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Abstrakt 

 

Fokusin kryesor të studimit e përbëjnë identifikimi i vështirësive në të nxënë 

në arsimin fillor dhe ndikimi i tyre në përfshirjen e nxënësve në klasa normale. 

Punimi do të përqëndrohet më së shumti në qëndrimin që mbajnë nxënësit, prindërit 

dhe mësuesit në njohjen e këtyre vështirësive, pranimin e tyre dhe krijimin e shanseve 

të barabarta në shkollat e zakonshme. 

Llojet e ndryshme të vështirësive në të nxënë si dhe shkalla e zhvillimit të tyre 

ndikojnë dukshëm në  përfshirjen dhe integrimin e nxënësve në veprimtari mësimore 

ndërvepruese. 

Studimi i vështirësive në të nxënë ka një rëndësi të veçantë  në pikëpamjen 

njohëse dhe metodologjike me qëllim hartimin e strategjive të mësimdhënies, trajtimit 

të paaftësive në të mësuar dhe përfshirjes të të gjithë nxënësve në veprimtari 

mësimore. 

Në pikëpamjen sociale studimi do të evidentojë rëndësinë e respektimit të të 

drejtave të njeriut në fushën e edukimit për të përfituar mundësi të barabarta shkollimi 

për të gjithë. 

Procesi i gjithëpërfshirjes së nxënësve me NVE është një realitet jo vetëm i 

pranuar, por edhe një veprimtari konkrete në shkollat tona. Faktorët kryesorë që 

ndërveprojnë në institucionin shkollor, brenda dhe jashtë saj, mësuesit, nxënësit, 

prindërit, me njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e tyre, do të mundësojnë suksesin e 

këtij procesi. 

Popullata e studimit janë mësues të arsimit bazë, niveli i I,II, prindër të 

fëmijëve me NVE, prindër të fëmijëve normalë, nxënës në Rajonin e Korçës ( Korçë, 

Pogradec, Bilisht, Ersekë). Nga kjo popullatë u zgjodhën si kampionë 263 mësues që 

përbënin 38% të  665 mësuesëve gjthsej, 119 prindër të nxënësve me NVE, 137 

prindër të nxënësve normalë, 261 nxënës që përbënin 2,4% të 11462 nxënësve 

gjithsej. 

Për realizimin e studimit u përdorën katër pyetësorë të strukturuar :1.Pyetësori 

i nxënësit; 1. Pyetësori i stafit; 3. Pyetësori i prindit të NNVE; Pyetësori i prindit të 

nxënësit normal. Në pjesën e parë pyetësorët përmbajnë pohime që përfshijnë 

karakteristika demografike. 
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Të dhënat u analizuan me anë të paketës statistikore për shkencat sociale 

(SPSS). 

Studimi ka për qëllim të vlerësojë: 

 Nivelin e njohjes së vlerave dhe qëllimeve  të E GJ; 

 Marrëdhënien midis shkallëve dhe llojeve të vështirësive të të nxënit 

dhe nivelit të pranimit të nxënësve në klasa normale. 

 Marrëdhënien e performancës akademike, emocionale, sociale të 

nxënësve dhe karakteristikave demografike (mosha, gjinia , vendbanimi); 

 Qëndrimet e mësuesve për politikën, praktikën e kulturën e  shkollës 

që synojnë pranimin e NNVE dhe mbështetjen e koordinuar mësues - prindër; 

 Qëndrimet e prindërve të NNVE për politikën e shkollës, për format, 

arritjet, metodat e pranimit, bashkëveprimit dhe të mësimdhënies në shkollë; 

 Qëndrimin e prindërve të nxënësve normalë për shqetësimet që ata 

kanë ndaj pranisë së NNVE në klasën e fëmijës së tyre; 

 

Niveli i përgjithshëm i pranimit të NNVE në klasa normale 

 

Minimumi i përgjigjes së dhënë nga të mësuesit e anketuar është 27, mesatarja 

61.03 dhe maksimumi 107. Këto rezultate, tregojnë se mësuesit e anketuar e kanë 

nivelin e pranimit të NNVE në klasa të zakonshme mbi mesataren. Gjithashtu bie në 

sy se asnjë prej të anketuarve nuk ka qenë maksimalisht dakord për përfshirjen e 

NNVE në klasa të zakonshme pavarësisht llojit të vështirësive dhe shkallës së tyre 

Korrelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit nga mësuesit dhe 

shkallës së vështirësive të nxënësit shpreh një lidhje mesatare negative (        ). 

Korrelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit  nga prindërit dhe shkallës së 

vështirësive të nxënësit shpreh një lidhje mesatare negative (        ). 

Korrelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit nga ana e prindërve të NNVE 

dhe shkallës së vështirësive të nxënësit shpreh një lidhje mesatare negative (p = - 

0.319)  Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës së vështirësisë së nxënësit, ulet niveli i 

pranimit të tyre në klasa normale nga mësuesit. Vlefshmërinë statistikore të rezultatit 

e tregon vlera e domethënies që është rigorozisht më e vogël se niveli 0.01 (p<0.01) 
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Mësuesit janë më pranues në masën mbi 50% (Mesatarja 2,7714) për 

vështirësitë e lehta të të nxënit, ndërsa prindërit e të dy llojeve të nxënësve janë afër 

vlerës 50% (2,3121, 2,4855). 

Vështirësitë e të nxënit më të pranuara janë vështirësitë emocionale dhe të 

sjelljes (VES), vështirësitë specifike të të mësuarit (VSM), paaftësitë fizike (PF), 

vështirësitë e komunikimit (VK). 

Qëndrimet më të ulta të pranimit janë për (AD/HD) mungesën e përqëndrimit 

dhe çrregullimet e hiperaktivitetit dhe për çrregullimet e spektrit të autizmit. 

Korelacionet midis nivelit të pranimit të NNVE dhe variablave demografike 

(vendbanim, gjini) megjithëse nga pikëpamja e krahasimit të mesatareve ka diferenca 

të dukshme, nuk  rezultojnë të vlefshme nga ana statistikore. Ndërsa  marrëdhënia me 

moshën është statistikisht domethënëse për moshat 30-39 në raport me 50 vjeç, nga 

mësuesit. 

Mësuesit me kualifikim Master (33 mësues ) janë më pranues se mësuesit e 

tjerë me diplomë në të gjitha llojet dhe shkallët e vështirësive.  

Krahasimi i qëndrimeve të nxënësve në varësi të moshës zbuloi një diferencë 

të vlefshme statistikore midis moshës 11vjeç të nxënësve kundrejt 8, 10,12, 13 

vjeçarëve. Aplikimi i Testit T nxori në pah një diferencë të vlefshme  statistikore 

midis mesatareve të grupeve të pavarura meshkuj dhe femra, përsa i takon 

performancës akademike dhe sociale. Po kështu nga renditja e mesatareve u zbulua 

një qëndrim më pozitiv i nxënësve me vendbanim në qytet dhe u mat një ndryshim i 

vlefshëm statistikor midis qëndrimeve nga grupet e pavarura meshkuj dhe femra. 

 

Fjalë kyçe: Nxënës me vështirësi në të nxënë, edukim gjithëpërfshirës, plan 

individual, 

shkallët dhe llojet e vështirësive në të nxënë, pranimi në klasa normale, 

performanca akademike,sociale, emocionale e nxënësve. 
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KAPITULLI  I 

                                                                                                                                                                                                       

                                           Një botë e cila respekton dhe vlerëson çdo fëmijë 

                                           Një botë e cila dëgjon dhe mëson prej fëmijëve   

                                           Një botë ku të gjithë fëmijët kanë shpresë dhe mundësi. 

                                                                       Vizioni i Save the Children         

                                                                                                                                           

1. HYRJE 

 

Zhvillimet e vrullshme kulturore të shekullit XXI, në mënyrë progresive dhe të 

gjithanshme kërkojnë kontributin e të gjithë anëtarëve të shoqërisë globale. Proceset e 

edukimit luajnë një rol  të rëndësishëm në përgatitjen e brezave të aftë për Shekullin e 

Ri. Nuk mund të arrihen objektivat për një shoqëri shumëkulturore, të teknologjisë 

dhe informacionit pa u kujdesur për edukimin e brezave të rinj me profesionalizëm 

dhe pasion. Nuk mund të ndërtosh një botë të denjë për të gjithë anëtarët e saj, po qe 

se nuk kujdesesh për mirëqenien, zhvillimin dhe përparimin e përgjithshëm të tyre. 

Për më shumë, nuk mund të garantosh jetëgjatësinë e këtyre zhvillimeve pa u 

përkushtuar për fëmijët, për aftësitë dhe paaftësitë e tyre, për nevojat, dëshirat dhe 

pasionet e tyre. 

Shoqëritë dallohen nga njëra–tjetra para së gjithash nga mënyra se si i rritin, 

edukojnë dhe përkujdesin të gjithë fëmijët pa përjashtim. 

Në shoqërinë globale një miliard njerëz  jetojnë me një paaftësi, që përfshin 

pothuajse 15% të popullsisë së botës. Nga këta 93 milion janë fëmijë me një paaftësi 

të moderuar ose të ashpër;  ata janë 1 ndër 20 fëmijë të moshës 0-14 vjeç. 

Në shumicën e vendeve me të ardhura të ulëta ose mesatare këta fëmijë kanë  më 

shumë mundësi të jenë jashtë shkolle se sa grupe të tjera. Në disa vende, të  paturit e  

një paaftësie dyfishon shansin e një fëmije për të braktisur shkollën. Të drejtat e 

miliona  fëmijëve me paaftësi nuk janë realizuar ende;  është jetësore që shtetet të 

sigurojnë kushtet për realizimin e të drejtës për një edukim cilësor  dhe të  barabartë. 
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Shembuj të  pafund nga jeta e njerëzve të zakonshëm dhe nga njerëz të shquar, 

dëshmojnë se paaftësitë në fusha të caktuara nuk mund të pengojnë zhvillimin e 

aftësive, talenteve dhe pasioneve të mëdha. Kështu mund të përmendim: 

G.Washington, W.Wilson, P.Roosevelt, W.Churchill, Beethoven, Moxart, V.Gogh, 

Walt Disney, Edison,  A. Einstein, S. Hawking, Goya, Cher, T.Cruise, W. Goldberg, 

Ch.Dickens, Alexandër the Great , Paganini etj., të cilët kanë patur vështirësi në të 

nxënë, në të folur e shkruar, ADHD, disleksi, etj, por historia njeh rolet dhe 

kontributet e tyre e të çmuara. 

Në klasat tona gjejmë fëmijë të tillë, të niveleve të ndryshme, që duhen 

ndihmuar dhe mbështetur fuqishëm me qëllim që të mos pengojmë “mendje të 

ndritura”. Është në nderin dhe në detyrimin e shoqërisë njerëzore për t‟i kushtuar një 

vemendje të posaçme zhvillimeve edukative, kështu  historia do të njihte kontributin 

tonë. 

 

1.1. Prezantimi i problemit 

 

Nga studimi i literatures mbi vështirësitë në të nxënë, njohja dhe kuptimi i tyre 

në një shoqëri globale të të drejtave të njeriut, mbi domosdoshmërinë e përfshirjes së 

nxënësve me nevoja të veçanta edukimi në klasa të zakonëshme, mbi legjislacionin 

dhe politikën në disa vende të zhvilluara, mbi zbatimin e tyre dhe sfidat e hasura, mbi 

disa përvoja të kërkuesve në shkollën italiane, amerikane dhe të Hong Kongut, lindin 

disa pyetje që nxitin një debat filozofik-politik dhe psiko-social, të cilat  orientuan 

ndërtimin e instrumentit shkencor dhe analizën sasiore dhe cilësore të të dhënave të 

mbledhura prej tij. 

1-A është e drejtë e fëmijëve me NVE të arsimohen në shkolla normale me fëmijët e 

“tjerë”? 

2-Përfshirja e nxënësve me NVE cenon të drejtat e fëmijëve për këto nevoja të 

veçanta? 

3-E drejta e prindërve për të zgjedhur atë lloj arsimi që u duket më i mirë për fëmijët e 

tyre, qoftë dhe arsimi special. 

4-Cilat janë problemet që mund të hasin fëmijët me nevoja të veçanta dhe jo, si dhe 

mësuesit në klasat gjithëpërfshirëse? 
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5-Cilat janë arsyet që duhet braktisur arsimi special, nëse arritjet akademike dhe 

sociale nuk janë shumë të ndryshme? 

Mbrojtësit e konceptit të gjithëpërfshirjes mendojnë se nxënësit me NVE 

mund të përfitojnë nga bashkëveprimi me bashkëmoshatarët e tyre që nuk kanë 

paaftësi dhe se ata duhet të arsimohen së bashku në shkolla të përgjithshme edhe pse 

kjo kërkon ndryshim në standardet arsimore, mjete të veçanta ndihmëse, shërbime e 

trajnime për stafin (Stainback & Stainback, 1992). 

Të tjera studime tërheqin vëmendjen se klasat gjithëpërfshirëse nuk janë vendi 

më i mirë për çdo fëmijë. Në një studim të kryer në gjashtë shkolla për zbatimin 

gjithëpërfshirës, N. Zigmond dhe kolegët e saj (1995), konstatuan se vetëm gjysma e 

nxënësve me paaftësi në të nxënë që ishin vendosur në këto shkolla, arrinin të 

përfitonin realisht. Ata që përfitojnë më shumë janë nxënësit me paaftësi të lehta. 

Gjithëpërfshirja varet nga aftësitë dhe njohuritë e mësuesit, ndihma që u jepet 

fëmijëve për të mësuar dhe përkushtimi ndaj gjithëpërfshirjes si filozofi. (Woolfolk 

2011). 

Sipas studimeve të dekadave të fundit theksohet se përfitimet në fushën 

akademike dhe sociale janë të pakta ose të moderuara. Megjithëse janë vënë re efekte 

pozitive zhvillimore dhe të sjelljes të fëmijëve me NVE, ata gjithsesi janë pak të 

integruar në shoqëri, më pak të pranuar, kishin më pak aftësi sociale dhe nivele më të 

larta të sjelljeve problematike ( Greshman & Mac Millan 1997). 

Kërkimet duhet të vazhdojnë për të vlerësuar situata të reja, njerëz të tjerë, 

mundësi të reja, bashkëndikime reciproke, zgjidhje afatgjata, rezultate më të 

sukseshme.  

 1.2. Qëllimi i studimit 

 

Ky studim ka për qellim të identifikojë vështirësitë në të nxënë në arsimin 

fillor, shkallët dhe llojet e vështirësive, si edhe të matë ndikimin e tyre në 

gjithëpërfshirjen e nxënësve me NVE në klasa normale. 

Gjithashtu, ky studim ka për qëllim të kuptuarin e përgjithshëm të sjelljeve të 

nxënësve, mësuesve, prindërve të nxënësve me NVE , prindërve të fëmijëve normale, 

për njohjen e edukimit gjithëpërfshirës për NNVE dhe sa janë gati ata  për ta zbatuar 

nëpër shkolla. 
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Për më tepër studimi ka për qëllim të vlerësojë: 

 Nivelin e njohjes së vlerave dhe qëllimeve  të EGJ; 

 Nivelin e pranimit të NNVE nga mësuesit, nxënësit, prindërit e NNVE dhe jo  

me NVE dhe marrëdhëniet e tyre me karakteristikat demografike (Mosha, gjinia, 

vendbanimi, arsimimi, kualifikimi, trajnimi). 

 Marrëdhënien midis shkallëve dhe llojeve të vështirësive të të nxënit dhe  

nivelit të pranimit të nxënësve në klasa normale. 

 Marrëdhënien e performancës akademike, emocionale, sociale të nxënësve dhe  

karakteristikave demografike (mosha, gjinia, vendbanimi); 

 Qëndrimin ndaj EGJ duke evidentuar pranimin ose mospranimin e NNVE në  

klasa normale; 

 Qëndrimet e mësuesve për politikën, praktikën dhe kulturën e  shkollës që  

synojnë pranimin e NNVE dhe mbështetjen e koordinuar mësues - prindër; 

 Qëndrimet e prindërve të NNVE për politikën e shkollës, për format, arritjet,  

metodat e pranimit, bashkëveprimit dhe të mësimdhënies në shkollë; 

 Qëndrimin e prindërve të nxënësve normalë për shqetësimet që ata kanë ndaj  

pranisë së NNVE në klasën e fëmijës së tyre; 

 Qëndrimin e të gjithë të anketuarve për rolin që duhet të luajë shkolla,  

mësuesit në realizimin e qëllimeve të EGJ. 

1.1. Pyetjet e studimit 

 

 Puna kërkimore është fokusuar në pyetjet e mëposhtme: 

 Çfarë trajton literatura për natyrën e  vështirësive në të nxënë dhe për konceptin 

edukimit të veçantë? 

 Cili është kuptimi dhe qëndrimi ndaj EGJ? 

 Cili është kuptimi dhe qëndrimi ndaj EGJ nëpërmjet rishikimit të literaturës dhe 

praktikës së mbledhur  në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar, Australi, Hong Kong, Itali? 

 Cilat janë vlerat bazë të EGJ? 

 A janë shkollat të përgatitura të përkujdesen për NNVE? 

 Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në menaxhimin dhe organizimin e shkollës në 

sistemin e arsimit gjithëpërfshirës? 

 Cilat janë problemet kryesore që has EGJ? 

 Cilat janë arritjet në aspektin social, emocional, akademik të nxënësve? 
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 Si është trajnimi profesional i mësuesve, drejtorëve dhe profesionistëve të tjerë? 

 A plotësojnë shkollat, me burimet e tyre ekzistuese, nevojat e NNVE ? 

1.2. Rëndësia e studimit 

 

Edukimi është një proces natyral, spontan dhe i orientuar nga individi. Ai 

realizohet jo duke rreshtuar një listë fjalësh, por nga përvoja e mjedisit. Detyra e 

mësuesit nuk mbetet vetëm tek të folurit, por tek përgatitja e një sërë aktivitetesh që 

lidhen me mjedisin. Për fëmijët veprimtaritë individuale janë i vetmi mjet i zhvillimit. 

“Unë besoj që shkolla duhet të përfaqësojë tek fëmija jetën aktuale - jetën e 

gjallë dhe reale që ai bën në shtëpi, në lagje, në sheshin e lodrave.” ( Dewey  J. , 

2003, p. 15 .) 

Procesi i edukimit është i vjetër sa vetë shoqëria njerëzore, është i ri sa vetë 

format e shfaqjes së saj, është i thjeshtë në përditshmërinë dhe dukshmërinë e tij, por 

është shumë i ndërlikuar në realizimin e qëllimeve të tij.  

Sipas Woolfolk (2011), në shumë raste, parimet e hartura nga psikologët e 

edukimit, pasi kanë shpenzuar shumë kohë, janë menduar shumë dhe kanë harxhuar 

shumë para, -tingëllojnë tmerësisht të qarta. Njerëzit kanë prirjen të thonë: “Këto i 

dimë të gjithë”.  

Mund t‟ju ketë qëlluar të mendoni se psikologët e edukimit harxhojnë kohën e 

tyre duke zbuluar atë që duket (Gage, 1991).  Kur një parim i caktuar shprehet me 

fjalë të thjeshta, ai tingëllon i thjeshtë. “Një dukuri e ngjashme ndodh edhe me një 

valltar ose atlet të talentuar. Është personi me talentin e tij që e bën vallëzimin të 

duket i lehtë. Ne shohim vetëm rezultatin e punës së tij dhe jo të gjitha përpjekjet dhe 

mundimet që i janë dashur balerinit për të zotëruar çdo lëvizje të veçantë. Dhe mbani 

parasysh se rezultati i një pune shkencore, apo e kundërta e tij mund të tingëllojnë si 

një gjë e ditur. Çështja nuk qëndron në faktin se rezultatet tingëllojnë të ditura, por në 

atë që ndodh kur parimet u nënshtrohen testeve shkencore,  çka do të jetë tema jonë e 

radhës”(cit. në Woolfolk, 2011, p. 12.). 

1.2.1. Edukimi i veçantë. 

 

Çdo qenie njerëzore është një kombinim unik i një sërë faktorëve; biologjikë e 

shoqërorë, natyrorë dhe të edukimit. 
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Ne mund t‟i përfytyrojmë të gjitha karakteristikat njerëzore si një kontinum, 

për shembull, që nga dëgjimi në shkallën më të lartë e deri tek shurdhëria totale. Të 

gjithë bien diku në këto kontinum dhe të gjithë ndryshojmë gjatë ciklit tonë  “ jetësor” 

(Woolfolk, 2011). 

Debatet rreth zhvillimit janë tepër të ndërlikuara dhe nuk mund të sqarohen 

duke përjashtuar disa alternativa dhe duke pranuar vetëm disa të tjera (Griffins & 

Gray, 2005).  

Natyrshëm kuptohet që edukimi i veçantë qëndron në skajet e një numri 

gjërash. Zakonisht duke studiuar skajet, mund të shohim qartësisht karakteristikat e 

atyre që nuk janë skajore.” Edukimi i veçantë, fëmija i veçantë, mësuesit e veçantë, 

kurrikulumi i veçantë janë të gjitha variacione të edukimit „normal‟, mësuesve 

„normalë‟, kurrikulumit të veçantë; studimi i njërës do të kthjellojë tjetrën” (Barton & 

Sally,1981,  p. 42). 

Lehtësitë e edukimit të veçantë janë krijuar si përgjigje e kategorizmit të disa 

fëmijëve të cilët nuk përshtaten në kategorinë “normale”. Kështu fëmijët 

konsiderohen si të veçantë kur ata tregojnë sjellje të cilat mësuesit nuk i identifikojnë 

si sjellje normale. Domethënë një fëmijë nuk është i veçantë derisa ai nuk 

identifikohet si i tillë. 

 Procesi i përkufizimit ndodh brenda mureve të shkollës, të klasës, dhomës së 

psikologut, sallës së gjyqit ose përmes bashkëveprimit mes tij dhe bashkëmoshatarëve 

ose mësuesve.  

Është shumë ndihmuese të bazohesh në ndonjë përcaktim standard ose më 

saktë në ndonjë përcaktim se ç‟është një fëmijë i veçantë. P.sh. një përcaktim standard 

i Kirk (1970), i marrë nga Cave dhe Maddison në “A survey of  Recent Research in 

Special Education (1978, p. 11)” mund të jetë ndihmues: 

Fëmija i veçantë është fëmija që devijon nga të qenit fëmija normal ose 

mesatar:  

1. Në karakteristikat mendore, aftësitë ndijore. 

2. Në karakteristikat neuro-muskulare ose fizike. 

3. Në sjelljen sociale ose emocionale. 

4. Në mangësitë e shumëfishta në atë nivel që kërkon modifikimin e praktikave  

të shkollës, ose shërbimet e edukimit të veçantë në mënyrë që të rritë në maksimim 

kapacitetet. 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

6 
 

Sipas këtij përcaktimi, në kuptimin  e përgjithshëm, do të thotë që një fëmijë i 

cili nuk mund të përballojë një klasë normale mund të përcaktohet si një fëmijë “i 

veçantë”, ose e thënë në mënyrë më “elegante”, fëmija i cili nuk arrin ato qëllime të 

edukimit normal nëpërmjet përvojës së edukimit normal, konsiderohet si i veçantë. 

Çështja kryesore është perceptimi i veçantisë së fëmijës nga mësuesit dhe fillimi i një 

sërë procesesh, duke filluar që nga përcaktimi i fëmijës si i veçantë, kategorizimi i 

duhur i tij dhe sigurimi i lehtësive dhe trajtimit të nevojshëm për të. 

Në pikëpamjen sociologjike, objekt interesi nuk janë karakteristikat e fëmijës, 

por procesi i përcaktimit të veçantisë  së tij.  Në të vërtetë është ky proces që 

përcakton nëse është fëmija i veçantë dhe jo karakteristikat që mbart vetë ai 

 “Kjo është shumë e vërtetë kur kemi të bëjmë me probleme sjelljeje, sepse 

mësues të ndryshëm nuk bien dakord me njëri-tjetrin nëse një fëmijë i „çuditshëm‟ 

është mjaftueshëm „ i keq‟ për t‟u karakterizuar si „i veçantë‟. Ndodhin shpesh 

mosmarrëveshje edhe kur bie fjala për defektet fizike, nëse ato janë mangësi të 

mjaftueshme për ta etiketuar fëmijën si të veçantë, për shembull, një fëmijë me shikim 

të pjesshëm, një fëmijë i tërhequr , një fëmijë i shurdhër, një fëmijë me spazma, apo 

autik”etj. (Barton& Sally 1981, p.43). 

Për këtë arsye  është i rëndësishëm studimi analitik i procesit të përcaktimit, 

njohja dhe evidentimi i rasteve, trajtimi i ideve, qëndrimeve dhe argumenteve të 

pjesëmarrësve në studim. Në këtë pikëpamje një rol të rëndësishëm luajnë kërkimet 

etnografike. Marrëdhëniet dhe bashkëveprimet e pjesëmarrësve në studimet e rasteve 

varen nga një sërë faktorësh socialë si gjendja civile, përvojat e mëparshme. Njohuritë 

dhe kualifikimet varen nga pikëpamjet e pjesëmarrësve, qëndrimi i tyre ndaj botës, 

ndaj natyrës së njeriut dhe nga këndvështrimi për edukimin e fëmijës. 

Për rrjedhim, edukimi i veçantë është produkt i një strukture forcash shoqërore 

që përqendrohen në procesin e vështirë të përcaktimit. Por, ndodh shpesh, që këto 

forca shoqërore të manipulohen nga teste, pyetësorë dhe shumë praktikues të tyre 

fillojnë të besojnë që bota artificiale e këtyre testeve është bota e vërtetë (Barton& 

Sally, 1981)  

 Krahasimi i “praktikave të mira”, ndërtimi i instrumenteve shkencore, 

vëzhgimi i realiteteve  konkrete, testimi objektiv i tyre, ofrojnë pjesë të vërtetash  

relative në kushte të veçanta shpesh dhe të kufizuara në kohë dhe në hapësirën 

sociale, por që në thelbin e tyre mund të përmbajnë ide racionale që mund t‟i 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

7 
 

shërbejnë kontekstit dhe, çfarë eshtë më e rëndësishme mund të bëhen objekt 

diskutimesh e debatesh, mund të bëhen shkak për kërkime të reja dhe të nxitin 

vëmendjen e forcave shoqërore dhe politike për të bërë investimin e duhur, konkret, 

material dhe shpirtëror, për përcaktimin e edukimit të veçantë, për përkujdesjen e 

duhur ndaj tij,  për përfshirjen e të gjithëve në të. Kjo besoj është e ardhmja. 

Në pikëpamjen  metodologjike punimi që po paraqitim është një përpjekje 

modeste, por serioze në fokusimin tek problemi në fjalë. Në rezultatet e studimit do të 

evidentojmë pikat e forta dhe të dobëta, për të sugjeruar strategji, zgjidhje, alternativa 

zhvillimi, për të “ndërgjegjësuar” fort profesionistët dhe specialistët e arsimit për t‟i 

shërbyer së ardhmes.  

Por e ardhmja është sot, në familje që kur fëmija lind, në kopsht ku 

“përpëlitet” midis egocentrizmit dhe përpjekjeve të fuqishme për të zhvilluar 

iniciativën, në bankat e shkollës ku hap pas hapi formohet identiteti kulturor dhe gjatë 

gjithë jetës, kur i duhet t‟i mbijetojë sfidave të pafundme të saj. 

Gjatë këtyre dekadave shkollat janë akuzuar si të papërshtashme për të 

plotësuar nevojat e nxënësve, për shkak të vështirësive dhe pengesave. Nxënësit nuk 

kanë përfituar sa duhet nga praktikat standarde të mësimdhënies. “Motoja e Don 

Milanit: Nëse i shpërfillim nxënësit me vështirësi të theksuara, shkolla nuk duhet të 

jetë më shkollë, por një spital përgjegjës për individët e shëndetshëm që nuk i 

pranojnë individët e sëmurë”, u citohet atyre që kërkojnë ndryshime në sistemin 

arsimor(Soresi et al, 2013). 

Në gjykimin e tij , Larocca (2007),  shpjegon se më e mira është “të ngremë” 

pyetje se si aktorët normalë dhe jonormalë në procesin e gjithëpërfshirjes kanë 

kontribuar me përpjekjen dhe përfshirjen e tyre në mbarëvajtjen e një shkolle të 

orientuar ndaj të gjithëve, por që në të njëjtën kohë qëndrojnë të hapur ndaj nevojave 

të çdo individi. 

Sipas kësaj pikëpamjeje, në vend të përqendrohemi në mënyrën se si trajtohen 

tipat e ndryshëm të nxënësve, parapëlqehet, siç tregohet edhe nga Waldron dhe 

McLeskey (2010), të merret parasysh si një shkollë gjithëpërfshirëse planifikon 

organizon dhe përkrah: 

-Mikpritjen për të gjithë nxënësit; 
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-Rolet e paracaktuara  dhe kompetencat profesionale të të gjithë mësuesve, të cilët  

duhen parë si “ kapitali edukues” i gjithëpërfshirjes jo vetëm për nxënësit me nevoja 

të veçanta, por për të gjithë nxënësit; 

Llojshmëri në mësimdhënie që të lehtësohet të nxënët për të gjithë nxënësit; 

-Monitorim i rregullt i arritjeve të nxënësve, me qëllim që të vendosen mbi sistemin e 

mbështetjes, bashkëpunimit dhe përfshirjes së  komunitetit; 

-Vlerësim efikas për programet dhe metodat e mësimdhënies, të përdorura për të 

lehtësuar të gjithë nxënësit. 

 Me fjalë të tjera, kur analizohet gjithëpërfshirja, “e mira është t‟i referohemi 

mënyrës se si kontekste të ndryshme gjithëpërfshirëse janë përpjekur dhe vazhdojnë të 

përpiqen, nëpërmjet zgjidhjeve strategjike të ndryshme politike, të shmangin 

vendosjen e pengesave sociale dhe t‟i japin hov pjesëmarrjes aktive dhe ndarjes së 

përgjegjësive”(Soresi et al, 2013). 

Për të filluar proceset e ndryshme të përmirësimit, mbetet domosdoshmëri 

vlerësimi i analizave dhe “i treguesve të gjithëpërfshirjes”, të cilat mund të na lejojnë 

të kuptojmë arsyet që tregojnë se çfarë po ndodh, arsye të cilat mund të jenë vetëm 

historike dhe kontekstuale. 

E gjitha kjo merr një domethënie të veçantë në shkolla, sepse larmishmëria 

dhe natyra heterogjene e klasave merr një rëndësi kaq të madhe, sa që na detyron të 

besojmë se të gjithë nxënësit kanë nevojë për një shkollë gjithëpërfshirëse dhe 

vëmendje të personalizuar  nga edukatorët (Soresi,Ferrari & Ginevra, inpress). 

“Ndoshta sepse thelbi i edukimit nuk qëndron në njohjen e fakteve, por në fitimin e 

përvojës, e cila mund t’ju ndihmojë të zbuloni ç’keni unike, të veçantë dhe t’ju mësojë 

që ta zhvilloni atë, e vetëm pastaj t’ju tregojë se si duhet ta dhuroni atë” 

(Buscaglia,1982, p.20). Sot më shumë se kurrë, del nevoja t‟u kushtojmë vëmendje 

mësuesve për t‟i nxitur të zhvillojnë aftësi të nevojshme, për të kuptuar një arsimim 

me të vërtetë gjithëpërfshirës, të përmirësojnë dhe zhvillojnë qasje dhe bindje me 

vlerë për ta, për t‟u përballuar me kohët e vështira në të cilat po kalojmë, për të mirën 

e të ardhmes së tyre dhe të nxënësve të tyre.  

Arsimi gjithëpërfshirës në Shqipëri duhet të mbështetet në themele shkencore, 

në një linjë arsyetimi që u jep përparësi aspekteve etike, politike, sociale e ligjore, 

kundrejt atyre me natyrë thjesht psikologjike e pedagogjike. 
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Arsimi fillor në Shqipëri ka shënuar arritje të rëndësishme sasiore dhe cilësore 

në fushën e mësimdhënies dhe të të nxënit, duke sfiduar me sukses kërkesat social- 

kulturore të shoqërisë demokratike. Në mënyrë të veçantë, gjithnjë dhe më shumë, po 

evidentohet  kërkesa e formimit të nxënësve  me dije të reja  shkencore, me një 

mendje të hapur kritike dhe të pavarur, po profilohet modeli social i një qytetari 

evropian. 

Arsimi fillor jo vetëm që  përbën themelet e formimit  kulturor të brezave, por 

përcakton objektivat e së ardhmes, në nivelet më të larta arsimore. 

Ndër faktorët e shumtë që zhvillojnë arritjet  në  këtë fushë, thelbësore  janë 

përpjekjet e vazhdueshme  mësues – prindër për njohjen aftësive, nevojave, dëshirave 

individuale të grupmoshës. Në kushtet e zhvillimit intensiv  të informacionit dhe 

larmisë së madhe të përhapjes së tij, gjithnjë e më tepër po evidentohet një diversitet 

kulturor dhe intelektual. Mësimdhënësit e sukseshëm është e nevojshme  të njohin e të 

kuptojnë  nxënësit e tyre, të cilët përfaqësojnë kombinime unikale të  kulturës, gjinisë 

dhe  vendndodhjes. Për këtë arsye çdo nxënës ka stilin e vet të të nxënit, historinë e tij 

personale, aftësi, vlera dhe qëndrime specifike ndaj botës dhe shoqërisë. Disa nxënë 

më shpejt, disa reflektojnë më shumë ndaj informacionit, të tjerë nxënë  më ngadalë, 

por përvetësojnë me sukses materialet mësimore. Nxënës të tjerë kanë vështirësi të 

ndryshme në të nxënë që shprehen në ritme të ulta pune, në probleme të shkrim-

leximit, në të kuptuarit e koncepteve, në përqëndrim të ulët të vëmendjes, në probleme 

të sjelljes dhe të  marrëdhënieve sociale etj. 

Në ditët tona për shkak të një dinamike të madhe multikulturore, konteksti 

shoqëror luan një rol të padiskutueshëm në zhvillimin konjitiv madje ato “në fakt 

krijojnë  strukturat tona konjitive dhe proceset tona të të menduarit” (Palinosar, 1998, 

cit në Woolfolk, 2011, p. 18) 

Tërësia e këtyre problemeve të ndryshme  do të jenë në fokusin e studimit  

tonë, për të vëzhguar dhe analizuar fenomenin e të nxënit, kushtet në të cilat ai ndodh, 

metodat që duhen përdorur për të zgjidhur dilemat e tij. 

Rëndësia e kësaj vendimarrjeje përforcohet duke iu referuar thënies së 

Gardnerit në librin e tij “Mendje e pashkolluar” (2003, p. 338) se: “Ne tani vlerësojmë 

në një mënyrë më të thellë në krahasim me brezat e mëparshëm, sa bukur pengohet 

rritja jonë, si nga faktorët epigjenetikë ashtu dhe nga veprimet e institucioneve. 

Megjithatë ndërgjegjësimi ndaj këtyre kufizimeve nuk duhet të na dëshpërojë. 
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Përkundrazi, ky ndërgjegjësim për natyrën tonë të brendshme mund të shërbejë si një 

udhëheqje e sigurt  drejt planifikimit dhe zbatimit të një shoqërie më të efektshme nga 

pikëpamja arsimore” . 

1.3. Konceptet kryesore dhe shkurtime 

 

Paaftësi e të nxënit:  Ndër përkufizimet e shumta për paaftësitë e të mësuarit 

është dhe ajo që përdor IDEA, Ligji për Arsimin e Personave me Paaftësi, e rishikuar 

në 1990, 1997, 2004 në Sh. B.A. 

“Një çrregullim në një apo më shumë nga proceset bazë psikologjikë që 

ndikon të kuptuarin apo përdorimin e gjuhës së folur ose të shkruar dhe që mund të 

shprehet në aftësi të mangëta për të dëgjuar, menduar, folur, lexuar, shkruar apo bërë 

llogaritje matematikore, të cilat e kanë shkakun në paaftësitë perceptuale, dëmtime të 

trurit, mosfunksionimin minimal të trurit, disleksia dhe afazia” (Woolfolk, 2011, p. 

130). Paaftësia e të nxënit është një përgjithësim i mirë, sepse është shumë i gjerë, në 

përmbajtje, reflekton tërësinë e problemeve të fëmijëve dhe ndihmon në identifikimin 

e vështirësive. 

Edukim gjithëpërfshirës (EGJ): Në kuptimin e përgjithshëm, fjala 

„përfshirje‟ nënkupton gjendjen e të qenit i përfshirë. Në këndvështrimin leksikor, ky 

term vjen nga latinishtja “inclusion” dhe i referohet inkorporimit të një elementi në 

një mjedis të një natyre tjetër, është antonim i konceptit të “përjashtimit”( Richards 

,2008). 

Përfshirje : Integrimi i të gjithë nxënësve në mësime të rregullta, përfshirë 

edhe ata me paaftësi të theksuara. 

Edukim i veçantë: Edukimi i veçantë qëndron në skajet e një numri gjërash. 

Zakonisht duke studiuar skajet, mund të shohim qartësisht karakteristikat e atyre që 

nuk janë skajore.” Edukimi i veçantë, fëmijë i veçantë, mësuesit e veçantë, 

kurrikulumi i veçantë janë të gjitha variacione të edukimit‟ normal‟, mësuesve 

„normalë‟, kurrikulumit të veçantë, studimi i njërës do të kthjellojë tjetrën” (Barton & 

Sally,1981,  p. 42) 

 Nxënës me nevoja të veçanta edukimi (NNVE): Fëmijët që duhet të 

përfitojnë edukim të veçantë përfaqësojnë fëmijët e  moshës 3 dhe 21 vjeç të cilët 

kanë një shkallë të gjërë vështirësish, apo probleme dhe nevoja speciale që pengojnë 

të nxënët e tyre. 
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Arsim multikulturor: Arsim që nxit barazinë në shkollimin e të 

gjithënxënësve. 

Kontekst: Rrethana, mjedisi ose situata tërësore që rrethon një person ose një 

ngjarje dhe ndërvepron me to. 

Plane individuale edukimi (PIE) : Plane individuale për nxënës të veçantë 

ku planifikohen nivelet e arritjes, qëllimet, strategjitë e ndërtuara nga mësuesit, 

prindërit, specialistët dhe nxënësit. 

PD- Paaftësi dëgjimi 

PP -Paaftësi pamore     

PF- Paaftësi fizike    

PI -Paaftësi intelektuale 

VES -Vështirësi emocionale dhe të sjelljes 

           AD/HD - Mungesë përqendrimi dhe çrregullime të hiperaktivitetit 

            CA - Çrregullime të spektrit  të autizmit    

            VK - Vështirësi komunikimi  

            VSM- Vështirësi specifike të të mësuarit 

ODD- Çrregullimi i mosbesimit kundërshtues  

 

1.4. Kufizimet e studimit 

 

Fenomenet e identifikimit të vështirësive të të nxënit, të nevojave të veçanta të 

edukimit, të gjithëpërfshirjes së nxënësve në klasa të zakonshme, etj., zhvillohen në 

një kontekst social-kulturor të përcaktuar nga faktorë social-kulturorë  konkretë dhe të 

kufizuar në një rajon të caktuar dhe me një kampion përkatës. 

Për këto arsye, pritet që studimi do të rekomandojë përfundime jo aq 

“objektive”,  me një vlefshmëri të kufizuar që do të shprehet në idetë, qëndrimet,  

pritshmëritë e prindërve për fëmijët e tyre, si dhe pritshmëritë ndaj shkollës në 

përgjithësi dhe mësuesit në veçanti. 

Perceptimi i prindërve, mësuesve, nxënësve është i ndryshëm për arsimimin 

përfshirës; ai varet nga kultura shoqërore, kultura familjare, arsimimi, niveli i njohjes 

dhe niveli i paragjykimeve. 

 Për shkak të tyre, të pyeturit (veçanërisht prindërit e NNVE) i “fshehin” 

problemet , nuk janë të hapur dhe të sinqertë në vlerësimet e tyre. 
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 Politika, kultura, praktika shkollore nuk është e standardizuar aq sa duhet për 

këto probleme dhe niveli i opinioneve të marra nuk ka besueshmërinë e kërkuar. 

 

1.5.Organizimi i studimit 

 

Ky studim është organizuar në gjashtë kapituj. 

Në kapitullin e parë, që shërben edhe si hyrje, trajtohet prezantimi i problemit, 

qëllimi i studimit, pyetjet e studimit, rëndësia e studimit, përkufizimi i koncepteve 

kryesore, kufizimet e studimit dhe organizimi i tij. 

Në kapitullin e dytë shqyrtohet literatura e shfrytëzuar, kuptimi i vështirësive 

në të nxënë, këndvështrimet  e  ndryshme për fenomenin e gjithëpërfshirjes dhe 

pranimi i NNVE në klasa normale. 

Në kapitullin e tretë trajtohen metodologjia, kampioni dhe burimi i të dhënave, 

instrumentet e studimit dhe analiza e të dhënave. 

Në kapitullin e katërt trajtohen rezultatet e studimit, niveli i pranimit të NNVE 

në klasa normale dhe marrëdhënia e tij me shkallën, llojin e vështirësive dhe me 

variablat demografike. 

Në kapitullin e pestë trajtohen diskutimi i rezultateve të studimit dhe gjetjet e 

tij.  

Në kapitullin e gjashtë  jepen përfundimet dhe rekomandimet. 

Punimi mbyllet me burimet bibliografike të cituara ose shfrytëzuara gjatë realizimit të 

tij. 
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KAPITULLI  II 

 

 

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS 

 

Në këtë kapitull janë trajtuar : 

1-Mendime të ndryshme të kërkuesve të edukimit për kuptimin e vështirësive në të 

nxënë, rëndësia e përcaktimit të tyre dhe  ndikimi që ushtrojnë ato mbi procesin e 

gjithëpërfshirjes. 

2- Argumentimi  nën këndvështrime të ndryshme i fenomenit të gjithëpërfshirjes,  

duke  theksuar domosdoshmërinë e pranimit të nxënësve me nevoja të veçanta 

edukimi (NVE) në klasa normale. 

3-Një përmbledhje e studimeve për gjithëpërfshirjen e nxënësve me NVE nga përvoja 

të rëndësishme botërore, duke evidentuar  pikat e forta dhe të dobëta të tij. 

2.1. Nxënësit me vështirësi në të nxënë 

 

Shpjegimet më të hershme i lidhin paaftësitë e të nxënit  me një defekt të 

vogël të funksionimit të trurit. Në ditët e sotme ka shumë faktorë që e vështirësojnë 

punën e fëmijëve me mësimet. “Është e vërtetë që shumë paaftësi në fushën e gjuhës, 

matematikës,  vëmendjes apo të sjelljes, janë rezultat i dëmtimit apo sëmundjeve të 

trurit,  por nga ana tjetër ka prova se ndërhyrjet intensive në fushën e të nxënit mund 

të çojnë në ndryshime të funksionimit të trurit”( Simos et al., 2007, cit në Woolfolk, 

2011, p.129). 

