve për klasë të parë përmes trajnimeve joformale të organizuara nga ekspertë 

të pedagogjisë apo psikologjisë së moshës paraskollore coftë nga MASHT, Fakulteti i 

Edukimit apo nga organizatat e ndryshme joqeveritare ne vend.

6.5. Konkluzione dhe rekomandime në lidhje me dallimet në niv-
elin e gatishmërisë për klasë të parë sipas vendit ku jeton fëmija 

Me rastin e vlerësimit të gatishmërisë së fëmijëve për klasë të parë, është vërejtur 

që ekzistojnë dallime midis fëmijëve të cilët janë rritur në qytet dhe atyre që janë 

rritur në fshat. Këto dallime janë paraqitur më tepër sinjifikante përsa i përket fushës 

së zhvillimit socio-emocional, motorik dhe zhvillimit gjuhësor, ndërsa në fushën e 

zhvillimit kognitiv dhe matematikor, këto dallime janë të vogla dhe pa sinjifikancë 

statistikore.  Ky studim vuri në pah, se segmenti social-emocional i zhvillimit, zhvillimi 

motor dhe gjuhësor çalojnë tek fëmijët e rritur në fshat. Për shkak të nivelit të lartë të 

papunësisë, në zonat rurale të vendit, fëmijët e fshatrave, gjatë moshës parshkollore nuk 

kanë rastin të ndahen nga prindërit e tyre gjatë ditës, meqë nuk përfshihen në programe 

parashkollore me qëndrim ditor, kështu që mund të konkludohet se ata fillojnë klasën 

e parë me ndjenjën e frikës nga një ambient i ri e i panjohur për ta. Sa i përket fushës 

së zhvillimit motorik, prindërit e fëmijëve të fshatrave mendohet se neglizhojnë këtë 

aspekt të zhvillimit duke u përqëndruar më tepër për përgatitjen e fëmijëve në aspektin 

kognitiv. Ndërsa, niveli i ulët në aspektin gjuhësor është pasojë edhe e nivelit të ulët 

të shkollimit të prindërve, sidomos në zonat rurale dhe vetë nivelit të ulët të aspektit 

gjuhësor të prindërve. Mungesa e ndarjes së kohës për t’u lexuar fëmijëve, mungesa e 

librave për fëmijë, kontakt i rrallë me librat e shkronjat e bën këtë situatë edhe më të 

rënduar. Kjo, i vë në pozitë të palakmueshme edhe sa i përket gatishmërisë së tyre për të 
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nxënë, kur dihet që aspektet e gatishmërisë sociale dhe emocionale, motorike e gjuhësore 

në shumicën e hulumtimeve kanë treguar që kanë ndikim edhe në gatishmërinë për të 

nxënë. Në këtë mënyrë, në vend që të fillojnë të ndërtojnë njohuri të reja e të formojnë 

shprehi e shkathtësi, ata humbasin kohë rreth përshtatjes me rrethin e ri, shokët dhe 

shoqet si dhe me mësuesen, humbasin kohë derisa mbajnë lapsin në dorë drejt dhe,  

gjithashtu janë më mbrapa në njohjen dhe përvetësimin e shkronjave, shkrimit dhe 

leximit.

Duke u bazuar në këto përfundime mund të thuhet se, është e domosdoshme, 

që, në vendin tonë të krijohen politika arsimore të cilat vënë si prioritet investimin 

në përmirësimin e gjendjes përsa i përket edukimit në fëmijërinë e hershme. Është 

mëse e nevojshme që edhe nëpër fshatra të ndërtohen kopshte fëmijësh në mënyrë 

që të respektohen parimet demokratike mbi të drejtat e barabarta të secilit fëmijë, për 

mundësi të njëjta të edukimit dhe arsimimit. Fëmijët tanë, në këtë mënyrë, do të kishin 

përvoja më të begatshme gjatë moshës parashkollore dhe risku për dështim që në fillim 

do të ulej apo edhe eliminohej tërësisht. Nuk është e rastësishme që qeveritë e vendeve 

më të zhvilluara në botë si SHBA etj. kanë vendosur si prioritet qëllimin që secili 

fëmijë të fillojë klasën e parë, i gatshëm për të nxënë. Për këtë, u ndërmorën edhe hapa 

konkretë meqërast, përqindje e lartë e fëmijëve, përfshihen në edukimin institucional 

parashkollor, përderisa kjo përqindje në vendin tonë është tepër e ulët duke përfshirë 

vetëm 2.4% të fëmijëve.