Një sërë studimesh në fushën e të nxënit përqendrojnë vëmendjen në kujtesën 

e punës, e cila është “tavolina e punës” e kujtesës që jo vetëm ruan përkohësisht 

informacionin, por bën  edhe përpunimin aktiv të tij. Proceset mendore që krijohen 

përmbajnë si informacionin e ri,  ashtu edhe informacionin e vjetër që ruhet në 

kujtesën afatgjatë.”  Kujtesa e punës përbëhet nga ekzekutivi qendror që kontrollon 

vëmendjen edhe mjetet e tjera mendore, ena fonologjike që përmban informacionin 

verbal dhe akustik, si dhe blloku i shënimeve vizuo-spaciale që shërben për të mbajtur 

informacionet pamore dhe hapësinore.” (Gathercole , Pickering et al, 2004). Kujtesa e 
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punës është tregues i përpunimit të aftësive njohëse, si të kuptuarit e gjuhës, leximit 

dhe aftësive  matematikore. 

Fëmijët që kanë paaftësi në këto fusha, kanë vështirësi serioze me kujtesën  e  

punës dhe me përbërësit e saj, vëmendjen dhe mjetet e tjera mendore që kanë të bëjnë 

jo vetëm me ruajtjen e përkohshme të informacionit, por edhe me përpunimin aktiv të 

tij duke lidhur informacionin e ri me atë të vjetër. 

Një kategori vështirësish serioze tek këta fëmijë shfaqet në përdorimin e 

informacionit të vjetër që ruhet në kujtesën afatgjatë. Këta fëmijë e kanë të vështirë që 

njëkohësisht të ruajnë informacionin e çastit dhe ta përpunojnë  e transformojnë atë. 

Për herë të parë termin “ paaftësi e të mësuarit” e përdori Dr. Samuel Kirk 

(1970), për një grup fëmijësh që provonin vështirësi serioze në të nxënë, të lexuar që 

ishin superaktivë dhe nuk mund të zgjidhnin probleme matematike, por që nuk kishin 

prapambetje mendore ose turbullime emocionale. Për këta fëmijë,  Kirk thoshte se ata 

kanë çrregullime në zhvillimin e gjuhës, të shqiptimit, leximit dhe aftësive 

komunikative. 

Ndër përkufizimet e shumta për paaftësitë e të nxënit,  është  dhe ajo që përdor 

IDEA, Ligji për Arsimin e Personave me Paaftësi, e rishikuar në 1990, 1997, 2004 në 

ShBA. 

“Një çrregullim në një apo më shumë nga proceset bazë psikologjikë që 

ndikon të kuptuarin apo përdorimin e gjuhës së folur ose të shkruar dhe që mund të 

shprehet në aftësi të mangëta për të dëgjuar, menduar, folur, lexuar, shkruar apo bërë 

llogaritje matematikore të cilat  e kanë shkakun në paaftësitë perceptuale, dëmtime të 

trurit, mosfunksionimin minimal të trurit, disleksia dhe afazia” (Woolfolk, 2011, 

p.130). 

2.1.1.  Kuptimi i paaftësisë së të nxënit 

 

Termi disfunksion minimal i trurit (i paaftësisë së  të nxënit) u referohet 

fëmijëve me inteligjencë të përgjithshme afër mesatares ose mbi mesatare, me disa 

paaftësi të të mësuarit dhe të sjelljes që radhiten nga e butë në të mprehtë, të cilat janë 

të lidhura me devijime të funksionit të sistemit nervor qëndror. Këto devijime mund të 

manifestohen në kombinime të  ndryshme të dëmtimeve në perceptim, 

konceptualizim, gjuhë, kujtesë dhe kontroll të  vëmendjes, impulseve ose funksionit 

motor (Clements, 1968).  
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Shoqëria amerikane, në lidhje me mangësitë mendore (AAMD), propozoi 

nevojën e klasifikimit të fëmijëve me të meta mendore, duke iu referuar ekzistencës së 

funksioneve intelektuale në bashkëpunim me sjelljet adaptuese që manifestohen gjatë 

kohës së zhvillimit. AAMD e zbatoi termin „mangësi mendore‟ për individë me IQ 

nga 67 e poshtë dhe i klasifikoi : 

1. Mangësi të lehta  - IQ ndërmjet 67 – 52 

2. Mangësi të moderuara - IQ ndërmjet 51 – 36 

3. Mangësi të ashpra  - IQ ndërmjet 35 – 20 

4. Mangësi e thellë  - IQ ndërmjet 19 e poshtë 

Fëmijët e kësaj rryme kryesore të klasifikimit, nuk janë pjesë e punës së 

mësuesve në klasat normale sepse ata kanë nevojë për forma të specializuara të 

kujdesjes dhe udhëzimeve. Megjithatë gjatë ditës, mësuesit do t‟i duhet të japë mësim 

për një ose më shumë fëmijë me mangësi të lehta(Grossman, 1977, 1983). 

Këto shmangie mund të vijnë nga ndryshime gjenetike, çrregullime biokimike, 

dëmtime të trurit para lindjes, gjatë ose pas lindjes, gjatë viteve kritike të zhvillimit 

dhe maturimit të sistemit nervor qendror ose nga shkaqe të panjohura.   

Një përcaktim tjetër i preferuar për disa edukatorë, është më i lidhur me 

edukimin dhe synon të dobësojë të ashtuquajturin ndikim mjekësor.  

Sipas Clements (1968), fëmija me paaftësi të të nxënit ka aftësi mendore, 

procese ndijuese të përshtatshme dhe stabilitet emocional, por ka edhe  mangësi 

specifike në  proceset perceptuale, integruese ose shprehëse të cilat shfaqen në një 

shkallë të madhe të eficencës së të mësuarit. Këtu përfshihen fëmijët që kanë 

disfunksion të sistemit nervor qëndror, i cili shprehet para së gjithash në dëmtime të 

eficencës së të nxënit .Të dy përcaktimet përmbajnë në thelb të njëjtat elemente: 

1. Ekziston një numër i madh i fëmijëve që manifestojnë shkallë të ndryshme të  

shmangieve në të nxënë dhe në sjellje. 

2. Këta fëmijë kanë një kapacitet intelektual mesatar. 

3. Këto devijime rezultojnë nga disfunksione të vogla të sistemit nervor qëndror,  

veçanërisht në lidhje (me ndijimet marrëse) me marrjen, transformimin e 

transmetimin e informacionit. 

E përbashkëta e dy përcaktimeve është identifikimi i hershëm, vlerësimi dhe 

pajisja me programe të përshtatshme edukative. E rëndësishme është që këta fëmijë të 

arrijnë t‟i zhvillojnë potencialet e tyre sipas aftësive. 
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Ndërsa më parë të gjitha problemet që reflektonin një mungesë të inteligjencës 

së përgjithshme përbënin “defiçencën mentale” ose “prapambetjen mendore”, sot 

njihen në shumicën e rasteve si dëmtime të aftësive për të mësuar që reflektojnë disa 

devijime të kufizuara tëprocesit intelektual. 

Në këto kushte një individ, inteligjenca e përgjithshme e të cilit mund të jetë 

normale ose superiore, mundet që në të njëjtën kohë të provojë vështirësi në zotërimin 

e detyrave intelektuale, që duket se kërkojnë përdorimin e disa aftësive perceptuale 

specifike ose proceseve intelektuale. Kështu, një individ mund të dështojë të mësojë, 

kur mëson sipas teknikave të përshtatshme për nxënës mesatarë, ndërsa mëson shumë 

mirë kur i jepen instruksione speciale. Disa edukatorë dhe psikologë besojnë se 

etiketa e paaftësisë është përdorur tej mase  dhe me të është abuzuar. Shumë nga 

nxënësit që quhen me paaftësi në të nxënë  janë të ngadaltë, në shkolla mesatare 

nxënës mesatare, në shkolla të nivelit të lartë, janë me probleme të gjuhës, kanë 

mbetur prapa sepse kanë mungesa etj (Finlan,1994). 

Nxënësi është unik, ka aftësi të ndryshme, nevoja të veçanta, paaftësi 

specifike, të cilat disa i konsiderojnë si shfaqje të tipareve të lindura, të tjerë i quajnë 

si pasojë e defekteve ose dëmtimeve të lehta të strukturave të trurit. Të tjerë, gjejnë 

faktorë psikologjikë që lidhen me familjen, shkollën,  që i ndikojnë në procesin e të 

mësuarit. 

“Çdo individ është produkt kompleks i gjithë këtyre faktorëve; arritjet e tij 

reflektojnë gjithë  përvojën e jetës dhe varen “nga formimi gjenetik i trurit, 

ndryshimet  që pëson ai gjatë rritjes, nga sëmundjet apo dëmtimet dhe, nga mënyra 

sipas së cilës sistemi i tij është i lidhur me stimujt emocionalë dhe perceptuale ndaj të 

cilave ai ështëi ekspozuar”  (Clements, 1968, p. 33). 

Sipas Dumont (1994), mund të dallohen dy lloj vështirësish; një paaftësi e të 

nxënit që ndodh në zhvillimin konjitiv të fëmijës, dhe vështirësitë  në të nxënë, 

 ku shkaku ndodh jashtë fëmijës ose në një problem tjetër të fëmijës. Megjithatë është 

e vështirë të përcaktohet me saktësi se cili problem vjen i pari, problemet e të nxënit 

apo ndryshimet e trurit (Friends, 2008). 

Individë që paraqesin vështirësi në të nxënë  ndoshta nuk kanë çrregullime 

intelekti, se sa problemet e tyre të të nxënit  mund të jenë rezultat i një plani udhëzues 

të paplotë në materialet e planit mësimor (Carmine, Jitendra & Silbert, 1997). 
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Sipas Shulman (1986, 1987), dallohen shtatë kategori të njohurisë profesionale 

të mësuesit që drejtojnë të kuptuarit e nxënësve në procesin e tyre të të mësuarit: 

përmbajtja e njohurisë, njohuri e përgjithshme pedagogjike, njohuri e planit mësimor, 

njohja e nxënësve dhe karakteristikat e tyre, njohja e kontekstit edukues, njohuritë 

mbi objektivat e edukimit, kapaciteti i njohurisë pedagogjike. Me fjalë të tjera, 

mësuesit duhet të dinë se cilat tema janë të vështira për fëmijët dhe çfarë paraqitje 

janë të dobishme për të mësuar një ide specifike. 

Pranimi i kësaj është thelbësor,  nëse ne jemi përtë plotësuar hapin tjetër, 

domethënë një kuptim të saktë të natyrës së këtye shmangieve të lindura, të 

performancës intelektuale dhe të teknikave udhëzuese, të cilat do t‟i shmangnin ato. 

Kjo do të ndihmojë vetëm në ato raste kur njihet dhe vlerësohet diversiteti i madh i 

intelekteve dhe kur do të kërkohet të sigurohen për çdo fëmijë përvoja të përshtatshme 

për mënyrën e tij të të mësuarit (Masland , R.L: Forward to Thompson,1966). 

Pra, kuptimi i ri i  paaftësisë shpreh respekt për diferencat individuale, brenda 

grupit të fëmijëve, njohje dhe përshtatje të stileve të tyre të të nxënit, inkurajim për 

zgjidhje të reja për problemet e tyre. 

Sipas D.Auxter, J.Pyfer, C.Hueting, edukim i veçantë do të thotë mësimdhënie 

e krijuar posaçërisht për të plotësuar nevojat e një individi me aftësi të kufizuara, 

mësimdhënie e kryer në klasë, në shtëpi, në spital, në institucione të tjera. 

Një fëmijë ka nevojë për edukim të veçantë ,  atëherë kur ai provon vështirësi 

shumë më të mëdha në të nxënë sesa fëmijët e tjerë të së njëjtës moshë. Këtu 

përfshihen paaftësitë fizike ndijore ose të të nxënit, të shqiptimit dhe të gjuhës, 

vështirësitë sociale dhe emocionale, të cilat sjellin rezultate të ulëta në arritjet 

shkollore.  Në situata të caktuara ka edhe momente dekurajimi, sepse shumë nga këto 

elemente që janë baza e konceptit të hershëm, të cilat, sipas Clements, injorohen apo 

errësohen duke e vështirësuar dhe zgjatur betejën e shkollës me shmangiet dhe 

ndërveprimet brenda tyre. 

“Kur punon me fëmijë dhe familje nuk mund të mendosh për etiketime dhe 

përcaktime ose të shpenzosh kohën duke numëruar përvojat e „luftës‟. Çfarë lloj 

mendimi duhet të pushtojë mendjen time? Unë shoh këtë fëmijë të ri pavarësisht nga 

mosha dhe mendoj: „Ky është një fëmijë me jetën përpara, por që e ka nisur kaq 

varfër dhe dhimbshëm‟. Fëmija është sjellë te ne se reflekton disa sjellje të cilat 

dikush, zakonisht prindërit, shpesh mësuesit dhe mjekët, i kuptojnë dhe i interpretojnë 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

18 
 

si të gabuara. Prindërit vijnë tek ne duke shpresuar për ndihmë dhe drejtim dhe shumë 

prej tyre nuk bëjnë asgjë  brenda mundësive për të përmirësuar fëmijën e tyre” 

(Clements, 1968, p. 33). 

“... Unë shoh tek fëmija një profil të gjallë të mangësive dhe epërsive në 

funksionin intelektual, në përgjigjen emocionale, në faktorët e vëmendjes dhe 

kontrollit të impulseve, në aftësitë për të bashkëvepruar me të tjerët, të cilat janë mjaft 

të ndryshme nga normat e pranuara . Gjithashtu mjedisi në të cilin fëmija është 

zhvilluar, është formuar nga profile specifike të kërkesave dhe parashikimeve të cilat 

për fat të keq, jo gjithmonë japin modelet unike të talenteve dhe dobësive të fëmijës. 

Mua më kujtohet që ajo çka unë vëzhgoja dhe matja në këtë fëmijë përcaktohej nga 

një sërë rrethanash unike...” ( Po aty , p.34). 

Veçoritë individuale përcaktohen nga variacione të pafundme gjenetike, të 

cilat shfaqen në lloje të veçanta të aftësive në fushat njohëse, ndijore, motore, 

emocionale e sociale, me kufizime dhe potenciale funksionale të veçanta, nga një 

pafundësi faktorësh prenatale, nga prapambetje të maturimit të sistemit nervor 

qëndror, nga deprivime të mundshme ndijore dhe ndërpersonale gjatë periudhave 

kritike të zhvillimit dhe nga një numër i pakufizuar i faktorëve të tjerë të njohur e të 

panjohur. 

Në këto kushte lindin pyetjet: A është kuptuar individualiteti i këtij fëmije; a 

është pranuar dhe vlerësuar ajo që është më e rëndësishme; a është përshtatur, 

akomoduar për t‟u zhvilluar në shkollë? A mundet shkolla të bëhet burim zhvillimi 

për të?  

Vlerësimi diagnostikues, sado i sofistikuar të jetë, mund të jetë i padobishëm  

nëse mbetet si aktivitet i izoluar dhe nuk trajtohet në të gjitha ndërveprimet në nivel 

specialistësh, institucionesh, në bashkëpunim me komunitetin, shkollën për të 

planifikuar zhvillimin e çdo llo potenciali që kanë këta fëmijë.  

Disa psikologë mendojnë se paaftësitë e të nxënit i kanë burimet si tek 

problemet fiziologjike, ashtu dhe në ato të mjedisit. Të tilla janë dëmtimet e trurit, 

ekspozimi  ndaj toksinave që përpara lindjes, nga nëna që pinë duhan, drogë etj., 

madje dhe cilësia e keqe e mësimdhënies (Smith, 2004). Padyshim dhe gjenetika luan 

rolin e saj. Nëse prindërit kanë paaftësi në të nxënë, fëmijët e tyre kanë 30% -50% 

shanse për të patur të njëjtën paaftësi (Friends, 2008). 
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Kërkues të tjerë kanë studiuar pranimin ose pëlqyeshmërinë sociale të 

nxënësve me paaftësi specifike të të nxënit, sjelljen e tyre në klasë dhe aftësinë e tyre 

për të vazhduar shkollën. Megjithatë, përsëri nuk kanë nxjerrë dot konkluzione 

plotësisht të sakta ose rigoroze, pjesërisht për shkak të natyrës heterogjene të 

paaftësisë së të nxënit dhe pjesërisht për shkak të mungesës së kriterit të identifikimit. 

P.sh. një konkluzion i përgjithshëm është, që ndaj këtyre nxënësve ka pranueshmëri të 

ulët sociale, por ka studime të tjera që tregojnë së nxënësit me paaftësi specifike në të 

mësuar jane popullorë  dhe të pranueshëm në shoqëri. 

Kjo kontradiktë në këtë konkluzion tregon që pranueshmëria sociale mund të 

mos jetë karakteristikë e paaftësisë së të mësuarit, por mund të vijë nga gjendjet e 

ndryshme sociale të krijuara nga mësuesit, prindërit dhe të tjerët që janë të lidhur me 

këta nxënës. 

2.1.2. “Agonia” e të mësuarit 

 

Për miliona fëmijë, gabime të pakapshme në perceptim mund të pengojnë 

brutalisht mendje të ndritura(Will Bradbury, 1972, p.259) 

“Fëmijë me paaftësi në të nxënë në një shkollë qendrore në Braund Brook, 

N.Y gjatë gjithë kohës janë në një valë tensioni dhe lotësh, zënkash të pahijshme e të 

shpeshta. Ajo që i dallon ata dhe të tjerët si ata, nga fëmijët e tjerë normalë,  është një 

lloj problemi i veçantë, një problem i tillë që ndikon tek secili në mënyrë unike: këta 

fëmijë nuk mund të mësojnë siç duhet.  Është e vështirë të shpjegohet se, pse këta 

fëmijë kanë një problem të tillë, por ky përfshin sistemin nervor, atë triumf të biliona 

qelizave, të shqisave, të boshtit nervor dhe qelizave të trurit që kontrollojnë qenien 

humane.”(W. Bradbury, 1972, p. 260) 

Në këtë pafundësi kombinimesh, transmetimesh e transformimesh të këtyre 

qelizave dhe informacioneve të tyre, diçka ndodh gabim, ndoshta për arsye gjenetike, 

ndoshta si rezultat i një infeksioni të hershëm gjatë shtatëzanisë së nënës, ndoshta për 

arsye të një aksidenti në lindje apo një sëmundjeje. Për rrjedhojë, këta fëmijë nuk 

mund të përpunojnë me saktësi informacionin shqisor që vjen në trurin e tyre. 

Shumë nga këto çrregullime në tru janë të papërfillshme prandaj edhe fëmijët 

nuk janë të vonuar ose të paaftë për të krijuar marrëdhënie me të tjerët dhe zakonisht 

janë me inteligjencë mesatare ose më tepër se kaq. 
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Por, për një fëmijë, hyrja në një botë të programuar dhe të disiplinuar siç është 

ajo e klasës ku përfshihet të mësuarit e njohurive, qëndrimeve, vlerave edhe 

rregullave të grupit, të mësuarit gabim bëhet për ta një pengesë e rëndë dhe e 

rrezikshme. 

Kështu sipas Bradbury, një fëmijë ka vështirësi në të lexuar, në të shkruar dhe 

për të ndjekur rregullat  në  klasën e parë. Ai ka vështirësi të kuptojë ato që dëgjon. 

Dëgjimi tij ështëi kontrolluar me kujdes, por sapo informacioni shkon në tru ai nuk 

ndjek rrugën e duhur. Kështu ai thotë i shqetësuar se s‟kupton asgjë dhe kërkon t‟ia 

përsëritin informacionin. Ai ka problem të dallojë tingujt M dhe N, D dhe B, dhe kjo e 

pengon të lexojë dhe të formojë fjali. Vështirësia që ka për të kujtuar rrjedhën e 

ngjarjeve e pengon për të riprodhuar renditjen e duhur të shkronjave të   alfabetit.  Më 

e keqja qëndron se ai është hiperaktiv dhe kjo e pengon të jetë si të tjerët, nuk bën ato 

gjëra që fëmijët e tjerë i bëjnë me lehtësi. Të gjitha këto zhvillojnë tek ky fëmijë 

ankthin për të mësuar dhe vështirësojnë çdo përpjekje tjetër. 

Të tjerë fëmijë mund të jenë hiperaktivë ose kanë intervale të shkurta të 

vëmendjes, nuk përqëndrohen, nuk  planifikojnë  e kontrollojnë vëmendjen, kanë 

probleme me pjesëmarrjen në veprimtari.  Secili fëmijë, me mënyrën e vet, është i 

paaftë të bashkëveprojë me rrjedhën e shenjave, simboleve, tingujve në shkollë. 

Për t‟i përshkruar këta fëmijë, sot përdoret termi „paaftësi e të nxënit” ose më 

saktë “fëmijë me paaftësi në të nxënë”, në vend të fjalës „verbëri, disleksi, dëmtime 

minimale të turit‟ që janë përdorur në të kaluarën. 

Paaftësi e të nxënit, është një përgjithësim i mirë sepse është mjaft i gjerë dhe 

në përmbajtje reflekton tërësinë e problemeve  të fëmijëve dhe ndihmon në 

identifikimin e vështirësive. 

Fëmijët e diagnostikuar për paaftësinë e tyre, janë me fat. Ata mund të marrin 

ndihmën që iu duhet, të tjerë mbeten pa ndihmë dhe dështojnë kur munden. Kjo është 

shkatërruese. 

Një nënë e shqetësuar sheh se diçka po ndodh gabim me fëmijën e saj dhe 

përpiqet të gjejë se çfarë është. Kjo  mund të jetë nevoja për syze të reja, ushtrime 

speciale për sytë, doza të shumta vitamine, ushtrime model të krijuara për ta lëvizur 

fëmijën përgjatë stadeve të zvarritjes, rrokullisjes, në zhvillimin e tij. Dhe më pas një 

sugjerim për të kontrolluar sytë e fëmijës, sepse ai ka një problem me pamjen 

(Bradbury, 1972). 
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“ Unë mund të qaj kur mendoj për djalin tim, i cili ulej qetësisht në shkollë, pa 

ndonjë problem; atë  e tallnin për shkrimin e tij, duke u përpjekur fort që të lexonte 

librin, që lëvizte sa andej – këtej  duke mësuar fjalët dhe jam e sigurt që e urrente 

gjithë këtë. Ky djalë donte të dinte rreth gjithçkaje.”(Po aty, p. 262) 

Shumë prej fëmijëve me paaftësi në të nxënë  që nuk mund të marrin ndihmën 

e duhur, qëndrojnë të qetë në vite. Rezultatet mund të jenë relativisht të vogla, në raste 

të tjera mund të jenë dëmtuese. P.sh.,  një vajzë 13 vjeçare e cila s‟mund të shkruante, 

nuk u zbulua deri në klasën VII, sepse nëna e saj i bënte të gjitha detyrat e shtëpisë. 

Një  17 vjeçare e konsideruar lexuese e ngadalshme nga prindërit e saj, bëri vetë disa 

kurse sekretarie, të cilat treguan se kishte koficient inteligjence të lartë, një ndjenjë 

faji dhe pasigurie, problem të përqendrimit të vëmendjes, por pasi u ndihmua, shkoi 

në një kolegj për më të vegjëlit dhe më pas në një shkollë 4-vjeçare, ku ajo u bë 

udhëheqëse e zonja dhe bënte listën e dekanit  (Bradbury, 1972). 

Fëmijë të tjerë me paaftësi në të nxënë e përjetojnë gjendjen e tyre duke u 

sjellë ashpër, me agresivitet me qëllim që të fshehin pasiguritë dhe paqartësitë e tyre. 

Në fillimet e adoleshencës në këto kushte ata janë të humbur, të çorientuar, të 

paracaktuar të dështojnë dhe të shfaqin sjellje shmangëse. 

Në një studim është gjetur se 80 % e grupit shmangës karakterizohej nga 

paaftësi në të nxënë. Një tjetër studim provoi se shmangësit e sjelljes vuanin nga 

problemet e gjuhës, të perceptimit dhe koordinimit motor, vështirësi të ngjashme këto 

me ato që shfaqin fëmijët jo shmangës me paaftësi në të nxënë. 

Studimi dhe trajtimi i fëmijëve me paaftësi në të nxënë do të motivojë 

edukatorët në përcaktimin e teknikave të veçanta për të ndihmuar këta fëmijë, duke 

planifikuar metoda për të mësuar fëmijët jo në mënyrën që një sistem dikton, por në 

harmoni  me unitetin e mendjeve të tyre. 

2.1.3. Çfarë  i shkakton paaftësitë e të nxënit? 

 

Asnjë nuk mund ta thotë me siguri, por ka një sërë mundësish. Ato mund të 

transmetohen gjenetikisht. Në disa studime është gjetur një korrelacion (30% - 40%) 

ndërmjet problemeve të të mësuarit të prindërve dhe pasardhësve të tyre, i cili 

sugjeron një trashëgim të sistemit nervor. Gjithashtu ndonjë lloj traume, infeksioni 

ose çekuilibrimi metabolik pas ngjizjes, apo mungesa e oksigjenit para lindjes si edhe 

kohëzgjatjet laboratorike e lindjet kirurgjikale, mund  të përkeqësojnë organin që 
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prodhon qindra miliona lidhje nervore që përpunojnë e transmetojnë informacionin. 

Është e vështirë për të identifikuar një fëmijë me paaftësi në të nxënë. Fëmijët mund 

të jenë hiperaktivë dhe mund të kenë probleme me sjelljen, intervale të shkurtra  të 

vëmendjes, paqendrueshmëri dhe mund të mos jenë të paaftë për të nxënë. Por, siç 

duket, probleme të tilla mund të ndikojnë në vështirësitë perceptuese të tyre. 

 

2.1.4. Disa drejtime të shfaqjes së vështirësive në të nxënë 

-Humbja e interesit në të nxënë 

 

Shumë fëmijë me vështirësi në të nxënë (me gjithë entuziazmin që prek 

qëndrimet e tyre pa hyrë në shkollë), sapo fillojnë shkollën, pasqyrojnë një rënie 

interesi total që për prindërit është e çuditshme, si një proces që ka ndodhur gjatë një 

nate. Nga një fëmijë në gjendje të lumtur dhe të etur për të mësuar me të filluar 

shkollën deklarojnë se “e urrejnë shkollën dhe çfarë është lidhur me të”. 

Nxënës të tjerë, bëhen indiferentë me subjekte që i kanë interesuar më parë. 

Një nxënës që ka vështirësi në përmbajtjen e një pjese mund të ketë pëlqyer 

matematikën, diturinë në shkollën fillore, por fillon t‟i bjerë interesi për to në shkollën 

9-vjeçare, ku mësimi i shkencave kërkon një punë më të madhe, kërkim, arsyetim e 

këmbëngulje. Nxënësit me vështirësi mesatare që janë të suksesshëm  në shkollë 

fillore mund të demotivohen në shkollën 9-vjeçare, sepse nuk përballojnë dot aftësinë 

e organizimit e të mbajtjes mend të një vëllimi të madh informacioni. 

Këta fëmijë bëhen ekspertë për t‟u vonuar dhe u duhet më shumë kohë për të 

bërë detyrat e shtëpisë. Shpesh nxitojnë, i lenë ato të papërfunduara, ankohen për 

lodhje, dhimbje stomaku etj. dhe luten për të braktisur detyrat shkollore ose të 

qëndrojnë në shtëpi. Në këto raste, këto gjendje nuk janë të trilluara, por janë të 

lidhura me stresin. 

Humbja, jo e pritshme e interesit për të mësuar (sido që të jetë,e 

menjëhershme ose graduale),  është shenjë që kërkon domosdoshmërisht ndërhyrjen e 

edukatorëve. 

           -   Refuzimi për të folur për shkollën 

 

           Për fëmijët, të cilët më parë flisnin për shkollën edhe tani përgjigjen me një 

fjalë të vetme (Çfarë ndodhi në shkollë: “Asgjë”), do të ishte një ide e mirë të kërkonit  

se çfarë e ka dëmtuar entuziazmin e tij. 
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- Humbja e krenarisë për detyrën shkollore 

 

Fëmijët me probleme në të nxënë shpesh bëhen të turpshëm  për detyrat me 

shkrim që janë rrëmujë dhe të korrigjuara nga mësuesi. Prindërit duhet të shqetësohen 

nëse fëmijët nuk i sjellin rezultatet në shtëpi dhe nuk i tregojnë ato. 

- Rezultate të papritura 

 

     Nxënësi nuk shkon mirë në shkollë siç shpresohej me gjithë inteligjencën, 

mundësitë dhe shëndetin e tij. Shumë faktorë mund të ndikojnë në paraqitjen 

shkollore. Disa nxënës me vështirësi në të nxënë, kanë nevojë për një lloj ndihme. 

Prindërit duhet të shqetësohen kur fëmijët e tyre kanë vështirësi në të lexuar, në 

shkrim, në aritmetikë ose kërkojnë një vëmendje më të gjatë për të kuptuar  një mësim 

mesatar. 

Studimet sugjerojnë se sa më gjatë fëmijët të mundohen të luftojnë me këto 

mësime pa ndihmën e duhur, aq më të pakta janë shanset e tyre për të arritur 

moshatarët. 

 

-Rënia e besimit dhe e vetëvlerësimit 

 

Është ndoshta „efekti anësor‟ më i zakonshëm i paaftësisë së të nxënit. Shpesh 

fëmijët fajësojnë veten e tyre për problemet e shoqëruara me këto mangësi, si 

rezultatet e ulta në shkollë, dështime të ndryshme, mungesa e të pranuarit nga shokët 

etj. Ata supozojnë se janë budallenj, se nuk shkojnë mirë në shkollë dhe janë të 

papëlqyeshëm, se nuk kanë shumë shokë, etj. Vetëvlerësimi i ulët minon motivimin  

mësimor; fëmijët e shohin veten të paaftë për të mësuar dhe për të këmbëngulur për 

arritje të suksesshme. 

- Problemet e sjelljes emocionale 

 

Kur fëmijët me vështirësi në të nxënë fillojnë shkollën, problemet e sjelljes 

fillojnë të shumëfishohen. Zhgënjimi, ankthi, të kombinuara me arritje të ulta dhe me 

marrëdhënie sociale të pasukseshme, kanë ndikime emocionale tek fëmijët. Fëmijët 

reagojnë në mënyra të ndryshme që varen nga rrethanat konkrete apo temperamenti i 

fëmijës. Të rriturit i shohin problemet e të nxënit si rezultat i sjelljeve të 

papërshtatshme në vend që të mendojnë ndryshe. Fëmijët me vështirësi në të nxënë 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

24 
 

akuzohen se janë kokëfortë, të pandjeshëm, të papërgjegjshëm, jobashkëpunues. Për 

arritjet e ulëta fajësohen mësuesit, prindërit fajësohen për mungesën e vullnetit, 

dëshirës, indiferencës për të shpenzuar të gjitha energjitë e nevojshme. Këto 

keqkuptime sjellin konflikte me të rriturit dhe shtojnë nivelin e stresit tek fëmijët. Në 

mungesë të ndonjë shpjegimi tjetër, nxënësit i shohin anët negative të tyre si korrekte,  

pajtohen më lehtë me to dhe nuk bëjnë asnjë përpjekje për t‟i luftuar ato. 

Këto probleme rrallë zgjidhen vetë.  Ato kërkojnë një programim të mirë të 

punës që kombinon këshillimin profesional me ndërhyrjen në shkollë. 

-Ankesa të përsëritura për mërzitje, gjithashtu mund të tregojnë që nxënësve 

nuk u jepen detyra të përshtatshme për nivelin e tyre intelektual 

 

2.1.5. Përtej stigmatizimit të fëmijëve me vështirësi në të nxënë, të dhëna dhe 

alternativa. 

 

Çdo fëmijë është një tërësi unike aftësish, talentesh dhe kufizimesh. Disa 

nxënës shfaqin edhe paaftësi në të nxënë, çrregullime të komunikimit, të sjelljes apo 

të fushës emocionale, paaftësi intelektuale, paaftësi fizike, dëmtime të shikimit, 

vështirësi në të dëgjuar, çrregullime të spektrit të autizmit, dëmtime për shkak të 

traumave të trurit, apo një kombinim problemesh të ngjashme (Rosenberg, Vesteling, 

McLeskey, 2008) . 

Sipas Woolfolk, etiketimi i nxënësve është një çështje e diskutueshme; shpesh 

ai kthehet në një profeci që duhet përmbushur dhe që nuk mund të ndryshohet. Të 

tjerë e shohin etiketimin si mbrojtje të fëmijës me „nevoja të veçanta‟ sidomos në 

arsimin fillor. 

Etiketat i stigmatizojnë, i mbrojnë dhe i ndihmojnë në të njëjtën kohë nxënësit 

(Hollahan, Lloyd, Lauftman, Weiss & Martinez, 2005). 

Është e rëndësishme, që këto etiketa, të mos përdoren në mënyrë abuzive duke 

keqinterpretuar situata të ndryshme të të nxënit që reflektojnë rezultate të ulta në 

shkollë për shumë nxënës. 

Nxënësit më paaftësi në të nxënë mund të mësojnë më ngadalë, mund të kenë 

probleme me gjuhën e dytë, mund të kenë vështirësi për shkak të mungesave në 

shkollë etj.  Paaftësia shpreh mungesën e aftësisë për të bërë një veprim të caktuar. 

Handikapi përbën një disavantazh që shkaktohet nga një paaftësi në një situatë të 
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caktuar.  Është e drejtë  që të mos krijohen handikape për njerëzit me mënyrat se si 

reagohet rreth paaftësisë së tyre. 

Se sa ia del një fëmijë handikapat, kjo varet më pak nga natyra, ashpërsia dhe 

momenti i shfaqjes, sesa nga qëndrimi i prindërve si fillim dhe, më pas, nga ai i 

bashkëmoshatarëve dhe mësuesve, rrjedhimisht edhe nga shoqëria. Kjo përcakton se 

si ky fëmijë ndihet për veten dhe handikapin e tij. Kjo është konfirmuar dhe nga 

studimet (Tizard & Grad, 1961; Pringle & Fiddes, 1970; Dinnage, 1971 / 1972; 

Pilling, 1972/ 1973; Young, Birchall,  Davie & Pringle, 1970; Pringle, 1965/ 1970). 

Këtë e ilustrojnë dhe biografitë e gjalla të atyre që kanë triumfuar vetë mbi paaftësitë 

e rënda (Carlson, 1952; Brown, 1954; Pringle K.M, 1975). 

- Vështirësitë në përmbushjen e nevojave bazë psikologjike 

 

Në thelb nevojat e handikapatëve janë të njëjta me nevojat e fëmijëve normalë 

por prezenca e paaftësive përbën një problem më vete. Kjo do të konsiderohet në 

aspektin psikologjik si më poshtë: 

- Dashuria dhe siguria  

 

Për të dhënë siguri, dikush duhet të ndihet vetë i sigurt. Por, këtë siguri, 

shumica e prindërve të fëmijëve handikapatë nuk e kanë, shumica janë të shqetësuar 

nga mungesa e njohurive të veçanta dhe nga frika e të qenit i paaftë për të plotësuar 

nevojat e tij të veçanta, shumica ndihen si fajtorë ose kanë turp. Gjithashtu, ka shumë 

pak mbështetje nga familja dhe shoqëria, sepse dhe ata vetë s‟kanë përvojë në rritjen e 

fëmijës handikap. 

Në shkollë, gjithashtu, vështirësi të veçanta paraqiten në plotësimin e nevojave 

të fëmijës, vetëm nëse ky fëmijë është nga ata të paktë për të cilët është vendosur një 

diagnozë e saktë dhe është caktuar një vend i përshtatshëm në një shkollë të 

përshtatshme (normale ose speciale) dhe një plan edukativ afatgjatë i cili është 

siguruar gjatë gjithë jetës shkollore. 

“Nëse paaftësia e një fëmije nuk arrin të diagnostikohet dhe përpiqet vetë  të 

hyjë në marrëdhënie me fëmijët e tjerë normalë, atëherë ai fëmijë do ndihet inferior 

dhe dështak. Për të verbërit dhe për ata që kanë handikape fizike, është më e 

pranishme simpatia që ndihet ndaj tyre, ndërsa fëmijët me handikap mendor janë më 

shpesh subjekt talljesh. Nëse një mësues nuk ka njohuri dhe përvojë të merret me 
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fëmijët handikapë, atëherë ai do ndihet i paaftë të bashkëpunojë ashtu siç duhet. Nëse, 

plus kësaj, atij i duhet të përballet dhe me një klasë të madhe, atëherë një fëmijë 

handikap do t‟i duket asaj si një barrë dhe ai vetë do ndihet i tillë” (Pringle, 1975). 

Prindërit ndihen të shqetësuar dhe shpesh në ankth për fëmijët e tyre 

handikapë dhe kjo është krejt natyrale. Ky shqetësim mund të shfrytëzohet për të 

siguruar motivimin e duhur për të treguar një kujdes, për t‟i kushtuar kohë të 

nevojshme fëmijës së tyre në mënyrë që ai të kapërcejë brenda mundësive, efektet e 

ndryshme te paaftësisë. 

Fjalë të tilla si „i veçantë‟, „nevoja të veçanta‟, „paaftësi‟ kanë një ngjyrim kaq 

të keq sa që i detyrojnë nga njëra anë prindërit t‟i shohin ndryshimet si diçka që nuk 

duhet pranuar, por duhet shmangur. Nuk është ëndrra e një prindi të ketë një fëmijë 

me nevoja të veçanta , (Snow, 2013). Nga ana tjetër, mësuesit i përgjithësojnë 

problemet dhe vështirësitë. (Smith, 2005, Booth & Ainscow, 2011). Ky etiketim 

mund të nxiste idenë se fëmija ka nevojë për veprimtari të veçanta dhe mjedise të 

veçuara, duke marrë parasysh mundësinë për të reduktuar kohën e shpenzuar në 

veprimtari dhe mjedise të përbashkëta. 

Shpesh, emocionet, megjithëse janë shoqëruese të përhershme të të gjithë 

njerëzve, mund të bëhen një faktor i dëmshëm që e bën njeriun të paaftë të vendosë 

marrëdhënie të rregullta sociale me të tjerët dhe e vështirëson pozicionin e tij në 

shoqëri dhe në një situatë të caktuar sociale. 

Shumica e fëmijëve, e djemve dhe e vajzave, e kalojnë fëmijërinë e tyre pa 

probleme, por ka shumë të tjerë që problemet emocionale u krijojnë  vështirësi, p.sh. 

ndjenja e theksuar e turpit. Në qoftë se në moshë të hershme një fëmijë dështon në 

përpjekjet për t‟u angazhuar shoqërisht me të tjerët ose është i ndrojtur, frikësohet nga 

lidhja me të tjerët, ka shumë mundësi që ky fëmijë të bëhet i mbyllur dhe të vuajë nga 

turpi i theksuar. 

Krijohet kështu një rreth vicioz, ku fëmija ndërton mjedisin e tij për të 

minimizuar kontaktet e mundshme sociale. Në qoftë se këto kushte nuk ndryshojnë, 

fëmija mund të vazhdojë kështu edhe kur të rritet, duke krijuar një gjendje 

disavantazhi për veten, sepse marrëdhëniet e tij sociale me të tjerët janë të kufizuara 

dhe sjellja e tyre bëhet edhe pengesë për t‟u shfaqur në lloje të tilla veprimtarish që do 

t‟a ndihmonin të evitonte ndrojtjen dhe turpin e vet. 
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Në moshën shkollore këta fëmijë quhen si me paaftësi në të nxënë, ose me 

turbullime  emocionale.  Një etiketim i tillë mund të jetë i dëmshëm, ndërkohë kur 

duhet që ata të angazhohen në veprimtari të tilla që i ndihmojnë të kapërcejnë 

vështirësitë e tyre emocionale. 

Shumë njerëz flasin për vështirësi emocionale si për sëmundje, duke përdorur 

fjalë të tilla si  „çrregullim‟ ose  „shqetësim‟ duhet nënvizuar se një njeri i shqetësuar 

emocionalisht është më mirë të ndihmohet se sa të etiketohet ose denigrohet. Me 

fëmijët që kanë probleme emocionale nuk duhet të veprohet si në mjekësi ku 

fokusohet tek sëmundja. E mira është, sipas specialistëve, psikologëve apo 

terapistëve, që fëmija të shihet si i tërë, pra jo vetëm problemi i tij, të evidentohen 

edhe sjelljet e tij të zakonshme, forcat, mundësitë dhe  talenti i tij. Duke e trajtuar në 

këtë mënyrë nuk do të duket sikur specialisti do ta shpëtojë fëmijën nga ndonjë e keqe 

apo sëmundje, por do të përpiqet ta ndihmojë fëmijën konkretisht duke e harmonizuar 

atë me njerëzit e tjerë të jetës së tij dhe sidomos duke e harmonizuar me veten e tij. 

Pra, si konkluzion një fëmijë i shqetësuar emocionalisht nuk është i sëmurë. 

Problemet emocionale janë thellësisht të ndryshme nga ato fizike.  Në qoftë se 

fëmija ka një dhimbje në grykë apo ndonjë infeksion tjetër, kjo mund të 

diagnostikohet lehtë dhe pasi është diagnostikuar, mjekohet lehtë. Situata nuk është e 

njëjtë kur kemi të bëjmë me ndjenjat dhe sjelljet e njeriut. Problemet emocionale 

shumë rrallë mund të kenë  një shkak të thjeshtë; ato gjithmonë rezultojnë nga një 

lidhje komplekse e faktorëve biologjikë, psikologjikë dhe socialë. Për këto arsye dhe 

diagnostikimi është i vështirë. Megjithëse diagnoza e psikiatrit mund të duket 

shkencërisht e saktë, ajo është bazuar vetëm në atë  që fëmija ka referuar vetë për 

ndjenjat e tij dhe në interpretimin e tij subjektiv. 

Etiketimi mjekësor mbart në vetvete rrezikun që një fëmijë normal të 

stigmatizohet dhe të kthehet në një rast të veçantë, kjo sepse i referohet problemit të 

fëmijës dhe jo fëmijës në tërësi me problemet, por edhe me anët e tij pozitive. Këto 

trajtime të ngushta që kanë për qëllim vetëm „mjekimin‟, mund të humbasin përmasa  

shumë të rëndësishme të jetës së fëmijës. 

Zakonisht njerëzit e pranojnë sjelljen dhe personalitetin e të rriturve ashtu siç 

është, por nuk mbajnë këtë  qëndrim kur një fëmijë duket i çuditshëm ose i ndryshëm 

nga të tjerët. Kështu, prindërit, sapo shohin ndryshime në sjelljen e fëmijës që mund 

të vijnë nga problemet emocionale, kërkojnë të konsultohen me mjekun apo 
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psikologun sepse janë të shqetësuar për sjelljen atipike të fëmijës së tyre. Për 

shembull prindërit e një fëmije  nëntëvjeçar janë të shqetësuar se fëmija i tyre ka 

vetëm një shok dhe preferon të luajë vetëm pjesën më të madhe të kohës. Për 

specialistin, një rast i tillë mund të jetë shqetësues në qoftë se fëmija ka qenë 

vazhdimisht i shoqërueshëm dhe papritur bëhet i vetmuar. Ndërsa, prindërit e këtij 

fëmije pohojnë se fëmija i tyre ka qenë vazhdimisht i vetmuar, sjellja dhe rezultatet e 

tij në shkollë janë të mira. Në këtë rast kemi të bëjmë me një sjellje të pazakontë, por 

normale, sjellje që mund të jetë shkaktuar edhe nga qëndrimi i prindërve, nga teprimi i 

dëshirës për ta mbajtur fëmijën sa më pranë vetes, duke u vetëquajtur „shokë‟  të 

fëmijës, pa i lënë mundësi të shoqërohet me shokët dhe moshatarët e tij. 

Si konkluzion preferencat personale dhe stilet individuale të njerëzve edhe kur 

ato janë të pazakonta dhe shprehen me forcë apo fuqishëm, duhet të respektohen dhe 

nuk duhet të quhen patologjike. Të jesh anormal nuk do të thotë se je i “sëmurë”. 

2.1.6. Aspektet negative të kategorizimit 

 

Kategorizimi problemeve të fëmijëve mund të sjellë një sërë mangësish. Disa 

thonë se ka shumë arsye pse nuk duhet t‟i ndajmë problemet e sjelljes apo ato 

akademike të fëmijëve në kategori specifike. Më poshtë renditen disa argumente 

kundër kategorizimit: 

 Ulet pritshmëria e mësuesit 

 

“Pritshmëritë e mësuesit mund të ulen në qoftë se fëmija identifikohet thjesht 

si një fëmijë me probleme, si fëmijë me paaftësi. Në këto raste mësuesi ndihet i 

kënaqur duke dhënë pak dhe rrjedhimisht duke marrë pak nga fëmija. Si rezultat, 

fëmijët arrijnë vetëm një nivel të ulët.” (Wilmshurst, L., Brue, A., 2010, p. 18). Për 

shembull, fëmijët me vështirësi në të nxënë përcaktohen si jo të zgjuar, dembelë, të 

vështirë për t‟iu dhënë mësim dhe të paaftë për të përvetësuar shumë informacion dhe,  

nga ky kategorizim mësuesit e neglizhojnë punën. Por e vërteta është se fëmijët me 

vështirësi në të nxënë, mund të marrin shumë informacion. Thjesht  kanë nevojë për 

më shumë kohë, durim dhe përkushtim. 

 Emërtimi shkakton efekte që zgjasin. 

Kategorizimi është problem dhe për më tepër, duke i dhënë një emër apo 

„etiketë‟ mund ta shoqërojë individin për shumë kohë, ndoshta për gjithë jetën. Mund 
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të ndodhë që fëmija ta kalojë këtë problem, por emri i mbetet gjithmonë nga pas duke 

penguar ecurinë e tij në jetë. 

 Kohë e pamjaftueshme për t’u marrë me probleme të tjera. 

 

Klasifikimi i mënjehershëm i problemit mund të pengojë një mësues specialist 

apo psikologun e shkollës për të hetuar probleme të tjera që mund të shfaqen. “Për 

shembull, problemet e nervozizmit, ankthit, depresionit apo paaftësisë në të nxënë, 

duken si probleme të hiperaktivitetit (ADHD), por në fakt këto probleme mund  të 

shkaktohen edhe nga faktorë të tjerë dhe duke u cilësuar si pasojë e hiperaktivitetit, 

pengohet studimi i mëtejshëm i shfaqjes së tyre”(Wilmshurst, L., Brue, A., 2010, p. 

19). 

 Reagimi i fëmijëve ndaj problemit. 

 

Në  përgjithësi fëmijëve nuk u pëlqen të jenë ndryshe, të veçohen nga të tjerët 

në mënyrën e veshjes, modelit të flokëve etj. Nëse një fëmijë e di se ai vuan nga një 

çrregullim, kjo do të ndikonte në vetëvlerësimin e këtij fëmije dhe do të ndihej në 

ankth gjithë kohën nga fakti i të qenit ndryshe. Shumë prindër ndodhen në dilemë, 

nëse duhet t‟i tregojnë fëmijës së tyre për sëmundjen që mbartin apo thjesht duhet të 

heshtin për ta mbrojtur atë nga dhimbja që do t‟i shkaktonin. 

“Disa prindër zgjedhin ta diskutojnë problemin me fëmijën e tyre në mënyrë 

që ai ta kuptojë vështirësinë dhe të kuptojë që ka nevojë të punojë më shumë se sa 

bashkëmoshatarët e tij. E vërteta është se pjesa më e madhe e fëmijëve janë në dijeni 

të problemit të tyre dhe të mundohesh t‟i mbrosh ata nga kjo gjë është thjesht e 

pakuptimtë. Këta fëmijë janë si shumë njerëz të tjerë për të cilët është më mirë të 

largohen nga zyra e doktorit me një diagnozë se sa duke menduar se kanë një 

sëmundje misterioze”(Wilmshurst, L., Brue A., 2010). 

Duke i shpjeguar natyrën e paaftësisë së tij, fëmija ndihmohet të kuptojë se pse 

ai është duke marrë ndihmë të veçantë në shkollë ndërkohë që fëmijët e tjerë nuk kanë 

nevojë. Gjithashtu mund t‟i përmendet se aftësitë akademike janë njësoj si aftësitë e 

tjera atletike apo muzikore, disa njerëz i kanë këto aftësi ndërsa të tjerë jo. Dhe ata që 

i kanë duhet të punojnë fort për t‟i përmirësuar. 

Është e rëndësishme që fëmija të kuptojë pse prindërit po e ndihmojnë kaq 

shumë brenda dhe jashtë shkollës. Ndonjëherë duke e shtyrë fëmijën të lexojë një 
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libër rreth një fëmije që kapërcen pengesat ( apo t‟ia lexoni ju vetë), do ta motivonte 

shumë fëmijën të mos dorëzohej. 

 

 Shqetësimi i prindërve 

 

Kur një fëmijë shfaq një paaftësi të caktuar, prindërit ndonjëherë ndihen sikur 

janë ata shkaktarët e këtij problemi. Disa paaftësi kanë baza gjenetike, ndërsa disa të 

tjera vijnë si pasojë e ndonjë sëmundjeje apo aksidenti. Pavarësisht nga lloji i 

paaftësisë, nuk ka arsye pse prindërit të fajësojnë veten. Kur kuptojnë se fëmija e tyre 

ka një paaftësi të caktuar, prindërit pushtohen nga shumë  emocione.  Emocioni që 

haset gjithmonë është mërzitja, sepse në varësi të paaftësisë së fëmijës prindërit 

kuptojnë se vizioni që ata kishin krijuar në lidhje me të ardhmen e fëmijës së tyre do 

të ndryshojë dramatikisht. 

“Është e rëndësishme që prindërit të kenë gjithmonë parasysh se nuk janë 

vetëm; shumë prindër të tjerë ndodhen në të njëjtën situatë si ata dhe është e 

nevojshme për ta të kërkojnë një grup mbështetës në zonën e tyre dhe nëse nuk ka, 

mund të gjejnë në internet. Në këtë mënyrë, duke biseduar me të tjerët, duke ndarë me 

ta përvojat, emocionet, do të gjejnë forcën për t‟u përballuar me problemin” 

(Wilmshurts, L., Brue A., 2010, p. 20). 

 Shqetësimi i mësuesve 

 

Disa mësues, sidomos ata që janë fillestarë dhe nuk kanë përvojë të 

mëparshme pune me fëmijë me një paaftësi të caktuar, mund të ndihen përgjegjës për 

vështirësinë e fëmijës në të nxënë. Ata mund të fajësojnë veten që s‟po gjejnë dot 

mënyrën e duhur për ta ndihmuar fëmijën të mësojë. Ata nuk do të jenë të gatshëm të 

raportojnë problemin e fëmijës sepse do  të jenë vazhdimisht duke u përpjekur ta 

gjejnë vetë zgjidhjen. Në raste të tilla, mësuesit duhet të inkurajohen ta diskutojnë 

problemin me një specialist, në mënyrë që të marrin këshilla sa më efikase 

(Wilmshurts, L., Brue,  A., 2010). 

Është shumë e rëndësishme për mësuesit të bashkëpunojnë me specialistët dhe 

me prindërit në mënyrë që të arrihet qëllimi i përbashkët. 

Në një shkollë të qytetit të Korçës, një fëmijë autik nuk qëndroi gjatë në klasë 

për arsye se mësuesja e kësaj klase e pati shumë të vështirë të ndihmonte këtë fëmijë 
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dhe refuzoi të punonte me të. Një mësuese tjetër e shkollës në bashkëpunim të  

vazhdueshëm me prindin dhe psikologun e shkollës po punon me shumë përkushtim 

për të zbutur sa të jetë e mundur efektet negative të sjelljes së fëmijës. 

E gjitha kjo mund të jetë një fitore e madhe, ndonëse arritjet akademike janë 

shumë minimale. 

 

2.1.7. Cilët janë fëmijët që përfitojnë edukim të veçantë?
2 

 

Fëmijët që duhet të përfitojnë edukim të veçantë përfaqësojnë fëmijët e  

moshës 3 dhe 21 vjeç, të cilët kanë një shkallë të gjerë vështirësish apo probleme dhe 

nevoja speciale, që pengojnë të nxënët e tyre. Lista e mëposhtme përshkruan profilin e 

karakteristikavë që përfaqësojnë fëmijët që përfitojnë shërbimë të veçanta edukative  : 

 Fëmijët me nevoja të veçanta ndryshojnë sipas shkallës së aftësisë, 

fortësisë dhe dobësisë, moshës, stileve të të mësuarit, personalitetit dhe 

temperamentit. 

 Nxënësit që përftojnë shërbime për edukim special përfaqësojnë një 

shkallë të gjerë karakteristikash sociale, ekonomike dhe kulturore. 

 Të gjithë nxënësit që përftojnë shërbime për edukim të veçantë, 

vlerësohen nga nevojat unike për të mësuar. 

 Nxënësit që përfitojnë shërbime të edukimit të veçantë do të sigurohen 

me një program individual edukimi, që hartohet specifikisht për të plotësuar nevojat e 

tyrë të të mësuarit, duke sjellë modifikime në mësimdhënie e në materiale ose në 

metodat e tjera përshtatëse. 

 Krahas këtyre modifikimeve, nxënësit mund të kenë nevojë për 

shërbime të tjera plotësuese si terapi për të folurën, edukim fizik të përshtatshëm  ose 

shërbime këshilluese. 

 Nëse disa fëmijë mund të kenë nevojë për rregullime të vogla për të 

pasur sukses, të tjerë me probleme shëndetësore kronike ose paaftësi të shumëfishta 

mund të kenë nevojë për ndihma më komplekse. 

 Disa nxënës mund të kënë mangësi njohëse si p.sh. vonesa 

intelektuale, që variojnë nga prapambetjet mendorë të lehta në ato më të rënda, dhe 

rrjedhimisht kërkojnë më shumë kohë dhe përsëritje për të përpunuar informacionin. 

                                                           
2
Ky përcaktim është marrë nga libri i Wilmshurts, L., Brue, A.,2005, The Complete Guide to Special 

Education (For parents, teachers, and administrators),  Jossey – Bass, A Wiley Imprint. (2nd ed.) 
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 Disa nxënës të tjerë mund të mos kenë paaftësi njohëse, megjithatë 

mund të kenë vështirësi në të nxënë si pasojë e një sërë problemesh që lidhen me 

perceptimin, me marrjen e informacionit, shprehjen e tij ose aftësinë për të kujtuar 

këtë informacion. 

 Disa nxënës mund të kenë nevojë për pajisje teknike për të përshtatur 

programin mësimor sipas paaftësisë ndijore të nxënësit si p.sh. probleme me pamjen 

ose dëgjimin. 

 Për disa nxënës mund të lindë nevoja për disa pajisje që të sigurojnë  

dhe përmirësojnë lëvizshmërinë e tyrë si p.sh. karrige me rrota. 

 Për disa nxënës të tjerë problemet emocionale ose të sjelljes mund të 

jenë një pengesë për procesin e të nxënit. 

 Nëse disa nxënës mund të kenë nevojë për një edukim të veçantë, në 

mënyrë që të plotësojnë boshllëkun mes performancës së tyre akademike dhe klasës 

së tyre për një kohë të kufizuar, për disa të tjerë ky shërbim mund të duhet përgjatë 

gjithë shkollës. 

2.1.8. Klasifikimi klinik dhe edukativ i paaftësive 

 

 Klasifikimi në fushën e edukimit të paaftësive të të nxënit fokusohet në 

ndikimin e tyre në aftësinë e fëmijës për të mësuar,  me qëllim hartimin e një 

programi individual për të plotësuar nevojat specifike të të nxënit. 

Praktikuesit e shëndetit mendor, gjithsesi, i klasifikojnë paaftësitë sipas 

kritereve klinike të paraqitura në Manualin Diagnostikues dhe Statistikor të 

Çrregullimeve Mendore (DSM-IV-TR) zhvilluar nga Shoqëria Amerikane Psikiatrike 

dhe janë më të interesuar për diagnozën si mjet për identifikimin dhe planifikimin e 

trajtimit të përshtatshëm për të zgjidhur çështjet e shëndetit mendor (Wilmshurts, L., 

Brue A., 2010, p. 30). 

Pesë kategoritë kryesorë që shqetësojnë më shumë raportin mësues-nxënës 

janë: 

i. Paaftësi Specifike të të nxënit (PSN) 

 

Siç e kemi theksuar, nxënës më paaftësi specifike të të nxënit kanë një 

koeficient inteligjence afër me mesataren dhe mbi të, por këta fëmijë kanë një 

çrregullim neurologjik që ndikon se si ata e përpunojnë informacionin në faza të 
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caktuara, si p.sh. marrja, klasifikimi, ruajtja dhe shprehja e informacionit. Këta fëmijë 

kanë një boshllëk mes potencialit të tyre për të mësuar dhe performancës reale 

akademike. Këta fëmijë nuk përbëjnë një grup homogjen sepse vështirësitë u përkasin 

një fushe ose një kombinimi unik të dy ose më shumë fushave.  

Sipas Departamentit Amerikan të Edukimit (2006) rreth 5 %e fëmijëve në 

shkolla vuajnë nga forma të PSM-së. Megjithëse një kohë mendohej që meshkujt 

kishin më shumë tendencë shfaqjeje të PSM-së se femrat, studimet e fundit e kanë 

vënë në pikëpyetje këtë teori. PSM-ja  mund të jetë e trashëguar ose mund të jetë 

rezultat i problemeve gjatë shtatëzanisë ose lindjes (si rezultat i mungesës së 

oksigjenit ose lindjes së parakohshme) ose si rezultat i aksidenteve (dëmtim të trurit) 

ose toksinave (ekspozim ndaj bojrave më përmbajtje plumbi). Tabelat më poshtë 

tregojnë llojet e vështirësive dhe se si ndikojnë në procesin e të nxënit. 

 

Llojet e ndryshme të paaftësive specifike të të nxënit 

 

PAAFTËSI 

SPECIFIKE 

TË TË 

MËSUARIT 

LËNDA 

PROBLEMAT

IKE 

FUSHAT E 

VËSHTIRËSISË 

SHEMBUJ TË VËSHTIRËSISË 

Diskalkulia 

(vështirësi në 

llogaritje) 

Matematikë Të kujtojë rregullat 

e matematikës, 

konceptet e 

matematikës, 

konceptin e kohës 

dhe lekut. 

Paaftësi në të numëruar me nga dy ose tre, 

mos të kuptuarit nëse një informacion është i 

nevojshëm në një problem të përshkruar me 

fjalë 

Disgrafia 

(kaligrafia) 

Hartim Kaligrafia, 

shqiptimi, 

organizimi i 

shprehjes në hartime 

 

Kaligrafi e pakuptueshme si pasojë e formës 

jo të rregullt të shkronjave dhe numrave, dhe 

hapësirës së çrregullt mes shkronjave. 

Fillimi i vështirë në të organizuarin e 

mendimeve. 

Disleksia 

 

Lexim 

Shqiptim 

Radhitja e 

shkronjave, tingujve 

dhe fjalëve. 

Konfuzion në 

drejtimin e fjalëve 

(majtas dhe djathtas) 

Problem në shkronjat anasjelltas(p/d),(6/9) 

Shkronjat të këmbyera(b/d); 

Zhvendosje shkronjash( trim/tirm), fjalë të 

këmbyera( sot/tos) 

Dispraksia Aftësi 

motorike 

fine, 

Zhdërvjelltësi 

manuale, koordinim 

Aftësi motorike fine si p.sh vizatimi, 

përdorimi i gërshërës, dhe lidhja e këpucëve 

Çrregullim të 

të mësuarit jo 

verbal 

Organizim 

pamor-

hapësinor, 

koordinimi 

motor dhe 

aftësi në 

matematikë 

Ndjenjë e gabuar e 

hapësirës, aftësi të 

varfra shoqërore 

Aftësi të varfra sociale si pasojë e të mos 

qenit të ndërgjegjshëm për mjetet pamore-

hapësinore sociale,shprehje të varfra të 

fytyrës dhe hapësirës personale 
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Si mund të ndikojnë problemet në përpunimin e informacionit në të nxënë? 

 

FUSHA E NDIKIMIT TË  

TË MËSUARIT 

VËSHTIRËSITË E PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT 

LIDHUR ME KËTO PAAFTËSI 

Marrja e informacionit: 

njohja e informacionit, aftësitë 

receptuese 

Njohja e informacionit: marrja e informacionit npm shqisave(të 

parët, të dëgjuarit, prekja dhe nuhatja) 

Kërkon aftësinë për të përzgjedhur informacionin dhe 

anashkaluar pamjen (drejtimin e shkronjave, hapësirat) dhe 

tingujt( diskriminimin e auditorit dhe ndërgjegjshmëria fonetike) 

Integrimi i informacionit: 

Kodifikimi, ruajtja, integrimi dhe 

dhënia kuptim e informacionit të 

marrë 

Interpretimi i informacionit: 

Të dhënit kuptim të informacionit të marrë: 

Organizimi i informacionit (përzgjedhja, radhitja dhe lidhja me të 

mësuarin e mëparshëm) 

Ruajtja e informacionit (të kesh një arkivë të dokumentuar 

mendore) 

Të rigjesh informacionin (të jesh i aftë të kujtosh se si e ke ruajtur 

informacionin, psh. Kategoria emër) 

Kërkon aftësinë për të përqëndruar, organizuar dhe 

radhiturinformacionin, të kryesh manipulime mendore ( kujtesë 

funksionale) dhe nxjerrësh informacion nga kujtesa afat-gjatë, të 

kuptosh marrëdhënien shkak-pasojë, të lidhësh informacionin 

pamor më atë dëgjimor dhe motor (të lidhësh tingujt me simbolet 

dhe të kujtosh sesi ta shkruash një shkronjë) 

Nxjerrja e informacionit: 

Përgjigjja ndaj informacionit: 

Të realizosh përgjigje të duhura 

ndaj informacionit të bazuar në 

marrjen dhe integrimin e 

informacionit 

Shprehja:Komunikimi nëpërmjet përgjigjeve gojore, të shkruarit 

ose motore 

Kërkon aftësinë për të penguar përgjigjet jo të duhura dhe për të 

filluar ato të duhurat („ndalo dhe mendo‟)  

dhe njohja e „kohës‟(shumë shpejt ose shumë ngadalë për t‟u 

përgjigjur), e „hapësirës‟ (shumë afër ose shumë larg: hapësira 

personale), dhe „intesitetit‟ të duhur (reagime minimale ose të 

tepërta) 

 

Plani i edukimit 

Megjithëse disa nga format më të rënda të PSN-së mund të hasen që në moshë 

të hershme, në shumicën e rasteve ato mund të identifikohen rreth klasës së dytë ose 

të tretë, sepse deri në atë moshë, shumica e fëmijëve kanë probleme me përpunimin e 

informacionit si pasojë e papjekurisë së moshës. Për shembull, ngatërresat e numrave 

dhe shkronjave janë të zakonshmë deri në moshën tetë vjeç dhe shpesh me rritjen në 

moshë, fëmijët e korrigjojnë veten e tyre. Gjithashtu, prapambetjet në të lexuar, 

shkruar dhe matematikë shpesh nuk dalin në sipërfaqe deri në klasë të tretë, sepse 

fëmijët deri atëherë zhvillojnë bazat e tyre. Megjithatë, prindërit ose mësuesit mund të 

kërkojnë një vlerësim psikologjik nëse janë të shqetësuar që fëmija e tyre mund të 

ketë PSN. Meqënëse shumë fëmijë me PSN kanë probleme  me arritjet akademike,  

ata mund të ndihen keq si rezultat i një vetëvlerësimi të ulët, ose mund të reagojnë në 

mënyrë agresive duke rezultuar në probleme me sjelljen.  
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Fëmijët më PSN shpesh provojnë vështirësi në marrëdhëniet e tyre shoqërore 

si pasojë e transferimit të informacionit nga një situatë në tjetrën, dështim në njohjen e 

çështjeve shoqërore ose probleme të tjera që kanë të bëjnë më vështirësinë 

neurologjike- përpunuese. Programet individuale për zhvillimin e aftësive shoqërore 

mund të jenë efikase për të ndihmuar fëmijën të kuptojë dhe për t‟iu përgjigjur 

stimujve shoqërore në mënyrën e duhur. Komunikimi i shtuar mes familjarëve dhe 

edukatorëve mund të ndihmojë në përmirësimin e suksesit të fëmijës,  në transferimin 

e informacionit nga një situatë në tjetrën. 

ii. Mungesa e Përqëndrimit dhe Çrregullimi i Hiperaktivitetit(AD/HD) 

 

Megjithëse AD/HD është një nga çrregullimet më të zakonshme dhe më të 

përhapura, ende nuk dihen plotësisht shkaqet e tij. Gjithsesi, studimet e mëvonshme 

kanë zbuluar një aktivitet të pakët të atyre pjesëve të trurit që kanë lidhje me 

planifikimin, përqendrimin dhe kontrollin e impulsivitetit dhe një funksionim jo të 

duhur të neurotransmetuesve (dopamin dhe norepinefrin). Si rrjedhojë, fëmijët me 

AD/HD shprehin një kombinim sjelljesh me këto simptoma,  si çrregullim 

përqëndrimi, impulsivitet dhe hiperaktivitet. 

Llojet e AD/HD. Ekzistojnë tri lloje të ndryshme të AD/HD që kanë të bëjnë 

me mënyrën se si shpërqëndrimi, impulsiviteti dhe hiperaktiviteti shprehen. 

a- AD/HD, lloji ku dominon hiperaktiviteti-impulsiviteti. Diagnostikimi i këtij  

lloji të AD/HD ndodh kur fëmija shfaq 6 nga 9 simptomat e mundshme:  

Gjashtë simptomat 

Hiperaktiviteti Impulsiviteti 

 Nervoz, përpëlitet  Probleme për të pritur radhën e tij/saj 

 Probleme të qëndrojnë ulur kur 

u kërkohet të ulen 

 Fut hundët, i ndërpret të  tjerët 

 Vrapon, ngjitet në mënyrë të  

tepruar ( ose papushim kur 

është adoleshent) 

 Shpërthyes në përgjigje 

 Luan më zhurmë ose ka probleme 

të luajë qetësisht 

 

 Gjithmonë në gatishmëri  

 Flet në mënyrë të tepruar  

 

Kërkues të shumtë, Wilmshurst (2010), Woolfolk (2011) etj.,  kanë gjetur se 

fëmijët me këtë lloj AD/HD kanë vështirësi akademike sepse ngatërrojnë 

përpikmërinë me shpejtësinë, kanë probleme shoqërore për shkak se impulsiviteti dhe 

prirja  për të ndërhyrë në punët e të tjerëve shkaktojnë pakënaqësi. Sjellja e tyre 
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hiperaktive, impulsive dhe e zhurmshme zakonisht prish rutinën e klasës. Shpesh 

moskontrollimi i mirë i sjelljes nuk u jep kohën e nevojshme  për t‟u menduar dhe për 

të  shfrytëzuar të gjitha burimet në dispozicion për të zgjidhur problemet  e ndryshme.   

Si  rrjedhojë gjenden përballë problemeve të reja të shkaktuara prej vetë atyre. 

b- AD/HD, lloji ku dominon mungesae përqendrimit. Fëmijët me këtë lloj  

AD/HD kanë  një sjellje më të fshehur, më pak të dukshme. Këta fëmijë zakonisht 

nuk diagnostikohen dhe rrjedhimisht keqkuptohen dhe për një sy të pastërvitur 

ngjajnë dembelë dhe të pamotivuar. Fëmijët me këtë lloj AD/HD paraqesin gjashtë 

nga nëntë simptomat e mundshme. 

 

Gjashtë simptomat 

Mungesa e përqëndrimit 

 Vëmendje e pakët ndaj detajeve (humbasin pikat kyçe të një informacioni) 

 Probleme me ruajtjen e vëmendjes në detyrat e mërzitshme dhe përsëritëse 

 Nivel të lartë shpërqëndrimi; shpërqëndrimi që  ndërhyn me plotësimin e detyrës 

 Vëmendje e pamjaftueshme ndaj detajeve dhe punës organizative 

 „Duket‟ sikur s‟e ka mendjen 

 Probleme me organizimin e informacionit 

 S‟i ka qejf dhe i mënjanon detyrat që kërkojnë një përpjekje të konsiderueshme mendore 

 Harresa 

 Humbja e mjeteve të nevojshme për plotësimin e detyrave 

 

c- AD/HD lloji i kombinuar. Fëmijët që i plotësojnë kriteret si të llojit hiperaktiv- 

impulsiv dhetë llojit të mungesës së përqendrimit, konsiderohen lloji i kombinuar  dhe 

kanë vështirësi të konsiderueshme në arritjet akademike dhe marrëdhëniet me 

moshatarët e tyre. Ashtu si moshatarët e tyre hiperaktiv-impulsiv, këta fëmijë kanë 

probleme si pasojë e mungesave në ato qendra të trurit që kontrollojnë funksionet 

ekzekutive. 

 

Plani  i edukimit 

Nuk ekziston një test i veçantë që diagnostikon AD/HD. Megjithatë, mjeku i 

familjes është një burim i mirë për prindërit që janë të shqetësuar nësë fëmijët e tyre 

kanë AD/HD.  Kjo mund të realizohet kur mjeku i familjes shpërndan një pyetësor me 

listën e simptomave të AD/HD dikujt që ndodhet në shkollën e këtij fëmijë, ose një 

psikolog i shkollës mund të studiojë sjelljen e këtij fëmije në klasë dhe ua shpërndan 

pyetësorin prindërve dhe mësuesve. Gjithashtu, një problem tjetër i diagnostikimit 

është se simptomat e AD/HD ngjajnë dhe me simptomat e problemeve të tjera si 
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ankthi, abuzimi i fëmijëve, depresioni, çrregullimi bipolar ose çrregullimi i stresit 

post-traumatik (Wilmshurst, 2010). 

Nën kategorinë e Planeve 504, fëmijët me AD/HD mund të kualifikohen për 

ndihma plotësuese në mënyrë që të përmirësojnë rezultatet, ndihma si p.sh. zgjatja e 

kohës për të realizuar detyrat e dhëna, shkurtimi i listës së të dhënave etj. Këta fëmijë 

gjithashtu mund të përfshihen në kategorinë e edukimit të veçantë si  “Paaftësi të tjera 

të shëndetit” ,  nëse kanë një mangësi  “në vitalitet ose në gatishmëri, duke përfshirë 

gatishmëri të lartë ndaj stimujve të ambientit që rezulton në gatishmëri të kufizuar në 

lidhje me ambientin shkollor.” (Wilmshurst, 2010, f 48). 

Një projekt kërkimi i gjerë (MTA Grupi Kooperativ, 2004) i sponsorizuar nga 

Instituti Kombëtar i Shëndetit Mendor dhe nga Zyra e Edukimit të Veçantë në 

Departamentin Amerikan të Edukimit, ka rreshtuar katër ndërhyrje për fëmijët me 

AD/HD
3
: 

1. Edukimi i prindërve dhe mësuesve rreth AD/HD dhe llojit të ndihmës së  

nevojshme. 

2. Një menaxhim mjekësor të çrregullimit, duke pranuar natyrën neuro- 

biokimike të AD/HD. 

3. Ndërhyrje në sjellje dhe strategji në menaxhimin e problemeve në etapa si  

përfundimi i detyrave, kontrolli i impulsivitetit, etj. 

Ndërhyrje edukative duke përcaktuar fushat me progres jo të mirë akademik si pasojë 

e vështirësive: 

 Fillimi i detyrës 

 Përfundimi i detyrës 

 Sjellja gjatë detyrës 

 Kalim i suksesshëm nga njëra klasë/program në tjetrën 

 Aftësi organizative (përdorimi i një planifikuesi shkolle) 

 Bashkëveprimi më të tjerët 

 Komunikimi mes shkollës dhe shtëpisë 

 Marrja e shënimevë, aftësitë e studimit, menaxhimi i kohës. 

                                                           
3
 MTA Cooperative Group (2004), National Institute of Mental Health Treatment Study of ADHD 

follow np: 24-month outcomes of treatment strategies for attention deficit hyperactivity disorder. 

Archives of General Psychatry, 56. 
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iii. Vlerësimi i vështirësive emocionale dhe problemeve me sjelljen 

 

Fëmijët me çrregullime emocionale mund të kenë një varietet diagnozash. Në 

këtë kategori përfshihen fëmijët me ankth, depresion, skizofreni ose çrregullim 

bipolar. Nëse disa fëmijë me çrregullime emocionale kanë rezultate të mira në 

shkollë, disa prej tyre mund të kenë vështirësi me sjelljen si p.sh. kanë shpërthime të 

shpeshta, hedhin karriget dhe tavolinat, janë agresivë fizikisht dhe verbalisht. 

Përcaktimi i çrregullimeve emocionale fokusohet në problemet emocionale 

dhe të sjelljes që ndërhyjnë në performancën akademike në një nga pesë fushat 

(Wilmshurst L, Brue A, 2010) : 

1. Paaftësia e të nxënit që nuk shpjegohet nëpërmjet faktorëve intelektualë,  

ndijimorë ose shëndetsorë. 

2. Paaftësia për të zhvilluar ose ruajtur marrëdhënie ndërpersonale me moshatarët e  

tyre ose mësuesit. 

3. Sjellje jo të përshtatshme për moshën. 

4. Një gjendje e vazhduar depresioni ose mërzie. 

5. Prirja  për të shfaqur problemet personale ose ato që ndodhin në shkollë  në  

formën e simptomave fizike ose frikë. 

 

Karakteristikat shoqëruese 

 

Frika, ankthet dhe sjelljet agresive janë disa nga reagimet e zakonshme të 

fëmijëve si përgjigje e situatave stresuese në lidhje me suksesin në shkollë ose 

presionin nga bashkëmoshatarët. Megjithatë,  fëmijët me këtë lloj çrregullimi 

emocional i kanë më të rënda dhe më të shpeshta përgjigjet emocionale ndaj shumicës 

së situatave. Ka fëmijë që tregojnë sjellje të jashtme ( p.sh. shpërthime, agresivitet ose 

probleme me sjelljen), disa fëmijë të tjerë përgjigjen duke i mbajtur përbrenda 

emocionet, pra një sjellje të brendshme (nëpërmjet depresionit, ankthit, dhe parehatisë 

fizike). Disa fëmijë i shfaqin të dyja sjelljet e përziera (p.sh. edhe agresivitetin edhe 

ankthin/depresionin)(Wilmshurst, L., Brue, A., 2010). 

Sjelljet e  jashtme. Fëmijët që shpërthejnë kanë një sjellje shqetësuese në 

klasë çka sjell probleme shoqërore si refuzimi i tyre nga ana e bashkëmoshatarëve. 

Disa fëmijë mund të sulmojnë dhe trembin moshatarët e tyre më të dobët. 

Impulsiviteti i tyre mund të çojë që ata të veprojnë pa u menduar për pasojat e 
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veprimeve të tyre.  Kërkuesit tregojnë që shumica e fëmijëve agresivë i interpretojnë 

qëllimisht disa situata të dyshimta si të rënda dhe përgjigjen me qëndrim mbrojtës 

agresiv. Trajnimi i aftësive sociale të tyre për t‟i interpretuar më saktë situatat mund të 

jetë shumë frytdhënëse për ta. 

Sjelljet e brendshme. Fëmijët që janë të ankthshëm shpesh tërhiqen ose i 

evitojnë situatat që janë stresuese. Zakonisht, gjatë një kontrolli nga mjeku i familjes, 

ata ankohen për dhimbje dhe parehati fizike si p.sh. dhimbje koke, dhimbje stomaku, 

por pa gjetur një arsye fizike për këto ankesa. Zakonisht ankthi u rritet kur afrohen 

provimet ose testimet. Megjithëse frika është e zakonshme tek fëmijët, disa prej tyre 

zhvillojnë fobi dhe e organizojnë jetën rreth ritualeve (p.sh. numërim i përsëritur, 

kontrolli ose larja e duarve). Për të tjerë,  ankthi mund të jenë refuzimi për të shkuar 

në shkollë, p.sh. pas një sëmundjeje të gjatë ose në kohë stresi se mos shkëputet nga 

njëri prind për arsye të ndonjë aksidenti apo të ndonjë ngjarjeje që i ka ngjallur frikën 

e humbjes. 

Depresioni tek fëmijët është shumë i vështirë për t‟u diagnostikuar për shkak 

se fëmijët  nuk e kanë ende aftësinë për të kuptuar  ose shprehur natyrën komplekse të 

ndjenjave. Fëmijët që janë depresivë mund të ngjajnë më shumë të irrituar se sa të 

mërzitur dhe mund t‟i shprehin ndjenjat e tyre në mënyrë agresivë. Disa fëmijë, sipas 

Brue (2010), mund të tregojnë luhatje të shpeshta humori që karakterizohet me 

reagime emocionale të shtuara dhe irritim - një gjendje e njohur si çrregullim bipolar. 

Çrregullimi i rëndë emocional. Këta fëmijë mund të tregojnë çrregullim 

emocional që është shumë herë më i rëndë se moshatarët që kanë probleme   

emocionale të lehta deri në mesatare. Nëse  çrregullimet emocionale rezultojnë në 

frikë për vetë jetën e fëmijës (sjellje vetëshkatërruese) ose për jetën e moshatarëve të 

tjerë (kërcënime ndaj të tjerëve), atëherë kërkohet një alternativë tjetër edukative, ose 

e përkohshme,  ose e përhershme. 

 

Plani i  edukimit 

 Fëmijët që shpërthejnë dallohen lehtësisht. Këta lloj fëmijësh janë të parët që 

psikologët dëgjojnë nëpër shkolla; megjithatë ka shumë arsye pse një fëmijë sillet 

shumë dobët në shkollë. Shpesh  ndodhin shumë gjëra në jetën e një fëmijë, në shtëpi 

ose në shkollë, që fëmija nuk i kupton. Fëmijët mund të shpërthejnë kur janë të 

frustruar, si emocionalisht ashtu edhe mendërisht. Fëmijët që shpërthejnë (p.sh. me 

sjellje përçarëse ose agresivitet) tregojnë një sjellje të jashtme. 
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Por jo të gjthë fëmijët i përgjigjen stresit dhe frustracionit me shpërthim. Disa 

fëmijë mund të tërhiqen, bëhen të mërzitur ose me ankth, ose kanë një shkallë të gjerë 

ankesash fizike (somatike). Ata fëmijë që u përgjigjen ngjarjeve stresuese duke 

mbajtur problemin brenda thuhet se kanë sjellje të brendshme. Fatkeqësisht, këto lloj 

sjelljesh, si p.sh. depresioni, ankthi, ose ankesat fizike, janë shpesh të vështira për t‟u 

dalluar dhe mund të qëndrojnë të tilla për një kohë të gjatë. Në momentin që ato 

zbulohen, është vështirë të kuptosh arsyen. Një nga arsyet pse vlerësimi i problemeve  

emocionale dhe të sjelljes është i vështirë lidhet me faktin se  edhe vetë fëmija nuk i 

kupton ndonjëherë ndjenjat e veta. Ndryshe nga të rriturit, fëmijët jo gjithmonë mund 

të shpjegojnë me fjalë arsyen pse ata mërziten ose shqetësohen. Të rriturit shpesh nuk 

e kuptojnë që fëmijët mund ta fajësojnë veten e tyre për gjërat që ndodhin në shtëpi 

ose në shkollë që nuk janë nën kontrollin e tyre. 

“Një tjetër vështirësi në përcaktimin e natyrës së problemeve  emocionale dhe 

të sjelljes së fëmijës, është, se fëmijët, shpesh kanë probleme në më shumë se një 

fushë njëkohësisht, një gjendje që quhet „bashkësëmundshmëri‟. Disa nga fushat e 

përbashkëta të problemeve janë fëmijët që mund të kenë AD/HD dhe me një sërë 

problemesh të tjera sjelljeje si p.sh. çrregullimi i mosbesimit kundërshtues (ODD). 

Fëmijët që kanë ODD mund të jenë shumë negativë dhe refuzojnë të përmbushin 

kërkesat ose zgjedhin t‟i injorojnë ato tërësisht. Ajo që shumica e njerëzve nuk 

kuptojnë, është që disa çrregullime shfaqen ndryshe nga ajo që mund të presin të tjerët 

të duken. Për shembull, kur shumica e njerëzve mendojnë për AD/HD, ata kujtojnë që 

fëmija duhet të jetë hiperaktiv dhe impulsiv, i paduruar, që nuk pret radhën e tij dhe 

shpërthen.  Ky lloj AD/HD  zakonisht ndodh bashkë me ODD-në dhe kjo mund të 

shkaktojë probleme të rënda në shtëpi dhe në shkollë, meqenëse të dy sjelljet e 

jashtme kanë një efekt të rritur negativ kur kombinohen” (Wilmshurst, L., Brue, A., 

2010). 

Megjithatë ka dhe një lloj tjetër AD/HD, lloji i mungesës së vëmendjes. Këta 

fëmijë nuk janë hiperaktivë apo impulsivë, por shpërqendrohen lehtësisht, humbasin 

materialet e nevojshme dhe harrojnë. Këta fëmijë priren të zhvillojnë më shumë 

problemet e brendshme si p.sh. ankthi dhe depresioni. Megjithatë, është shumë e 

zakonshme për fëmijët të kenë më shumë së një çrregullim të brendshëm në të njëjtën 

kohë. Për shembull, një fëmijë mund të shfaqë në të njëjtën kohë simptoma edhe të 
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depresionit edhe të ankthit ose mund të shprehë ndjenjat e ankthit nëpërmjet ankesave 

fizike. 

 

iv. Nxënësit me çrregullime të gjuhës dhe të komunikimit 

 

Nxënësit me çrregullime të gjuhës dhe të komunikimit përbëjnë rreth 19% të 

nxënësve që përfitojnë shërbime shtesë. Çrregullimet e gjuhës mund të kenë shumë 

shkaqe. Një fëmijë që ka dëmtime të dëgjimit nuk arrin të flasë në mënyrë normale. 

Dëmtimet mund të shkaktojnë probleme neurologjike që pengojnë të folurin apo të 

mësuarit e gjuhës. Kur asaj që thotë fëmija nuk i kushtohet vëmendje  apo kur për 

shkak të problemeve emocionale, ata kanë një perceptim të deformuar për botën, të 

gjitha këto do të pasqyrohen në zhvillimin e tyre gjuhësor. Për shkak se të folurit 

përfshin edhe lëvizjet, çdo dëmtim i funksioneve motore që kanë të bëjnë me të 

folurin mund të shkaktojë çrregullime të gjuhës. Për  shkak se zhvillimi gjuhësor dhe 

mendimi janë kaq të ndërthurur , çdo problem në funksionet konjitive mund të ndikojë 

mbi aftësitë për të përdorur gjuhën.(Woolfolk,2011). 

v. Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe sindroma Asperger 

 

Autizmi bën pjesë në listën e paaftësive që kërkojnë shërbime speciale. Ai 

përkufizohet si paaftësi zhvillimi që prek në mënyrë thelbësore komunikimin verbal 

dhe joverbal, si dhe ndërveprimin shoqëror.  Zakonisht, kjo paaftësi shfaqet rreth 

moshës 3- vjeçare dhe ndikon negativisht në rezultatet e të nxënit (Woolfolk, 2011). 

Profesionistët e fushës përdorin termin çrregullime të spektrit të autizmit për të 

shprehur llojet e çrregullimeve që shkojnë nga format më të lehta deri në ato më të 

rënda si : vështirësitë me marrëdhëniet shoqërore, shmangia e kontaktit me sy, humbja 

e interesit në veprimtari, aftësi të pakta gjuhësore, interesa të ulta, monotoni, 

ndjeshmëri ndaj dritës, ngatërresa në situata të ndryshme. Sindroma Asperger është 

paaftësi e spektrit të autizmit që ka karakteristikat e tij, por më dukshëm shfaqet në 

fushën e marrëdhënieve shoqërore. 

Nxënësit me autizëm , kanë paaftësi intelektuale nga format më të lehta tek ato 

më të rënda; nxënësit me sindromën Asperger kanë nivele inteligjence nga mesatare 

në mbi mesatare. 
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2.1.9. Probleme me sjelljen dhe vështirësitë e të nxënit 

 

“Rritja është një sipërmarrje e vështirë dhe shpesh e palumtur për shkak të 

mungesës së përvojës së fëmijës. Sa  më i ri është, aq më shumë jeton në të tashmen 

dhe më pak rehat ndihet në kuptimin e perspektivës dhe nga njohuria që merret me 

kalimin e kohës” (Pringles, 1975). 

Pavarësisht se prindërit mund të mundohen t‟i mbrojnë fëmijët e tyre nga 

situata të frikshme, pavarësisht se sa të arsyeshëm dhe të dashur mund të jenë ata, 

pavarësisht shkollës që mund të zgjedhin për fëmijën e tyre, rritja është një proces i 

vështirë. Rrjedhimisht, dhe  fëmijët e kanë të vështirë herë pas herë t‟u përshtaten 

kërkesave dhe pritshmërive të botës së të rriturve. Atëherë cili është ndryshimi mes 

fëmijëve me probleme dhe fëmijëve problematikë? 

a- Koncepti i keqpërshtatjes 

 

Dallimet mes një fëmije me sjellje „normale‟ dhe „jonormale‟ kanë të bëjnë më 

shumë me shkallën sesa me llojin e sjelljes: një fëmijë i keqpërshtatur ngjan me një 

fëmijë normal në mënyrën se si reagon ndaj pasigurisë, xhelozisë, refuzimit, etj., por 

këto reagime i shfaq në një formë të tepruar. 