6.6. Konkluzione dhe rekomandime në lidhje me dallimet midis 
gatishmërisë për klasë të parë të fëmijëve të familjeve me madhësi 
të ndryshme

Fëmijët e klasave të para, dallojnë midis tyre edhe përsa i përket madhësisë së 

familjes në të cilën ata rriten e edukohen. Kjo çështje u trajtua në shumë hulumtime të 

kësaj natyre dhe po ashtu u trajtua edhe në këtë studim, me qëllim të evidentimit të të 

gjithë faktorëve të mundshëm, të cilët mund të ndikojnë në njëfarë mënyre përgatitjen 

e fëmijëve për të filluar klasën e pare, të gatshëm për të nxënë. Madhësia e familjes, e 

vogël, mesatare apo e madhe, doli të jetë sinjifikante në gatishmërinë e fëmijëve për klasë 
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të parë, në rastin tonë, vetëm sa i përket nivelit të zhvillimit social- emocional. Fëmijët 

e familjeve të vogla, treguan pjekuri socio- emocionale më të madhe sesa fëmijët e 

familjeve mesatare dhe atyre të mëdha. Kjo arsyetohet me faktin se fëmijët e familjeve 

të vogla, në mungesë të dikujt tjetër në familje (gjyshes, gjyshit, hallës, motrës, vëllaut) 

për t’u kujdesur për ta, zakonisht dërgohen në kopsht me qëndrim ditor apo angazhohet 

një edukatore për përkujdesje në familje. Në këtë mënyrë ata përgatiten, për të qenë të 

gatshëm në ambiente të reja, për të ndarë me fëmijë të tjerë këtë ambient si dhe për të 

bashkëvepruar me ta apo edhe me mësuesen. Nga këto gjetje nuk rezultoi se fëmijët, 

në varësi të madhësisë së familjes, dallojnë në nivelin e zhvillimit kognitiv, motorik, 

gjuhësor apo matematikor. Megjithatë, mund të ndodhë që numri i madh i anëtarëve 

në familje, të pamundësojë koordinimin e qëllimeve edukative, si pasojë e qasjeve të 

ndryshme midis gjeneratave. Mund të konkludohet se fëmijët e familjeve të vogla janë 

në avantazh në krahasim me fëmijët e familjeve të mesme dhe të mëdha në një fushë 

mjaft të rëndësishme e domethënëse për fillim të mbarë të klasës së parë. Aspekti social- 

emocional është mjaft domethënës përsa i përket gatishmërisë së përgjithshme për të 

nxënë. Fëmijët e gatshëm në këtë aspekt, fillojnë mbarë dhe në të shumtën e rasteve 

tejkalojnë në mësime, bashkëmoshatarët e tyre, jo të gatshëm në këtë fushë. 

Megjithatë, fakti se këta fëmijë nuk dallojnë në fushat e tjera të zhvillimit, flet se në 

përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë, madhësia e familjes nuk është tregues shumë i 

rëndësishëm. Mund të jenë edhe faktorë të tjerë, si tregues edhe më të fuqishëm sesa vetë 

numri i anëtarëve në familje e që u investiguan edhe në këtë studim, që rezultuan me 

lidhje pozitive me nivelin e gatishmërisë, siç janë p.sh. forma e edukimit parashkollor, 

niveli i arsimimit të prindërve, vendi ku fëmijët janë rritur, gjinia, etj, apo edhe faktorë 

të tjerë të pastudiuar në këtë hulumtim si: cilësia e edukimit, duke hamendësuar për 

kohën që prindërit u  kushtuojnë fëmijëve, qasja ndaj përgatitjes për shkollë, njohuritë 

paraprake të prindërve, pasurimi i ambientit familjar me lodra e mjete didaktike etj. 

Në mënyrë që fëmijët të rriten në një ambient ku qëllimet edukative janë të 

bashkëreduara midis anëtarëve të familjes, rekomandohet që familjet e reja të 

pavarësohen nga familjet e tyre bazë. 
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Në rastet kur kjo nuk është e mundur, si rrjedhojë e ndikimit që mund të ushtrojnë 

faktorët e ndryshëm kontekstualë, rekomandohet që familja t’i kushtojë rëndësi 

përgatitjes së fëmijëve për klasë të parë në secilën fushë të zhvillimit, duke u munduar 

që qëllimet, parimet dhe metodat edukative të jenë në një linjë të njëjtë midis të gjithë 

anëtarëve të familjes.

6.7. Rekomandime për studime të mëtejshme

Studimi i efekteve të edukimit parashkollor në nivelin e gatishmërisë së fëmijëev 

për klasë të parë hodhi dritë mbi shumë faktorë të rëndësishëm të cilët në njëfarë mënyre 

japin kontribut në ngritjen e nivelit të fushave zhvillimore gjatë fëmijërisë së hershme. 

U identifikuan faktorët më ndikues dhe më pak ndikues në këtë drejtim. Megjithatë, në 

lidhje me përgatitjen sa më të mirë të fëmijëve për klasë të parë, nuk janë përfshirë edhe 

shumë aspekte të tjera që mund të ndikojnë për të  mirë ose jo, në këtë problematikë. 