Të gjithë fëmijët kalojnë në faza të keqpërshtatjes së përkohshme. Këto 

probleme sjelljeje të përkoshme janë aq të zakonshme, saqë kur një fëmijë nuk ka 

shfaqur asnjë vështirësi konsiderohet si jonormal. Kështu reagime si: përdorimi i 

shpeshtë i shprehjeve mohuese të tipit „jo‟ dhe „s‟do të„ të një fëmije 3 vjeç, ankthi të 

një fëmije 7vjeç për të shkuar në klasë të parë, humori i paqendrueshëm i një 13 

vjecari, të gjitha këto reagime janë specifike të një moshe të caktuar dhe një stadi 

zhvillimi moshor përkatës. 

b- Kriteret për keqpërshtatjen 

 

Për të përcaktuar problemet me sjellje, përdoren pesë kritere ndihmëse. 

Kriteri i parë  është mosha kronologjike,  që do të thotë të shikosh sjelljen e 

fëmijës në kuadër të normave të zhvillimit moshor. Shpërthime inati të shpeshta janë 

të zakonshme në një fëmije 4 vjeç, të pazakonta në një moshë 7 vjeç, dhe më të rralla 

në një moshë 11- vjeçare, saqë tregojnë çrregullim serioz. 

Kriteri i dytë   është inteligjenca. Të gjykosh nëse një sjellje e caktuar devijon 

nga ajo që është normale vetëm nëpërmjet moshës, është e pamjaftueshme. Për 
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shembull, një fëmijë 8 vjeç që preferon të rrijë vetëm ose me të rritur dhe jo me 

bashkëmoshatarët e tij; që refuzon të nxjerrë mësime nga rutina; që nuk e pranon 

humbjen dhe qan me inat kur është i paaftë të zgjidhë një detyrë që i ka vënë vetes; që 

refuzon të flejë sepse nuk i del koha për të mbaruar detyrat që i ka caktuar vetes; që 

është kurioz, i ethshëm dhe e bezdisin ndërprerjet; dukshëm nuk është në të njëjtin 

hap me bashkëmoshatarët e tij. Gjithsesi, kur i njihet që ka një inteligjencë (ose siç do 

ta quanin të tjerët kapacitet intelektual) të ngjashëm me atë të një 12- vjeçari, atëherë 

sjellja e tij shihet më shumë si pjesë e një zhvillimi të përgjithshëm, të vrullshëm, sesa 

si një simptomë e çrregullimit emocional. Megjithatë aftësia intelektuale e lartë dhe 

keqpërshtatja nuk janë domosdoshmërisht dhe reciprokisht përjashtuese (Pringle, 

1975). 

Kriteri i tretë dhe i katërt janë intensiteti dhe përsëritja e një simptome të 

veçantë. Për shembull, shumë fëmijë kanë frikë, tregojnë gënjeshtra dhe vjedhin. Për 

vështirësitë emocionale duhet dyshuar, kur një fëmijë ka  kaq shumë frikë saqë,  sa 

zhduket një shfaqet një tjetër, ose kur vazhdon në trillimin e vazhdueshëm dhe në të 

besuarit në histori fantastike më gjatë se fëmijët e tjerë të cilët kanë arritur me kohë të 

dallojnë realitetin nga trillimi.  

Spas Pringle, nga njëra anë, ashtu siç natyra lejon një gamë të gjerë 

variacionesh fizike, ashtu mund të ndodhë edhe me stabilitetin emocional. Për 

shembull, ndryshime individuale për tipare si frika dhe afeksioni janë të dukshme 

edhe që në vitin e parë ose të dytë të jetës. Edhe  binjakët, të cilët janë biologjikisht të 

ngjashëm dhe të rritur pothuajse në mënyrë identike, tregojnë ndryshime individuale 

në zhvillimin shoqëror që në moshën 2- vjeçare. 

Por nga ana tjetër, vazhdon ai, ka një evidencë të gjeë, të mbështetur nga 

studime klinike, sociale dhe psikologjike, se pjesa më e madhe e keqpërshtatjes 

emocionale ka lidhje, për të mos thënë që edhe shkaktohet, me një ambient të 

papërshtatshëm familjar dhe shkollor. Nëse prindërit dhe mësuesit nuk tregojnë 

bashkëpunim dhe japin ndihmë, atëherë dhe fëmijët do ta kenë të vështirë të 

përballojnë situatat stresuese. Shprehja „nuk ekzistojnë  fëmijë problematike, por 

prindër dhe mësues problematikë‟ mbështetet në faktin që vështirësitë emocionale 

mund të zhduken plotësisht pasi u është dhënë ndihmë këtyre fëmijëve. 

Përderisa ka një bashkëveprim të vazhdueshëm mes trashëgimisë dhe mjedisit 

në zhvillimin e problemeve emocionale, atëherë është e vështirë t‟i shpjegosh këto 
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probleme emocionale duke i lidhur me njërin apo tjetrin faktor, apo të përcaktosh se 

deri në ç‟masë secili nga këta faktorë ndikon. Për shembull, një djalë mund të ketë 

trashëguar nga babai i tij gjaknxehtësinë dhe irritimin, por agresiviteti i tepërt mund të 

jetë dhe si pasojë e të qenit subjekt i shpërthimeve të shpeshta të inatit nga babai i tij,  

kjo e shoqëruar dhe me faktin që djemtë orientohen në identifikimin e tyre me figurën 

e babait. 

c- Konflikti dhe të nxënit 

 

“ Fëmijëve duhet t‟u lejosh të bëjnë çfarë të duan, sepse konflikti shkakton 

probleme me sjelljen”. Kjo është e pavërtetë dhe shpeshherë i atribuohet në mënyrë të 

padrejtë psikologjisë moderne. Konflikti është i rëndësishëm për rritjen. Ai bëhet i 

dëmshëm kur sjell në dritë një problem, i cili është i pazgjidhshëm ose i 

papërshtatshëm për moshën dhe aftësinë e fëmijës.” (Pringles, 1975). 

Kjo  është e vërtetë, sepse  që të ndodhë zhvillimi, duhet që fëmija të mësojë të 

heqë dorën ga sjellja primitive në këmbim të kënaqësive të reja dhe më të pjekura. Për 

shembull, një fëmijë 2 vjeç duhet të heqë dorë nga rehati që ndjen kur e mbajnë në 

krahë në këmbim të kënaqësisë që ndjen nga të lëvizurit të pavarur; një fëmijë 5 vjeç 

duhet të  heqë dorë nga tendenca për të kapur atë që do në këmbim të avantazhit të të 

luajturit bashkë me të tjerët. 

Por, dëmi vjen nga konfliktet e pazgjidhshme ose të papërshtashme, më keq 

akoma kur këto janë kronike. Kështu që nuk mund të presësh nga një fëmijë 2 vjeç të 

heqë dorë nga të kapurit e gjërave në këmbim të të ndarit me të tjerët; ose një fëmijë 5 

vjeç të zgjedhë mësimet krahasuar me të luajturit. Të tilla konflikte përcaktojnë 

ndjenjën e sigurisë te fëmija dhe pengojnë  rritjen e shëndetshme, sepse nuk 

ekzistojnë alternativa të tjera konstruktive. 

Ashtu si dhimbja, edhe simptomat e keqpërshtatjes janë një sinjal rreziku, një 

thirrje për ndihmë. Ato  tregojnë që ka një tension të patolerueshëm mes personalitetit 

dhe ambientit. Shkalla e simptomave është e gjerë, por ato ndahen kryesisht në dy 

kategori : agresiviteti dhe dorëzimi. Disa fëmijë zakonisht zgjedhin një nga reagimet, 

ndërsa disa të tjerë variojnë mes tërheqjes dhe sulmit. 

Deri në njëfarë mase, sjelljet përcaktohen nga lloji i personalitetit. Një fëmijë 

emocionalisht i fortë, me besim në vetvete dhe i shkathët, ka më shumë gjasa të  

përftojë metoda agresive ndërkohë që,  ata që janë të sjellshëm dhe të tërhequr,  
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zgjedhin të „lëshojnë pe‟. Si fillim, një fëmijë do provojë mënyra të ndryshme për t‟u 

përballur me një situatë të vështirë. Me pas përvoja  i mëson se cila rrugë është më 

efektive dhe më pak e dhimbshme. 

Për këtë arsye, rezultatet e një sjelljeje agresive ose të tërhequr, ndikojnë tek 

tipari i personalitetit që do të shfaqet në mënyrë dominuese. Nëse ai fiton më shumë, 

duke u sjellë në një formë të caktuar, atëherë ai do të këmbëngulë në këtë lloj sjelljeje. 

Prandaj mënyra se si menaxhohen përpjekjet e hershme për pavarësi dhe 

jokonformitet, ndikon më vonë në reagimet ndaj autoritetit të të rriturve. 

Rrjedhimisht, zgjedhja që bën një fëmijë, kur fillon shkollën, mes agresivitetit dhe 

tërheqjes, është një zgjedhje që është bërë më përpara dhe kjo vazhdon dhe në situatat 

në shkollë. 

Në praktikë të etiketuarit si „njeri i bezdisur‟ ose „ i papranueshëm nga 

shoqëria‟ është kriteri kryesor për problemet me sjelljen. Kjo sjell dy pasoja të 

padëshiruara. Së pari, një fëmijë agresiv shkakton një përgjigje agresive nga të rriturit, 

e cila çon në një rreth vicioz ku i rrituri e shton vazhdimisht dozën e ndëshkimeve 

duke shkaktuar më shumë agresivitet tek fëmija, të cilit, më pas  nuk i bën më 

përshtypje ndëshkimi, duke humbur kështu dhe efektivitetin e masës së marrë 

(ndëshkimi). 

 Së dyti, një fëmijë i tërhequr që i zbaton shumë rregullat, edhe pse trajtohet 

më butë, rezulton në një kujdesje të tepërt. Kjo sjell që shumë nga nevojat e tij të mos 

kuptohen dhe të plotësohen për shkak se ky fëmijë është „shumë më i mirë se 

ç‟duhet‟. 

“Në përgjithësi nuk ekziston një përcaktim se si është një fëmijë mendërisht i 

shëndoshë, megjithatë mund të biem dakord të gjithë se një mendje e shkathët dhe me 

aftësi për të krijuar marrëdhënie reciproke shpërblyese me të rriturit dhe 

bashkëmoshatarët, janë karakteristika të rëndësishme. Në këtë kontekst, edhe fëmija 

me ankth, i turpshëm, gjithmonë i bindur, përbën një shqetësim. Në fakt, agresiviteti 

ose tërheqja duhet të konsiderohen si shenja rreziku me të njëjtën rëndësi, sepse  ato 

tregojnë që nevojat emocionale, shoqërore dhe intelektuale të fëmijës,  nuk 

përmbushen mjaftueshëm”( Pringles, 1975, p. 76). 

d- Koncepti i arritjeve jo të mjaftueshme 

 

Termi „ngathtësi‟ lidhet me arritjet edukative, me moshën kronologjike, dhe  
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rrjedhimisht me nivelin e punës të arritur nga bashkëmoshatarët e fëmijës. Arritjet jo 

të mjaftueshme lidhen dhe me kapacitetin e një nxënësi të vetëm. Në njërin rast është 

norma e grupit që shërbën si matës, në rastin tjetër është aftësia e të mësuarit të një 

nxënësi të vetëm. Nevojat e fëmijëve që janë ose të ngathët,  mësojnë ngadalë,  ose të 

dyja, marrin një vëmendje të veçantë që në moshat e hershme. Megjithëse masat e 

marra për të plotësuar nevojat e tyre ngelen të pamjaftueshme  ose të paktën me zor 

kuptohen. Shumë shpesh,  mund të ndodhë që të mendohet nga prindërit ose mësuesit, 

se arsyeja që një fëmijë nuk mëson mund të jetë që fëmija është   i vonuar,   dembel 

ose të dyja bashkë. Ndërkohë që ,  një pjesë e fajit mund t‟u takojë klasave të mëdha, 

mësuesve pa përvojë ose prindërve indiferentë dhe të paaftë. 

Ideja që një fëmijë i aftë ose shumë i aftë intelektualisht mund të mos ketë 

rezultate në shkolla të tilla që t‟i përgjigjet potencialit të vetë fëmijës ose shumicës së 

grupit të së njëjtës moshë, kjo është një ide që po pranohet ngadalë,  pavarësisht 

evidencave (Pringle, 1970). 

 

2.1.10.  Shkaqet e vështirësive të të nxënit 

 

Meqënëse ekziston një lidhje mes emocioneve dhe të mësuarit, edhe dështimi 

në shkollë shpesh shoqërohet me vështirësi të sjelljes të njërit lloj ose tjetrit (Burt, 

1937/1946; Chazan, 1963; Pringle, 1965/1975). Duke qenë se bazat e hershme të të 

mësuarit formohen në shtëpi, është e mundur që në shumë raste edhe rrënjët e 

vështirësive të të mësuarit të gjenden po në këtë mjedis. 

Këto konkluzione janë konfirmuar edhe nga arritjet e Studimit Kombëtar  të 

Zhvillimit të Fëmijës në SHBA.  Për shembull, “rastësia që një fëmijë shtatë vjeç të 

ketë probleme keqpërshtatjeje është katër herë më e lartë te fëmijët që lexonin me pak 

sesa pjesa e grupit. Në moshën 7 vjeç, fëmijët kanë qëndruar aq gjatë në shkollë sa të 

kuptohet ngathtësia në lexim, por jo aq gjatë, sa këto vështirësi të lidhen me 

keqpërshtatjen në asnjë rast, sepse dhe në kopshte apo grupet parashkollorë,  fëmijët 

nuk etiketohen ose penalizohen si nxënës të ngadaltë. Zakonisht, keqpërshtatja ndodh  

të jetë më shumë një shkak ose shoqërues i ngathtësisë sesa pasojë e saj.” (Davie et 

al., 1972). 

Zakonisht një rol te madh luan dhe qëndrimi i prindërve ndaj fëmijës, ndaj 

arritjes në përgjithësi dhe suksesit shkollor në veçanti. Vetë personaliteti i fëmijës dhe 
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mënyra se si bashkëvepron me të gjithë faktorët e mjedisit, do të ndikojnë në 

gatishmërinë, përshtatjen dhe përgjigjen ndaj situatës në shkollë. 

Në rastin më të mirë, ky fëmijë do vazhdojë të ndërtojë dhe plotësojë atë 

bagazh që ai ka marrë nga shtëpia, duke zgjeruar vargun e marrëdhënieve emocionale 

ashtu edhe horizontet e tij intelektuale. Në rastin më të keq, atij mund t‟i hiqet 

kurioziteti dhe kënaqësia në të mësuar. Arsyeja  mund të jetë një mësimdhënie aspak 

tërheqëse, dështimi në marrëdhëniet personale ose të dyja bashkë. 

Një mësues që e shikon rolin e tij përtej vetëm të dhënit informacion ose të 

aftësimit të nxënësve, është në një pozicion me një ndikim të madh. Ai mund të 

kundërshtojë ose të paktën të zbutë pasojat e një formimi jo të favorshëm emocional 

dhe kulturor të marrë  nga shtëpia, mund të nxitë  kuriozitetin e fëmijës, mund të 

shfrytëzojë energjitë emocionale duke i vlerësuar ato. Por sa më e madhe të jetë një 

klasë dhe sa më i ndrydhur të jetë fëmija, aq më e vështirë  është për mësuesin t‟i 

ofrojë një nxënësi të vetëm kohën dhe vëmendjen e nevojshme. Në shumicën e 

rasteve, është e nevojshme edhe përfshirja e prindërve dhe ndikimi i qëndrimeve të 

tyre. 

“As prindërit dhe as mësuesit nuk e bëjnë qëllimisht keqmenaxhimin e 

fëmijës; në shumicën e rasteve ata janë shumë të përkujdesur dhe të shqetësuar. Po 

atëherë pse merret e mirëqënë që meqenëse të gjithë kemi qenë fëmijë, atëherë duhet 

ta dimë se cili është zhvillimi më i mirë i fëmijës sonë? Nëse pranohet kjo gjë, atëherë 

duhet të pranojmë që meqenëse kemi qenë të gjithë në shkollë,  atëherë mund të 

bëhemi mësues të mirë edhe pa një trajnim të duhur. Megjithëse nuk mund të bëjmë 

analogji në çdo rast,   a nuk do ishte mirë që të ekzistonte një përgatitje për prindërim, 

në mënyrë  që të pasurojmë njohurinë për zhvillimin e nevojave të fëmijëve?” 

(Pringles,1970, p, 80). 

 

Dhjetë rekomandimet e përkujdesjes së fëmijës 

 

1. “Jepi fëmijës kujdes dhe dashuri të vazhdueshme. Është  e nevojshme për 

shëndetin e mendjes ashtu siç është dhe ushqimi për trupin. 

2. Jepi një pjesë të mirë të kohës dhe mirëkuptimit, luaj me fëmijën dhe lexoji 

libra, kjo është më e rëndësishme se sa një shtëpi e pastër dhe e rregullt. 

3. Siguroji fëmijës përvoja të reja dhe zhyte në botën e pasur të gjuhës që në 

lindje e më tutje; këto e zhvillojnë mendjen. 
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4. Inkurajoje të luajë si vetë ashtu dhe më të tjerët në të gjitha mënyrat: 

eksplorimi, imitimi, ndërtimi, pretendimi dhe aftësitë krijuese. 

5. Shpërbleje më shumë për përpjekjen se sa për arritjen. 

6. Jepi atij sa vjen dhe më shumë përgjegjësira;  si për të gjitha aftësitë, ka nevojë 

për praktikë. 

7. Mbaj mend që çdo fëmijë është i veçantë, jo të gjithë fëmijët mund të trajtohen 

njëlloj. 

8. Sigurohu që sjellja ndëshkuese të përshtatet me temperamentin, moshën dhe te 

kuptuarit të fëmijës. 

9. Asnjëherë mos e kërcëno fëmijën që nuk do ta duash më ose do ta zbosh; ti 

mund të refuzosh sjelljen e tij por jo atë vetë. 

10.  Mos prit mirënjohje, fëmija yt nuk ka kërkuar që të lindet, zgjedhja është e 

jotja”. 

2.2. Kuptimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve në klasa normale 

 

2.2.1. Gjithëpërfshirja, çështje idesh dhe vizionesh 

 

Në kushtet e një diversiteti social-kulturor, çdo individ është një kombinim 

unik i një sërë faktorësh biologjikë dhe social-kulturorë. “Zhvillimi dhe të nxënët 

është produkt i bashkëveprimit të këtyre faktorëve. Kuptimi, shpjegimi dhe 

interpretimi i tij duhet të shmangë çdo këndvështrim, përjashtues, pa rënë në kurthin e 

altenativave përjashtuese” (Woolfolk, 2011, fq 28) . 

Njerëzit zhvillohen me ritme të ndryshme; në klasat tona gjenden nxënës me 

aftësi , prirje, kufizime, nevoja, ritme të ndryshme të nxëni dhe motivimi. 

Disa nxënë më shpejt, kanë njohuri më shumë, të tjerë nxënë me ngadalë, kanë 

vështirësi në të kuptuar, vepruar dhe koordinuar veprimet, kanë nevoja të veçanta. 

Përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta në klasat e zakonshme është sfidë e 

edukimit gjithëpërfshirës. Në kuptimin e përgjithshëm, fjala „përfshirje‟ nënkupton 

gjendjen e të qenurit i përfshirë. Në këndvështrimin leksikor, ky term vjen nga 

latinishtja “inclusion” dhe i referohet inkorporimit të një elementi në një mjedis të një 

natyre tjetër, është antonim i konceptit të “përjashtimit” ( Richards, 2008). 

Ky koncept aplikohet edhe në shkollë duke nënkuptuar pranimin, akomodimin 

e çdo fëmije, pavarësisht aftësive dhe paaftësive të tyre, në dallim nga filozofitë 
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arsimore tradicionale që detyrojnë nxënësin të vetintegrohet sipas kërkesave të 

shkollës. 

“Arsimi gjithëpërfshirës‟ është një proces i nisur në vitet ‟80 të shekullit XX 

dhe po zëvendëson me ritme të shpejta arsimin tradicional që përfaqësonte një sistem 

binar të ndarë në dy komponentë: në arsim të zakonshëm dhe në arsim special. Ky 

sistem i ka mbajtur fëmijët në dy forma të veçanta edukimi duke kontribuar në 

përjashtimin shoqëror të fëmijve më aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta” (Save 

the children, 2010). 

Që prej vitit 1920, sistemi i veçuar i arsimit special ka ardhur duke u zgjeruar 

dhe fuqizuar deri në fund të viteve „70 të shekullit  XX (Meije, Pijl dhe Hegarty,1997, 

p.1). 

Megjithë kujdesin e treguar në shkollat speciale nga mësues të specializuar me 

shprehi profesionale për të plotësuar nevojat e veçanta të fëmijëve në kushte më të 

veçanta të shkollës, pritshmëritë e tyre nuk përmbushnin respektimin e të drejtave 

themelore të qenieve njerëzore për t‟u arsimuar dhe për të jetuar si gjithë të tjerët, 

sepse këta fëmijë janë si gjithë të tjerët. 

“Do të vijë dita kur vendet nuk do t‟i çmojnë sipas fuqisë së tyre ushtarake apo 

ekonomike, as sipas shkëlqimit të kryeqyteteve dhe ndërtesave publike të tyre, por 

sipas begatisë së popujve të tyre; sipas ndihmës që u ofrohet atyre që janë të rrezikuar 

dhe në pozita të palakmueshme dhe sipas nivelit të sigurisë përkatëse për zhvillimin 

fizik dhe psikik të fëmijve të tyre” ( Unicef, 2000).  

Ligji publik 94-102 në Amerikë i vitit 1975, vendosi futjen e këtyre fëmijve në 

klasa kolektive të përbashkëta me nxënësit normalë duke bërë realitet idenë e njërit 

prej presidentëve të Amerikës, Xh. Washington : “Të respektosh të drejtat e invalidit 

është dëshmi e kulturës së një kombi dhe politikës së një shteti”. 

Në fushën e paaftësive janë hedhur hapa të rëndësishme nëpërmjet prezantimit 

të Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit, Paaftësive dhe Shëndetit, i njohur 

ndryshe si modeli biopsikologjik.  Ky model u promovua nga OBSH (2001) dhe çoi 

drejt heqjes dorë përfundimisht nga pikëpamjet tradicionale që përqendroheshin në 

mangësitë, vështirësitë dhe paaftësitë për të bërë një jetë të pavarur. Po kështu, ky 

model bëri të braktiseshin përfundimisht qasjet tradicionale të ligjëruara për t‟u marrë 

me problemet e njerëzve me vështirësi (Mitra, 2006; Hughes, 2009). 
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Booth &Ainscow (2002), shpjegojnë, sipas “treguesit të përfshirjes”, se një 

shkollë përfshirëse duhet të luftojë për t‟u kthyer në një shkollë demokratike që i 

pranon të gjithë nxënësit.  

Armstrong (2005), thekson “se përfshirja nuk nënkupton vetëm pranimin e 

nxënësve me paaftësi, por edhe atyre nxënësve me rrezik margjinalizimi për arsye 

sociale, ekonomike dhe politike” (Richards, 2008). 

Edukimi përfshirës është i lidhur ngushtë me kontekstin. Zhvillimi dhe të 

nxënit shihet si një bashkësi kontekstesh bashkëvepruese duke filluar nga strukturat 

dhe proceset e brendshme biologjike që ndikojnë mbi zhvillimin si genet, qelizat, 

ushqimi dhe sëmundjet, e duke mbaruar tek faktorët e jashtëm si familjet, lagjet, 

marrëdhëniet shoqërore, institucionet arsimore e shëndetësore, periudhat kohore, 

ngjarjet historike e kështu me rradhë (Woolfolk, 2011). 

Arsimi gjithëpërfshirës njeh dhe mirëpret të gjitha ndryshimet individuale të 

nxënësve si qenie njerëzore unike, që gëzojnë të drejta të barabarta edhe në fushën e 

edukimit. Është  detyrim i shkollës që të krijojë mjedise social- pedagogjike e 

psikologjike që mbështesin ndjesinë e të qenit pjesë e natyrshme e saj. 

Në praktikën shkollore përdoren termat integrim, përfshirje për të 

materializuar prirjen që ka shoqëria e sotme demokratike, për t‟i vlerësuar e 

konsideruar qytetarët e saj, para së gjithash fëmijët me qëndrime të barabarta, që kanë 

në thelb  parimet dhe normat e drejtësisë sociale. 

Për t‟i shprehur më qartë dhe më saktë këto vlera njerëzore , këto dy terma 

duhen përdorur me profesionalizëm  nga mësuesit dhe drejtuesit e arsimit. Përfshirja 

është një koncept më i gjerë se integrimi dhe pse ky i fundit të çon drejt përfshirjes. 

“Autorë të ndryshëm Soder(1991), Jordan dhe Poell (1994), Meijer, Pijl dhe 

Hegarty (1997), vënë në dukje se integrimi kryhet pas veçimit, si një mënyrë për 

shmangien e tij. Integrimi mund të rezultojë në përshtatjen e programit të 

përgjithshëm shkollor, për t‟iu përgjigjur nevojave të veçanta të nxënësve, por kjo nuk 

mjafton për përfshirjen. Në variantin më të keq, integrimi çon vetëm në prani fizike të 

fëmijve me nevoja të veçanta në shkollat e zakonshme dhe në përgatitjen e një 

versioni të “holluar”, të programit shkollor( Save the Children, 2010). 

“ Por integrimi nuk duhet të jetë thjesht zhvendosje e nxënësve nga shkollat 

speciale në shkollat e zakonshme dhe as përshtatje e nxënësve me  nevoja të veçanta 
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ndaj shkollës, por përshtatje e shkollës ndaj nevojave të të gjithë nxënësve” ( Meijer, 

Pijl dhe Hegarty, 1997, p. 2). 

 Ky koncept i integrimit i përafrohet përfshirjes, jo thjesht si prani fizike, por 

si përkatësi në një bashkësi individësh me të drejta të njëjta, „në shkollë‟, ku 

përjetohet  procesi i të nxënit si një ndryshim individual, si rezultat i përvojave të 

shumta e specifike. Përfshirja nënkupton dëgjimin e të gjithë zërave të fëmijëve dhe, 

jo vetëm ato më të artikuluara qartësisht dhe socialisht më të besueshme (Richards, 

2008). Çdo fëmijë gëzon të drejtat e njeriut, ka personalitetin e tij dhe meriton 

mundësi zhvillimi të barabarta për t‟iu njohur dhe vlerësuar aftësitë e tij, sado të pakta 

të jenë ato. Kjo është një nga rrugët kryesore të përfshirjes dhe të integrimit në jetën 

normale. 

Për t‟u integruar dhe përfshirë në jetën normale, ata kanë nevojë:  

- Të trajtohen si individë 

- T‟u vlerësohen nevojat e tyre 

- Të inkuadrohen sa të jetë e mundur në jetën e përditshme 

- T‟u mësohen gjërat ngadalë, me gjuhë të qartë dhe të thjeshtë 

- Të përfshihen në veprimtari e të nxiten të veprojnë vetëm. 

Pavarësisht problemeve dhe vështirësive që ata kanë në  këto klasa, ajo që vlen 

është mundësia që u jepet atyre për të bashkëvepruar, komunikuar me të tjerët dhe, 

për t‟u nxitur në veprimtaritë jetësore. 

“ Mendja e fëmijës së mitur ndryshon nga mendja jonë... Kur ne e pranojmë 

kufizimin tonë për ta arsimuar atë me anë të mësimeve gojore, atëherë i tërë koncepti i 

arsimit ndryshon. Ai kthehet në një çështje për të siguruar një mjedis të përshtatshëm 

dhe jo për të ngulur me forcë në veshët e fëmijës fjalët tona” ( Maria Montesori). 

Vetë fëmijët dhe prindërit e tyre janë të kënaqur nga përfshirja në klasa 

normale, sepse ndihen të vlerësuar. 

 P.sh. A. Xh., nëna e fëmijës Y. Xh., me shikim ekstremisht të kufizuar që 

vazhdon shkollën e mesme me rezultate të mira, vlerëson pozitivisht mësuesët dhe 

shokët. Ndërsa një prind tjetër, B.L. shprehet : “ kur fëmija im ishte në shkollën 

speciale dhe mua më duhej të shkoja atje, zemra më pushonte nga ankthi. Ndërsa tani 

që fëmija ka 2 vjet në shkollën normale, unë jam shumë e gëzuar për zhvillimin dhe 

përparimin e tij, ai është kompetent, më social dhe me një vetëbesim të lartë”. (Ky 

fëmijë me prapambetje të lehtë sot vazhdon klasën e nëntë). 
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Koncepti i edukimit të integruar përfshin edukimin dhe aktualitetin i cili i 

referohet procesit të vendosjes së studentëve me nevoja të veçanta edukimi në shkolla 

të zakonshme. Ndërkohë që, si edukimi i integruar dhe edukimi gjithëpërfshirës janë 

të lidhur me aktualitetin, ato ndryshojnë në qasjen e edukimit për nxënësit me nevoja 

të veçanta edukimi (NVE). Edukimi i integruar përqendrohet në përshtatjen e 

nxënësve NVE në shkollat e zakonshme (Hall,1997), ndërsa edukimi gjithëpërfshirës 

përqendrohet në ndërtimin e klasave të veçanta që krijojnë kushte për NVE, 

përfshirjen e tyre në klasa të zakonshme, pa marrë në konsideratë ndryshimet 

individuale apo vështirësitë, duke u krijuar nxënësve me paaftësi mundësi të barabarta 

mësimi dhe edukimi larg diskriminimit të tyre. Ideologjia e „edukimit 

gjithëpërfshirës‟ është më e parapëlqyera për prindërit, mësuesit, nxënësit dhe ka 

pritshmëri të mirë; ndërgjegjëson më shumë publikun dhe rrit llojshmërinë e 

paaftësive në të mësuar, të pranuara në shkollat e zakonshme. Përgjatë viteve, 

edukimi i integruar dhe gjithëpërfshirës ka ardhur duke u zgjeruar për të mbuluar 

paaftësitë duke përfshirë ADHD (mungesë përqendrimi dhe çrregullim të 

hiperaktivitetit), ASD (spektri i çrregullimeve të autikëve), vështirësi të komunikimit, 

vështirësi të të folurit dhe sjelljes, vështirësi të të mësuarit , aftësi fizike të kufizuara, 

shurdhëri dhe verbëri e pjesshme.  

Një rrjet i gjerë strukturash sociale janë të interesuara dhe mbështesin shkollat, 

të tilla si legjislacioni shqiptar, MAS, universitetet me kurrikulat e tyre që përgatisin 

studentë-mësues, prindërit, OJF-të, specialistët e edukimit dhe psikologët shkollorë. 

Nëse këto burime  mbështetëse bashkohen me realizimin e qëllimeve të „Arsimit 

gjithëpërfshirës‟ në shekullin XXI, pritshmëritë e tyre janë të larta dhe mund të 

përmirësojnë edukimin e nxënësve NVE. Por përsëri ky hamendësim duhet të 

verifikohet. 

2.3. Praktika të edukimit gjithëpërfshirës në vende të ndryshme të botës 

a. Legjislacioni dhe politika në SH.B.A 

 

Në SHBA ka patur përmirësime të vazhdueshme në drejtim të arsimimit të fëmijëve 

me NVE që nga ligji 94-142 i vitit 1975 ( Ligji për Arsimin e Personave me 

Probleme). Ligji që tani quhet IDEA (Ligji për Arsimin e Personave me Paaftësi) i 

përmirësuar në vitet 1990,1997 dhe 2004 siguron arsim publik falas dhe të 

përshtatshëm për të gjithë nxënësit që trajtohen në kuadrin e arsimimit të veçantë pa 
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asnjë përjashtim. Shpenzimet për mbulimin e nevojave të veçanta të këtyre nxënësve, 

konsiderohen si përgjegjësi publike. 

Përkufizimi i paaftësisë nga IDEA është i veçantë. Në  të përfshihen rreth 13 

kategori të paaftësisë së fëmijëve nga mosha 6-21 vjeç. Shumica e këtyre nxënësve 

kalojnë një pjesë të ditës në klasat për të gjithë. Ligji (IDEA) përmban tri pika me 

interes të madh për prindërit dhe mësuesit: konceptin e mjedisit sa më pak kufizues, 

programe individuale të arsimit (PIE) dhe mbrojtjen e të drejtave, si të fëmijëve me 

paaftësi, ashtu edhe të prindërve të tyre. 

1.  Mjedisi me sa më pak kufizime nënkupton  krijimin e kushteve që janë sa më 

pranë  klasave normale. Kjo kërkesë e ligjit ka ndryshuar gjatë viteve, që nga 

përpjekja për të mos i veçuar (futja e  NVE në disa orë normale), tek integrimi (futja e 

NVE në klasa normale) e deri tek gjithëpërfshirja (ristrukturimin e sistemit arsimor që 

çdo NVE të ndihet në vendin e vet) (Avremidis, Bayliss & Burden, 2000). 

2.   Programet e individualizuara mësimore, për nxënës me nevoja të veçanta, 

hartohen  nga mësuesit, prindërit, psikologu dhe vetë nxënësi (kur është e mundur, 

detajojnë nivelin aktual të arritjeve, objektivat dhe strategjitë që do të ndiqen në të 

ardhmen). 

3. Të drejtat e nxënësve dhe  familjeve të tyre. IDEA përmban një numër  

dispozitash që mbrojnë të drejtat e nxënësve dhe familjeve të tyre, që ruajnë 

konfidencialitetin e  rezultateve të nxënësve. Testimet nuk duhet të kenë dallime për 

nxënës që vijnë nga kontekse kulturore të ndryshme. Prindërit kanë të drejtë të njihen 

me të gjithë dokumentacionin shkollor dhe  të marrin pjesë në hartimin e planit 

individual. 

Prindërit kanë të drejtë të mos e pranojnë programin e hartuar, kanë të drejtë për një 

proces të drejtë gjyqësor. 

Seksioni 504-Masat mbrojtëse 

         Jo të gjithë nxënësit që kanë nevojë për trajtim të veçantë në shkollë përfitojnë 

nga IDEA. Seksioni 504 është pjesë e ligjit (Ligji i Rehabilitimit profesional, 1973) 

për të drejtat civile që ndalon diskriminimin e njerëzve  me paaftësi dhe u jep mundësi 

të përfshihen në programe mësimore që financohen nga fonde federale në shkolla 

publike.  

b. Legjislacioni dhe politika në Mbretërinë e Bashkuar 
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-Akti i edukimit (1980), në Mbretërinë e Bashkuar, përcakton që të gjithë 

nxënësit me NVE, duhet të vendosen në shkolla të zakonshme. 

-Akti për diskriminimin e paaftësisë (1995), i kaluar në Parlament, vendos 

direktiva kundër diskriminimit të njerëzve  me paaftësi nga organizatorët e edukimit. 

-Akti i paaftësive (2001) dhe Nevojave të Edukimit të Veçantë,  përcakton që 

nxënësit me NVE duhet të kenë mundësi të barabarta mësimi, ashtu si nxënësit 

normalë përgjatë edukimit të tyre. 

-Akti i Barazisë (2010), seksioni VI, shprehet që çdo vepër diskriminimi gjatë 

procesit të pranimit ose trajtimit të nxënësve nga organizatorët e edukimit do të 

konsiderohet si shkelje e ligjit. 

Zbatimi dhe vështirësitë dhe sfidat e hasura 

         Qeveria britanike ka përcaktuar fonde të shumta për të zvilluar edukimin 

gjithpërfshirës.   Ligji i edukimit gjithpërfshirës shpreh që autoritetet profesionale do 

të bashkëpunojnë me organizatorët e trajnimit të nxënësve për të zhvilluar programe 

trajnimi të nxënësve. 

 Sipas Aktit të Edukimit, prindërit e nxënësve NVE kanë një sërë të drejtash për të 

marrë pjesë në edukimin përfshirës të fëmijëvë të tyre. 

Kërkimet e fundit kanë treguar se trajtimet e mësuesve për edukimin e veçantë 

në Angli janë tepër të pamjaftueshme. Gjysma e kurseve janë kryesisht teorike  dhe 

pjesëmarrja e prindërve në edukimin gjithpërfshirës duket se është pamjaftueshme. 

c. Legjislacioni dhe praktika në Australi 

 

Akti për Diskriminimin e Paaftësisë (1992), ka për qëllim të nxitë edukimin 

gjithpërfshirës për nxënësit me NVE. 

Standardet e Paaftësive në Edukim (2005), theksojnë që njerëzit me paaftësi 

kanë mundësi dhe zgjedhje të barabarta ashtu si dhe njerëzit normalë për të përfituar  

edukim. 

Diskriminimi dhe ngacmimi i nxënësve me NVE duhet të hiqet nga procesi 

mësimor  ose gjatë pranimit në institucione, në hartimin e kurrikulave dhe në 

shërbimet mbështetëse për nxënësit. 

Zbatimi, vështirësitë dhe sfidat e hasura 

-16 universitete kanë përfshirë në programet e tyre kurrikula të edukimit të 

veçantë e gjithpërfshirës. 
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-Qeveria australiane ka siguruar fonde për “Programin e Cilësisë për 

Mësuesit” në mënyrëqë të sigurojë trajtimin lidhur me edukimin gjithpërfshirës. 

Nuk është bërë një vlerësim i vazhduar i zbatimit të këtyre programeve në 

Universitete. 

d. Legjislacioni dhe politika në Japoni 

 

Në 2007 qeveria japoneze ka ndryshuar terminologjinë nga edukimi i veçantë 

në edukim të nevojave të veçanta, në artikujt ligjorë lidhur me edukimin e nxënësve 

me NVE. 

-Akti i Edukimit në Shkollë (2009) shprehet, që shkollat speciale duhet të 

sugurojnë mundësi edukimi për lloje të ndryshme të nxënësve NVE. 

Zbatimi, vështirësitë dhe sfidat e hasura. 

Qeveria japoneze ka ndërmarrë një sërë veprimesh për të : 

a) Për të zhvilluar skema edukimi individuale, mbështetëse, shërbime ndaj nxënësve  

sipas nevojave të tyre. 

b) Për të rekrutuar specialistë të koordinimit të nevojave speciale të edukimit, për të  

ndihmuar kontaktin mes aktorëve brenda dhe jashtë shkollës. 

c) Për të ndërtuar një departament disiplinor të quajtur “Këshilli për Mbështetje  

Speciale” në çdo rajon. 

       Qeveria japoneze ka marrë parasysh rolin e prindërve në procesin e të nxënit të 

nxënësve me NVE. 

Për momentin nuk ka kritere dhe udhëzime të qarta se cilat lloje të nxënësve 

me NVE janë të përshtatshëm për të mësuar në shkolla normale, rrjedhimisht nuk ka 

rregullatorë specifikë që përcaktojnë lehtësitë dhe shërbimet me të cilat duhet të 

pajisen shkollat që t’u shërbejnë nxënësve me NVE 

 

e. Legjislacioni dhe politika në Kinë 

 

Ligji i Republikës Popullore të Kinës mbi mbrojtjen e personave të paaftë u vu 

në fuqi në vitin 1990. Ky ligj ka për qëllim të mbrojë përsonat me paaftësi dhe të 

kujdeset për nevojat e tyre. 

Ligji për Edukimin e Detyrueshëm i shpallur nga Qeveria Kineze në 2004, 

përcakton që shkollat duhet të pranojnë si nxënësit normalë ashtu edhe ata me NVE 
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dhe kërkon që të gjithë nxënësit të kryejnë arsimin e detyruar 9-vjeçar duke filluar nga 

mosha 6 vjeç. 

Zbatimi, vështirësitë dhe sfidat e hasura 

Skema e „të mësuarit në klasa normale‟ e nxënësve me paaftësi të dëgjimit, u 

zbatua në qytetin e Hajlunit të Provincës Heilongjiang në vitin 1989. 

Nga viti 1989 deri në vitin 1994 projekti i „të  mësuarit në klasa normale‟ u 

promovua në 8 provinca të Kinës. Megjithatë ajo u aplikua vetëm për nxënësit me 

paaftësi pamore, dëgjimore  dhe vështirësi intelektuale. 

Ka një pamjaftueshmëri të psikologëve shkollorë, që të kenë kualifikimin e 

duhur profesional për të kryer vlerësime të ndryshme të nxënësve me NVE. 

Nuk ka programe vlerësuese që të mbikqyrin dhe vlerësojnë cilësinë e 

mësimdhënies të nxënësve me NVE në projektin e „të mësuarit në klasa normale‟. 

Mësuesit që japin mësim dhe kujdesen për nxënësit me NVE në klasat 

përfshirëse, janë të pakualifikuar sipas standardeve profesionale. 

f. Legjislacioni dhe politika në Hong Kong 

 

Zbatimi, vështirësitë dhe sfidat e hasura 

Zhvillimi i arsimit gjithëpërfshirës në Hong Kong është promovuar nëpërmjet 

politikave rehabilituese, shërbimeve dhe qëllimeve arsimore dhe “urdhëresës mbi 

diskriminimin e paaftësive”, kodi i praktikës mbi edukimin. 

Hong Kongu duhet të vlerësojë masat e marra rregullisht në mënyrë që të 

mbrojë të drejtat dhe zhvillimin e nxënësve me çrregullime sipas sistemit të integruar 

arsimor. 

Qeveria duhet të rishikojë politikat në mënyrë që të njohë dhe sigurojë të 

drejtat ligjore për prindërit. Kërkesat e bëra nga prindërit dhe organizatat, kanë 

formuar lirinë për të kërkuar  më shumë burime nga qeveria. 

Pjesëmarrja dhe vendimet e marra nga nxënësit me NVE dhe prindërit e tyre 

janë thelbësore.  

Janë hartuar disa marrëveshje  arsimore për nxënësit me NVE, përfshirjen e 

tyre  në klasa të qëndrueshme, klasa mbi programin e burimeve, mësues që 

mundësojnë mbështetje mbi shërbimet, shkollimin në shtëpi dhe klasa të rregullta me 

shërbime special edukimi.  
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Në Hong Kong pikëpamjet e zakonshme kanë të bëjnë me miratimin e një 

qasjeje paralele të zbatimit të arsimit gjithëpërfshirës dhe edukimit special. 

Ka opinione të ndryshme që sugjerojnë krijimin e shkollave të specializuara 

për nxënësit me NVE dhe lejimin për shkollat që të zgjedhin  lloje të veçanta të 

nxënësve me NVE. Nxënësve me NVE, me kapacitet më të vogël, duhet t‟u ofrohet 

mundësi mësimi pas shkollës, kualifikim profesional si dhe arsimim të vazhdueshëm. 

g. “Dritëhije”  të sistemit të shkollës përfshirëse në Itali. 