Për këtë rekomandohet që të bëhen edhe studime të tjera në lidhje me:

n Efektet e programeve me qasje të ndryshme edukative (tradicionale vs 

bashkëkohore) në nivelin e gatishmërisë për klasë të parë.

n Studime afatgjata të efekteve të formave të edukimit (familje, kopsht) në 

suksesin e fëmijëve pas përfundimit të shkollimit fillor apo të mesëm dhe më 

gjatë.

n Studime cilësore dhe sasiore në lidhje me efektet e programeve trajnuese për 

prindër.

n Studimi i instrumenteve të përshtatshme për vlerësimin e gatishmërisë për 

shkollë me qëllim të standardizimit dhe unifikimit të një instrumenti në nivel 

kombëtar që mund të përdoret në fillim të klasës së parë.

n Krahasimin e nivelit të gatishmërisë për shkollë midis fëmijëve që vijnë 

në shkollë nga kopshtet publike dhe private, me qëllim të identifikimit të 

programeve më efektive gjatëmoshës parashkollore.

Ky studim, i cili nxorri në pah një nivel jo shumë të kënaqshëm të përgatitjes 

së fëmijëve në fushën e zhvillimit kognitiv, socio-emocional, motorik, gjuhësor dhe 
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matematikor si dhe identifikoi ndikimin e shumë faktorëve të rëndësishëm për përgatitjen 

e fëmijëve për klasë të parë mund të jetë një ndihmë për prindërit, mësuesit, edukatorët 

dhe politikëbërësit arsimor, në planifikimin dhe zbatimin e praktikave pozitive, në 

mënyrë që fëmijët tanë të fillojnë shkollimin fillor të gatshëm për të nxënë por edhe 

prindërit të jenë më të qetë dhe më të sigurtë në suksesin e fëmijëve të tyre për gjatë 

rrugës së gjatë të diturisë dhe përgatitjes së tyre për jetë dhe punë.
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SHTOJCA  A

INFORMACIONI DHE PYETËSORI PËR PRINDËRIT

Të nderuar prindër,

Unë jam Majlinda Zhitija- Gjelaj dhe jam doktorante në Fakultetin e Shkencave 

Sociale në Universitetin e Tiranës. Tema ime e doktoraturës ka të bëjë me : “ Efektet e 

edukimit parashkollor në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë”. Pasi që fëmija Juaj 

sapo ka filluar klasën e parë, kam nevojë që të bëj një studim në lidhje me nivelin e 

përgatitjes së fëmijëve për të filluar klasën e parë. Për këtë Ju lus të më mundësoni të 

bëj vlerësimin e këtij niveli përmes pyetësorit ineraktiv tek fëmija Juaj. 

Gjithashtu, po ju dërgoj një pyetësor në lidhje me zhvillimin social dhe emocional 

meqë disa informacione më nevoiten t’i marr nga Ju. Këto të dhëna shërbejnë vetëm 

për qëllime studimi dhe publikimi i tyre nuk do të përfshijë emrat apo fotografitë e 

fëmijëve.

Për cdo informacion shtesë Jul us të drejtoheni në e-mailin tim gjelajmajlinda@

gmail.com 

Ky studim është miratuar nga udhëheqësi shkencor Prof. Dr. Theodhori Karaj, 

aktualisht Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës. Nëse keni 

ndonjë pyetje në lidhje me këtë studim, mund ta kontaktoni atë në adresën e email’it: 

dhorikaraj@yahoo.com

Ju falënderoj paraprakisht për kontributin Tuaj

SHTOJCAT
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PYETËSORI PËR PRINDËR

1. Pyetësori për prindër

Shënimet e nevojshme për fëmiun                        Data:_______________

Emri dhe mbiemri i nxënësit

Shkolla fillore”                                  ”në                       viti 2011/12
Gjinia:     a) femer.     b) mashkull.

Data, muaji dhe viti i lindjes:

Vendi i lindjes:                                                Vendi   i banimit:

Emri i babes ________________              shkalla e shkollimit 
                             profesioni                                                a) e ulet
                                                                                             b) e mesme
                                                                                             c) e larte
                                                                                            d) superiore
Emri i nënës_____________                              shkalla e shkollimit 
                             profesioni                                                a) e ulet
                                                                                             b) e mesme
                                                                                             c) e larte
                                                                                            d) superiore
Numri i anëtarëve të familjes se fëmiut___________

Fëmiu sipas radhës është i ________

Fëmiu ka qenë në qerdhe?   a) po    b) jo   (rretho përgjigjen). Sa vite 
_______________

Fëmiu ka qenë i përfshirë në paralele përgatitore?  a) po    b)  jo 

Familja e fëmijës jeton në ; a) Qytet, b)qyteze c)  fshat,   (rretho përgjigjen).

Fëmiu jeton me:                    a)dy prindërit.                   b)vetëm më nënën,                                     
                                              c)vetëm më babain,            ç)për te kujdeset dikush 
tjeter trego:                            d) me familje te gjere.  (rretho pergjigjen)
Femiu vuan nga ndonje semundje : a) po  b) jo

Nese po ,sheno semundjen: ____________________________________________
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Zhvillimi emocional

Plotëso me √ ose me X
1. Fëmija nuk qanë kur ndahet nga nëna/ babai i tij apo nga të dy prindërit
2. Nuk qanë lehte kur është i shqetësuar
3. Nuk ndërron mendje lehte
4. Nuk sillet me agresivitet
5. Ndihet i sigurtë edhe në situate të reja për të
6. Nuk është i ngadalshëm për t`i kapur mësimet
7. Ka dëshirë të paraqitet para të tjerëve
8. Nuk frikësohet të marrë pjesë në aktivitetet e klasës
9. Nuk jep përshtypjen e një ëndrrimtari ditor ( gjumashi- dembeli)
10. Nuk e përzien fantazinë me realitetin
11. Nuk qanë nëse ndonjë fëmijë tjetër fillon të qajë
12. Nuk len përshtypjen se është  jashtëzakonisht i turpshëm 
13. Reagon kur flitet me të
14. Nuk qanë kur nuk është në gjendje të kryej një detyrë
15. Nuk i qëllon apo kafshon nxënësit e tjerë
                                                                                                                                                      
GJITHESEJT: √

 

 1-  7     nuk është i gatshëm

8  -11        mjaftueshëm i gatshëm

12- 15      shumë i gatshëm
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Zhvillimi social

Plotëso me √ ose X
1. Fëmijës i pëlqen të luaj me një shok/shoqe 

2. Fëmija mund të integrohet lehte me grupin

3. Fëmija mund të kryej një bisedë me ndonjë shok/shoqe

4. Fëmija mund të kryej biseda edhe me grupin

5. Fëmija është i gatshëm t`i ndajë gjërat me të tjerët

6. Fëmija ka dëshirë t`i ndihmojë ndonjë shoku/shoqe

7. Fëmija mund të ndajë tavolinën me ndonjë shok/ shoqe

8. Fëmija është i gatshëm t`i huazojë dikujt ngjyrat, gomën etj.

9. Fëmija është i dashur me fëmijët e tjerë

10. Fëmija fton shokë/shoqe në shtëpinë e tij

                                                                                                 GJITHESEJ  √

 

  

 

 1-4      nuk është i gatshëm

5-6        mjaftueshëm i gatshëm
7-10      SHUMË I GATSHËM 
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SHTOJCA B

PYETËSORI PËR FËMIJË

6.1   Analiza

Rezultati i  fëmijës

                                                                                                                        
6.1.1    Përdorni një fotografi me dy objekte. Fëmija i 
shikon ato dhe i emërton. (Përdor foton nr.3)

         2

6.1.2.   Tani përdorni një fotografi me katër objekte. 
Fëmija shikon ato dhe i emërton. (Përdor foton nr.2)

         4

6.1.3   Përdorni një fotografi që ka shumë detaje. 
Fëmija duhet të emërtojë së paku gjashtë objekte. 
(Përdor foton nr.3) 

        6

6.1.4   Fëmija duhet të emërtojë tri objekte që 
ndodhen në dhomë.

        3

GJITHSEJ

 

 1-  7     nuk është i gatshëm

8  -11        mjaftueshëm i gatshëm 

12- 15      shumë i gatshëm
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6.1.1 Fëmija shikon fotografi në dhe emërton objektet

 
 
6.1.1 Fëmija shikon fotografinë dhe emërton objektet 
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6.1.2  Fëmija shikon fotografi në dhe emerton objektet

 
 
6.1.2  Fëmija shikon fotografinë dhe emerton objektet 
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6.1.3 Fëmija shikon fotografi në dhe emërton objektet

 
 
 
 
 
6.1.3 Fëmija shikon fotografinë dhe emërton objektet 
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Brainline   16 
 

    

6.2 Asociacionet (10 pikë) 
 

     
 

   totali rezultati 
 

 1. Zgjedh figurën e cila lidhet me figurën e parë    
 

        
 

     1   
 

        
 

       

 2. Zgjedh figurën e cila lidhet me figurën e parë    
 

        
 

     1   
 

        
 

         

 3.  Zgjedh figurën e cila lidhet me figurën e parë    
 

        
 

     1   
 

        
 

         

 4. Zgjedh dy figura të cilat lidhen me figurën e parë    
 

      
 

     

2 

   

       
 

     

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
 

  
 

       
 

Brainline

6.2 Asociacionet        (10 pikë)
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5.    Zgjedh dy figura të cilat lidhen me figurën e parë  
 

   
 

   2 
 

6.     Zgjedh tri figura të cilat shkojnë së bashku.  
 

   3 
 

  TOTAL: 

 

 

1 – 4 Jo i gatshëm 
 

5 – 6 Mjaftueshëm i gatshëm 
 

7 – 10  Shumë i gatshëm 
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6.3 Baraspeshimi 

      
    

 
    

 6.3.Baraspeshimi  
 

 
 
Plotëso me √ 

ose          
me 
×  

 

    
 

 1.    
 

  

Nxënësi mund të ecë nëpër tra duke bërë hapa të 
vegjel, ku thmbra e kembes se majtë takon gishtin e 
këmbës së djathtë e keshtu me rradhë.   

 

     
 

     
 

 2. 

 
Nxënësi mund të ecë nëpër tra për së prapthi duke 
mabjtur duart e hapura.   

 

     
 

 3. 