 

Fenomeni i përjashtimit të nxënësve me paaftësi dhe paaftësi në të mësuar 

Fenomeni i gjithëpërfshirjes së nxënësve me paaftësi dhe paaftësi në të mësuar 

është një realitet i përhapur në sistemin shkollor të shumicës së vendeve në botë (siç e 

kemi theksuar në disa vende përfaqësuese), si një mundësi  e domosdoshme e 

përmbushjes së nevojave dhe të drejtave të të gjithë fëmijëve. 

Nga ana tjetër procesi i realizimit të kësaj mundësie në praktikën shkollore 

krahas arritjeve edhe pse shpeshherë të pamjaftueshme  apo më të dukshme vetëm në 

aspektin social, në drejtim të komunikimit dhe të lidhjeve sociale dhe më pak të 

shprehura në arritjet shkollore, është shoqëruar në vite me probleme, mosarritje, deri 

në shfaqjen e “mikropërjashtimit”, përjashtim brenda shkollës gjithëpërfshirëse. 

Në Itali ky debat është aktual dhe tenton të analizojë fenomenin duke 

“skanuar” sistemin arsimor në vend dhe duke evidentuar “dritëhijet”  e tij. 

Në një sërë kërkimesh në këtë fushë si përgjigje ndaj pyetjeve të shtruara nga 

Giangrecos etj. (në vitin 2012), trajtohen dy çështje të rëndësishme në lidhje me 

problemin e gjithëpërfshirjes: 

1.Studime që tregojnë fenomenin e përjashtimit të nxënësve me paaftësi në të mësuar. 

2.Ligjet e mëvonshme italiane për edukimin përfshirës. 

Prania e këtyre fenomeneve përjashtuese dëshmon për një prirje të rrezikshme 

brenda shkollave gjithëpërfshirëse, megjithëse studimet  shkencore në këtë fushë nuk 

plotësojnë sa dhe si duhet nevojat e njohjes, analizës dhe vlerësimit të kësaj prirjeje të 

zhvillimit të fenomenit. Kjo situatë është shumë e ngjashme si fenomen me realitetin e 

shkollave shqiptare, por me ndryshime të dukshme përsa  i përket debatit rreth kësaj 

çështjeje, studimeve shkencore pothuajse të munguara dhe pamjaftueshmërisë së 

kushteve reale në shkolla për të realizuar gjithëpërfshirjen (këto do të trajtohen gjatë 

diskutimit të kërkimit shkencor). 
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Në lidhje me ligjet e reja italiane për edukimin gjithëpërfshirës, është vënë re 

një zgjerim i kategorisë së nxënësve që kanë të drejtën e të mësuarit, duke filluar që 

nga ata me paaftësi deri në një konceptim më të gjerë të nevojave për edukim të 

veçantë. 

Që nga vitet ‟60, në Itali, pati një lëvizje të theksuar për deinstitucionalizimin 

e fëmijëve me paaftësi, sëmundje mendore dhe fëmijëve pa familje. Pavarësisht 

vështirësive fillestare procesi u karakterizua nga entusiazmi, dialogu dhe qëndrimi 

konstruktiv duke e prezantuar çështjen e integrimit të fëmijëve me paaftësi  në 

shkollat normale si një vlerë të padiskutueshme. 

“Kultura pedagogjike italiane nuk e ka në traditë kërkimin empirik dhe vetëm 

tani vonë janë kryer diskutime me baza të dukshme, të matshme. Në të vërtetë, nuk ka 

pasur pakësim të diskutimeve lidhur me integrimin në shkolla, por ato kanë qenë të 

orientuara kryesisht në respektimin e të drejtave të nxënësve për të sugjeruar, 

dokumentuar dhe zbatuar në mënyrën më të vlefshme integrimin” (Ianes, Zambotti & 

Demo, 2013). 

Por disa nga aspektet strukturore të sistemit italian të integrimit u quajtën të 

paprekshme, si nevoja për diagnozë mjekësore përpara se të vendoset se cilat 

ambiente të veçanta të shkollës duhet t‟u ofrohen nxënësve dhe roli i padiskutueshëm 

i mësuesit ndihmës, numri i të cilëve sa vjen dhe ulet. Gjithnjë e më tepër kërkohet 

specializim i mësuesit të zakonshëm që do të realizojë gjithëpërfshirjen. 

Studimet, me gjithë rëndësinë që kanë, fokusohen kryesisht tek aspektet 

zyrtare dhe proceduriale të sistemit dhe nuk analizojnë sa duhet në detaje se çfarë 

ndodh realisht çdo ditë në klasë, që në të vërtetë përbën aspektin kryesor të 

përfshirjes. 

Nga kërkimet vërehet që nxënësit me paaftësi në të mësuar shpenzojnë pak 

kohë me bashkëmoshatarët e tyre në klasë dhe më shumë kohë me mësuesit ndihmës. 

Këto konkluzione të përgjithshme janë të ngjashme edhe në realitetin 

gjithëpërfshirës të arsimit shqiptar me ndryshimin që mësuesit mbështetës janë të 

paktë ose mungojnë fare në shkollat tona. Në qytetin e Korçës kemi një mësues 

ndihmës në shkollën  “Demokracia”. 

Një studim i kryer (Canevaro, d „Alonzo, Lanes, 2009), me pyetësorë të 

plotësuar nga 1877 familje të nxënësve me paaftësi ose nga vetë nxënësit me paaftësi, 

pati gjetje shqetësuese në lidhje me fenomenin e përjashtimit. Në publikimet e 
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mëvonshme (Lanes, Demo & Zambotti, 2010; Canevaro, d‟Alonzo, Lanes, 2011; 

Lanes & Demo, 2013) rreth 55% e nxënësve me paaftësi  e kalojnë një pjesë të kohës 

së mësimit jashtë mureve të klasës, 40% janë gjithmonë në klasë, 6% qëndrojnë 

“vetëm” jashtë klase. 

Nga analiza e qëndrimeve dhe perceptimeve të 3230 mësuesve, u sigurua 

informacion që e pohonte fenomenin e “mikropërjashtimit”. Në këto analiza  u 

studiua lidhja e “përjashtimit” me llojin dhe ashpërsinë e paaftësisë, me kategorinë e 

shkollave në studim, me profesionistët dhe me shokët e klasës, me metodat e 

përdorura. (Ky është objektiv i studimit tonë). 

Përfundimet më të qarta tregojnë se nxënësit me paaftësi kalonin më shumë 

kohë në klasë, kur mësuesit përdornin metoda didaktike aktive e bashkëpunuese. 

Gjithashtu, këta nxënës që shpenzojnë më shumë kohë në klasë, kanë dhe 

rezultate më të mira në mësime dhe marrëdhënie më të mira me shokët (40% e 

nxënësve me NVE kanë dëshirë të kalojnë më shumë kohë në klasë me shokët e tjerë 

të klasës.) 

2.3.1. Arsimi special në Republikën e Shqipërisë 

 

Deklarata e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH, 8 Dhjetor 2010) 

Arsimi special publik është pjesë përbërëse e sistemit arsimor publik në 

Republikën e Shqipërsë. Arsimi special publik synon që nëpërmjet përdorimit të 

formave dhe metodave të veçanta të sigurojë zhvillimin sa më të plotë të mundësive të 

personave që paraqesin paaftësi fizike, mendore ose emocionale, në përputhje me 

nevojat e tyre dhe kërkesat për një jetë sa më dinjitoze. 

Arsimimi i fëmijëve që paraqesin nevoja të veçanta kryhet falas në 

institucionet arsimore publike, nëse kjo është dëshirë e prindërve dhe zgjidhja më e 

drejtë profesionale. Shteti merr masa për sigurimin gradual të kushteve të nevojshme 

për realizimin e integrimit. 

Për fëmijët të cilët paraqesin nevoja të veçanta që nuk mund të plotësohen 

brenda sistemit shkollor, ngrihen klasa dhe institucione të posaçme, ku trajtimi i 

specializuar bëhet falas. 

Kriteret për përcaktimin e fëmijëve që përfitojnë arsimin special vendosen me 

akte nënligjore të Këshillit të Ministrave. Për kualifikimin e kuadrit të asimit special 

hapen degë dhe kurse specializimi të veçanta. Për ndjekjen dhe studimin e 
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problematikës së arsimit special krijohen me akte nenligjore struktura dhe institucione 

të posaçme. 

Historik i shkurtër i arsimit special në Shqipëri  

Pas trajtimeve përçmuese e mëshiruese e deri rreth viteve ‟60-‟70, ndër 

praktikat që kanë mbizotëruar  në vende të ndryshme të botës, kanë qenë ato të 

përkujdesjes në institucione të veçanta, trajtimi i veçuar i fëmijëve me aftësi të 

kufizuara në shkolla apo në institucione speciale. 

Argumentet kryesore që kanë mbështetur këto praktika lidhen me arsyetimin 

se me këtë mënyrë, puna bëhet më e organizuar, në grupe të vogla e homogjene, 

krijohen kushte për një trajtim më efikas, etj. Nga ana tjetër, në adresë të këtyre 

institucioneve, nuk kanë munguar edhe kritika të shumta për kushtet artificiale dhe 

izolimin që krijojnë, përgatitjen e pamjaftueshme shoqërore të fëmijëve për të 

përballuar jetën reale, mungesa e modeleve pozitive dhe motivet e pakta, ulja e 

kërkesave nga ana e personelit për shkak të përshtatjes, efektet stigmatizuese, etj.  

 Të ndodhur përballë kundërshtive të shumta dhe në përpjekje për të 

respektuar të drejtat e fëmijëve, një pjesë e madhe e institucioneve speciale janë 

mbyllur, jo pak janë rinovuar. Është fakt , edhe sot, në mjaft vende të përparuara, për 

larminë e problemeve që lindin me fëmijë të veçantë dhe sidomos për fëmijë më të 

rënduar e me komplikacione të ndryshme , këto struktura konsiderohen akoma të 

vlefshme e të nevojshme. Ato kanë akoma hapësira të shumta ku mund të 

përmirësohen, pa mohuar edhe kombinimet e ndryshme që mund të bëhen, apo 

variantet e reja që mund të krijohen.  

 

2.3.2. Politika përfshirëse të nxënësve me nevoja të veçanta 

 

Që nga deklarata e Salamanca në 1994: “Qeveritë duhet të përvetësojnë 

parimin e arsimit përfshirës, duke i regjistruar të tërë fëmijët në shkolla normale, 

përveçse në raste kur ka arsye detyruese për të vepruar ndryshe” (UNESCO,1994,p. 

44). Ndryshime të shpejta legjislative u kryen në SHBA (IDEA,1997) dhe MB (DEE, 

2001) dhe në të gjitha vendet e Bashkimit Europian. 

Termi përfshirje është menduar si më i përshtatshëm në dallim nga termi 

integrim. Kjo sepse i pari nënkupton një përshtatje të stukturës së shkollës ndaj 

nevojave të nxënësve, ndërsa i dyti nënkupton përpjekjet për t‟i bërë nxënësit të 

mbijetojnë dhe të dalin me suksese në një mjedis “normal”. 
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Përpjekjet e para për praktika të mirëfillta integruese në Shqipëri lidhen me 

vitet ‟90. Në 10-vjeçarin e fundit në kuadrin e shndërrimeve të shumta demokratike, 

për arsye të ndryshme, prindërit gjithmonë e më shpesh nuk pranojnë që fëmijët e tyre 

të përfshihen në institucione speciale. Ata janë të ndërgjegjshëm për mundësitë e 

fëmijëve të tyre dhe kanë rritur kërkesat dhe pretendimet për një trajtim dhe shkollim 

më të mirë të fëmijëve me aftësi të kufizuara në kuadrin e shkollave të zakonshme 

duke e konsideruar këtë jo si një privilegj, por si një të drejtë njerëzore që duhet ta 

gëzojnë të gjithë. 

Në vitin 1996 për herë të parë në Dispozitat Normative të Arsimit Publik 

theksohet se “ integrimi i nxënësve me aftësi të kufizuar në kuadrin e shkollave të 

zakonshme konsiderohet si një proces i domosdoshëm bashkëkohor” pa specifikuar 

zgjedhjet e nevojshme. 

Duke filluar nga viti 2000 dhe në vazhdim, në 33 shkolla të rrethit të 

Librazhdit, financuar nga UNICEF, janë ndërmarrë një sërë nismash për të shmangur 

braktisjen shkollore dhe siguruar integrimin më të mirë të fëmijëve me aftësi të 

kuafizuar në shkollat e zakonshme. 

 

2.3.3. Legjislacioni ndërkombëtar mbi aftësinë e kufizuar  

 

Në të gjitha vendet e botës, personat me aftësi të kufizuar shpesh janë trajtuar 

si të mos ishin qenie njerëzore, si qenie me pak vlerë për shoqërinë. Sot ky qëndrim 

është duke u zëvendësuar me respektin për këta persona. (UNESKO, 2001) 

Zhvillimet demokratike ndërkombëtare pas Luftës së Dytë Botërore, në 

drejtim të respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut, hartimi i dokumenteve 

themelore të të drejtave të njeriut (Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, 1948; 

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, 1950; Konventa e të Drejtave të 

fëmijëve, 1989, etj), kushtet politike, ekonomike dhe social-kulturore mundësojnë një 

vëmendje të veçantë ndaj personave me aftësi të kufizuara,  që është formalizuar e 

zyrtarizuar nga një sërë dokumentesh ndërkombëtare. 

 Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me 

Aftësi të kufizuar   (e adaptuar në dhjetor 2006). 

Në botë ka gati 650 milion njerëz me aftësi të kufizuar (10% e popullsisë së 

botës). Ky numër është në rritje çdo vit për shkak të faktorëve të tillë si: lufta dhe 
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shkatërrimi, kushtet jo të shëndetshme të jetesës apo mungesa e njohurive mbi 

aftësinë e kufizuar, mbi shkaqet e saj, mbi parandalimin dhe trajtimin. 

 1971 u aprovua Deklarata mbi të Drejtat e Personave të Vonuar 

Mendorë. 

 1975 u aprovua Deklarata mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuar. 

Deklarata e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara (1975) thotë:  Personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtën e qenësishme 

të respektimit të dinjitetit të tyre si qenie njerëzore. Personat me aftësi të kufizuara, 

cilado qoftë origjina, natyra dhe shkalla e mangësive dhe kufizimeve të aftësive të 

tyre, kanë të njëjtat të drejta themelore që kanë dhe qytetarë të tjerë të së njëjtës 

moshë, çka nënkupton para së gjithash të drejtën për të jetuar një jetë dinjitoze, sa më 

normale dhe të plotë që të jetë e mundur. (Neni 3). 

Po kështu, qeveritë në mbarë botën kanë rënë dakord që të gjithë fëmijëve u 

takojnë të njëjtat të drejta, pavarësisht nga dëmtimet e tyre apo mjedisi ku jetojnë. 

Kështu Konventa për të Drejtat e Fëmijës (1989) deklaron që: 

Duke njohur faktin që fëmija me aftësi të kufizuara ka nevoja të veçanta, duhet 

t’i ofrohet atij ndihma e nevojshme për garantimin e mundësive efektive për t’u 

arsimuar… në mënyrë që fëmija të arrijë një integrim shoqëror dhe zhvillim vetjak sa 

më të plotë (Neni 23).” 

Të dyja këto deklarata bëjnë të qartë se sa e rëndësishme është për të gjithë 

qytetarët pjesëmarrja në mënyrë të plotë në komunitetin e tyre dhe sa e rëndësishme 

është veçanërisht për fëmijët që të kenë mundësi të rriten brenda kulturës së tyre, të 

asimilojnë vlera dhe besimet e kësaj kulture dhe të kontribuojnë në zhvillimin e saj. 

Kjo është diçka thelbësore që mundëson zhvillimin e nocionit të identitetit dhe 

përkatësisë tek fëmijët. Veprimtaritë në familje, shkollë dhe komunitet janë mjetet 

kryesore që ka shoqëria për ta bërë të mundur këtë. Por, kjo mund të ndodhë vetëm 

nëse fëmijët përfshihen si anëtarë aktivë në familjen dhe komunitetin e tyre. 

Të njëjtat parime aplikohen edhe për grupe të tjera të mënjanuara të shoqërisë 

si shtegtarët, pakicat etnike dhe refugjatët. Mirëqenia e fëmijëve të tyre kërcënohet 

nëse atyre u mohohen mundësitë për t‟u integruar në komunitetet e tyre dhe në 

shoqëri në shkallë më të gjerë (Unesko, 2001). 
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 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli vitin 1981, 

Vitin Ndërkombëtar të Personave me Aftësi të Kufizuara në shoqëri. 

 Në vitin 1992 u vendos nga Kombet e Bashkuara, 3 Dhjetori, si Dita 

Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara. 

 Dhjetor 1993, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 

adaptoi Rregullat Standarde mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të 

Kufizuara (22 rregulla). Rregulli 6 deklaron: 

Shtetet duhet të njohin parimin e dhënies së mundësive të barabarta për 

arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë të gjithë fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve me 

aftësi të kufizuara, në mjedise të integruara. Ata duhet të garantojnë që arsimimi i 

personave me aftësi të kufizuar të jetë pjesë integrale e sistemit arsimor. 

UNESCO publikoi “Deklaratën e Salamankës dhe Kuadrin për Veprim” që u 

adoptua në Konferencën Botërore për Edukimin me Nevoja të Veçanta në 1994. Aty 

shpjegohej qartë se çfarë nënkuptonin këto deklarata të drejtash. Në Deklaratë thuhet: 

- Çdo fëmijë ka të drejtën themelore të arsimohet dhe i duhet dhënë atij  

mundësia për të arritur dhe ruajtur një nivel të pranueshëm të nxëni. 

- Duhet të ngrihen sisteme arsimore dhe të vihen në zbatim programe arsimore  

të cilat  të marrin parasysh shumëllojshmërinë e karakteristikave dhe nevojave.     

Personat që kanë nevoja arsimore të veçanta duhet të kenë akses në shkollat e 

zakonshme. 

- Shkollat e zakonshme me orientim gjithëpërfshirës janë mjetet më efektive: 

 Për të luftuar qëndrimet diskriminuese; 

 Për të krijuar komunitete mikpritëse dhe për të ndërtuar një shoqëri  

gjithëpërfshirëse; 

 Për të arritur arsimin për të gjithë. 

Veç kësaj, shkollat e zakonshme, ofrojnë një arsim efektiv për shumicën e fëmijëve 

dhe përmirësojnë efiektivitetin e kostos së të gjithë sistemit arsimor. 

Slogani “Arsimi për të Gjithë” nënkupton pikërisht këtë, të gjithë fëmijët, 

përfshirë fëmijët me dëmtime apo ata që vijnë nga grupe të mënjanuara të shoqërisë. 

Në të kaluarën, ngritja e shkollave të veçuara për fëmijët që ishin “ndryshe” 

ishte zgjidhja e preferuar nga shumë vende. Përvoja na ka mësuar që kjo qasje mund 

të nënkuptojë që shumë fëmijë në vende apo zona jo të pasura të mos kenë asnjë 

mundësi të arsimohen. Disa prej arsyeve janë këto: 
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- Shkollat e veçanta janë një opsion tepër i kushtueshëm që shumë vende të   

varfra nuk  mund ta përballojnë. 

- Ato shpesh ndodhen në qendrat urbane dhe janë në shërbim të familjeve më të  

pasura. 

- Ekspertiza e mësuesve të specializuar nuk bashkëndahet me mësuesit e  

zakonshëm.  Po kështu, vlera e shkollave të veçanta vihet në diskutim edhe në vendet 

e pasura për arsyet e mëposhtme dhe arsye të tjera si: 

- Shkollat gjithëpërfshirëse u ofrojnë fëmijëve më shumë mundësi arsimore dhe   

sociale. 

- Prindërit gjithnjë e më shumë zgjedhin t‟i çojnë fëmijët e tyre në shkollat e  

zakonshme; disa prindër i shohin shkollat e veçanta si një formë diskriminimi. 

- Aktivistët me aftësi të kufizuara e kritikojnë arsimimin që kanë marrë në  

shkollat e  veçanta. 

Megjithatë, Deklarata e Salamankës dhe Kuadri për Veprim, të cilit i 

referohemi, pranon faktin se disa fëmijë mund të arsimohen më mirë në klasa apo 

shkolla të veçanta për shkak të nevojave të tyre të veçanta në komunikim, siç janë për 

shembull personat që nuk dëgjojnë apo nuk shohin dhe nuk dëgjojnë. 

Por, ka dhe shembuj nga shumë vende ku fëmijët që nuk dëgjojnë janë 

përfshirë me sukses në shkollat e zakonshme (UNESKO, 2001). 

Në vitin 2006, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara adaptoi 

Konventën mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Qëllimi i Konventës 

është të promovojë, të mbrojë dhe të sigurojë të drejta të barabarta, njerëzore të 

personave me aftësi të kufizuara, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ndryshimin e 

perceptimit që shoqëritë duhet të kenë në lidhje me aftësinë e kufizuar për t‟i njohur e 

zhvilluar potencialet e tyre, çfarëdo që të jenë ata, për të shmangur çdo lloj 

diskriminimi. 

2.3.4. Legjislacioni  shqiptar për Aftësinë e Kufizuar 

 

Çdo shkollë duhet të ndihmojë nxënësit e saj, çfarëdolloj niveli aftësie  

qofshin, duke përfshirë edhe ata me nevoja speciale për edukim, për të zhvilluar 

potencialin e tyre sa më shumë të jetë e mundur në fushën akademike apo 

joakademike. 
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

Neni 18 

1-Të gjithë janë të barabartë para ligjit. 

2-Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si: gjinia, 

raca,feja,  

etnia,gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale 

ose përkatësia prindërore. 

Neni 55 

1-Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejta për kujdesin shëndetësor nga 

shteti. 

2-Kushdo ka të drejtë për siguracion shëndetsor nga shteti (Kushtetuta e Republikës 

së  Shqipërisë, tetor 2003). 

 

Strategjia Kombëtare për Fëmijët 

 

Në vitin 2001 u miratua  Strategjia Kombëtare për Fëmijët. Vëmendja 

kryesore iu kushtua shëndetit të fëmijës që nga konceptimi deri në lindje dhe 

organizimi i shërbimeve të vazhdueshme shëndetësore për fëmijët, sigurimi i 

shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara, për fëmijët jetimë e me probleme 

sociale. 

Gjithashtu vëmendje e veçantë iu kushtua mbrojtjes së fëmijëve deri tek 

zhvillimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe rritjes  së cilësisë së mësimdhënies. 

 

Strategjia jonë kombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar (2005). 

Neni 1 

Persona me aftësi të kufizuara janë ata persona te të cilët funksionet fizike, 

kapaciteti mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më shumë se 

6 muaj nga normalja e moshës përkatëse dhe që sjell kufizime të tyre në jetën 

shoqërore.    

 

Dispozita normative për sistemin arsimor parauniversitar (MAS, 2013) 

       Kapitulli XV - Arsimimi i Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara. 

 Neni 97 
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Mësuesi ndihmës dhe mësuesi i lëndës në institucionet arsimore të zakonshme. 

 Bashkëpunimi me prindërit. 

1-Sipas normës të përcaktuar nga ministria dhe vlerësimit nga komisioni pranë  

DAR/ZA-ve në klasat e zakonshme që kanë edhe nxënës me aftësi të kufizuar, 

punojnë mësues ndihmës. Mësuesi ndihmës duhet të ketë diplomën e nivelit arsimor 

përkatës, të përcaktuar në nenin 57 të LAPU-s dhe specializim të përshtatshëm në 

fushën e arsimimit të nxënësve me aftësi të kufizuar. 

2-Mësuesi ndihmës në bashkëpunim me mësuesit lëndorë dhe prindërit, hartojnë dhe  

vënë në jetë PEI-n e fëmijës. PEI bazohet në dokumentet zyrtare të kurrikulës dhe 

përmban edhe objektiva për aftësitë e vetëndihmës dhe aftësi të tjera sociale, që 

nxënësi duhet të arrijë, sipas udhëzimeve  të komisionit  të DAR/ZA-së. 

7-Prindërit mund të largojnë në çdo kohë nga shkolla fëmijën, kur gjykojnë se fëmija  

nuk përfiton nga mësimet ose ka mundësi të tjera më të mira. 

8-Mësuesit dhe mësuesi ndihmës bashkëpunojnë me prindërit në mënyrë që 

veprimtaritë që zhvillohen në institucionin arsimor dhe në shtëpi të plotësojnë dhe të 

përforcojnë njëra-tjetrën. 

    Sqarim: Kur nxënësi me aftësi të kufizuar nuk ka mësues ndihmës, detyrat e 

mësipërme janë për mësuesin e grupit lëndor. 

 Neni 98 

1. Mosha e pranimit në klasën e parë të shkollave të specializuara është 6-10 vjeç. 

Nxënësit me aftësi të kufizuara qëndrojnë në shkollë deri në moshën 19 vjeçare. 

Mosha e pranimit të nxënësve me aftësi të kufizuar në klasën e parë të shkollave të 

zakonshme është 6vjeç. 

2. Vlerësimi i nxënësve me aftësi të kufizuara është si i nxënësve të tjerë. Nxënësit me 

aftësi të kufizuara me PEI vlerësohen në përputhje me objektivat e vendosur në PEI-n 

përkatës. 

     

Në gusht të vitit 2007 u miratua Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes Sociale 2007 – 

2013. 

Ndër të tjera këtu sigurohet që fëmijët të vendosen në institucionet 

rezidenciale për një kohë sa më të shkurtër. 

Vëmendja që po i kushtohet arsimit gjithëpërfshirës, po orienton strategjitë 

kombëtare drejt mbështetjes të të gjithë fëmijëve në shkollat e zakonshme. 

Arsimi gjithëpërfshirës: 
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-Njeh faktin që të gjithë fëmijët mund të nxënë dhe që të gjithë kanë nevojë për forma  

të caktuara mbështetjeje në të nxënë; 

-Synon të nxjerrë në pah dhe të minimizojë pengesat në të nxënë; 

-Është më i gjerë sesa thjesht shkollimi formal dhe përfshinshtëpinë, komunitetin dhe  

mundësi të tjera edukimi jashtë shkollës; 

-Ka të bëjë me ndryshimin e qëndrimeve, sjelljeve, metodave të mësimdhënies,  

programeve mësimore dhe mjediseve për të plotësuar nevojat e të gjithë fëmijëve; 

-Është një proces dinamik i cili evoluon në mënyrë të vashdueshme sipas kulturave  

dhe konteksteve lokale dhe është pjesë e një strategjie më të gjerë për promovimin e 

një shoqërie gjithëpërfshirëse. 

Arsimi gjithëpërfshirës po zbatohet në Shqipëri që prej mbi 10 vjetësh. 

Qëllimet  kryesore të tij janë: 

 sigurimi i një cilësie të lartë të mundësive të të mësuarit për nxënësit me  

nevoja  

 arsimore të ndryshme; 

 dhënia përparësi e parimeve të respektimit të dallimeve individuale; 

 tolerance, pranimi dhe eleminimi i diskriminimit për të ndërtuar një sistem me  

drejtësi; 

 lejimi i njerëzve me racë, gjini të ndryshme, që të kenë mundësi të zhvillojnë  

potencialet e tyre. 

Pikat kyçe të seksionit mbi arsimin ( Neni 24) në konventën për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Protokolli Opsional përbëjnë themelin e 

Arsimimit të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar ( KAPITULLI XV i Dispozitave 

Normative për Arsimin Parauniversitar, Tiranë, 2013). 

Njerëzit me çrregullime dhe shqetësime të veçanta nuk duhet të përçmohen, 

neglizhohen apo injorohen, nuk duhet të trajtohen padrejtësisht apo të diskriminohen 

në shkollë apo shoqëri.  

Përmbajtjet e rregulloreve theksojnë zhdukjen e diskriminimit, mundësitë e 

barabarta, identifikimin, ndërhyrjen e hershme dhe edukimin e përshtatshëm. 

Pjesëmarrja e prindërve dhe përcaktimi i PEI-t  për nxënësit me nevoja të veçanta në 

mënyrë graduale po njihet si një e drejtë ligjore (Dispozita Normative për Arsimin 

Parauniversitar, Tiranë, 2013). 
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Megjithëse PEI nuk konsiderohet si një e drejtë ligjore, shkolla duhet të 

mundësojë PEI-n për të gjithë nxënësit me nevoja të veçanta, duke siguruar të drejtën 

e tyre për të mësuar. 

Shkollat dhe autoritetet e arsimit përballen me probleme të njëjta, mungesa të 

burimeve materiale, njerëzore dhe profesionale, mungesa të trajnimeve të veçanta të 

mësuesve dhe një numër të  konsiderueshëm të  nxënësve me nevoja të veçanta nëpër 

klasa. 

Trajnimi i mësuesve dhe stafit mbështetës bëhet çështje kyçe e zhvillimit. 

Në vende të ndryshme të botës, arsimi gjithpërfshirës është një prej detyrave 

themelore. Qeveria jonë duhet të punojë më shumë për mbrojtjen e përfshirjes aktive, 

të vendosë burimet e nevojshme si dhe të inkurajojë bashkëpunimin. Shkolla duhet të 

zbatojë politikat në mënyrë që të minimizojë barrierat e mësimit të nxënësve me 

nevoja të veçanta, të luftojë diskriminimin dhe të sigurojë të drejtat e nxënësve me 

nevoja të veçanta.  

Palët e interesuara duhet të “përqafojnë” këto ideale si dhe të përpiqen për të 

arritur arsimin gjithëpërfshirës për nxënësit me nevoja të veçanta.   
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KAPITULLI III 

 

3. METODOLOGJIA 

 

3.1. Metodologji 

 

Përfundimet e këtij kërkimi shkencor, janë rezultat i një punë disavjeçare, 

punë e cila finalizohet me rezultate konkrete dhe rekomandimet përkatëse. Për 

realizimin e tij janë përdorur instrumente për stafin e mësuesve, për prindërit e 

nxënësve me NVE, për prindërit normalë si dhe për nxënësit. Kjo veprimtari 

kërkimore është mbështetur në një literaturë të pasur në fushën e psikologjisë së 

edukimit, në atë të metodologjisë së mësimdhënies si dhe në njohjen dhe përvetësimin 

e përvojave botërore tashmë të konsoliduara në këtë fushë. 

Një rol po kaq të rëndësishëm në realizimin e kësaj veprimtarie shkencore 

kanë luajtur bashkëpunimet e shumta me mësues të arsimit fillor. Kështu, nuk ka 

munguar gatishmëria e mësuesve për t‟u përfshirë në biseda, me qëllim njohjen më 

nga afër të individualiteteve të mësuesve dhe nxënësve. Bashkëpunimi ka qënë efektiv 

edhe midis mësuesve, me kolegët e tyre, me qëllim plotësimin në mënyrë sa më të 

saktë të pyetësorëve. 

Fenomenet e identifikimit të vështirësive të të nxënit, i nevojave të veçanta të 

edukimit, i gjithëpërfshirjes së nxënësve në klasa të zakonshme, etj., zhvillohen në një 

kontekst social-kulturor të përcaktuar nga faktorë social-kulturorë konkretë dhe të 

kufizuar në një rajon të caktuar dhe me një kampion përkatës. 

Për këto arsye, pritet që studimi do të rekomandojë përfundime jo aq 

„objektive‟, me një vlefshmëri të kufizuar që do të shprehet në idetë, qëndrimet, 

pritshmëritë e prindërve për fëmijët e tyre, si dhe pritshmëritë ndaj shkollës në 

përgjithësi dhe mësuesit në veçanti (kampioni përkatës). 

Ky konstatim nuk na pengon të theksojmë se nga studimi ynë mund të 

gjenerohen ide të reja që do të zhvillojnë kërkime të reja më gjithëpërfshirëse dhe për 

rrjedhim, me vlerësime “më objektive” në të ardhmen. 

Duke përshkruar reagimin tonë ndaj këtyre burimeve mbështetëse, do të 

sjellim në kujtesë disa fakte të rëndësishme që lidhen me qasjet : 

 Arsimimi i nxënësve me NVE nxjerr në pah gjithëpërfshirjen e çdo nxënësi. 
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 Kuptimi i aftësive të të mësuarit, i vështirësive në të nxënë dhe shtrirja e tyre  

në  konceptin e nxënësve me NVE. 

 Analiza e gjithëpërfshirjes kërkon përveç të dhënave sasiore dhe përshkruese,  

edhe  një vlerësim cilësor dhe kontekstual, social-ekonomik të realitetit multikulturor 

ku  jetojmë etj. 

 Cilësia e gjithëpërfshirjes varet nga aktorët kryesorë të kontekstit shkollor që  

janë mësuesit, prindërit, fëmijët bashkë me qëndrimet, besimet dhe pritshmëritë e 

tyre. 

 Qasjet cilësore të aftësive dhe vështirësive në të mësuar shpjegojnë  

kompleksitetin e procesit të mësimdhënies gjithëpërfshirëse dhe orientojnë 

ndryshimet cilësore së bashku me strategjitë e realizimit të tyre. 

 Profesionistët e së ardhmes të zbatojnë  gjithëpërfshirjen në shkollë me qëllim  

që të  shmangin rrezikun se ndoshta kujdesi i tepruar ndaj “nevojave të veçanta” mund 

të kthehet në një stereotip, kërcënimi i të cilit është “frika që lind nga konfirmimi i 

stereotipit” (Woolfolk, 2011) dhe mund të kthehet kështu në një kërcënim real për 

vetë gjithëpërfshirjen në shkollë (Soresi, 2013). 

3.1.1.  Njerëzit dhe historitë bëjnë ndryshimin 

 

Në të gjitha modelet e kërkuara në përvojat e ndryshme botërore, në studimet 

në Shqipëri, edhe pse në fillesa modeste,  i referohemi gjithëpërfshirjes së 

“kontekstit”. Nuk mund ta përshkruash dhe vlerësosh atë pa marrë parasysh nivelet e 

përfshirjes të regjistruara në një bashkësi aktorësh, si brenda dhe jashtë shkollës. 

Ndër këta individë, ne përfshijmë drejtuesit, mësuesit, prindërit, të cilët 

pavarësisht roleve, kualifikimeve dhe specializimeve të tyre, të gjithë, mbartin 

përgjegjësinë për një “kulturë gjithëpërfshirjeje” dhe për “klimën” e krijuar në 

shkollë. 

Kur flasim për mësuesit e zakonshëm, janë ata që me vlerat, dimensionet dhe 

aftësitë e tyre mund të nxitin ose të pengojnë pjesëmarrjen apo menaxhimin e 

mësimdhënies dhe mësimxënëies. Nga ana tjetër, kur flasim për prindërit, qoftë për 

ata që kanë apo nuk kanë një fëmijë me paaftësi, ata përfaqësojnë kulturën referuese 

komunitare që mbështet ose jo gjithëpërfshirjen. 
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Sipas Soresi et al., “Janë ata në të vërtetë që përcaktojnë pakësimin ose 

vazhdimin e paragjykimeve dhe stereotipeve, apo që nxitin “rregullat në shkollë” dhe 

programe të frymëzuara nga parime solidariteti dhe gjithëpërfshirjeje.” 

Së fundi, janë bashkëmoshatarët ata që shpalosin sjellje shoqërore të 

kushtëzuara nga bashkëpunimi apo konkurenca, miqësia apo mosmarrëveshjet, 

solidariteti apo margjinaliteti, gjithëpërfshirja apo izolimi (përjashtimi). 

Mbi bazën e këtyre argumenteve, mbështetur edhe tek një përvojë e 

suksesshme bashkëkohore e një studimi të realizuar në Hong-Kong
4
, pavarësisht 

konteksteve të ndryshme kulturore, ne përshtatëm instrumentet shkencore të tij me 

përvojën e shkollës shqiptare.  

Ngjarjet, historitë, njerëzit ngjasojnë shumë, kushtet në të cilat zhvillohen 

ndryshojnë duke u dhënë atyre përmasa sasiore e cilësore të veçanta, por duke ruajtur 

thelbin e të nxënit, të gjithëpërfshirjes, të të drejtave të njeriut, të humanizmit dhe 

empatisë ndaj njëri-tjetrit, të entuziazmit dhe gëzimit që të falin ato. 

3.1.2. Përcaktimi i variableve 

 

Lidhja midis dy variablave shprehet në marrëdhëniet e tre aktorëve kryesorë 

që veprojnë në sistemin arsimor (subjekte të studimit) dhe këta janë nxënësit, 

mësuesit, prindërit (prindër me fëmijë me NVE dhe prindër me fëmijë normalë). 

Kështu, për të matur shkallën e ndikimit të vështirësive në të nxënë në 

gjithëpërfshirjen dhe në rezultatet e të nxënit, është e rëndësishme të përcaktohen 

variablat dhe hipotezat. 

 Variabli i pavarur – Vështirësitë e të nxënit 

 Variabli i varur – Gjithëpërfshirja e nxënësve me NVE 

 Variabli ndërhyrës – Natyra e vështirësive të të nxënit. 

 Hipoteza 1 : Vështirësitë në të nxënë në arsimin fillor pengojnë  

gjithëpërfshirjen e nxënësve me NVE.  

 Hipoteza 2 : Vështirësitë në të nxënë nuk e pengojnë gjithëpërfshirjën e  

nxënësve me NVE. 

 Hipoteza 0 : Vështirësitë në të nxënë nuk ndikojnë në gjithëpërfshirjen e  

                                                           
4
Pyetësori është përgatitur nga Instituti i Edukimit në Hong-Kong dhe është zhvilluar me stafin, 

prindërit e fëmijëve me NVE, me prindër me fëmijë normalë dhe nxënës. Pasi është përpunuar dhe 

përshtatur pyetësori me realitetin shqiptar, por dhe duke guxuar në përdorimin e tij origjinal në ndonjë 

çështje është zhvilluar në shkolla të qytetit dhe fshatit në Rajonin e Korçës. 
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nxënësve me NVE. 

Qëllimi është të studiohen përmasat e ndikimit të variablit të pavarur dhe 

ndërhyrës mbi gjithëpërfshirjen. 

Për këtë arsye, janë dizenjuar katër instrumente matëse për të studiuar 

marrëdhënien midis variablave. Përmbajtja dhe artikujt në instrumentet kërkimore 

janë ndërtuar duke u bazuar në pyetjet e kërkimit. Pyetësorët e kërkimit tonë janë 

ndërtuar duke u mbështetur në pyetësorët e kërkimit të Institutit të Edukimit të Hong-

Kongut “Studime rreth Mundësive të Barabarta për të Mësuar të nxënësve me NVE në 

Sistemin e Edukimit Gjithëpërfshirës”, pasi janë përkthyer, janë përshtatur në kornizën 

konceptuale dhe në ndryshimet kulturore të kontekstit social-kulturor shqiptar. 

Përdorimi i këtij pyetësori është lejuar në sajë të lejës së dhënë nga drejtuesit e 

Institutit të Edukimit të Hong-Kongut. Artikujt e pyetësorit janë ndërtuar duke iu 

referuar literaturës dhe peshores ekzistuese të matjes së arsimit gjithëpërfshirës 

(Wilczenski,  Byroja e arsimit, 2008). 

Pyetësori u diskutua me një grup prej 50 mësuesish të Programit  “Master 

Shkencor në Arsimin Fillor”, u plotësua prej tyre për të testuar kuptueshmërinë e tij, 

përshtatshmërinë, qartësinë dhe rendin e pyetjeve. Duke u bazuar në sugjerimet e tyre, 

u rishikuan pyetjet, u hoqën disa rubrika, që kishin të bënin me financimet, dhe u 

riformuluan konceptet. 

Në tetor 2012, u krye një anketim pilot
5
 me 100 mësues  dhe 100 nxënës me 

vështirësi në të nxënë dhe 100 prindërit e tyre në disa shkolla të qytetit të Korçës dhe 

të rajonit. Të dhënat ilustruan një kuptim fillestar të situatës mbi zbatimin e arsimit 

gjithëpërfshirës në shkollat fillore në rajonin e Korçës. Gjithashtu, studimi pilot testoi 

vlefshmërinë kërkimore dhe nëse procedura është e mundshme dhe e përshtatshme. 

3.1.3. Kampioni dhe burimi i të dhënave 

 

Në vendin tonë mungojnë të dhëna të sakta në lidhje me numrin e nxënësve 

me aftësi të kufizuara që janë të integruar në shkolla. Strategjia Kombëtare e Arsimit 

Parauniversitar 2009 – 2013 shprehimisht thekson: ”Lidhur me rritjen e aksesit në 

shkollë  së pari kërkohet realizimi i një studimi për cilësinë aktuale të fëmijëve të 

margjinalizuar dhe shërbimit të nxënësve me aftësi të kufizuara,  mbledhjen e të 

                                                           
5
Rezultatet e këtij studimi janë botuar në përmbledhjen e “Konferencës Ndërkombëtare e Parë mbi 

Edukimin në Shqipëri”, Tiranë, 6-8 Dhjetor 2012. 
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dhënave për çdo kategori të nxënësve që braktisin shkollën, krijimi i një database 

efektiv dhe funksional, me qëllim krijimin e informacionit të plotë” (p.18). 

Për identifikimin e shkollave dhe nxënësve që kanë vështirësi në të nxënë 

është përdorur informacioni i  marrë nga DAR-Korçë, i cili për hir të së vërtetës është 

i kufizuar dhe i pamjaftueshëm. Subjekteve pjesëmarrëse në studim u është respektuar 

liria dhe e drejta për t‟u shprehur duke iu përmbajtur parimeve etike dhe lejës së 

marrë nga  DAR-i për të kryer anketimin. Kampioni është rastësor, përfaqësues i 

popullatës së nxënësve, mësuesve dhe prindërve të rajonit të Korçës sipas variablave 

të vendbanimit, gjinisë, moshës, shkollimit, aftësisë ose paaftësisë, arsimimit, 

trajnimit, profesionit.  

Popullata e studimit janë mësues të arsimit bazë, niveli i I, II, prindër të 

fëmijëve me NVE, prindër të fëmijëve normalë, nxënës në rajonin e Korçës ( Korçë, 

Pogradec, Bilisht, Ersekë). Nga kjo popullatë u zgjodhën si kampion 263 mësues që 

përbënin 38% të  665 mësuesëve gjthsej,  119 prindër të nxënësve me NVE, 137 

prindër të nxënësve normale, 261 nxënës që përbënin 2,4% të 11462 nxënësve 

gjithsej. 