 
Nxënësi mund të ecë nëpër tra me duar të hapura deri tek 
mesi dhe të kthehet deeri në fund të trarit.   

 

     
 

 4. 

Nxënësi mund të ecë nëpr tra duke bërë hapa të vegjël, 
mirëpo duke mbajtur duart prapa shpine ose ne bel. 
Përsëritet por duke ecur së prapthi.   

 

     
 

     
 

 5. 

Nxënësi mund të ecë nëpr tra duke bërë hapa të vegjël, 
me duar të lidhura kryq, të ngritura lartë apo të shtrira 
përpara.   

 

     
 

            6.  Nxënësi mund të ecë nëpër tra duke kërcyer me top   
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    19 
 

     

 Dallimet (10 pike) 
 

  Plotëso     
 

      
 

  1. Cila figurë dallon nga ajo e para?   
 

        
 

         

  2. Cila figurë është e njëjtë me të parën?   
 

        
 

         

  3. Cilat figura janë të njëjta ?   
 

       
 

  4.  Cila figurë dallon nga ajo e para?   
 

       
 

         

  5. Cila figurë është e njëjtë me të parën?   
 

     

₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ 
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 Dominanca   
 

 Plotëso  .  
 

 
Përcaktoni cila dorë, këmbë apo sy është dominante, duke bërë 
këto teste  

 

   
 

  Djathtë Majtë 
 

 Vëreni cila dorë përdoret  
 

 
6.5.1 Dominimi i dorës   

 Gjatë gjuajtjes dhe kapjes së topit 
 Gjatë krehjes së flokëve 


 Gjatë larjes së dhëmbëve 


 Gjatë shkruarjes apo vizatimit 


 Gjatë prerjes me gërshërë


 Gjatë kapjse së objekteve  

 
Vëreni cili sy përdoret 

 
6.5.2 Dominimi i syrit (V-scope)   

 Formoni një kon ( fitil) me letër dhe 
kërkoni nga fëmija të shikojë nga vrima. 

 Bëni një vrimë në ,es të një letre dhe 
kërkoni nga fëmija të shikojë përmes 
vrimës.

 Kërkoni nga fëmija të merr në shenjë
 përmes një arme lodër 

Vëreni cila këmbë përdoret 
 

6.5.3 Dominimi i këmbës  
 Hedhni topin dhe kërkoni nga fëmija të 

shutojë topin me këmbë
 Fëmija qndron me dy këmbët drejtë 

dhe pastaj fillon ecjen ( me cilën 
këmbë)

 ₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃
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    22 
 

     

6.6 Dallimi i figurave   
 

     
 

    Total Score 
 

 1.  Cilat fruta mund të vërehen?   
 

    2  
 

 2. Cfarë sheh në fotografi?    
 

    2  
 

 3.  Cfarë sheh në fotografi?   
 

    2  
 

 4. Gjej dy format që janë figurën e parë .   
 

    2  
 

 5. Gjej tri format që janë në figurën e parë?   
 

    2  
 

   TOTAL: 

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃₃₃
₃₃₃

₃  

 
 

  1 – 4 Jo i gatshëm  
 

  5 – 6 Mjaftueshëm i gatshëm  
 

  7 – 10  Shumë i gatshëm  
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6.8.Zhvillimi i muskujve të mëdhenj   
 

Plotëso me 
√  ose me   × .  

 

  
 

1.     Nxënësi di të vishet dhe të zhvishet ve të.    
 

2. Nxënësi është pasiv.    
 

3.     The learner does not stumble over objects.    
 

4.     Nxënësi nuk prek gjësendet përreth.    
 

5.     Nxënësi nuk përplas gjësendet njëra me tjetrën.    
 

6.     Nuk ka vështirësi kur kërcen nga njëra këmbë në tjet    
 

    
 

7.    Nuk bën lëvizje të crregullta kur dëgjon muzikë.   
 

8.     Nuk bën lëvizje të crregullta - joritmike kur vrapon, kërcen apo 
troket me duar   

 

    
 

9.    Nuk tregon fri kë kur hyn në nonjë tunel për tu zvarritur.   
 

     
 

10. Mund të kapë topin e madh.    
 

11. Mund të kapë topin e vogël.    
 

12. Mund të shutojë topin e madh.    
 

13. Mund të shutojë topin e vogël.    
 

14.  Mund të ngjitet në një mur të pjerrët  me vrima    
 

15.  Mund të notojë në pishinë.    
 

16. Nxënësi mund të kërcejë me litar.    
 

17. Nxënësi mund të hecë duke udhëhequr me top.    
 

 

   0-7           Jo i gatshëm 
  

8 – 11 

 

majftueshëm     
  

12 – 15 Shumë i gatshëm    
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Fëmija duhet të vizatojë veten. Pikët llogariten si më poshtë:  Koka 1, qafa 1, trupi 
1, duart 2, gishtat 1, këmbët 2, shputat 2, gishtërinjët e këmbës1, sytë 2, 
veshët 2, goja 1, hunda 1, �okët 1.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