Numri i të anketuarve në këtë studim 

 Fillore 9- vjeçare Fshat Qytet Meshkuj Femra Totali 

Nxënës 233 28 106 155 118 143 261 

Prindër të fëmijëve 

 normalë 

76 61 55 82 36 101 137 

Prindër të NNVE 65 54 61 58 40 79 119 

Mësues 111 152 75 188 30 233 263 

 

Numri i prindërve të anketuar 

Arsimimi 

 9- vjeçar I mesëm I lartë Totali 

Prindër të fëmijëve normalë 47 49 41 137 

Prindër të NNVE 57 41 21 119 

 

 
Fillore 9-vjeçare Fshat Qytet Meshkuj Femra Totali 

Prindër të 

fëmijëve  
76 61 55 82 36 101 137 
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normalë 

Prindër të 

NNVE 
65 54 61 58 40 79 119 

 

Numri i mësuesve 

Trajnimi 

 Të trajnuar Të patrajnuar Totali 

Mësues 67 196 263 

 

Në përqindje: 

Trajnimi 

 Të trajnuar Të patrajnuar Totali 

Mësues 25,48% 74,52% 100% 

 

 

 

3.1.4. Prezantimi i rezultateve 

 

Pyetësorët janë formuluar në mënyrë të tillë që të anketuarit të shprehin 

pajtimet dhe mospajtimet me pohimet. Është perdorur shkalla e vlerësimit Likert me 4 

alternativa: 

1- Aspak dakord;  

2- Kundër;  

3- Dakord;  

4- Shumë dakord. 
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Në paraqitjen e rezultateve, pikëpamjet e mospajtimeve të të anketuarve janë hartuar 

për të zbuluar pakënaqësitë kundrejt arsimit gjithëpërfshirës. Në të kundër, qëndrimet 

pajtuese  shprehin kuptimin, kënaqësinë ndaj arsimit gjithëpërfshirës. 

Këto rezultate janë të listuara si përqindje me qëllim për të treguar raportet e të 

anketuarëve. Përfundimet paraqiten si rezultate të cilat janë vlerat mesatare të shifrave 

të vlerësuara. Në qoftë se rezultati është poshtë dyshit , do të thotë se shumica e të 

anketuarve nuk bien dakord me formulimin e pohimit; kur  është diku rreth 2,5 do të 

thotë se gjysma e të anketuarve  nuk bien dakord, ndërsa gjysma tjetër bie dakord. Në 

qoftë se rezultati është mbi 3 ,do të thotë se pjesa më e madhe  e të anketuarve bie 

dakord. 

Përballë numrit të madh të të dhënave, do të ishte e vështirë paraqitja e të 

gjithë rezultateve në mënyrë të detajuar. Për këtë arsye janë përpiluar tabela, grafikë, 

janë bërë krahasime statistikore (p< 0.05) për të dalluar ndryshimet midis 

pjesëmarrësve. 

Për të përcaktuar forcën e korrelacioneve u përdorën indikatorët e Davis 

(1971).  

 

3.2. Instrumentet e studimit dhe analiza e të dhënave 

3.2.1. Pyetësori i nxënësit 

 

Në pjesën e I, pyetësori përfshin karakteristika demografike të nxënësit. 

Në pjesën e II (A) “Eksperienca ime në shkollë”, të përbërë prej 14 artikujsh testues 

(A1- A14), synohet të matet niveli i pranimit të fëmijëve në shkollë. 

Në pjesën e III (B) “Performanca ime në shkollë”, pyetësori përfshin artikuj testues 

për aspekte të rëndësishme të arritjeve në shkollë si: në fushën akademike, 

sociale/komunikimit, emocionale/qëndrim. Nga analiza faktoriale shpjeguese e pjesës 

B rezultuan tre faktorë që grupojnë 13 artikuj testues. 

Faktori i I – “Performanca Akademike” përfshin katër artikuj testues (B 1.1 – B 1.4),  

që kanë të bëjnë me arritjet akademike si: Dal mirë në provime; Ka një sërë aftësish 

(p.sh. mbaj shënime, zgjidh probleme); E kuptoj shpjegimin e mësuesit në klasë; 

Mund të mësoj vetëm. 

Faktori i II – “Performanca Sociale/Komunikimi” përfshin 5 artikuj testues (B 2.1 –  

B 2.5), që kanë të bëjnë me marrëdhëniet sociale në shkollë si: Mund të marr pjesë në 

aktivitetet jashtëshkollore; Mund të marr pjesë në aktivitete publike dhe brenda 
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shkollës; Kam një rreth shoqëror; Mund të komunikoj me shokët e klasës; Ia kaloj 

mirë me shokët e klasës. 

Faktori i III – “Performanca Emocion/Qëmdrim” përfshin 4 artikuj testues që matin  

qëndrimet e nxënësve ndaj shkollës: Dua të shkoj në shkollë në orar; Jam i lumtur në 

shkollë; Mund të përqendrohem gjatë mësimit në shkollë; Nuk shqetësoj mësimin e të 

tjerëve. 

    Në pjesën e IV ( C ) përfshihen dy pyetje të hapura: C.1. që kërkon të matë 

vështirësitë e pranuara nga nxënësi dhe C.2. se çfarë ndihme presin ata nga shkolla. 

Të gjithë artikujt testues ishin të tipit Likert me pohime që shkojnë nga 1. 

Aspak dakord, 2. Kundër, 3.Dakord, 4. Shumë dakord 

3.2.2. Pyetësori i stafit 

 

Në pjesën e I (1 - 8) të pyetësorit, përfshihen karakteristika demografike të 

mësuesit: shkolla, vendbanimi, statusi, gjinia, mosha, kualifikimi, trajnimi, përvoja në 

punë. 

Pyetja 9 përfshin rreth 9 lloje të vështirësive në të nxënë që mësuesit duhet të 

identifikojnë tek nxënësit e klasave të tyre, si dhe shkallën e shprehjes: Lehtë, 

Mesatar, Rëndë. 

Në pjesën e II ( A ) “Njohja rreth Edukimit Gjithëpërfshirës”, pyetësori 

përfshin pesë artikuj testues ( A1.1 – A1.5) që matin njohjen e vlerave thelbësore të 

arsimit gjithëpërfshirës, nga sigurimi i mundësive të njëjta, mbrojtja e të drejtave 

themelore të njeriut në mënyrë që të demonstrojmë drejtësi sociale dhe deri në 

krijimin e një simboli të qytetërimit dhe eliminimin e diskriminimit. 

Artikujt testues A2.1 – A2.6 synojnë matjen e nivelit të informacionit të 

mësuesve për legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar për të kuptuar edhe më mirë 

njohjen e vlerave të arsimit gjithëpërfshirës të sanksionuar në ligje. 

Në pjesën e III ( B ) “Qëndrimi ndaj Edukimit Gjithëpërfshirës” shprehen 

qëndrimet e pranimit ose të mospranimit të nxënësve me NVE në klasa normale mbi 

bazën e shkallës së paaftësisë: Lehtë, Mesatar, Rëndë. Çdo shkallë e paaftësisë e 

shpreh qëndrimin e mësuesve sipas shkallës Likert: 1. Aspak dakord, 2. Kundër, 3. 

Dakord, 4. Shumë dakord. 

Përveç matjes së pranimit/mospranimit matet edhe ndikimi i vështirësive dhe 

llojeve të tyre në qëndrimin ndaj gjithëpërfshirjes. 
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Në pjesën e IV ( C ) “Qëndrimi i autoriteteve ndaj Edukimit Gjithëpërfshirës”, 

pyetësori përfshin pesë artikuj testues (C.1 – C.5) që synojnë të matin qëndrimin e 

mësuesve për rolin që duhet të luajë shkolla në realizimin e qëllimeve të edukimit 

gjithëpërfshirës. 

Në pjesën e V ( D ) “Politika në shkollën time, praktika dhe kultura në 

shkollë”, pyetësori përfshin artikuj testues për aspekte kryesore që kanë të bëjnë me 

politikën, praktikën dhe kulturën e shkollës në lidhje me pranimin e nxënësve me 

NVE, mbështetjen dhe trajtimin e tyre, përshtatjen e strategjive sipas nevojave të 

nxënësve dhe shpresa e optimizmi që kanë për punën e tyre, nxënësve dhe prindërve 

të tyre. Nga analiza faktoriale shpjeguese e pjesës D rezultuan tre faktorë që grupojnë 

38 artikuj testues. 

Faktori I – “Mendoj që format e mëposhtme janë arritur në shkollën time” përfshin  

12 artikuj testues (D.1.1 – D.1.12) që matin qëndrimet e shkollës të cilat synojnë 

pranimin e nxënësve me NVE në shkollë, trajtimin, ndihmën dhe respektimin e tyre, 

mbështetjen e koordinuar mësues – prindër të nxënësve me NVE, aktivitete arsimore 

– edukative që i përshtaten diversitetit të nxënësve dhe minimizimin e talljes dhe 

praktikave diskriminuese në shkollë. 

Faktori  II – “Mendoj që në përgjithësi, në shkollën time janë arritur qëllimet e  

mëposhtme”, janë përfshirë 10 artikuj testues (D.3.1 – D.3.10) të cilët synojnë të 

matin ndikimin e praktikës në shkollë në qëndrimin ndaj të gjitha llojeve të 

vështirësive. Praktika e shkollës ndikon gjithëpërfshirjen, por ajo shfaqet në mënyrë të 

veçantë ndaj llojeve të ndryshme të vështirësive dhe shkallës së tyre. 

Faktori i III – “Besoj që në shkollën time, në përgjithësi nxënësit me NVE”, përfshin  

16 artikuj testues (D.4.1 – D.4.16) ku synohet të vlerësohet “Praktika në shkollë”, që 

përbën një aspekt shumë të rëndësishëm të arritjes së Performancës së Nxënësit. 

(Faktoret 1,2,3, të pjesës B tek pyetësori i nxënësit) 

Artikujt testues D.5.1 – D.5.4 synojnë të matin nivelin e trajnimit të 

drejtorëve, mësuesve, profesionistëve si mbështetje për edukimin gjithëpërfshirës. 

Në pjesën e VI ( E ) “Qëllimi ndaj Edukimit Gjithëpërfshirës”, duke shprehur 

dakortësinë ose jo ndaj artikujve testues E.1 – E.6, do të matet qëndrimi i mësuesve në 

klasë nëpërmjet përdorimit të strategjive, metodave të mësimdhënies ndërvepruese, 

inkurajimit dhe vlerësimit të nxënësve. 
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3.2.3. Pyetësori i Prindit  me nxënës  me NNVE  

 

 Në pjesën e parë ( pika 1-6), pyetësori i prindit me NNVE përfshin 

karakteristika demografike të prindit të cilat shërbejnë për të matur variancën e 

ndikimit të tyre në procesin e gjithëpërfshirjes. Këto karakteristika evidentojnë 

gjininë, moshën, vendbanimin arsimimin e prindit, shkollën e fëmijës, gjininë dhe 

moshën e fëmijës. 

Pikat 7-8 përcaktojnë llojin e nevojës që kanë fëmijët, llojin e klasës që ata 

ndjekin dhe çfarë strategjie përdorin mësuesit në shkollë. 

Në pjesën e dytë (A) “Njohja rreth edukimit gjithëpërfshirës” pyetësori 

përfshin pesë artikuj testues (pohime) (A1.1-A1.5) . Nëpërmjet tyre matet qëndrimi i 

prindërve që kanë nxënës me NVE për vlerat e EGJ në drejtim të sigurimit të 

mundësive të njëjta të studimit, të zbatimit të të drejtës njerëzore për arsimim, të 

përmbushjes së drejtësisë shoqërore si simbol i qytetërimit dhe përjashtim i praktikave  

diskriminuese. 

Gjithashtu përfshin dhe gjashtë artikuj testues (A2.1-A2.6) që matin nivelin e 

njohjes së legjislacionit ndërkombëtar. ( Këto janë analizuar tek pytësori i mësuesit) 

Në pjesën e tretë (B) “ Qëndrimi ndaj edukimit gjithëpërfshirës” nëntë artikuj 

testues (B1- B9) që matin qëndrimet e pranimit ose të mospranimit të nxënësve me 

NVE në klasa normale mbi bazën e shkallës së paaftësisë të lehtë, mesatare, të rëndë. 

Çdo shkallë e paaftësisë e shpreh qëndrimin e prindërve sipas shkallës Likert:  

1. Aspak dakord 

2. Kundër 

3. Dakord 

4. Shumë dakord. 

Përveç matjes së pranimit/mospranimit matet dhe ndikimi i vështirësive dhe llojeve të 

tyre në qëndrimin gjithëpërfshirës. 

Në pjesën e katërt (C) , “ Qëndrimi i autoriteteve ndaj edukimit 

gjithëpërfshirës”, pyetësori përfshin pesë artikuj  C1 - C5, që synojnë të matin 

qëndrimin e prindërve dhe rolin që duhet te luajë shkolla në realizimin e qëllimeve të 

EGJ. 
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Në pjesën e pestë (D) “ Politika në shkollën time. Praktika dhe kultura në 

shkollën e fëmijës tim”, pytësori përfshin 15 artikuj testues (D1.1.- D1.), që kanë për 

qëllim të matin qëndrimin e prindërve për format, arritjet, metodat e pranimit dhe 

bashkëveprimit  dhe të mësimdhënies që zbatohet në shkollë. 

Tek pjesa ( D4.1- D4-16). “ Në shkollën e fëmijës tim, mendoj që fëmija 

im…….”, përfshihen 16 artikuj testues dhe synohet të matet kultura e gjithëpërfshirjes 

në shkollë nëpërmjet pritshmërive të prindërve për performancën akademike, sociale, 

emocionale të fëmijëve të tyre. 

3.2.4. Pyetësori i prindit të nxënësve  normalë 

 

Ky pyetësor shërben për të kuptuar njohurinë, qëndrimin, opinionin dhe 

gatishmërinë e të interesuarit në lidhje me edukimin gjithëpërfshirës të nxënësve me 

NVE. 

Në pjesën e parë, si edhe pyetësori i prindrit të fëmijës me NVE, përmban të 

dhëna demografike të prindit dhe karakteristika të shkollës, fëmijës së tyre, nivelin e 

arsimimit të prindit dhe njohja që kanë për pjesëmarrjen e nxënësve me NVE në 

shkollën e fëmijës  së tyre. 

Pjesa e dytë (A) përmban 5 artikuj tekstesh (A1.1-A1.5) që matin qëndrimin e 

prindërve për mundësitë që krijon EGJ në realizimin e shanseve të njëjta për të 

mësuar, për plotësimin e të drejtave të njeriut të nxënësve me NVE, në përmbushjen e 

drejtësive shoqërore, në arritjen e simbolit të qytetërimit dhe në shmangien e 

diskriminimit. 

Artikujt testues A2.1-A26 matin nivelin e njohjes së legjislacionit 

ndërkombëtar në lidhje me Edukimin e NVE që përcakton edhe qëndrimin ndaj tij. 

Pjesa B “ Qëndrimin ndaj EGJ” synon të matë qëndrimin e prindërve  për 

pranimin ose jo të NNVE në klasa normale sipas llojit të shkallës së paaftësive; të 

lehtë, mesatare, të rëndë. Për të matur këto qëndrime është përdorur shkalla Likert; 1. 

Aspak dakort, 2. S‟janë dakort, 3. Janë dakort, 4. Shumë dakort. 

Nxënësit me paaftësi: 

 B 1. Dëgjimi,  

 B 2. Pamore,  

 B 3. Fizike,  

 B 4. Intelektuale,  
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B 5. Nxënës me vështirësi emocionale,  

B 6. Nxënës me AHDH,  

B7. Nxënës me çrregullime , Autizmi,  

B 8. Nxënës me vështirësi komunikimi,  

B 9. Nxënës me vështirësi specifike të të mësuarit. 

Pjesa   C, “Qëndrimi i autoriteteve ndaj EGJ”. Pyetësori përfshin 5 artikuj testues  që 

matin qëndrimin e prindërve për rolin që duhet të luajë shkolla në realizimin e qëllimit 

të EGJ. 

Pjesa D,  “ Politika në shkollën time”, Praktika, kultura në shkollë. 

Katër artikuj testues (D1.-D4) matin qëndrimin e prindërve të nxënësve normalë për 

shqetësimet që ata kanë ndaj pranisë së NVE në klasë. 

D1. Nxënësit me NVE shqetësojnë mësimin e fëmijës tim 

D2. Nxënësit me NVE zenë kaq burime në shkallë sa pengojnë mësimin e 

fëmijës tim. 

D3. Sigurimi i vlerësimeve të veçanta për NVE është i padrejtë për fëmijën 

tim. 

D4. Nxënësit NNVe sulmojnë fëmijën tim. 

Nga mënyra se si janë dizenjuar instrumentet matëse shkencore krijohet 

mundësia për të krahasuar qëndrimet e faktorëve kryesore për qëndrimin ndaj 

vështirësive të nxënësve me NVE dhe rolin që ato luajnë në kuptimin dhe zbatimin e 

EGJ. 
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KAPITULLI  IV 

 

4. REZULTATET 

 

4.1. Niveli i përgjithshëm i pranimit të NNVE në klasa normale 

 

Niveli i përgjithshëm i pranimit të NNVE në klasa normale është përcaktuar 

me anë të 27 pohimeve
6
 të bëra në pyetësorin e stafit (të shkallëzuara këto në bazë të 

llojit të vështirësisë së nxënësit dhe shkallës së saj), të cilat janë të tipit Likert e 

variojnë nga: 

 1. Aspak Dakord, 2.Kundër, 3.Dakord, 4. Shumë Dakord. 

Minimumi i përgjigjes së dhënë nga të mësuesit e anketuar është 27, mesatarja 

61.03 dhe maksimumi 107. Këto rezultate, që janë paraqitur edhe në tabelën 1, më 

poshtë, na tregojnë se mësuesit e anketuar e kanë nivelin e pranimit të NNVE në klasa 

normale mbi mesataren. Gjithashtu bie në sy se asnjë prej të anketuarve nuk ka qenë 

maksimalisht dakord për përfshirjen e NNVE në klasa të zakonshme pavarësisht llojit 

të vështirësive dhe shkallës së tyre
7
. 

Tabela 1 Niveli i përgjithshëm i pranimit të NNVE në klasa normale 

  N Minimumi Maksimumi Mesatarja Devijimi 

Standard 

Niveli i 

përgjithshëm i 

pranimit të NNVE 

në klasa normale 

263 27,00 107,00 61.0342 18.33558 

Raste të vlefshme 263     

 

 

4.1.1.  Lidhja që ekziston ndërmjet pranimit të NNVE në klasa të  

zakonshme dhe shkallës së vështirësive të tyre. (Mësuesit) 

 

Për të përcaktuar marrëdhënien midis dy variablave:  pranimi i përgjithshëm i 

NNVE në klasa normale dhe shkallës së vështirësisë së NNVE u përdor koeficienti i 

                                                           
6
 Këtu edhe më poshtë bëhet fjalë për pjesën B të pyetësorit të stafit. 

7
 Asnjë i anketuar nuk është përgjigjur me 4 tek te 27 pohimet e pjesës B, në të kundërt maksimumi do 

të kishte dalë 108. 
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Spearman-it
8
 , duke u nisur nga  karakteri ordinal që kanë të dhënat. Ndërsa 

interpretimi i rezultatit është bërë duke përdorur indikatorët Davis (1971)
9
. 

 Nga sa duket në tabelën 2, midis nivelit të përgjithshëm të pranimit dhe 

shkallës së vështirësive të nxënësit ekziston një lidhje mesatare negative (  

      ). Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës së vështirësisë së nxënësit, ulet niveli 

i pranimit të tyre në klasa normale nga mësuesit. Vlefshmërinë statistikore të rezultatit 

e tregon vlera e domethënies që është rigorozisht më e vogël se niveli 0.01 (p<0.01). 

 Tabela 2 Korrelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit të NNVE në 

klasa normale dhe shkallës së vështirësisë së nxënësit 

 Shkalla e vështirësisë së 

nxënësit 

Niveli i përgjithshëm i 

pranimit të NNVE në klasa 

normale 

Spearman's rho Correlation -.483** 

Sig. (2- drejtimesh) .000 

N 789 

**. Korelacioni është i vlefshëm nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.01 (2- 

drejtimesh) 

 

4.1.2. Lidhja që ekziston ndërmjet pranimit të NNVE në klasa normale  

dhe  shkallës së vështirësive të tyre (për pyetësorët e prindërve). 

 

Per të përcaktuar marrëdhënien midis dy variablave:  pranimi i përgjithshëm i 

NNVE në klasa normale nga ana e prindërve
10

 dhe shkalla e vështirësisë së NNVE u 

përdor koefiçienti i Spearman-it, meqenëse të dhënat e shkallës Likert janë ordinale. 

Ndërsa për interpretimin e rezultatit janë përdorur indikatorët Davis (1971). 

 

4.1.2.1.  Pranimi i NNVE në klasa normale nga ana e prindërve normalë  

dhe  shkallës së vështirësisë së nxënësve 

Nga sa duket në tabelën 3, midis nivelit të përgjithshëm të pranimit dhe 

shkallës së vështirësive të nxënësit ekziston një lidhje mesatare negative (  

                                                           
8 Koefiçienti i Spearman-it (që shënohet më shkronjën greke ρ) është një koefiçient që përdoret për 

hulumtimin e marrëdhënies që mund të ekzistojë midis dy variablave ordinalë. Ky koefiçient, që merr 

vlera në intervalin nga -1 në 1, e llogarit korrelacionin mes variablave duke u bazuar tek renditja që 

ekziston midis të dhënave (në rastin konkret tek shkalla e pranimit: 1, 2, 3, 4). 
9
 Sipas interpretimit Davis (1971) fortësia e korrelacionit përcaktohet në këtë mënyrë: një vlerë të 

paktën 0.7 tregon lidhje shumë të fortë mes variablave, 0.50-0.69 tregon lidhje substanciale(të 

rëndësishme), 0.30-0.49 tregon lidhje mesatare,0.10-0.29 tregon lidhje të dobët, 0.00-0.09 tregon lidhje 

të parëndësishme. 
10

 Këtu dhe në tabelën më poshtë bëhet fjalë për prindërit e nxënësve normalë.  
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      ). Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës së vështirësisë së nxënësit, ulet niveli 

i pranimit të tyre në klasa normale nga prindërit. E përderisa vlera e domethënies 

është rigorozisht më e vogël se niveli 0.01 (p<0.01), korrelacioni është i vlefshëm nga 

pikëpamja statistikore. 

Tabela 3 Korelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit të NNVE në 

klasa normale nga prindërit dhe shkallës së vështirësisë së nxënësit 

 

 Shkalla e vështirëisë së 

nxënësit 

Niveli i përgjithshëm i 

pranimit të NNVE në klasa 

normale nga prindërit 

Spearman's rho Correlation -.420** 

Sig. (2- drejtimësh) 0.000 

N 357 

**. Korelacioni është i vlefshëm nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.01 (e 2 anëshme) 

 

4.1.2.2. Pranimi i NNVE në klasa normale nga ana e prindërve të NNVE  

dhe    shkallës së vështirësisë së nxënësve 

 

Tabela 4 tregon se midis nivelit të përgjithshëm të pranimit nga ana e 

prindërve të NNVE dhe shkallës së vështirësive të nxënësit ekziston një lidhje 

mesatare negative (          Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës së 

vështirësisë së nxënësit, ulet niveli i pranimit të tyre në klasa normale nga prindërit e 

NNVE. Korrelacioni është i vlefshëm nga pikëpamja statistikore përderisa vlera e 

domethënies është nën nivelin 0.01 (p<0.01) 

 Tabela 4  Korelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit të NNVE në 

klasa normale dhe shkallës së vështirësisë së nxënësit 

 

 Shkalla e vështirëisë së 

nxënësit 

Niveli i përgjithshëm i 

ranimit të NNVE në klasa 

normale 

Spearman's rho Correlation -.319** 

Sig. (2- drejtimësh) 0.000 

N 357 

**. Korelacioni është i vlefshëm nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.01 (e 2 anëshme) 
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4.2. Marrëdhënia midis variablave demografikë dhe pranimit të edukimit 

gjithëpërfshirës 

 

4.2.1. Marrëdhënia midis gjinisë së mësuesit dhe nivelit të pranimit të  

NNVE në klasa të zakonshme 

Për të hulumtuar ndonjë varësi të mundshme ndërmjet nivelit të përgjithshëm 

të pranimit të NNVE në klasa të zakonshme dhe gjinisë së mësuesve të anketuar u 

përdor Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e 

homogjenitetit të variancave dhe të një shpërndarjeje normale të variablave të rastit. 

Plotësimi i këtyre kushteve u provua përmes testit Levene (tabela 4).  Vlera e 

domethëniess e nxjerrë nga testi rezultoi më e madhe se 0.05 (p=0.96>0.05), gjë që 

dëshmon homogjenitetin e variancave midis grupeve të pavarura meshkuj e femra. 

Pas këtij konfirmimi u aplikua testi i sipërpërmendur dhe nga krahasimi i vlerës së 

gjetur të domethënies me vlerën e nivelit të besimit (p=0.98>0.05) nuk rezulton të 

ketë një diferencë të vlefshme statistikore midis mesatareve të grupeve të pavarura 

meshkuj e femra. Kjo do të thotë që nga pikëpamja mesatare nuk nga dallim midis 

femrave e meshkujve përsa i përket nivelit të përgjithshëm të pranimit të NNVE në 

klasa të zakonshme. 

 

Tabela 5. Statistikat përshkruese të gjinisë në lidhje me pranimin e NNVE në 

klasa normale 

Gjinia N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pranimi i 

përgjithshëm i 

NNVE ne klasa 

normale 

Mashkull 30 61.1333 18.83272 343837 

Femër 233 61.0215 18.31206 1.19966 

Tabela 6. Krahasimi i mesatareve me anë të Testit- T për grupet e pavarura (gjinia në 

lidhje me pranimin e NNVE në klasa normale) 

  Testi 

Levene për 

barazinë e 

variancave Testi- T per barazine e mesatareve 

F Sig. t S
h
k
al

le
t 

e 
li

ri
së

 

(d
f)

 

S
ig
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re

jt
im
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at
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ev
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G
ab

im
i 
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i 
d
if
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v

e 

Intervali i 

besueshmërisë 

95% i 

diferencave 

Kufiri i Kufiri 
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sipërm i 

poshtë

m 

Pranimi 

i 

përgjith

shëm i 

NNVE 

në klasa 

normale 

Barazia e 

supozuar e 

variancave 

0.00

3 

0.95

5 

0.03

1 
261 

.97

5 

.111

87 

.3563

39 

-

6.9047

8 

7.1285

3 

Barazia e 

pasupozua

r e 

variancave 

  

0.03

1 

36.4

23 

.97

6 

.111

87 

.3641

64 

-

7.2707

4 

7.4944

9 

 

4.2.2. Marrëdhënia midis grupmoshës dhe nivelit të pranimit të NNVE  

në klasa normale 

 

Ndikimi i moshës në nivelin e pranimit të NNVE në klasa të zakonshme u 

analizua përmes analizës një faktoriale të variancave (ANOVA)
11

. Të gjithë të 

anketuarit (mësues, prindër  të NNVE dhe të zakonshëm) ishin të ndarë në këto grupe 

moshore: 1: 20-29, 2: 30-39, 3: 40- 49; 5: 50 ose më shumë.  Për të vlerësuar një 

ndryshim të mundshëm të nivelit të pranimit në varësi të moshës u përdorën testi i 

homogjenitetit të variancave Levene dhe testi post hoc -LSD. 

 

4.2.2.1.Marrëdhënia midis moshës së mësuesit dhe nivelit të pranimit 

 

Tabela 7 Statistika përshkruese për nivelin e përgjithshëm të pranimit të NNVE 

sipas grupmoshës së mësuesit 

 

N Mesatarja 

Devijimi 

standard 

Gabimi 

standard 

Intervali i 

besueshmërisë 

95% për 

mesataren 

Minimumi Maksimumi 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

20-29 26 60.5769 20.53713 4.02766 52.2818 68.8721 27.00 95,00 

30-39 112 63.1875 18.88826 1.78477 59.6509 66.7241 27.00 107,00 

40-49 93 60.7097 16.95363 1.75801 57.2181 64.2012 27.00 100,00 

50 ose 

më 

shumë 

32 54.8125 17.70809 3.13038 48.4281 61.1969 28.00 86,00 

Total 263 61.0342 18.33558 1.13062 58.8080 63.2605 27,00 107,00 

 

                                                           
11

 Kjo analizë është përdorur si për të gjitha kategoritë: mësues, prindër NNVE, prindër të zakonshëm 

siç do të duket edhe më poshtë. 
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Nga kryerja e testeve të sipërpërmendura mbi mësuesit pjesëmarrës, të ndarë 

sipas grupmoshave, u morën këto rezultate:  Testi Levene mbi homogjenitetin e 

variancave zbuloi se variancat e grupeve nuk janë të ndryshme nga njëra –tjetra. 

Përkundrazi ato janë afër njëra- tjetrës (vlera e domethënies e statistikës Levene e 

kalon nivelin 0.05 siç duket në tabelën 6: 0.83>0.05). Kjo gjë lejon realizimin e 

analizës së variancave. 

Nga analiza e variancave (ANOVA) nuk rezultoi të kishte një diferencë të 

vlefshme nga pikëpamja statistikore midis pritjeve matematike të grupmoshave të 

ndryshme. (Tek tabela 7 shiko vlerën e domethënies: p=0.15>0.05). Kjo do të thotë që 

niveli i përgjithshëm i pranimit nuk varet nga mosha e mësuesve.  

 

                  Tabela 10. Testi post hoc- LSD për krahasimin e grupmoshave të 

ndryshme të mësuesve lidhur me nivelin e pranimit të NNVE 

Mosha 

(I)            

Mosha 

(J) 

Diferenca e 

mesatareve 

(I-J) 

Gabimi 

standard Sig. 

Intervali i besimit 95% 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

20-29 

30-39 -2,61058 3,97396 ,512 -10,4360 5,2148 

40-49 -,13275 4,04972 ,974 -8,1073 7,8418 

50 ose me 

shume 
5,76442 4,81983 ,233 -3,7266 15,2555 

30-39 

20-29 2,61058 3,97396 ,512 -5,2148 10,4360 

40-49 2,47782 2,56098 ,334 -2,5652 7,5208 

50 ose me 

shume 
8,37500

*
 3,65912 ,023 1,1696 15,5804 

40-49 

20-29 ,13275 4,04972 ,974 -7,8418 8,1073 

30-39 -2,47782 2,56098 ,334 -7,5208 2,5652 

50 ose me 

shume 
5,89718 3,74126 ,116 -1,4700 13,2643 

50 ose më 

shumë 

20-29 -5,76442 4,81983 ,233 -15,2555 3,7266 

30-39 -8,37500
*
 3,65912 ,023 -15,5804 -1,1696 

40-49 -5,89718 3,74126 0,116 -13,2643 1,4700 

*. Diferenca e mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.05. 

 

Një krahasim më i hollësishëm mes  4 grupmoshave të mësuesve u bë përmes 

testit LCD (përfundimet e të cilit i jep tabela 10). Duke krahasuar vlerat përkatëse të 

domethënies me nivelin e sigurisë 0.05, vrojtohet një ndryshim midis mesatares së 

nivelit të pranimit të grupmoshës 30-39 vjeç kundrejt  50 ose më  shumë vjeç 
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(p=0.02<0.05). Ndërsa  në krahasimin midis grupeve të tjera nuk ka një ndryshim të 

vlefshëm të mesatareve (për të gjitha rastet e tjera p>0.05) 

Gjithashtu, duke iu referuar këtyre rezultateve dhe duke vrojtuar edhe 

statistikat përshkruese të tabelës  7 më pranuese shfaqet grupmosha  30-39 vjeç 

(Mesatarja= 63.1875) dhe më pak ajo mbi 50 vjeç (Mesatarja=54.8125). 

 

4.2.2.2. Marrëdhënia midis moshës së prindit nxënësve normalë dhe  

nivelit  të pranimit 

 

Po të njëjtat testime u kryen edhe mbi prindërit pjesëmarrës në studim dhe 

rezultatet ishin këto: Testi Levene mbi homogjenitetin e variancave zbuloi se 

variancat e grupeve nuk janë të ndryshme nga njëra–tjetra. Përkundrazi ato janë afër 

njëra- tjetrës (vlera e domethënies e dhënë nga statistika Levene e kalon nivelin 0.05 

siç duket në tabelën 10: 0.25>0.05). Si rrjedhim plotësohet edhe kushti për realizimin 

e analizës së variancave. 

Nga analiza e variancave (ANOVA) nuk rezultoi të kishte një diferencë të 

vlefshme nga pikëpamja statistikore midis pritjeve matematike të grupmoshave të 

ndryshme. (Tek tabela 13 duket se vlera e domethënies: p=0.20>0.05) Kjo do të thotë 

që niveli i përgjithshëm i pranimit nuk varet nga mosha e prindërve.  

Për të parë ndonjë ndryshim të mundshëm midis çifteve të mundshme u bë një 

krahasim më i hollësishëm mes  4 grupmoshave të prindërve përmes testit LCD 

(përfundimet e të cilit i jep tabela 14). Duke krahasuar vlerat përkatëse të domethënies 

me nivelin e sigurisë 0.05, vrojtohet se nuk ka një ndryshim të vlefshëm të mesatareve 

(vëre që për të gjitha rastet p>0.05) 

Ndërsa, duke vrojtuar edhe statistikat përshkruese të tabelës 11, ndjeshëm më 

pranuese shfaqet grupmosha  30-39 vjeç  (Mesatarja= 61.8906) dhe më pak ajo mbi 

50 vjeç (Mesatarja=47.6667) 

Tabela 11. Statistika përshkruese për nivelin e përgjithshëm të pranimit të 

NNVE sipas grupmoshës së prindit 

 

N Mesatarja 

Devijimi 

Standard 

Gabimi 

Standard 

Intervali i besimit 

95% 

Minimu

mi 

Maksi

mumi 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

20-29 10 54,9000 21,22603 6,71226 39,7158 70,084 32,00 87,00 
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2 

30-39 64 61,8906 16,14431 2,01804 57,8579 
65,923

4 
27,00 105,00 

40-49 57 56,7193 17,32747 2,29508 52,1217 
61,316

9 
27,00 94,00 

50 

ose 

më 

shum

ë 

3 47,6667 25,38372 14,65530 
-

15,3900 

110,72

33 
27,00 76,00 

Total 
13

4 
58,8507 17,33331 1,49737 55,8890 

61,812

5 
27,00 105,00 

 

 

4.2.2.3. Marrëdhënia midis moshës së prindit të NNVE dhe nivelit të  

pranimit 

 

Duke përsëritur të njëjtat testime edhe mbi prindërit e NNVE pjesëmarrës në 

studim u morën këto rezultate:  Testi Levene mbi homogjenitetin e variancave zbuloi 

se variancat e grupeve nuk janë të ndryshme nga njëra –tjetra. Përkundrazi ato janë 

afër njëra- tjetrës (vlera e domethënies e statistikës Levene e kalon nivelin 0.05, siç 

duket në tabelën 16. 

( p=0.79>0.05). Si rrjedhim plotësohet edhe kushti për realizimin e analizës së 

variancave. 

Nga analiza e variancave (ANOVA) nuk rezultoi të kishte një diferencë të 

vlefshme nga pikëpamja statistikore midis pritjeve matematike të grupmoshave të 

ndryshme të prindërve të NNVE. (Tek tabela 17 duket se vlera e domethënies: 

p=0.84>0.05) Kjo do të thotë që niveli i përgjithshëm i pranimit nuk varet nga mosha 

e prindërve të NNVE.  

Për të parë ndonjë ndryshim konkret midis çifteve të mundshme u bë një 

krahasim më i hollësishëm mes 4 grupmoshave të prindërve të NNVE përmes testit 

LCD (përfundimet e të cilit i jep tabela 18). Duke krahasuar vlerat përkatëse të 

domethënies me nivelin e sigurisë 0.05, vrojtohet se nuk ka një ndryshim të vlefshëm 

të mesatareve (domethënia për të gjitha rastet është  p>0.05). 

Ndërsa, duke vrojtuar edhe statistikat përshkruese të tabelës 15 ndjeshëm më 

pranuese shfaqet grupmosha  20-29 vjeç  (Mesatarja= 63.3333) dhe më pak ajo 30-39 

vjeç (Mesatarja= 57.1429). 
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Tabela 15.  Statistika përshkruese për nivelin e përgjithshëm të pranimit të 

NNVE sipas grupmoshës së prindit të NNVE 

 

N Mesatarja 

Devijimi 

standard 

Gabimi 

Standard 

Intervali i besimit 

95% 

Minimumi Maksimumi 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

20-29 9 63,3333 20,88061 6,96020 47,2831 79,3836 27,00 93,00 

30-39 58 56,7414 21,32584 2,80022 51,1340 62,3487 27,00 100,00 

40-49 45 58,8667 21,37182 3,18592 52,4459 65,2875 27,00 108,00 

50 ose 

më 

shumë 

7 57,1429 19,27372 7,28478 39,3176 74,9681 27,00 86,00 

Total 119 58,0672 21,01724 1,92665 54,2519 61,8825 27,00 108,00 

 

 

4.2.3. Marrëdhënia midis eksperiencës në punë dhe nivelit të pranimit  

të NNVE në klasa të zakonshme 

 

Për të zbuluar ndonjë lidhje të mundshme midis eksperiencës në punë të 

mësuesit dhe nivelit të përgjithshëm të pranimit të NNVE në klasa të zakonshme u 

përdor analiza një rrugëshe e variancave (ANOVA). Të gjithë mësuesit e anketuar 

ishin të ndarë sipas vjetërsisë në punë në këto grupe:  

Grupi 1: Mësues me jo më shumë se i vit eksperiencë mësimdhënieje; 

Grupi 2: Mësues me 2-9 vjet eksperiencë mësimdhënieje;  

Grupi 3: Mësues me të paktën 10 vjet eksperiencë mësimdhënieje.  

 Meqenëse  mësuesit ishin ndarë në më shumë se dy grupe, për të vlerësuar një 

ndryshim të mundshëm të nivelit të pranimit midis këtyre grupeve u përdorën testi 

post hoc -LSD. 

Së  pari u përdor testi Levene mbi homogjenitetin e variancave, i cili zbuloi se 

nuk ka një ndryshim të vlefshëm statistikor mes variancave të grupeve të 

sipërpërmendura (tek tabela 20 shih p=0.18>0.05). Në këtë mënyrë janë plotësuar 

edhe kushtet për kryerjen e analizës së variancave (ANOVA).  

Rezultati që jep ANOVA (tabela 21) është një vlerë e domethënies p=0.39 e 

cila duke qenë rigorozisht më e madhe se niveli i domethënies 0.05, që tregon se nuk 

mund të flitet për një ndryshim ndërmjet pritjeve matematike të grupeve të ndryshme 

të mësuesve sipas eksperiencës në punë. 

Më tej u realizuan krahasimet post hoc të mesatareve me testin LSD. Vihet re 

(shih tabelën 22) se vërtet, pas krahasimit të të gjitha grupeve të mësuesve sipas 
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eksperiencës në mësimdhënie,  nuk ka diferencë midis grupeve  në nivelin e pranimit 

të NNVE në klasa normale (në çdo rast p>0.05). 

Duke përdorur statistikat përshkruese të tabelës 19, mund të bëjmë një 

vlerësim të përgjithshëm të nivelit të pranimit të NNVE në klasa normale duke u 

bazuar gjithmonë në eksperiencën e mësuesit në punë. Nga të dhënat e kampionit 

vihet re se mësuesit më pranues janë ata me më pak eksperiencë (jo më shumë se 1 vit 

eksperiencë) për të cilët mesatarja = 67.50. Nga ana tjetër më pak pranues paraqiten 

mësuesit më me eksperiencë (ata me të paktën 10 vjet eksperiencë) mesatarja e të 

cilëve është 60.23.  

Tabela 19.  Statistika përshkruese për nivelin e përgjithshëm të pranimit të 

NNVE sipas eksperiencës së mësuesit  në punë 

  

N 

Mesatar

ja 

Devijim

i 

Standar

d 

Gabimi 

Standar

d 

Intervali i besimit 

95% 

Minimu

mi 

Maksimu

mi 

Kufiri i 

poshtë

m 

Kufiri i 

sipërm 

Mësues me të 

paktën 10 

vjet 

eksperiencë 

mësimdhënie

je 

200 60,2300 
18,0398

0 
1,27561 

57,714

6 
62,7454 27,00 107,00 

Mësues me 2- 

9 vjet 

eksperiencë 

mësimdhënie

je 

57 63,1754 
19,7891

8 
2,62114 

57,924

7 
68,4262 27,00 99,00 

Mësues me jo 

më shumë se 

një vit 

eksperiencë 

mësimdhënie

je 

6 67,5000 
12,2433

7 
4,99833 

54,651

4 
80,3486 56,00 90,00 

Totali 263 61,0342 
18,3355

8 
1,13062 

58,808

0 
63,2605 27,00 107,00 

 

Tabela 22.  Testi post hoc- LSD për krahasimin e grupeve të  mësuesve sipas 

vjetërsisë në punë lidhur me nivelin e pranimit 

Puna aktuale 

(I) 

Puna aktuale 

(J) 

Diferenca e 

mesatareve 

(I-J) 

Devijimi 

standard Sig. 

Intervali i besimit 

95% 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

91 
 

Mësues me të 

paktën 10 vjet 

eksperiencë 

mësimdhënieje 

Mësues (Me 2- 

9 vjet 

eksperiencë 

mësimdhënieje) 

-2,94544 2,75350 ,286 -8,3674 2,4766 

Mësues (me jo 

më shumë se një 

vit eksperiencë 

mësimdhënieje) 

-7,27000 7,59826 ,340 -22,2320 7,6920 

Mësues me 2- 9 

vjet 

eksperiencë 

mësimdhënieje 

Mësues (me të 

paktën 10 vjet 

eksperiencë 

mësimdhënieje) 

2,94544 2,75350 ,286 -2,4766 8,3674 

Mësues (me jo 

më shumë se një 

vit eksperiencë 

mësimdhënieje) 

-4,32456 7,87097 ,583 -19,8235 11,1744 

Mësues me jo 

më shumë se 

një vit 

eksperiencë 

mësimdhënieje 

Mësues (me të 

paktën 10 vjet 

eksperiencë 

mësimdhënieje) 

7,27000 7,59826 ,340 -7,6920 22,2320 

Mësues (Me 2- 

9 vjet 

eksperiencë 

mësimdhënieje) 

4,32456 7,87097 ,583 -11,1744 19,8235 

*. Diferenca e mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.05. 

 

Në tabelën 23 (shih te shtojca) vërehet se mësuesit me kualifikim master janë 

më pranues se mësuesit e tjerë me diplomë në të gjitha llojet dhe shkallët e 

vështirësive. 