  
   

6.11.1 Vizatimi i trupit (20 pikë)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 10 Jo i gatshëm  

11 – 15 mjafueshëm  

16 – 20 Shumë i gatshëm  
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6.13 Lëvizja e syve  (10 pikë)  
 

     Plotëso me √ ose me × 
 

   
 

  

 
1. Mbani dy lapsa në largësi prej 35 cm njëri prej tjetrit, në  
nivelin e syve të nxënësit.. Ai duhet të shikojë lapsat herë njërin e 
herë tjetrin duke e mbajtur kokën drejtë. Sytë e tij duhet të 
fokusohen  

 

    
 

       
 

    
 

 2. 
Lëvizni një laps nga e majta  në të djathtë. fëmija duhet të përcjellë 
lapsin pa e lëvizur kokë. Lëvizja e syve nuk duhet   

 

  Të jetë e shtrembëruar squint   
 

  The movement of eyes must not be jerky.  
 

 3. Hold a pencil in front of the learner’s eyes and move in    
 

  toëards his nose.  The learner’s eyes must folloë the    
 

  movement until it touches the nose and turn in as if he is   
 

  squint. 
 
   

 

 4. 
Nxënësi mund të lëvizë sytë nga e majta në të djathtë 
horizontalisht  pa e lëvizur kokën.   

 

      
 

 5. 
Nxënësi mund të lëvizë vertikalisht sytë, nga lartë poshtë, 
pa e lëvizur kokën.    

 

  .    
 

 6. Nxënësi mund të lëvizë sytë në diagonal lartë nga e djathta  
 

      
 

 7. 
Nxënësi mund të lëvizë sytë në diagonal poshtë nga e majta, pa e  
lëvizur kokën.   

 

      
 

 8. 
Nzënësi mund të përcjellë gishtin tuaj në të gjitha drejtimet, 
pa e lëvizur kokën.    

 

     
 

 9. 
Nxënësi mund të përcjellë një object të cilin ju e lëvizni ngadalë,pa 
e lëvizur kokën    

 

     
 

 
10.   Nxënësi mund të përcje llë një top me litar derisa ai lëvizë djathtas 
majtas.  

 

     
 

   
                                                                             
Totali :   

 

     

3 3 3 3 3 3 1 - 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

 
 

     1-4 jo i gatshem   
 

     5-6 i gatshem   
 

        7-10  shume i gatshem   
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2

6
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SHTOJCA  C

TABELAT E ANALIZAVE STATISTIKORE

 

 1 

 
 
SHTOJCA C 
 
TABELAT NGA ANALIZAT STATISTIKORE 
 
Tabela1. Analiza e besueshmërisë, Alfa e Kronbahut (Cronbach’s Alpha) 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Zhvillimi emocional 2.2017 .76557 119 
zhvillimi social 2.9832 .12909 119 
Analiza 14.2605 1.78725 119 
asociacionet 6.9160 2.98465 119 
ekuilibri 5.1176 1.24993 119 
krahasimet 8.5798 1.98082 119 
dominanca 12.9328 3.08284 119 
Dallimi i figurave 8.3613 2.00732 119 
Muskuj te imte 12.6134 2.31835 119 
Muskujt e medhenj 12.1597 2.36135 119 
Kujtesa afatshkurter 8.1513 2.96202 119 
Vizatimi I trupit 9.3529 2.10966 119 
Levizja e syve 8.7983 3.00164 119 
Orientimi ne hapsire 8.8739 2.16894 119 
sinteza 5.6387 4.77055 119 
Zhvillimi matematikor 16.9580 2.24513 119 
Zhvillimi gjuhesor 32.6975 12.57018 119 

 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.670 17 
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Rotated Component Matrixa 
Component 
1 2 3 

krahasimet .861   
Aftesia dalluese .861   
konkludimi .665   
asociacionet .651   
Kujtesa afatshkurter .601   
Qendrueshmeria e 
formes 

.388   

Zhvillimi gjuhësor .788   
Zhvillimi 
matematikor 

.651   

Orientimi ne hapsire  .708  
Levizja e syve .687  
Njohja e aneve  .680  
analiza .450  
Muskujt e medhenje  .800 
Vizatimi i trupit  .637 
Muskujt e imte   .515 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.a 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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 2 

Tabela 3. 
Analizat përshkruese për fëmijët dhe prindërit, pjesëmarrës në hulumtim 

 
Emri i shkolles 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ali Kelmendi 20 4.0 4.0 4.0 
Avdyl Frasheri 31 6.2 6.2 10.2 
Dardania 12 2.4 2.4 12.6 
Daut Bugujevic 20 4.0 4.0 16.6 
Faik Konica 26 5.2 5.2 21.8 
Ilir Konushevci 20 4.0 4.0 25.8 
Ismail Qemali 34 6.8 6.8 32.6 
Kemajl Hetemi 11 2.2 2.2 34.8 
Migjeni 42 8.4 8.4 43.2 
Pandeli Sotiri 11 2.2 2.2 45.4 
Pavaresia 94 18.8 18.8 64.2 
Rudolf Walther 30 6.0 6.0 70.2 
Selami Hallaqi 24 4.8 4.8 75.0 
Selman Riza 68 13.6 13.6 88.6 
V.P. Shkodrani 26 5.2 5.2 93.8 
Vellezerit Frash 12 2.4 2.4 96.2 
Zymer Zeka 19 3.8 3.8 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 
Gjinia e femijes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
mashkull 262 52.4 52.4 52.4 
femer 238 47.6 47.6 100.0 
Total 500 100.0 100.0  
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Vendi ku ka lindur femija 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Celine 26 5.2 5.2 5.2 
Dejne 30 6.0 6.0 11.2 
Fsh.Rahovi 11 2.2 2.2 13.4 
Fsh.Rakaj 12 2.4 2.4 15.8 
Fushe Koso 50 10.0 10.0 25.8 
Gjakove 38 7.6 7.6 33.4 
Gjilan 24 4.8 4.8 38.2 
Kaliqan 19 3.8 3.8 42.0 
Kastriot 11 2.2 2.2 44.2 
Lluga 20 4.0 4.0 48.2 
Mitrovice 42 8.4 8.4 56.6 
Peje 26 5.2 5.2 61.8 
Prishtine 128 25.6 25.6 87.4 
Prizren 31 6.2 6.2 93.6 
Senoc 12 2.4 2.4 96.0 
Vushtrri 20 4.0 4.0 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 
Niveli i shkollimit te babait 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i ulet 106 21.2 21.3 21.3 
i mesem 249 49.8 50.1 71.4 
i larte 93 18.6 18.7 90.1 
superior 49 9.8 9.9 100.0 
Total 497 99.4 100.0  

Missing System 3 .6   
Total 500 100.0   

 

 

 4 

 
Niveli i shkollimit te nenes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i ulet 189 37.8 37.8 37.8 
i mesem 213 42.6 42.6 80.4 
i larte 59 11.8 11.8 92.2 
superior 39 7.8 7.8 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 
Numri i anetareve ne familjen e femijes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 1.2 1.2 1.2 
3 29 5.8 5.8 7.0 
4 121 24.2 24.2 31.2 
5 143 28.6 28.6 59.8 
6 94 18.8 18.8 78.6 
7 47 9.4 9.4 88.0 
8 17 3.4 3.4 91.4 
9 13 2.6 2.6 94.0 
10 14 2.8 2.8 96.8 
11 7 1.4 1.4 98.2 
12 2 .4 .4 98.6 
13 2 .4 .4 99.0 
14 2 .4 .4 99.4 
15 1 .2 .2 99.6 
16 1 .2 .2 99.8 
20 1 .2 .2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  
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Niveli i shkollimit te nenes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i ulet 189 37.8 37.8 37.8 
i mesem 213 42.6 42.6 80.4 
i larte 59 11.8 11.8 92.2 
superior 39 7.8 7.8 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 
Numri i anetareve ne familjen e femijes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 1.2 1.2 1.2 
3 29 5.8 5.8 7.0 
4 121 24.2 24.2 31.2 
5 143 28.6 28.6 59.8 
6 94 18.8 18.8 78.6 
7 47 9.4 9.4 88.0 
8 17 3.4 3.4 91.4 
9 13 2.6 2.6 94.0 
10 14 2.8 2.8 96.8 
11 7 1.4 1.4 98.2 
12 2 .4 .4 98.6 
13 2 .4 .4 99.0 
14 2 .4 .4 99.4 
15 1 .2 .2 99.6 
16 1 .2 .2 99.8 
20 1 .2 .2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 

 5 

 

 
Femija sipas radhes eshte i... 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i pari 195 39.0 39.0 39.0 
i dyti 140 28.0 28.0 67.0 
i treti 84 16.8 16.8 83.8 
i katerti 56 11.2 11.2 95.0 
i pesti 16 3.2 3.2 98.2 
i gjashti 5 1.0 1.0 99.2 
i shtati 2 .4 .4 99.6 
i teti 1 .2 .2 99.8 
i nenti 1 .2 .2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 

 

 

 
Femija gjate moshes parashkollore eshte edukuar ne? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ne kopesht 89 17.8 17.8 17.8 
nje vit parafillor 284 56.8 56.8 74.6 
ne familje 127 25.4 25.4 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 
Vendi ku jeton femija 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
qytet 356 71.2 71.2 71.2 
fshat 144 28.8 28.8 100.0 
Total 500 100.0 100.0  



EFEKTET E EDUKIMIT PARASHKOLLOR
NË PËRGATITJEN E FËMIJËVE PËR KLASË TË PARË

177

 

 5 

 

 
Femija sipas radhes eshte i... 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i pari 195 39.0 39.0 39.0 
i dyti 140 28.0 28.0 67.0 
i treti 84 16.8 16.8 83.8 
i katerti 56 11.2 11.2 95.0 
i pesti 16 3.2 3.2 98.2 
i gjashti 5 1.0 1.0 99.2 
i shtati 2 .4 .4 99.6 
i teti 1 .2 .2 99.8 
i nenti 1 .2 .2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 