 

4.2.4. Marrëdhënia midis gjendjes civile të mësuesit dhe nivelit të  

pranimit të NNVE në klasa të zakonshme 

 

Për të hulumtuar krahasuar nivelin e përgjithshëm të pranimit të NNVE në 

klasa të zakonshme të mësuesve  të anketuar  në bazë të statusit të tyre civil u përdor 

Testi- T për grupet e pavarura (meqenëse në këtë rast mësuesit ishin të ndarë në dy 

grupe: beqarë dhe të martuar).  

Para se të kryej ky testim, u verifikua plotësimi i kushteve të homogjenitetit të 

variancave dhe të një shpërndarjeje normale të variablave të rastit. Këtë e tregoi vlera 
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e domethënies e nxjerrë nga testi Levene mbi homogjenitetin e Variancave(shih 

tabelën 25 ) e cila rezultoi më e madhe se 0.05 (p=0.36>0.05). Pra, është statistikisht e 

mundur të pohohet se variancat e këtyre grupeve janë afër njëra-tjetrës. 

Pas këtij konfirmimi u aplikua testi - T i sipërpërmendur dhe nga krahasimi i 

vlerës së gjetur të domethënies me vlerën e nivelit të besimit (p=0.55>0.05) nuk 

rezulton të ketë një diferencë të vlefshme statistikore midis mesatareve të grupeve të 

pavarura të ndara sipas statusit civil. Kjo do të thotë që nga pikëpamja mesatare nuk 

nga dallim midis beqarëve dhe të martuarve përsa i përket nivelit të përgjithshëm të 

pranimit të NNVE në klasa të zakonshme. 

Tabela 24. Statistikat përshkruese të gjendjes civile të mësuesve në lidhje me 

pranimin e NNVE në klasa normale 

Statusi N Mesatarja 

Devijimi 

Standard 

Gabimi 

Standard i 

mesatares 

Pranimi i 

përgjithshëm i 

NNVE në klasa 

normale 

Beqar 24 63,1667 21,32291 4,35252 

I/e 

martuar 
239 60,8201 18,04584 1,16729 

 

Tabela 25. Testit- T për grupet e pavarura (sipas gjendjes civile) 

  Testi 

Leven për 

barazinë e 

variancav

e Testi- T për barazinë e mesatareve 

F 

Sig

. t df S
ig

. 
(2

-t
ai

le
d

) 

D
if

er
en

ca
 

e 

m
es

at
ar

ev
e 

D
if

er
en

ca
 e

 g
ab

im
it

 

st
an

d
ar

d
 

Diferenca e 

intervalit të 

besimit 95% 

Kufiri i 

poshtë

m 

Kufiri i 

sipërm 

Pranimi 

i 

përgjiths

hëm i 

NNVE 

në klasa 

normale 

Barazia e 

supozuar e 

variancav

e 

,850 
,35

7 

,59

7 
261 ,551 2,34658 3,93099 

-

5,39391 

10,0870

8 

Barazia e 

pasupozua

r e 

variancav

e 

    
,52

1 

26,4

14 
,607 2,34658 4,50633 

-

6,90924 

11,6024

1 
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4.2.5. Niveli i përgjithshëm i pranimit të NNVE në varësi të vendbanimit 

Testimi i grupeve të pavarura në SPSS tregoi se të dhënat janë parametrike, si 

rrjedhojë varësia e nivelit të pranimit të NNVE nga vendbanimi i të anketuarve është 

vlerësuar përmes një analize joparametrike, siç është testi Kruskal- Wallis
12

. 

     4.2.5.1.   Marrëdhënia midis nivelit të përgjithshëm të pranimit dhe 

vendbanimit të mësuesve 

 

Vlera e domethënies që dha testi Kruskal- Wallis zbuloi se nuk ekziston një 

diferencë e vlefshme nga pikëpamja statistikore mes dy grupeve fshat e qytet përsa i 

përket mesatareve të nivelit të pranimit (në tabelën 31 p=0.64>0.05). Dhe vërtet nga 

renditja që u është bërë mesatareve në tabelën 30, duket se pranimi në fshat është fare 

pak më i ulët në fshat (shiko që diferenca mes tyre është vetëm: 4.88). 

Tabela 26. Renditja e nivelit te përgjithshëm të pranimit në bazë të 

vendbanimit të mësuesve 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Pranimi i 

përgjithshëm i 

NNVE në klasa 

normale 

Fshat 75 128,51 

Qytet 188 133,39 

Total 263  

 

Tabela 27. Statistikat e testit 
a.b. 

 

  Pranimi i përgjithshëm i NNVE 

në klasa normale 

Chi-Square ,221 

df 1 

Asymp. Sig. ,639 

a. Testi KruskalWallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

                                                           
12

 Testi H Kruskal- Wallis- është një analizë njëfaktoriale që përdoret për të vlerësuar një ndryshim të 

mundshëm mes pritjeve matematike tëdy a më shumë grupeve tëtë dhënave. Pra, me fjalë të tjera është 

një test ekuivalent me testin ANOVA, qëështë një test parametrik. Për të aplikuar testin Kruskal- 

Wallis mjafton që elementët e zgjedhjes (kampionit) të jenë të pavarura dhe nuk është e nevojshme që 

shpërndarja të jetë normale apo qëvariancat të jenë të barabarta (kushte këto të domosdoshme në 

ANOVA) 
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4.2.5.2. Marrëdhënia midis nivelit të përgjithshëm të pranimit dhe   

vendbanimit të prindërve 
 

Pavarësisht se në pamje të parë mund të duket se ka një diferencë midis 

mesatareve të grupeve fshat dhe qytet, përsa i takon nivelit të pranimit të NNVE në 

klasa të zakonshme nga ana e prindërve të fëmijëve normalë, testi Kruskal- Wallis 

zbuloi se ajo nuk është e vlefshme nga pikëpamja statistikore (shiko në tabelën 26 

p=0.17>0.05). Renditja e mesatareve tregon megjithatë prirjen për një nivel më të 

lartë pranimi të prindërve në qytet (tabela 28) 

Tabela 28. Renditja e nivelit të përgjithshëm të pranimit në bazë të 

vendbanimit të prindërve të fëmijëve  normalë 

 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Pranimi i 

përgjithshëm i 

NNVE në klasa 

të zakonshme 

Fshat 55 62,48 

Qytet 82 71,79 

Total 137 
 

 

Tabela 29. Statistika e testit
a.b. 

 

  Pranimi i përgjithshëm i NNVE në klasa të 

zakonshme 

Chi-Square ,221 

Df 1 

Asymp. Sig. ,174 

a. Testi KruskalWallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

Në tabelën 30 është bërë renditja e mesatareve përsa i takon pranimit të NNVE 

në klasa të zakonshme nga ana e prindërve të tyre. Diferenca mes qëndrimit të 

prindërve me vendbanim në fshat dhe atyre me vendbanim në qytet është e 

papërfillshme. Këtë e përforcon edhe statistika e nxjerrë nga testi Kruskal-Wallis 

(shih tabelën 31), e cila ka dhënë një vlerë shumë të madhe të domethënies 

(p=0.97>0.05).  
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Tabela 30. Renditja e nivelit të përgjithshëm të pranimit në bazë të 

vendbanimit të prindërve të NNVE 

 

 Vendbanimi N Renditja e mesatareve 

Pranimi i 

përgjithshëm i 

NNVE në klasa të 

zakonshme 

Fshat 61 59,87 

Qytet 58 60,14 

Total 119  

 

Tabela 31. Statistikat e testit 
a.b. 

 

 

 

 

Pranimi i përgjithshëm i NNVE në klasa te 

zakonshme 

Chi-Square ,002 

df 1 

Asymp. Sig. ,966 

a. Kruskal-Wallis Test 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

4.3. Njohja e edukimit gjithpërfshirës sipas vendbanimit 

 

Niveli i përgjithshëm i njohjes së edukimit gjithpërfshirës u përcaktua duke u 

drejtuar të anketuarve prindër dhe mësues 6 pyetje. Përmes tyre synohej që të 

evidentohej se sa i njihnin prindërit dhe mësuesit dokumentet apo legjislacionin 

vendas e të huaj që lidhen me edukimin gjithpërfshirës të NNVE. (Deklarata e 

Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara(1975); 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (1989, 

Neni 23); RSH MASH, Dispozita Normative për Sistemin Parauniversitar Tiranë 

2013; Deklarata e Salamankës dhe kuadri për veprim (UNESCO 1994); Konventa për 

të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Protokolli Opsional). 

Niveli i njohjes u studiua duke i ndarë të anketuarit në dy grupe sipas 

vendbanimit dhe duke krahasuar mesataret e grupeve. Meqenëse të dhënat nuk ishin 

parametrike (d.m.th nuk plotësonin kushtin e barazimit tëvariancave), ky aspekt i 

krijimit tëmundësive të barabarta për edukimin gjithpërfshirës u studiua me anë të 

testit Kruskal Wallis.  



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

96 
 

4.3.1. Njohja e edukimit gjithëpërfshirës në varësi të  

vendbanimit të  mësuesve 

 

Aplikimi i testit Kruskal -Wallis për njohjen e edukimit gjithëpërfshirës nga 

ana e mësuesve, të grupuar këta sipas vendbanimit, tregoi se megjithëse ekziston një 

diferencë e ndjeshme mes mesatareve të dy grupeve fshat/qytet, ajo nuk është e 

vlefshme nga pikëpamja statistikore (shih renditjen e mesatareve tek tabela 32 dhe 

vlerën e vogël të domethënies tek tabela 33, por përsëri p=0.16<0.05) 

Tabela 32. Renditjae  nivelit të njohjes së edukimit gjithpërfshirës në bazë të 

vendbanimit të mësuesve 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Njohja e edukimit 

gjithpërfshirës 

Fshat 75 142,38 

Qytet 188 127,86 

Total 263 

 

Tabela 33. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Njohja e edukimit gjithpërfshirës 

Chi-Square 2,022 

df 1 

Asymp. Sig. ,155 

a. Testi Kruskal-Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

4.3.2. Njohja e edukimit gjithpërfshirës në varësi të vendbanimit  

të  prindërve 

 

Aplikimi i testit Kruskal Wallis për njohjen e edukimit gjithpërfshirës nga ana 

e prindërve të fëmijëve normalë, në bazë të vendbanimit të tyre në fshat apo qytet, 

tregoi diferencën e vogël midis mesatareve të dy grupeve, e cila  nuk është e vlefshme 

nga pikëpamja statistikore (shih renditjen e mesatareve tek tabela 34 dhe vlerën e 

madhe te domethënies tek  tabela 35 ku p=0.73<0.05). 
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Tabela 34.  Renditja nivelit të njohjes së edukimit gjithpërfshirës në bazë të 

vendbanimit të prindërve të fëmijëve normalë 

 
Vendbanimi N Renditja e mesatareve 

Njohja e edukimit 

gjithpërfshirës 

Fshat 55 67.61 

Qytet 82 69.93 

Total 137 

  

Tabela 35. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Njohja e edukimit gjithpërfshirës 

Chi-Square 0.115 

df 1 

Asymp. Sig. 0.735 

a. Testi Kruskal-Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

Aplikimi i testit Kruskal-Wallis për njohjen e edukimit gjithpërfshirës nga ana 

e prindërve të NNVE, të grupuar këta sipas vendbanimit, tregoi se megjithëse ka një 

farë diference të ndjeshme mes mesatareve të dy grupeve fshat/qytet, ajo nuk është e 

vlefshme nga pikëpamja statistikore (shih renditjen e mesatareve tek tabela 36 dhe 

vlerën e vogël të domethënies tek tabela 37, por përsëri p=0.13<0.05). 

Tabela 36. Renditja e nivelit të njohjes së edukimit gjithpërfshirës në bazë të 

vendbanimit të prindërve të NNVE 

 
Vendbanimi N Renditja e mesatareve 

Njohja e 

edukimit 

gjithpërfshirës 

Fshat 61 55.37 

Qytet 58 64.87 

Total 119 

 

Tabela 37. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Njohja e edukimit gjithpërfshirës 

Chi-Square 2,298 

df 1 

Asymp. Sig. 0.130 

a. Testi KruskalWallis 

b. Variabli i Groupimt: Vendbanimi 
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4.4.  Pritshmëritë e përgjithshme të mësuesve  

 

Pritshmëritë e mësuesve nga NNVE (plotësimi i tyre) u përcaktua me anën e 

16 pyetjeve
13

, të cilat mësuesit duhet t‟u përgjigjeshin në qoftë se kishin nxënës të 

tillë në klasën e tyre. Pyetjet kishin të bënin me performancën në mësime, aftësitë që 

shfaqin NNVE në klasë si dhe me sjelljen e tyre kundrejt shokëve të klasës. 

Nga të gjithë mësuesit e anketuar (263), 211 prej tyre e kanë plotësuar këtë 

pjesë të pyetësorit. Plotësimi i pritshmërive të këtyre mësuesve u studiua në planin 

krahasues duke i ndarë ata në dy grupe sipas trajnimit te tyre. Meqenëse të dhënat nuk 

ishin parametrike (d.m.th. nuk plotësonin kushtin e barazimit të variancave), ky 

aspekt i krijimit të mundësive të barabarta për edukimin gjithpërfshirës u studiua me 

anë të testit Kruskal Wallis.  

Tabela 38. Renditja e pritshmërive të mësuesve në bazë të trajnimit ose jo të 

tyre 

 Trajnimi për 

Edukim 

tëVeçantë N Renditja e mesatareve 

Pritshmëritë e 

përgjithshme 

Mësues të trajnuar 52 111.63 

Mësues të 

patrajnuar 
159 104.16 

Total 211 
 

 

Tabela 39. Statistikat e testit 
a.b. 

  

Pritshmëritë e përgjithshme 

Chi-Square .588 

Df 1 

Asymp. Sig. .443 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Trajnimi për Edukim të Veçantë 

 

Renditja që iu bë mesatareve zbuloi një diferencë, në pamje të parë të 

ndjeshme, midis dy grupeve të studiuara (tabela 38). Përveç se vihet re se për të dy 

                                                           
13

Pjesa D4 e pyetësorit të stafit 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

99 
 

grupet e mësuesve niveli i plotësimit të pritshmërive është pakëz nën mesataren. 

Megjithatë,  testi Kruskal Wallis(tabela 39) vlerësoi se kjo diferencë nuk është e 

vlefshme nga pikëpamja statistikore (p=0.44>0.05). 

 

4.5. Qëndrimet e mësuesve ndaj edukimit gjithpërfshirës 

 

Qëndrimi që kanë mësuesit ndaj edukimit gjithpërfshirës u përcaktua falë 6 

pohimeve që kanë bërë ata në pyetësorin e stafit
14

. Duke e vlerësuar si një aspekt të 

rëndësishëm për realizimin e edukimit gjithpërfshirës, ai u studiua duke i ndarë sërish 

mësuesit në 3 grupe në varësi të eksperiencës së tyre në punë. Meqenëse të dhënat nuk 

ishin parametrike (d.m.th nuk e plotësonin kushtin e barazimit të variancave), 

krahasimi i mesatareve të tyre nuk u bë me ANOVA,  por me anë të testit Kruskal 

Wallis. 

Tabela 40. Renditja e qëndrimit të mësuesve ndaj edukimit gjithpërfshirës 

në bazë të eksperiencës në punë. 

 

Eksperienca në punë N 

Renditja e 

mesatareve 

Qëndrimi i 

përgjithshëm 

Mësues me të paktën 10 

vjet eksperiencë 
200 128.89 

Mësues me 2-9 vjet 

eksperiencë 
57 147.54 

Mësues me jo më shumë se 

1 vit eksperience 
6 88.00 

Total 263 
 

Tabela 41. Statistikat e testit 
a.b. 

  

Qëndrimi i përgjithshëm 

Chi-Square 5.015 

Df 2 

Asymp. Sig. 0.081 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Eksperienca në punë 

 

Nga renditja që u është bërë mesatareve vihet re një farë diference midis tyre,  

ku mësuesit me të paktën 10 vjet eksperiencë kanë një qëndrim më pozitiv ndaj 

                                                           
14 Pjesa E në pyetësorin e stafit 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

100 
 

edukimit gjithpërfshirës dhe ata me jo më shumë se 1 vit  eksperiencë, një qëndrim 

më pak pozitiv (tabela 41). Megjithatë testi Kruskall Wallis vlerësoi se nuk ka një 

diferencë të vlefshme statistikisht midis këtyre mesatareve (vlera e 

domethëniesp=0.081>0.05). 

 

4.5.1. Marrëdhënia midis vendbanimit të mësuesve dhe  

qëndrimit të  tyre në lidhje me disa aspekte të politikës në shkollën e tyre 

Tabela 42. Testi Mann- Whitney për vendbanimin në lidhje me 

gjithpërfshirjen  për disa aspekte të politikës nëpër shkolla 

 

Vend 

banim

i N 

Renditj

a e 

mesata

reve 

Shuma e 

mesatarev

e 

Mann-

Whitne

y U 

Wilcoxo

n W Z 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

Të gjitha format 

e mbështetjes 

janë të 

koordinuara 

Fshat 75 127,19 9539,00 

6689.00

0 
9539.000 -.774 .439 Qytet 188 133,92 25177,00 

Total 263 
  

Stafi përdor 

strategji të 

ndryshme për 

edukimin e 

NNVE 

Fshat 75 129,69 9726,50 

6876.50

0 
9726.500 .377 .706 Qytet 188 132,92 24989,50 

Total 263 
  

Shkolla është 

dakord me 

pranimin e një 

sërë nxënësve 

NNVE ne 

ambientet e saj 

Fshat 75 138,24 10368,00 

6582.00

0 

24348.00

0 

-

1.001 
.317 

Qytet 188 129,51 24348,00 

Total 263 
  

Ka një 

partneritet të 

mirë mes stafit 

të shkollës dhe 

prindërve të 

nxënësve NNVE 

Fshat 75 137,61 10321,00 

6629.00

0 

24395.00

0 
-.902 .367 

Qytet 188 129,76 24395,00 

Total 263 
  

Shkolla siguron 

aktivitete për 

zhvillimin e 

stafit në mënyrë 

që t'i përshtaten 

diversitetit të 

nxënësve 

Fshat 75 124,70 9352,50 

6502.50

0 
9352.500 

-

1.117 
.264 

Qytet 188 134,91 25363,50 

Total 263 
  

Stafi dhe 

nxënësit NNVE 

e trajtojnë njëri- 

tjetrin me 

Fshat 75 131,67 9875,50 

7025.50

0 
9875.500 -0.54 .957 Qytet 188 132,13 24840,50 

Total 263 
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respekt 

Stafi kujdeset 

për nxënësit 

NNVE me një 

qëndrim pozitiv 

Fshat 75 138,29 10371,50 

6578.50

0 

24344.50

0 

-

1.016 
.309 Qytet 188 129,49 24344,50 

Total 263 
  

Të gjithë 

nxënësit 

trajtohen njëlloj 

në shkollë 

Fshat 75 134,99 10124,00 

6826.00

0 

24592.00

0 
-.450 .653 Qytet 188 130,81 24592,00 

Total 263 
  

Nxënësit NNVE 

dhe 

bashkëmoshatar

ët jo NNVE e 

ndihmojnë njëri- 

tjetrin 

Fshat 75 140,56 10542,00 

6408.00

0 

24174.00

0 

-

1.376 
.169 

Qytet 188 128,59 24174,00 

Total 263 
  

Qëllimi i 

shkollës është të 

minimizojë 

ofendimet ndaj 

NNVE 

Fshat 75 129,97 9748,00 

6898.00

0 
9748.000 -.317 .752 

Qytet 188 132,81 24968,00 

Total 263 
  

Stafi, nxënësit 

dhe prindërit 

kanë te njëjtin 

qëndrim ndaj 

përfshirjes 

Fshat 75 139,79 10484,00 

6466.00

0 

24232.00

0 
-.317 .752 

Qytet 188 128,89 24232,00 

Total 263 
  

Shkolla 

mundohet t'i 

minimizojë 

praktikat 

diskriminuese 

Fshat 75 136,03 10202,50 

6747.50

0 

24513.50

0 
-.619 .536 

Qytet 188 130,39 24513,50 

Total 263 
  

Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

 

Qëndrimi i mësuesve në lidhje me disa aspekte të politikës në shkollën e tyre u 

hulumtua duke iu kërkuar atyre t‟u përgjigjeshin 12 pyetjeve në lidhje me këtë 

çështje
15

. Për të parë nëse ka ndonjë ndryshim në qëndrimin e mësuesve me 

vendbanim në fshat apo qytet në lidhje me aspekte të ndryshme të politikës së 

shkollës ku punojnë, u përdor testi joparametrik i analizës së 2 grupeve të pavarura 

Mann-Whitney. (Rezultatet e tij janë paraqitur përmbledhtazi në tabelën 42). 

Meqenëse vlera e domethënies në të gjitha rastet është p>0.05, mund të 

konkludojmë se të dhënat që kemi nuk japin ndonjë dëshmi të vlefshme nga 

pikëpamja statistikore, për një ndryshim midis qëndrimit të mësuesve me vendbanim 

në fshat e qytet. 

                                                           
15

 Pjesa D e pyetësorit të stafit (D1.1-D1.12) 
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Megjithëse nga pikëpamja statistikore nuk mund të flasim për ndryshime mes 

qëndrimit të mësuesve, nga renditja e mesatareve është e mundur të nxirret një prirje e 

përgjithshme e tyre. Kështu vihet re se mësuesit me vendbanim në qytet janë shfaqur 

më pranues kundrejt atyre me vendbanim në fshat në lidhje me këto aspekte: të gjitha 

format e mbështetjes janë te koordinuara; stafi përdor strategji të ndryshme për 

edukimin e NNVE; shkolla siguron aktivitete për zhvillimin e stafit në mënyrë që t'i 

përshtaten diversitetit të nxënësve; stafi dhe nxënësit NNVE e trajtojnë njëri- tjetrin 

me respekt; qëllimi i shkollës është të minimizojë sulmet ndaj NNVE. (Shih renditjen 

e mesatareve përkatëse). 

Nga ana tjetër, mësuesit me vendbanim në fshat kanë qenë më pranues ndaj 

këtyre aspekteve: shkolla është dakord me pranimin e një sërë nxënësve NNVE në 

ambientet e saj; ka një partneritet të mirë mes stafit të shkollës dhe prindërve 

tëNNVE; stafi kujdeset për nxënësit NVE me një qëndrim pozitiv; të gjithë nxënësit 

trajtohen njëlloj në shkollë; nxënësit me NVE dhe bashkëmoshatarët jo NNVE e 

ndihmojnë njëri- tjetrin; stafi, nxënësit dhe prindërit kanë të njëjtin qëndrim ndaj 

përfshirjes; shkolla mundohet t'i minimizojë praktikat diskriminuese. 

 

4.6. Eksperienca e nxënësve në shkollë  

 

Eksperienca e nxënësve në shkollë u vlerësua përmes 12 pohimeve që kanë 

bërë nxënësit në Pjesën A të pyetësorit. Me anë të këtyre pohimeve të shkallëzuara, 

ata janë shprehur në lidhje me mënyrën sesi trajtohen në shkollë nga stafi dhe shokët e 

klasës (Stafi dhe unë e trajtojmë njëri-tjetrin me respekt; Stafi kujdeset për mua me 

një qëndrim pozitiv; Më trajtojnë si të gjithë të tjerët në shkollë; Mësuesit janë të mirë 

me mua; Unë dhe shokët e klasës e ndihmojmë njëri- tjetrin; Nuk sulmohem në 

shkollë; Shokët e klasës nuk më tallin; I vlerësoj njerëzit që janë ndryshe nga unë; 

Shokët e klasës janë të mirë me mua; Të gjithë nxënësit mësojnë nga njëri- tjetri në 

shkollë; Ndihem mirë kur luaj me shokët e klasës në pushim; Ndihem rehat gjatë 

pushimit me shokët e tjerë të klasës; Ndihem rehat kur ndajmë rolet me shokët e tjerë 

të klasës; Ndihem rehat kur filloj një bisedë me të tjerët) 
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4.6.1. Eksperienca në shkollë në varësi të llojit të shkollës 

 

Varësia e ekpseriencës në shkollë nga lloji i shkollës u studiua me anë të testit 

Kruskal- Wallis meqenëse të dhënat nuk ishin parametrike. 

Në tabelën 43 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje duket se 

ekperienca e nxënësve në shkollat fillore është lehtas më pozitive se ajo e nxënësve në 

shkollat 9- vjeçare. Megjithatë kjo diferencë që duket në pamje të parë, sipas testit 

Kruskal- Wallis, nuk është e vlefshme nga pikëpamja statistikore (shiko në tabelën 44, 

p=0.86>0.05).  

Tabela 43.Renditja e mesatareve në bazë të llojit të shkollës 

 Lloji i 

shkollës N 

Renditja e 

mesatareve 

Eksperienca në shkollë 

Fillore 231 129.70 

9- vjeçare 28 132.45 

Total 259
16

 

  

Tabela 44. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Eksperienca në shkollë 

Chi-Square .034 

df 1 

Asymp. Sig. .855 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Lloji i shkollës 

 

4.6.2. Ekperienca në shkollë në varësi të moshës 

 

Ndikimi i moshës së nxënësit në eksperiencën e tij në shkollë u analizua 

përmes analizës një faktoriale të variancave (ANOVA). Nxënësit e anketuar u 

përkisnin moshave nga 6 në 13 vjeç.  Për të vlerësuar një ndryshim të mundshëm të 

nivelit të pranimit në varësi të moshës u përdorën testi i homogjenitetit të variancave 

Levene dhe testi post hoc -LSD. 

 

                                                           
16 2 të dhëna të humbura (2 nxënës nuk e kanë plotësuar fare anketën) 
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Tabela 45. Statistika përshkruese sipas grupmoshës së nxënësit 

 

N 

Mesatarj

a 

Devijimi 

standar

d 

Gabimi 

standar

d 

Intervali i besimit 

95% për mesataren 

Minimum

i 

Maksimum

i 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

6 9 48.1111 4.40013 1.4667 44.7289 51.4933 42.00 54.00 

7 14 49.5000 4.66987 1.24808 43.8037 49.1963 37.00 54.00 

8 39 47.8974 5.41827 .86762 46.1410 49.6538 37.00 56.00 

9 51 45.6471 8.67139 1.21424 43.2082 48.0859 14.00 56.00 

10 72 47.3194 7.03678 .82929 45.6659 48.9730 15.00 56.000 

11 49 43.7143 8.24368 1.17767 41.3464 46.0821 24.00 56.000 

12 23 47.5217 4.87917 1.01738 45.4118 49.6317 40.00 56.00 

13 2 32.5000 20.50640 14.50000 
-

151.7400 

246.740

0 
18.00 47.00 

Tota

l 

25

9 
46.2819 7.36754 .457890 45.3804 47.1833 14.00 56.00. 

 

Aplikimi i testit Levene mbi të dhënat e verifikoi homogjenitetin e tyre (shih 

vlerën e domethënies tek tabela 40). Kjo lejon aplikimin e testit ANOVA (tabela 47). 

Nga analiza e variancave (ANOVA) meqenëse vlera e domethënies është nën 

nivelin e besimit të paracaktuar (0.05) mund të themi se statistikisht ka një farë 

diference mes përgjigjeve të dhëna nga nxënësit. 

Tabela 46. Testi Levene për homogjenitetin e variancave 

Statistika 

Levene df1 df2 Sig. 

2.884 7 251 .006 

 

Tabela 47. ANOVA për ndikimin e moshës së nxënësit në eksperiencën në 

shkollë 

  Shuma e 

katrorëve Df 

Katrori i 

mesatares F Sig. 

Ndërmjet 

grupeve 
968.907 7 138.415 2.665 .011 

Brenda 

grupeve 
13035.518 251 51.934 

  

Total 14004.425 258 
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Tabela 48. Testi post hoc- LSD për krahasimin e moshave të ndryshme të 

nxënësve lidhur me eksperiencën në shkollë 

Mosha 

(I)            

Mosha 

(J) 

Diferenca e 

mesatareve 

(I-J) 

Gabimi 

standard Sig. 

Intervali i besimit 95% 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

6 

7 1.61111 3.07897 .601 -4.4528 7.6750 

8 .21368 2.66498 .936 -5.0349 5.4623 

9 2.46405 2.60553 .345 -2.6674 7.5955 

10 .79167 2.54790 .756 -4.2263 5.8097 

11 4.39683 2.61350 .094 -.7504 9.5440 

12 .58937 2.83346 .835 -4.9910 6.1698 

13 15.61111* 4,81983 .006 4.5159 26.7063 

7 

6 -1.61111 3.07897 .601 -7.6750 4.4528 

8 -1.39744 2.24527 .534 -5.8194 3.0245 

9 .85294 2.17438 .695 -3.4294 5.1353 

10 -.81944 2.10497 .697 -4.9651 3.3262 

11 2.78571 2.18391 .203 -1.5154 7.0868 

12 -1.02174 2.4487 .676 -5.8329 3.7894 

13 14.00000* 5.44764 .011 3.2711 24.7289 

8 

6 -2.1368 2.66498 .936 -5.4623 5.0349 

7 1.39744 2.24527 .534 -3.0245 5.8194 

9 2.25038 1.53296 .143 -.7687 5.2695 

10 .57799 1.43282 .689 -2.2439 3.3999 

11 4.18315* 1.54646 .007 1.1375 7.2288 

12 .37570 1.89464 .843 -3.3557 4.1071 

13 15.39744* 5.224483 .004 5.1073 25.6875 

9 

6 -2.46405 2.60553 .345 -7.5955 2.6674 

7 -.85294 2.17438 .695 -5.1353 3.4294 

8 -2.25038 2.17438 .143 -5.1353 .7687 

10 -1.67239 1.31895 .206 -42700 .9252 

11 1.93277 1.44160 .181 -.9064 4.7719 

12 -1.87468 1.81006 .301 -5.4395 1.6902 

13 13.14706* 5.19476 .012 2.9162 23.3779 

10 

6 -.79167 2.54790 .756 -5.8097 4.2263 

7 .81944 2.10497 .697 -3.3262 4.9651 

8 -.57799 1.43282 .687 -3.3999 2.2439 

9 1.67239 1.31895 .206 -0.9252 4.2700 

11 3.60516* 1.33461 .007 .9767 6.2336 

12 -.20229 1.72607 .907 -3.6017 3.1971 

13 14.81944* 5.16609 .004 4.6150 24.9939 
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11 

6 -4.39683 2.61350 0.094 -9.5440 .7506 

7 -2.78571 2.18391 .203 -7.0868 1.5154 

8 -4.18315* 1.51646 .007 7.0868 -1.1375 

9 -1.93277 1.44160 .181 -4.7719 .9064 

10 -3.60516* 1.33461 .007 -6.2336 -9.767 

12 -3.80745* 1.82151 .038 -7.3948 -.2201 

13 11.21429* 5.19875 .032 -.9755 21.4530 

12 

6 -.58937 2.83346 .835 -6.1698 4.9910 

7 1.02174 2.44287 .676 -3.7894 5.8321 

8 -.37570 1.89464 .843 -4.1071 3.3557 

9 1.87468 1.81006 .301 -1.6902 5.4395 

10 .20229 1.72607 .907 -3.1971 3.6017 

11 3.80745* 1.82151 .038 .2201 7.3948 

13 15.02174* 5.31274 .005 4.5585 25.4850 

13 

6 -15.61111* 5.6336 .006 -26.7063 -4.5159 

7 -14.00000* 5.44764 .011 -24.7289 -3.2711 

8 15.39744* 5.22483 .004 -25.6875 -5.1073 

9 -13.14706* 5.19476 .012 -23.3779 -2.9162 

10 -14.81944* 5.16609 .004 -24.9939 -4.6450 

11 -11.21429* 5.19875 .032 -21.4530 -.9755 

12 -15.021174* 5.31274 .005 -25.4850 -4.5585 

*. Diferenca e mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.05. 

 

Krahasimi më i hollësishëm i qëndrimit të nxënësve në varësi të moshës u bë 

me anë të testit post hoc- LSD. Testi zbuloi ekzistencën e një farë diference midis 

qëndrimit të 11- vjeçarëve kundrejt 8, 10, 12, dhe 13- vjeçarëve; gjithashtu një 

diferencë fare e vogël ekziston edhe midis qëndrimit të 13- vjeçarëve kundrejt gjithë 

grupmoshave të tjera (shih sa pranë nivelit të domethënies prej 0.05 janë domethënies 

përkatëse në tabelën 48). 

Gjithashtu, duke iu referuar këtyre rezultateve dhe duke vrojtuar edhe 

statistikat përshkruese të tabelës 45 qëndrimin më pozitiv e kanë patur nxënësit 7-

vjeçarë  (Mesatarja= 49.5000) dhe më pak pozitiv ata 13 vjeçarë (Mesatarja=32.5000) 

 

4.6.3. Eksperienca në shkollë në varësi të vendbanimit 

 

Varësia e eksperiencës në shkollë nga vendbanimi i nxënësit u studiua me anë 

të testit Kruskal- Wallis meqenëse të dhënat nuk ishin parametrike. 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

107 
 

Në tabelën 49 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje duket se përsa 

i përket pjesës A të pyetësorit, qëndrimin më pozitiv e kanë patur nxënësit me 

vendbanim në qytet, kundrejt atyre në fshat. Megjithatë kjo diferencë e vogël që mund 

të duket në pamje të parë, sipas testit Kruskal- Wallis nuk është e vlefshme nga 

pikëpamja statistikore (shiko në tabelën 50, p=0.33>0.05).  

Tabela 49 Renditja e mesatareve në bazë të vendbanimit të nxënësve 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Eksperienca në shkollë 

Fshat 104 124.50 

Qytet 155 133.69 

Total 259 

  

          Tabela 50. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Eksperienca në shkollë 

Chi-Square .938 

df 1 

Asymp. Sig. .333 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimt: Vendbanimi 

 

4.6.4.  Eksperienca në shkollë në varësi të gjinisë 

 

Për të zbuluar ndonjë varësi të mundshme ndërmjet eksperiencës së nxënësve 

në shkollë dhe gjinisë së tyre u përdor Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij 

testi u bë pasi u vërtetua plotësimi i kushteve të homogjenitetit të variancave dhe të 

shpërdarjes normale të variablave të rastit (shih p=0.82>0.05 në tabelën 52).  Pas këtij 

konfirmimi u aplikua Testi- T. Nga krahasimi i vlerës së gjetur të domethënies me 

vlerën e nivelit të besimit (p=0.32>0.05) nuk rezulton të ketë një diferecë të vlefshme 

statistikore midis mesatareve të grupeve të pavarura meshkuj e femra. Kjo do të thotë 

që nga pikëpamja mesatare nuk nga dallim midis femrave e meshkujve përsa i përket 

eksperiencës së tyre në shkollë. 
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Tabela 51. Statistikat përshkruese të gjinise në lidhje me eksperiencën e 

nxënësve në shkollë 

                                               

Gjinia N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Eksperienca në 

shkollë 

Mashkull 117 45.7863 7.78463 .71969 

Femër 142 46.6901 7.00677 .58799 

 

Tabela 52. Krahasimi i mesatareve me anë të Testit- T për grupet e pavarura 

(gjiinia në lidhje eksperiencën e nxënësve në shkollë) 

  Testi Levene 

për barazinë 

e variancave Testi- T për barazinë e mesatareve 

F Sig. t S
h

k
al

le
t 

e 
li

ri
se

 (
d

f)
 

S
ig

. 
(2

-d
re

jt
im

es
h

e)
 

D
if

er
en

ca
 e

 m
es

at
ar

ev
e 

G
ab

im
i 

st
an

d
ar

d
 

i 

d
if

er
en

ca
v

e 

Intervali i 

besueshmerise 

95% i 

diferencave 

Kufiri  

i 

sipërm 

Kufiri 

i 

posht

ëm 

Eksper

ienca  

në 

shkollë 

Barazia e 

supozuar e 

variancave 

0.05

2 

.082

1 
-.982 257 .327 

-

390382 

.9199

5 

-

2.7154

2 

.9077

9 

Barazia e 

pasupozuar 

e 

variancave 

  
-.973 

236.02

8 
.332 

-

.90382 

.9293

5 

-

2.7347

0 

.9270

6 

 

4.7. Performanca Akademike 

Performanca akademike e nxënësve në shkollë u vlerësua përmes 4 pohimeve 

që kanë bërë nxënësit në pjesën B1 të pyetësorit. Me anë të pohimeve të shkallëzuara, 

ata kanë treguar shkallën e dakordësisë me pohimet: Dal mirë në provime, Kam një 

sërë aftësish, E kuptoj shpjegimin e mesuesit në klasë, Mund të mësoj vetëm. 

 

4.7.1. Performanca akademike e nxënësve në varësi të llojit të  

shkollës 

                 Marrëdhënia mes përformancës akademike dhe llojit të shkollës u studiua 

me anë të testit Kruskal- Wallis. 

Në tabelën 53 jepet renditja e mesatareve. Nga kjo renditje duket se nxënësit e 

shkollave fillore kanë një performancë akademike disi më pozitive se nxënësit e 
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shkollave 9- vjeçare. Por, sipas testit Kruskal- Wallis kjo diferencë nuk është e 

vlefshme nga pikëpamja statistikore (shiko në tabelën 54, p=0.28>0.05).  

Tabela 53. Renditja e mesatareve në bazë të llojit të shkollës 

 
Lloji i shkollës N Renditja e mesatareve 

Performanca 

Akademike 

Fillore 231 131.73 

9- vjeçare 28 115.70 

Total 259 

  

Tabela 54. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Performanca Akademike 

Chi-Square 1.156 

df 1 

Asymp. Sig. .282 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Lloji i shkollës 

 

4.7.2.  Performanca akademike në varësi të moshës 

 

Ndikimi i moshës së nxënësit në performancën e tij akademike u analizua 

përmes ANOVA- s.  

Tabela 55. Statistika përshkruese sipas grupmoshës së nxënësit 

 

N Mesatarja  

Devijimi 

standard 

Gabimi 

standard 

Intervali i besimit 

95% për mesataren 

Minimumi Maksimumi 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

6 9 10 3,4641 1,1547 7,3373 12,6627 4 15 

7 14 11,6429 3,43303 0,91752 9,6607 13,625 6 16 

8 39 11,7179 3,01705 0,48311 10,7399 12,696 4 16 

9 51 11,6078 3,57255 0,50026 10,603 12,6126 4 16 

10 72 11,9583 2,98559 0,35185 11,2568 12,6599 4 16 

11 49 10,6735 3,84268 0,54895 9,5697 11,7772 4 16 

12 23 10,6522 2,62174 0,54667 9,5184 11,7859 7 16 

13 2 7,5 4,94975 3,5 -36,9717 51,9717 4 11 

Total 259 11,3745 3,33334 0,20712 10,9666 11,7824 4 16 
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Aplikimi i testit Levene mbi të dhënat e verifikoi homogjenitetin e tyre (tek 

tabela 56, p=0.79>0.05). Kjo lejon aplikimin e testit ANOVA . 

Analiza e variancave (ANOVA) zbuloi se nuk ka ndonjë ndryshim të 

vlefshmëm nga pikëpamja statistikore mes mesatareve të moshave të ndryshme 

(meqenëse në tabelën 57, vlera e domethënies është p=0.16>0.05). 

Tabela 56. Testi Levene për homogjenitetin e variancave 

Statistika 

Levene df1 df2 Sig. 

1.848 7 251 0.79 

 

 

Tabela 57. ANOVA për lidhjen e moshës së nxënësit në performancën 

akademike 

  Shuma e 

katrorëve Df 

Katrori i 

mesatares F Sig. 

Ndërmjet 

grupeve 
116.035 7 16.576 1.513 .163 

Brenda 

grupeve 
2750.636 251 10.959 

  

Total 2866.672 258 
   

 

Analiza  më e hollësishme e realizuar me testin post hoc- LSC tregoi se ka një 

diferencë të vlefshme vetëm midis performancave të  10 dhe 11- vjeçarëve (shih 

vlerat përkatëse të domethënies në tabelën 58). 

Gjithashtu, duke iu referuar këtyre rezultateve dhe duke vrojtuar edhe 

statistikat përshkruese të tabelës 55 mesataren më të lartë e kanë nxënësit 10-vjeçarë  

(Mesatarja= 11.7179) dhe më të ultën ata 13 vjeçarë (Mesatarja=7.5). 

Tabela 58. Testi post hoc- LSD për krahasimin e moshave të ndryshme të 

nxënësve lidhur me performancën e tyre akademike 

Mosha (I) Mosha(J) 

Diferenca e 

mesatareve 

(I-J) 

Devijimi 

standard Sig. 

Intervali i besimit 95% 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

6 
7 -1,64286 1,41435 ,247 -4,4284 1,1427 

8 -1,71795 1,22418 ,162 -4,1289 ,6930 
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9 -1,60784 1,19688 ,180 -3,9650 ,7494 

10 -1,95833 1,17040 ,096 -4,2634 ,3467 

11 -,67347 1,20053 ,575 -3,0379 1,6909 

12 -,65217 1,30158 ,617 -3,2156 1,9112 

13 2,50000 2,58785 ,335 -2,5967 7,5967 

7 

6 1,64286 1,41435 ,247 -1,1427 4,4284 

8 -,07509 1,03139 ,942 -2,1064 1,9562 

9 ,03501 ,99882 ,972 -1,9321 2,0022 

10 -,31548 ,96694 ,744 -2,2198 1,5889 

11 ,96939 1,00320 ,335 -1,0064 2,9452 

12 ,99068 1,12215 ,378 -1,2194 3,2007 

13 4,14286 2,50242 ,099 -,7856 9,0713 

8 

6 1,71795 1,22418 ,162 -,6930 4,1289 

7 ,07509 1,03139 ,942 -1,9562 2,1064 

9 ,11011 ,70418 ,876 -1,2767 1,4970 

10 -,24038 ,65818 ,715 -1,5366 1,0559 

11 1,04448 ,71038 ,143 -,3546 2,4435 

12 1,06577 ,87032 ,222 -,6483 2,7798 

13 4,21795 2,40007 ,080 -,5089 8,9448 

9 

6 1,60784 1,19688 ,180 -,7494 3,9650 

7 -,03501 ,99882 ,972 -2,0022 1,9321 

8 -,11011 ,70418 ,876 -1,4970 1,2767 

10 -,35049 ,60587 ,563 -1,5437 ,8428 

11 ,93437 ,66221 ,159 -,3698 2,2386 

12 ,95567 ,83147 ,251 -,6819 2,5932 

13 4,10784 2,38626 ,086 -,5918 8,8075 

10 

6 1,95833 1,17040 ,096 -,3467 4,2634 

7 ,31548 ,96694 ,744 -1,5889 2,2198 

8 ,24038 ,65818 ,715 -1,0559 1,5366 

9 ,35049 ,60587 ,563 -,8428 1,5437 

11 1,28486
*
 ,61307 ,037 ,0775 2,4923 

12 1,30616 ,79289 ,101 -,2554 2,8677 

13 4,45833 2,37309 ,061 -,2154 9,1320 

11 

6 ,67347 1,20053 ,575 -1,6909 3,0379 

7 -,96939 1,00320 ,335 -2,9452 1,0064 

8 -1,04448 ,71038 ,143 -2,4435 ,3546 

9 -,93437 ,66221 ,159 -2,2386 ,3698 

10 -1,28486
*
 ,61307 ,037 -2,4923 -,0775 

12 ,02130 ,83673 ,980 -1,6266 1,6692 

13 3,17347 2,38810 ,185 -1,5298 7,8767 
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12 

6 ,65217 1,30158 ,617 -1,9112 3,2156 

7 -,99068 1,12215 ,378 -3,2007 1,2194 

8 -1,06577 ,87032 ,222 -2,7798 ,6483 

9 -,95567 ,83147 ,251 -2,5932 ,6819 

10 -1,30616 ,79289 ,101 -2,8677 ,2554 

11 -,02130 ,83673 ,980 -1,6692 1,6266 

13 3,15217 2,44046 ,198 -1,6542 7,9586 

13 

6 -2,50000 2,58785 ,335 -7,5967 2,5967 

7 -4,14286 2,50242 ,099 -9,0713 ,7856 

8 -4,21795 2,40007 ,080 -8,9448 ,5089 

9 -4,10784 2,38626 ,086 -8,8075 ,5918 

10 -4,45833 2,37309 ,061 -9,1320 ,2154 

11 -3,17347 2,38810 ,185 -7,8767 1,5298 

12 -3,15217 2,44046 ,198 -7,9586 1,6542 

*. Diferenca e mesatareve është e vleffshme në nivelin 0.05. 