 

 

 
Femija gjate moshes parashkollore eshte edukuar ne? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ne kopesht 89 17.8 17.8 17.8 
nje vit parafillor 284 56.8 56.8 74.6 
ne familje 127 25.4 25.4 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 
Vendi ku jeton femija 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
qytet 356 71.2 71.2 71.2 
fshat 144 28.8 28.8 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 6 

 
Struktura e familjes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

dy prinderit 156 31.2 31.2 31.2 
vetem me nenen 328 65.6 65.6 96.8 
vetem me babain 16 3.2 3.2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 
A vuan femiu nga ndonje semundje 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
jo 490 98.0 98.0 98.0 
po 10 2.0 2.0 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 
 
 
Tabela 4. Analiza përshkruese mbi nivelin e zhvillimit kognitiv, socio-emocional, motorik, 
gjuhësor dhe matematikor të fëmijëve të klasave të para 
 

Statistics 
 Zhvillimi 

kognitiv 
Zhvillimi 
motorik 

zhvillimi socio-
emocional 

Zhvillimi 
matematikor 

Zhvillimi 
gjuhesor 

N 
Valid 480 487 496 498 496 
Missing 20 13 4 2 4 

 
Zhvillimi kognitiv 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

jo i gatshem 199 39.8 41.5 41.5 
mesatarisht i gatshem 244 48.8 50.8 92.3 
shume i gatshem 37 7.4 7.7 100.0 
Total 480 96.0 100.0  

Missing System 20 4.0   
Total 500 100.0   
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Struktura e familjes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

dy prinderit 156 31.2 31.2 31.2 
vetem me nenen 328 65.6 65.6 96.8 
vetem me babain 16 3.2 3.2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 

 
A vuan femiu nga ndonje semundje 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
jo 490 98.0 98.0 98.0 
po 10 2.0 2.0 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 
 
 
Tabela 4. Analiza përshkruese mbi nivelin e zhvillimit kognitiv, socio-emocional, motorik, 
gjuhësor dhe matematikor të fëmijëve të klasave të para 
 

Statistics 
 Zhvillimi 

kognitiv 
Zhvillimi 
motorik 

zhvillimi socio-
emocional 

Zhvillimi 
matematikor 

Zhvillimi 
gjuhesor 

N 
Valid 480 487 496 498 496 
Missing 20 13 4 2 4 

 
Zhvillimi kognitiv 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

jo i gatshem 199 39.8 41.5 41.5 
mesatarisht i gatshem 244 48.8 50.8 92.3 
shume i gatshem 37 7.4 7.7 100.0 
Total 480 96.0 100.0  

Missing System 20 4.0   
Total 500 100.0   
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Zhvillimi motorik 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

jo i gatshem 257 51.4 52.8 52.8 
mesatarisht i gatshem 152 30.4 31.2 84.0 
shume i gatshem 78 15.6 16.0 100.0 
Total 487 97.4 100.0  

Missing System 13 2.6   
Total 500 100.0   

 

 
zhvillimi socio-emocional 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jo i gatshem 45 9.0 9.1 9.1 
mesatarisht i gatshem 228 45.6 46.0 55.0 
shume i gatshem 223 44.6 45.0 100.0 
Total 496 99.2 100.0  

Missing System 4 .8   
Total 500 100.0   

 

 
Zhvillimi matematikor 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

jo i gatshem 4 .8 .8 .8 
mesatarisht i gatshem 44 8.8 8.8 9.6 
shume i gatshem 450 90.0 90.4 100.0 
Total 498 99.6 100.0  

Missing System 2 .4   
Total 500 100.0   
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Zhvillimi gjuhesor 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

jo i gatshem 60 12.0 12.1 12.1 
mesatarisht i gatshem 252 50.4 50.8 62.9 
shume i gatshem 184 36.8 37.1 100.0 
Total 496 99.2 100.0  

Missing System 4 .8   
Total 500 100.0   

 
 
Tabela 5. Niveli i shkollimit të babait dhe të nënës 
 

 
Niveli i shkollimit te babait 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i ulet 106 21.2 21.3 21.3 
i mesem 249 49.8 50.1 71.4 
i larte 93 18.6 18.7 90.1 
superior 49 9.8 9.9 100.0 
Total 497 99.4 100.0  

Missing System 3 .6   
Total 500 100.0   

 

 
Niveli i shkollimit te nenes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

i ulet 189 37.8 37.8 37.8 
i mesem 213 42.6 42.6 80.4 
i larte 59 11.8 11.8 92.2 
superior 39 7.8 7.8 100.0 
Total 500 100.0 100.0  
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Tabela 6. Ndarja e familjes sipas madhësisë 
 

 
Madhesia e familjes 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Familje e vogel 156 31.2 31.2 31.2 
Familje mesatare 328 65.6 65.6 96.8 
Familje e madhe 16 3.2 3.2 100.0 
Total 500 100.0 100.0  

 