 

4.7.3. Performanca akademike në varësi të vendbanimit 

 

Lidhja mes performancës akademike të nxënësve dhe vendbanimit të tyre u 

studiua me anë të testit Kruskal- Wallis. 

 Ne tabelen 59 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje zbulojmë se 

performanca akademike e nxënësve me vendbanim në qytet është disi më e mirë se 

ajo e nxënësve me vendbanim në fshat. Ndërsa testi Kruskal- Wallis tregoi se 

diferenca që vërehet midis mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore 

(shiko ne tabelen 60,  p=0.01<0.05).  

Tabela 59.Renditja e mesatareve në bazë të vendbanimit te nxënësve 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Performanca 

Akademike 

Fshat 104 115.36 

Qytet 155 139.82 

Total 259 

 

Tabela 60. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Performanca 

Akademike 

Chi-Square 6.704 

df 1 
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Asymp. Sig. .010 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

4.7.4. Lidhja midis gjinisë së nxënësit dhe performancës së tij  

akademike 

 

Lidhja midis performancës akademike të nxënësve dhe ginisë u studiua me 

anë të Testi-T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e 

homogjenitetit të variancave dhe të një shpërdarjeje normale të variablave të rastit. 

Plotësimi i këtyre kushteve u provua përmes testit Levene (tabela 62).  Testi nxori  

vlerën e domethënies p=0.71>0.05, gjë që dëshmon homogjenitetin e variancave 

midis grupeve të pavarura meshkuj e femra. Pas këtij konfirmimi u aplikua Testi- T 

dhe  doli në pah se ka një ndryshim të vlefshëm nga pikëpamja statistikore midis 

mesatareve të grupeve të pavarura meshkuj dhe femra për sa i takon performancës së 

tyre akademike. (vlera e domethënies p=0.02<0.05). 

Tabela 61. Statistikat përshkruese të gjinisë në lidhje me performancën 

akademike të nxënësve 

                                             

Gjinia N Mesatarja 

Devijimi 

standard 

Mesatarja 

e gabimit 

standard 

Performanca 

Akademike 

Mashkull 117 61.1333 18.83272 343837 

Femër 142 61.0215 18.31206 1.19966 

 

Tabela 62. Krahasimi i mesatareve me ane të Testit- T për grupet e pavarura 

(lidhja mes gjinisë dhe performancës akademike të nxënësve) 

  Testi 

Levene për 

barazinë e 

variancave Testi- T per barazinë e mesatareve 
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Intervali i 

besueshmërisë 

95% i diferencave 

Kufiri i 

sipërm 

Kufiri i 

poshtë

m 

Performanc

a 

Akademike 

Barazia e 

supozuar e 

variancave 

0.140 .709 -3.076 257 .002 -1.25990 .40953 -2.06636 -.45345 
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Barazia e 

pasupozua

r e 

variancave 

  
-3.069 245.253 .002 -1.25990 .41049 -2.06844 -.45136 

 

4.8.  Performanca Sociale 

 

Performanca sociale e nxënësve në shkollë u vlerësua përmes 5 pohimeve që 

kanë bërë nxënësit në pjesën B2 të pyetësorit. Me anë të pohimeve të shkallëzuara, ata 

kanë treguar shkallën e dakordësisë me pohimet: Mund të marr pjesë në aktivitete 

jashtëshkollore; Mund të marr pjesë në aktivitete publike dhe brenda shkollës; Kam 

një rreth shoqëror; Mund të komunikoj me shokët e klasës; Ia kaloj mirë me shokët e 

klasës 

 

4.8.1. Performanca sociale e nxënësve në varësi të llojit të shkollës 

 

Marrëdhënia mes përformancës sociale në shkollë dhe llojit të shkollës u 

studiua me anë të testit Kruskal- Wallis. 

 Në tabelën 63 jepet renditja e mesatareve. Nga kjo renditje del se mesatarja 

më e lartë është ajo e nxënësve të shkollave fillore. Sipas testit Kruskal- Wallis nuk ka 

një diferencë të vlefshme nga pikëpamja statistikore midis mesatareve të grupeve 

shkollë fillore dhe 9-vjeçare (shiko në tabelën 64, p=0.73>0.05).  

Tabela 63. Renditja e mesatareve në bazë të llojit të shkollës 

 
Lloji i shkollës N Renditja e mesatareve 

Performanca 

Sociale/Komunikim 

Fillore 231 130.56 

9- vjeçare 28 125.36 

Total 259 

  

Tabela 64. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Performanca Sociale/Komunikimi 

Chi-Square .123 

df 1 

Asymp. Sig. .726 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Lloji i shkollës 
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4.8.2. Performanca sociale në varësi të vendbanimit 

 

Lidhja mes performancës sociale të nxënësve dhe vendbanimit të tyre u 

studiua me anë të testit Kruskal- Wallis. 

 Ne tabelen 65 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje zbulojmë se 

mesatarja e performancës sociale të nxënësve me vendbanim në qytet është disi më e 

lartë se ajo e nxënësve me vendbanim në fshat. Ndërsa testi Kruskal- Wallis tregoi se 

diferenca që vërehet midis mesatareve të dy grupeve nuk është e vlefshme nga 

pikëpamja statistikore (shiko në tabelen 66, p=0.23<0.05).   

Tabela 65. Renditja e mesatareve në bazë të vendbanimit te nxënësve 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Performanca 

Sociale/Komunikimi 

Fshat 104 123.18 

Qytet 155 134.57 

Total 259 

  

Tabela 66. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Performanca 

Sociale/Komunikimi 

Chi-Square 1.462 

df 1 

Asymp. Sig. .227 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

4.8.3.  Lidhja midis gjinisë së nxënësit dhe performancës së tij  

sociale 

 

Lidhja midis performancës sociale të nxënësve dhe gjinisë u studiua me anë të 

Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e homogjenitetit 

të variancave dhe të një shpërndarjeje normale të variablave të rastit. Plotësimi i 

këtyre kushteve u provua përmes testit Levene (tek tabela 68 vlera e domethënies 

është p=0.99>0.05). Pas këtij konfirmimi u aplikua Testi- T dhe  doli në pah se ka një 

ndryshim të vlefshëm nga pikëpamja statistikore midis mesatareve të grupeve të 
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pavarura meshkuj dhe femra për sa i takon performancës së tyre sociale. (vlera e 

domethënies p=0.03<0.05). 

Tabela 67. Statistikat pershkruese te gjinise ne lidhje me performancën 

sociale/komunikimin e nxënësve 

                                             Gjinia N Mesatarja 

Devijimi 

standard 

Mesatarja 

e gabimit 

standard 

Performanca 

Sociale/Komunikimi 

Mashkull 117 15.5641 3.30982 .30599 

Femër 142 16.4225 3.12238 .26202 

 

Tabela 68. Krahasimi i mesatareve me ane të Testit- T për grupet e pavarura 

(lidhja mes gjinisë së nxënësve dhe performancës sociale/ komunikimit të tyre) 

  Testi 

Levene për 

barazinë e 

variancave Testi- T per barazine e mesatareve 

F 
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Intervali i 

besueshmerise 

95% i diferencave 

Kufiri i 

sipërm 

Kufiri i 

poshtë

m 

Performanca 

Sociale/ 

Komunikimi 

Barazia e 

supozuar e 

variancave 

.000 
.98

9 

-

2.143 
257 

.03

3 

-

.85843 

.4005

8 

-

1.64728 
-.06959 

Barazia e 

pasupozuar e 

variancave 
  

-

2.131 

241.61

2 

.03

4 

-

.85843 

.4028

5 

-

1.65198 
-.6489 

 

4.9.  Emocion/Qëndrim 

 

Në pjesën B3 të pyetësorit nxënësve u është kërkuar që të shprehin shkallën e 

dakordësisë së tyre në lidhje me  4 pohime: Dua të shkoj në shkollë në orar; Jam i 

lumtur në shkollë; Mund të përqëndrohem gjatë mësimit në shkollë; Nuk e shqetësoj 

mësimin e të tjerëve. 
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4.9.1. Emocioni/Qëndrimi i nxënësve në varësi të llojit të shkollës 

 

Marrëdhënia mes emocionit/qëndrimit të nxënësve dhe llojit të shkollës u 

studiua me anë të testit Kruskal- Wallis. 

Në tabelën 69 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje duket se 

nxënësit e shkollave fillore kanë një qëndrim disi më pozitiv se nxënësit e shkollave 

9- vjeçare. Por, sipas testit Kruskal- Wallis diferenca mes mesatareve të dy grupeve 

nuk është e vlefshme nga pikëpamja statistikore (shiko në tabelën 70, p=0.28>0.05).  

Tabela 69. Renditja e mesatareve në bazë të llojit të shkollës 

 Lloji i 

shkollës N 

Renditja e 

mesatareve 

Emocion/Qëndrim 

Fillore 231 131.71 

9- vjeçare 28 115.88 

Total 259 

 

Tabela70.  Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Emocion/Qëndrim 

Chi-Square 1.152 

df 1 

Asymp. Sig. .283 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Lloji i shkollës 

 

4.9.2.  Emocioni/Qëndrimi në varësi të vendbanimit 

 

Lidhja mes emocionit/qëndrimit të nxënësve dhe vendbanimit të tyre u studiua 

me anë të testit Kruskal- Wallis. 

 Në tabelën 71 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje zbulojmë se  

nxënësit me vendbanim në qytet kanë një qëndrim disi më e pozitiv se ajo e nxënësve 

me vendbanim në fshat. Pas aplikimit të testit Kruskal- Wallis vërehet se diferenca 

midis mesatareve të të dy grupeve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore (shiko 

në tabelen 72, p=0.04<0.05). Megjithatë  meqenëse vlera e domethënies është afër 

nivelit 0.05 mund të themi se kjo diferencë është e vogël.  
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Tabela 71. Renditja e mesatareve sipas vendbanimit të nxënësve 

 

Vendbanimi N 

Renditja e 

mesatareve 

Emocion/Qëndrim 

Fshat 104 118.64 

Qytet 155 137.62 

Total 259 

 

Tabela 72. Statistikat e testit 
a.b.

 

 

Emocion/Qëndrim 

Chi-Square 4.123 

df 1 

Asymp. Sig. .042 

a. Testi Kruskal Wallis 

b. Variabli i Grupimit: Vendbanimi 

 

4.9.2.1. Lidhja midis gjinisë së nxënësit dhe emocionit/qëndrimit të tij 

 

Lidhja midis emocionit/qëndrimit të nxënësve dhe ginisë u studiua me anë të 

Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e homogjenitetit 

të variancave dhe të një shpërdarjeje normale të variablave të rastit. Plotësimi i këtyre 

kushteve u provua përmes testit Levene. Në tabelën 74 tregohet se testi nxori një vlerë 

të domethënies p=0.63>0.05, gjë që dëshmon homogjenitetin e variancave midis 

grupeve të pavarura meshkuj e femra. Pas këtij konfirmimi u aplikua Testi- T dhe  

doli në pah se ka një ndryshim të vlefshëm nga pikëpamja statistikore në qëndrimet e 

shprehura nga grupeve e pavarura meshkuj dhe femra. (vlera e domethënies 

p=0.02<0.05).  

Tabela 73. Statistikat përshkruese të gjinisë në lidhje me emocionin/qëndrimin e 

nxënësve 

                                             

Gjinia N Mesatarja 

Devijimi 

standard 

Mesatarja 

e gabimit 

standard 

Emocion/Qëndrim 
Mashkull 117 12.4786 2.68969 .24866 

Femër 142 13.5211 2.64097 .22163 
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Tabela 74. Krahasimi i mesatareve me anë të Testit- T për grupet e 

pavarura (lidhja mes gjinisë dhe emocionit/qëndrimit të nxënësve) 

  Testi 

Levene për 

barazinë e 

variancave Testi- T per barazine e mesatareve 
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sipërm 
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poshtëm 
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supozuar 
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varianca
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.234 .629 -3.135 257 .002 -1.04249 .33250 -1.69727 -38772 

Barazia e 

pasupozu

ar e 

varianca

ve 

  
-3.130 245.857 .002 -1.04249 .33309 -1.69857 -.38642 
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KAPITULLI   V 

 

5. DISKUTIMI 

5.1.  Pyetësori i nxënësit  

 

5.1.1. Pjesa A “Eksperienca ime në shkollë” 

 

5.1.1.1. Pjesa A “Eksperienca ime në shkollë”, sipas gjinisë dhe  

vendbanimit të  nxënësit 

 

Për të studiuar vështirësitë e të nxënit në arsimin fillor dhe ndikimin e tyre në  

edukimin gjithëpërfshirës (EGJ) dhe në rezultatet në të nxënë, nëpërmjet pyetësorit të 

nxënësit, u mblodhën të dhëna të rëndësishme që matin nivelin e pranimit të fëmijëve 

në shkollë tek Pjesa A “Eksperienca ime në shkollë që përmban 14 pohime (A1 - 

A14). 

Tabela 75.  Përqindja e pranimit sipas gjinisë dhe vendbanimit 

Nxënësit 

N=261 

 Mashkull Femër Fshat Qytet 

N=118 N=143 N=106 N=155 

Stafi dhe unë e trajtojmë njëri-tjetrin me 

respekt 
50,8% 51,7% 56,6% 47,7% 

Stafi kujdeset për mua me një qëndrim 

pozitiv 
56,8% 49,7% 64,2% 45,2% 

Më trajtojnë si gjithë të tjerët në shkollë 
45,8% 35,7% 49,1% 34,2% 

Mësuesit janë të mirë me mua 39,0% 33,6% 34,9% 36,8% 

Unë dhe shokët e klasës e ndihmojmë njëri- 

tjetrin 
47,5% 41,3% 53,8% 37,4% 

Nuk sulmohem në shkollë 52,5% 44,8% 45,8% 44,5% 

Shokët e klasës nuk më tallin 51,7% 44,8% 54,7% 43,2% 

I vlerësoj njerëzit që janë ndryshe nga unë 
45,8% 47,6% 48,1% 45,8% 

Shokët e klasës janë të mirë me mua 49,2% 42,7% 49,1% 43,2% 

Të gjithë nxënësit mësojnë nga njëri- tjetri 

në shkollë 
55,9% 45,5% 51,9% 49,0% 
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Ndihem mirë kur luaj me shokët e klasës në 

pushim 
40,7% 32,9% 40,6% 33,5% 

Ndihem rehat gjatë pushimit me shokët e 

tjerë të klasës 
50,8% 44,8% 57,5% 40,6% 

Ndihem rehat kur ndajmë rolet me shokët e 

tjerë të klasës 
53,4% 44,8% 52,8% 45,8% 

Ndihem rehat kur filloj një bisedë me të 

tjerët 
51,7% 54,5% 57,5% 50,3% 

 

Grafikët Pie është një metodë e paraqitjes së shpërndarjes së variablave 

individuale dhe shpeshtësisë së variablave kategoriale. 

1 Grafiku 1. Përqindja e pranimit sipas gjinisë 
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           Te  nëntë pohimet e Pjesës A vihet re se përqindja e pranimit në shkollë është 

më e ulët për femrat sesa për meshkujt. Në disa raste është më e shprehur si: “Stafi 

kujdeset për mua”, në një qëndrim pozitiv për meshkujt 56,8 %, për vajzat 49,7%.  

Pohimi “Më trajtojnë si gjithë të tjerët në shkollë”, mat qëndrimin e meshkujve 45,8% 

dhe të vajzave 35,7 %. Përgjigjet e pohimit “Të gjithë nxënësit mësojnë nga njëri-

tjetri në shkollë” matin qëndrimet e meshkujve 55,9% dhe të femrave 45,5% 

Përgjigjet e pohimeve  “Shokët e klasës nuk më tallin” dhe “Nuk sulmohem në 

shkollë”, matin qëndrimet e meshkujve 51,7%, të femrave 44,8%  dhe 52,5 %  

meshkuj dhe 44,8% femrat.  

Në tre pohimet e mëposhtme femrat kanë përqindje pranimi relativisht me të 

lartë se meshkujt. 

1- Stafi edhe unë e trajtojmë njëri-tjetrin me respekt (50,8% meshkuj,51,7%  

femra) 

2- I vlerësoj njerëzit që janë të ndryshëm nga unë (45,8 meshkuj dhe 47,6 %  

femra) 

3- Ndihem rehat kur filloj një bisedë me të tjerët (51,7% meshkuj , 54,5% femra) 

Në këto pohime të fundit qëndrimi i femrave është i matur në një përqindje 

pak më të lartë se meshkujt sepse në to shprehen veprimtari ku vajzat marrin 

iniciativën për të krijuar një marrëdhënie të bazuar në vlera më prosociale sesa 

shfaqin të tjerët ndaj tyre. 

Qëndrimet e mëposhtme kundër në përqindje, janë më të ulta për nxënësit 

meshkuj në raport me nxënësit femra. 

A 2. “Shokët e klasës nuk më tallin”, 9,3% meshkuj dhe 12,6% femra. 

A3. “Ndihem rehat gjatë pushimit me shokët e tjerë të klasës”, 5,9% meshkuj dhe 7% 

femra. 

A5. “Shokët e klasës janë të mirë me mua”, 5,9% meshkuj dhe 11,9% femra.  

Siç shihet nga rezultatet, megjithëse diferenca sipas gjinisë është e vogël, 

femrat janë relativisht më të pakënaqura nga eksperienca e tyre në shkollë, janë më 

pak të vlerësuara, më pak të mbështetura nga bashkëmoshatarët, më të kërcënuara 

emocionalisht. 

Përqindja e pranimit sipas vendbanimit fshat-qytet (siç shihet në tabelën 1) ka 

dallime të dukshme sidomos në disa pohime. Përqindjet më të larta të pranimit janë 

për nxënësit nga fshati (N=106) në krahasim me nxënësit nga qyteti (N=155). 
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Përsa i takon përqindjes së pranimit sipas vendbanimit (shih te shtojca, grafiku 

2.) , për shkak të kontekstit kulturor, nivelit arsimor të prindërve, natyrës së punës së 

tyre, pedagogjisë së edukimit, kujdesi i shkollës dhe i mësuesit merr një rëndësi të 

veçantë. Për këtë arsye qëndrimet e nxënësve nga fshati janë relativisht më të larta në 

% se të nxënësve nga qyteti. 

Për rrjedhim, qëndrimet kundër dhe aspak dakord në përqindje janë më të ulta 

për nxënësit nga fshati në raport me nxënësit nga qyteti. 

A1. “Stafi dhe unë e trajtojmë me respekt njëri- tjetrin”, nxënësit nga fshati 4,7%, 

nxënësit nga qyteti 7,1%. 

A3. “Më trajtojnë si gjithë të tjerët në shkollë”, 7,5% për nxënësit nga fshati, 9,7% për 

nxënësit nga qyteti. 

A4. “Unë dhe shokët e klasës ndihmojmë njëri- tjetrin”, 2,8% për nxënësit nga fshati, 

9% për nxënësit nga qyteti. 

A6. “Shokët e klasës nuk më tallin”, 10,4% për nxënësit nga fshati, 12,9% për 

nxënësit nga qyteti. 

A8. “Shokët e klasës janë të mirë me mua”, 9,4% nxënësit nga fshati dhe 11% 

nxënësit nga qyteti. 

A10 “Të gjithë nxënësit mësojnë nga njëri- tjetri”, 11,3% për nxënësit nga fshati dhe 

14,8% për nxënësit nga qyteti. 

A11. “Ndihem mirë kur luaj me shokët e klasës në pushim”, 7,5% për nxënësit nga 

fshati dhe 9,7% për nxënësit nga qyteti. 

A13. “Ndihem rehat kur ndajmë rolet”, 7,6% për nxënësit nga fshati, 12,9% për 

nxënësit nga qyteti.  

Ndërsa për pohimet “Nuk sulmohem në shkollë”, “I vlerësoj njerëzit që janë 

ndryshe nga unë”, qëndrimet më të larta kundër janë për nxënësit nga fshati 

respektivisht 11,4% dhe 17% kundrejt nxënësve nga qyteti, 9,6% dhe 9,7%. Gati 

8,5% e të gjithë nxënësve nuk ndihen rehat kur luajnë me shokët në pushim dhe 

13,4% e të gjithë nxënësve nuk mësojnë nga njëri-tjetri. 10,7% e nxënësve sulmohen 

në shkollë, 11,5% tallen nga shokët e klasës, 10,2% nuk ndihen gjithashtu rehat kur 

ndajnë rolet etj. 
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5.1.1.2. “Eksperienca ime në shkollë” sipas grupmoshës së nxënësit  

 

Në pjesën A “Eksperienca ime në shkollë”, kemi  analizuar përqindjen e 

pranimit edhe sipas moshës së nxënësve .Në përgjithësi vihet re një ndryshueshmëri e 

dukshme vlerash  sipas moshave, por edhe në varësi të pohimeve. Nxënësit e moshës 

6–8 vjeç kanë dhënë përqindjet më të larta të pranimit.  

Tabela 76.  Përqindja e pranimit sipas moshave 

Nxënësit 

N=261 

 Mosha 

6 

N=5 

7 

N=14 

8 

N=41 

9 

N=51 

10 

N=72 

11 

N=46 

12 

N=23 

13 

N=2 

Stafi dhe unë e 

trajtojmë njëri-

tjetrin me 

respekt 

20,0% 57,1% 61,0% 47,1% 48,6% 45,7% 60,9% 50,0% 

Stafi kujdeset për 

mua me një 

qëndrim pozitiv 

20,0% 35,7% 51,2% 52,9% 50,0% 63,0% 65,2% 50,0% 

Më 

trajtojnë si të 

gjithë të tjerët në 

shkollë 

20,0% 35,7% 43,9% 35,3% 36,1% 37,0% 65,2% 50,0% 

Mësuesit janë të 

mirë me mua 

14,3% 26,8% 33,3% 33,3% 47,8% 43,5% 50,0% 50,0% 

Unë dhe shokët e 

klasës e 

ndihmojmë njëri- 

tjetrin 

60,0% 28,6% 46,3% 43,1% 51,4% 37,0% 43,5% 50,0% 

Nuk sulmohem 

në shkollë 

60,0% 64,3% 48,8% 37,3% 44,4% 54,3% 60,9% 50,0% 

Shokët e 

klasës nuk më 

tallin 

80,0% 50,0% 53,7% 47,1% 43,1% 41,3% 47,8% 50,0% 

I vlerësoj njerëzit 

që janë ndryshe 

nga unë 

40,0% 64,3% 41,5% 45,1% 51,4% 43,5% 43,5% 50,0% 

Shokët e klasës 

janë të mirë me 

mua 

100,0% 57,1% 48,8% 45,1% 38,9% 47,8% 47,8% 50,0% 

Të gjithë nxënësit 

mësojnë nga 

40,0% 85,7% 31,7% 60,8% 51,4% 41,3% 43,5% 50,0% 
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njëri- tjetri në 

shkollë 

Ndihem mirë kur 

luaj me shokët e 

klasës në pushim 

100,0% 42,9% 43,9% 31,4% 33,3% 39,1% 34,8% 50,0% 

Ndihem rehat 

gjatë pushimit 

me shokët e tjerë 

të klasës 

20,0% 64,3% 46,3% 51,0% 45,8% 41,3% 52,2% 50,0% 

Ndihem rehat 

kur ndajmë rolet 

me shokët e tjerë 

të klasës 

60,0% 71,4% 53,7% 43,1% 48,6% 30,4% 73,9% 50,0% 

Ndihem 

rehat kur filloj 

një bisedë me të 

tjerët 

60,0% 64,3% 58,5% 47,1% 48,6% 52,2% 60,9% 50,0% 

Të humbura=7 

 

 Grafiku 3. Përqindja e pranimit sipas moshave 

 

A1. Për pohimin “Stafi dhe unë trajtojmë njëri-tjetrin me respekt”, moshat 6-7 

vjeç kanë pranueshmëri gati 100 % ndaj pohimit. Përqindjet e mospranimit shfaqen 

tek nxënësit e moshave: 8 vjeç (5,9%), 9 vjeç (4,2%), 11 vjeç (19,6%); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. “Stafi kujdeset për mua me një qëndrim pozitiv”. Përqindjet e mospranimit 

shfaqen në moshën 8-13 vjeç, përkatësisht: 2,4%, 5,9%, 4,2%, 6,5%, 4,3%; 
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A3. “Më trajtojnë si gjithë të tjerët”. Përqindjet e mospranimit janë të shprehura më 

dukshëm në moshën 9-11 vjeç, me luhatje sipas moshave, 7,8%, 5,6%, 28,3%. 

Përqindja më e lartë e mospranimit është në moshën 11 vjeç (28,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4. “Mësuesit janë të mirë me mua”. Nxënësit kanë një pëlqyeshmëri të lartë për 

punën e mësuesit me përjashtim të nxënësve të moshës 11 vjeç, që e kundërshtojnë në 

vlerën 8,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5. “Unë dhe shokët e klasës ndihmojmë njëri- tjetrin”. Përqindjet e mospranimit janë 

të shprehura që në moshën 6-13 vjeç me luhatje sipas moshave, 7,1%, 3,9%, 4,2%, 

21,8%, 4,3%. Përqindja më e lartë e mospranimit është në moshën 11 vjeç (21,8%). 
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A6. “Nuk sulmohem në shkollë”. Përqindjet e mospajtimit fillojnë në moshën 8 vjeç 

me 7,3%, 9 vjeç me 15,7%, 10 vjeç  me 5,6%, 11 vjeç me 15,2%. Përqindjet më të 

larta janë në moshën 9 dhe 11 vjeç (15,7 %, 15,2%). 

 

 

A7. “Shokët e klasës nuk më tallin”. Në këtë pohim maten qëndrime më të shprehura 

të mospranimit në përqindje: 7 vjeç (21,4%), 8 vjeç (2,4%), 9 vjeç (13,7%), 10 vjeç 

(5,6%), 11 vjeç (23,9%), 12 vjeç (4.3%).  
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A8. “I vlerësoj njerëzit që janë ndryshe nga unë”. Qëndrimet më të shprehura të 

mospranimit sipas moshave janë: 7 vjeç (14,2%), 9 vjeç (13,7%), 11 vjeç (17,4%), 12 

vjeç (8,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9. “Shokët e klasës janë të mirë me mua”. Qëndrimet e mospranimit luhaten 

nga 7%-20%, të shpërndara sipas moshave: 7 vjeç (14,3%), 8 vjeç (7,3%), 9vjeç 

(13,7%), 10 vjeç (7%), 11 vjeç (21,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10. “Të gjithë mësojmë nga njëri-tjetri në shkollë”. Pohimi përcakton rolin 

që luajnë marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit, ku një grup 

bashkëmoshatarësh përpiqen të kuptojnë njëri-tjetrin duke përfituar dije të reja 

(Tomasello; Kruger; Ratner, 1993). Qëndrimet e mospajtimit të nxënësve të pyetur 

sipas moshave variojnë: në moshën 8 vjeç (14,6%), në moshën 9 dhe 10 vjeç (9,8%), 

në moshën 11 vjeç (21,7%), në moshën 12 vjeç (8,6%).  
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A11. “Ndihem mirë kur luaj me shokët e klasës në pushim”. Përqindjet e 

mospranimit në këtë pohim janë të ulta (6-8%), me përjashtim të moshës 9 vjeç që 

vlerësohet 15,7 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A13. “Ndihem rehat kur ndajmë rolet me shokët e tjerë të klasës‟. Përqindjet 

më të larta të  mospranimit janë për moshën 9 vjeç;  9,8%, për moshën 10 vjeç;  8,3%, 

për moshën 11 vjeç;  26,1%.  
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Nga të dhënat e mësipërme vihet re që 19,6% e nxënësve të moshës 9 vjeç dhe 

21,7% e nxënësve të moshës 11 vjeç nuk janë aspak dakord dhe dakord me 

komunikimin me të tjerët. 

A14. “Ndihem rehat kur filloj një bisedë me të tjerët”. Përqindjet më të larta të 

mospranimit janë për moshën 8-11vjeç, përkatësisht 7,3 %, 19,6, 6,9% dhe 21,7%.  

 

 

Me rritjen në moshë nga 9-12 vjeç ka një ulje relative të përqindjes së pranimit 

të nxënësve dhe një rritje të qëndrimeve mospajtuese me pohimet që përcaktojnë 

eksperiencën e nxënësit dhe që matin gjithëpërfshirjen e tyre në shkollë. Këto 

qëndrime bazohen në karakteristikat moshore të nxënësve që shoqërohet me 

ndryshime të rëndësishme të fillimit të adoleshencës dhe të të menduarit formal. 

Në raport me stafin e shkollës, nxënësit janë pranues të konsiderueshëm në të 

gjitha moshat. Pohimet që matin vlerat e bashkëveprimit të nxënësve në klasë, 

qëndrimet e tyre ndaj njëri-tjetrit në drejtim të respektit reciprok, të ndihmës dhe 

shkëmbimit të eksperiencës kanë rezultate në rritje, por të paqëndrueshme sipas 

moshave. Moshat 9-11 vjeç kanë përqindjet më të larta të mospranimit nga 4,2 %, 

26,1%, 28,3%. 

Pohimet  “Ndihem rehat kur ndajmë rolet me shokët e tjerë në klasë” dhe 

“Ndihem rehat kur filloj një bisedë me të tjerët” kanë përqindjet më të qëndrueshme të 

pranimit, dhe relativisht më të larta, sepse me sa duket në këto mosha gradualisht 

formohet iniciativa, aftësia dhe pavarësia kundrejt turpit, dyshimit dhe inferioritetit. 

Megjithatë , 55,5% e mospranimit (mesatarja e % së moshave 8-11.Shih A.14), 

nënkupton atë pjesë të NVE të cilët nuk janë të aftë të marrin iniciativë, janë 
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shmangës dhe të  tërhequr për të marrë pjesë në veprimtari dhe për t‟u gjithëpërfshirë 

pa ndihmën e të tjerëve. 

Pohimet “Ndihem mirë kur luaj me shokët e klasës në pushim” nxënësit i japin 

këto përgjigje në përqindje: 100% (6 vjeç), 42.9% (7 vjeç) 43.9 % ( 8 vjeç), 31.4% (9 

vjeç), 33.3% (10 vjeç), 39.1% (11 vjeç), 34.8% ( 12 vjeç), 50% (13 vjeç). Analiza e 

këtyre të dhënave dëshmon një lloj pasigurie të nxënësve në mjediset e shkollës për 

shkak të indiferencës së mësuesve për t‟u kujdesur edhe gjatë pushimeve për nxënësit 

e arsimit fillor, (që është e domosdoshme) dhe për shkak të qëndrimit jo pranues e 

ndihmues që mbajnë nxënësit ndaj nxënësve me NVE. 

Pohimet “Shokët e klasës nuk më tallin”, “I vlerësoj njerëzit që janë ndryshe 

nga unë”, në mesataren e tyre kanë rezultate nën 50% që mat qëndrime të 

pamjaftueshme pranimi të veçantisë së nxënësve dhe të gjithëpërfshirjes së tyre në 

ndihmë të njëri-tjetrit. Pohimi “Unë dhe shokët e klasës ndihmojmë njëri-tjetrin” ka 

përqindje të ulët pranimi nga 28.6 % (mosha 7 vjeç), 37 % (11 vjeç)  43 % (mosha 9 

dhe 12 vjeç), 46.3 % (mosha 8 vjeç), 51.4% (10 vjeç) 60 % (mosha 6 vjeç). 

Nxënësit e moshës 12 vjeç janë relativisht më pranues se nxënësit e tjerë në 

shumicën e përgjigjeve me disa përjashtime që i analizuam më lart për disa pohime 

me vlera të ulta pranimi për të gjitha moshat. 

 

5.1.2. Pjesa B: Performanca ime në shkollë 

5.1.2.1. Performanca akademike (B1.1-B1.4) 

 

Përgjigjet e katër pohimeve (B1.1-B1.4) që matin qëndrimet e nxënësve për 

performancën e tyre akademike, tregojnë se ata nuk janë të kënaqur me arritjet e tyre. 

Rreth 37,9% e nxënësve dalin mirë në provime (B1.1), 40,6% e nxënësve mendojnë 

se kanë një sërë aftësish (B1.2). Vetëm 40,1% e nxënësve kuptojnë shpjegimin e 

mësueses në klasë (B1.3) dhe 29,1% mund të mësojnë në mënyrë individuale (B1.4). 

(Në këto shifra është llogaritur vetëm qëndrimi “Dakord”) 

 

Tabela77. Përqindjet e pranimit të nxënësve për performancën akademike 

 Dal mirë në 

provime 

Kam një sërë 

aftësish 

E kuptoj shpjegimin e 

mësuesit në klasë 

Mund të mësoj 

vetëm 

Nxënësit 

N= 261 
37,9% 40,6% 40,1% 29,1% 
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Grafiku 4.  Përqindjet e pranimit të nxënësve për performancën akademike 

 

. 

Duke analizuar rezultatet e mospranimit të pohimeve që shprehin 

performancën akademike të nxënësve evidentohet një përqindje shqetësuese që 

shpreh: 

 pritshmëritë e ulta të nxënësve në shkollë (B1.1.  29.1%); 

 vlerësimin e pamjaftueshëm për aftësitë që zotërojnë (B1.2. 22.6%); 

 për nivelin e të kuptuarit të njohurive në klasë (B1.3. 18.4%) 

 për mundësinë e të mësuarit vetëm (B1.4. 46.7%) 

Përgjigjja e pohimit B1.4 me përqindjen e mospranimit 46,7 % është një lloj 

thirrjeje nga ana e fëmijëve të arsimit fillor për ndihmë dhe kujdes të specializuar nga 

ana e mësuesve, prindërve dhe bashkëmoshatarëve. Ky rezultat është i lidhur edhe me 

qëndrimet e nxënësve ndaj pohimeve A9- A14 të Pjesës A (Eksperienca ime në 

shkollë) 

Në studimin e Hong Kongut rreth gjysma e NNVE (48%) shprehen se 

rezultatet e tyre në provime nuk janë të kënaqshme krahasuar me ato të 26% të 

nxënësve normalë. Rreth 30% e nxënësve NVE nuk i zotërojnë një sërë aftësish ose 

shkathtësish në të mësuar (p.sh të mbajnë shënime, të zgjidhin probleme) dhe nuk 

mësojnë dot në mënyrë të pavarur. Rreth 20% e nxënësve NVE shprehen se nuk e 

kuptojnë atë që mësuesit u shpjegojnë në klasë, ndërkohë që 11% e nxënësve normalë 

e kuptojnë. Krahasimi i rezultateve dëshmon vështirësitë e të mësuarit të këtyre 

nxënësve. 
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Grafiku 5. Dal mirë në provime 

 

 

Grafiku 6. Kam një sërë aftësish 

Grafiku 7. E kuptoj shpjegimin e mësuesit në klasë 
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Grafiku 8. Mund të mësoj vetëm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.  Performanca sociale /komunikimi (B2.1.- B2.5.) 

Tabela 82.  Përqindjet e pranimit të nxënësve për performancën sociale  

 

Mund të marr 

pjesë në 

aktivitete 

jashtëshkollore 

Mund të marr 

pjesë në 

aktivitete 

publike dhe 

brenda 

shkollës 

Kam një 

rreth 

shoqëror 

Mund të 

komunikoj me 

shokët e klasës 

Ia kaloj mirë 

me shokët e 

klasës 

Nxënësit 

N=261 
47,1% 50,6% 49,4% 49,0% 42,5% 

 

Grafiku 9.  Përqindjet e pranimit të nxënësve për performancën sociale 
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Në shkollat e zakonshme nxënësit me nevoja të veçanta duhet të marrin pjesë 

në aktivitete të ndryshme me qëllim që të zhvillohen marrëdhëniet ndër njerëzore. 

Treguesit e një marrëdhënieje të mirë ndër sociale përfshijnë pohimet: 

B2.1. Mund të marr pjesë në aktivitete jashtëshkollore (përqindja e pranimit 

47,1%); 

B2.2 Mund të marr pjesë në aktivitete publike Brenda shkollës (përqindja e 

pranimit 50,6%); 

B2.3. Kam një rreth shoqëror (përqindja e pranimit 49,4%); 

B2.4. Mund të komunikoj me shokët e klasës (përqindja e pranimit 49 %); 

B2.5. Kaloj mirë me shokët e klasës (përqindja e pranimit (42,5%). 

Përqindjet e mospranimit (kundër, aspak dakord) për pohimet B2.1-B2.5 kanë 

vlerat respektive, 15,3%, 20,3%, 8,8%, 7,7% dhe 9,2%. 

Pjesëmarrja e nxënësve në aktivitete jashtëshkollore nuk është në nivelin e 

duhur për të rritur performancën sociale dhe  marrëdhëniet e komunikimit. 

Grafiku 10. Mund të marr pjesë në aktivitete jashtëshkollore 
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Grafiku11. Mund të marr pjesë në aktivitete publike dhe brenda shkollës 

 

 

Grafik 12. Kam një rreth shoqëror 
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Grafiku 13. Mund të komunikoj me shokët e klasës 

 

 

Grafiku 14. Ia kaloj mirë me shokët e klasës 

 

 

5.1.2.3. Performanca emocionale (B3.1.- B3.4.) 

Tabela 88. Përqindjet e pranimit të nxënësve për performancë emocionale 

 

Dua të shkoj në 

shkollë në orar 

Jam i lumtur 

në shkollë 

Mund të 

përqendrohem 

gjatë mësimit në 

shkollë 

Nuk e shqetësoj 

mësimin e të 

tjerëve 

Nxënësit 

N=261 
39,8% 43,3% 45,6% 45,2% 
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Grafiku 15.  Përqindjet e pranimit të nxënësve për performancë 

emocionale

 
 

Qëndrueshmëria emocionale e nxënësve me NVE të veçanta do të lehtësojë 

rritjen personale dhe të mësuarit. Treguesit e performancës emocionale pozitive 

përfshijnë: 

B3.1. Dua të shkoj në shkollë me orar (përqindja e pranimit 39,8%); 

B3.2. Jam i lumtur në shkollë (përqindja e pranimit 43,3%); 

B3.3 Mund të përqendrohem gjatë mësimit në shkollë (përqindja e pranimit 45,6%); 

B3.4. Nuk shqetësoj të tjerët (përqindja e pranimit 45,2%); 

Përqindjet e mospranimit për pohimet B.3.1- B.3.4 janë: 7,7%; 7,7%; 19,1%; 

10,4%. 

Problemet e përqendrimit të vëmendjes (B.3.3.;  19,1 %  e nxënësve nuk 

përqendrohen në mësim) janë pengesë e rëndësishme për procesin e të nxënit, për 

marrjen, përpunimin e informacionit dhe ruajtjen e tij në kujtesën afatgjatë. 

Nxënësit me përqendrim të ulët të vëmendjes nuk kontrollojnë dhe nuk e 

planifikojnë atë, kanë kujtesë afatshkurtër, nuk ndjekin ritmin e mësimit dhe shpesh 

shqetësojnë të tjerët (10,4 % e nxënësve shqetësojnë të tjerët.) 

Rezultatet e studimit të Hong Kong tregojnë se 30-70% e të intervistuarve 

mendojnë që nxënësit me Paaftësi Intelektuale, Çrregullim Emocional dhe të Sjelljes, 

ADHD, dhe Autizëm nuk mund të përqendrohen në mësim në klasë, shqetësojnë 

mësimin e të tjerëve dhe kanë një koncept për veten jo të mirë.  Ndërsa në lidhje me 

termat si “marrëdhënia me stafin”, “marrëdhënia me bashkëmoshatarët”, 

“ndërveprimi me bashkëmoshatarët” dhe “ arritjet akademike, shoqërore dhe 

emocionale”, shumica e nxënësve NVE mendojnë se kanë rezultate më të dobëta se 
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nxënësit e tjerë normalë. Përsa i përket marrëdhënieve me bashkëmoshatarët, më 

shumë se 80% e NNVE mendojnë se shokët e tyre të klasës janë miqësorë ndaj tyre,  

30% e NNVE tregojnë se ofendojnë, 26%  ngacmohen  nga shokët e tyre të klasës.  

Por edhe nxënësit normalë tregojnë se janë njësoj subjekt ofendimesh (18%) dhe 

ngacmimesh (24%) nga shokët e klasës. Kjo tregon së NNVE sulmohen më shumë se 

nxënësit normalë dhe kjo është shqetësuese. 

 

 

 

Grafiku 16. Dua të shkoj në shkollë me orar 

 

 

Grafiku 17. Jam i lumtur në shkollë 
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Grafiku 18. Mund të përqendrohem gjatë mësimit në shkollë 

 

 

Grafiku 19. Nuk shqetësoj të tjerët 

 

5.2. Pyetësori i mësuesit dhe i prindërve 

 

5.2.1. Të kuptuarit e arsimit gjithëpërfshirës 

Vlerat thelbësore të arsimit gjithëpërfshirës janë sigurimi i mundësive të 

njëjta, mbrojtja e të drejtave themelore të njeriut, në mënyrë që të demonstrojnë 

drejtësi sociale, krijimi i një simboli qytetërimi dhe eliminimi i diskriminimit. 
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5.2.1.1. Pjesa A:  Njohja rreth Edukimit Gjithëpërfshirës (A1.1.-A1.5.) 

Tabela 93. Përqindjet e mospranimit nga mësuesit për pohimet mbi 

edukimin gjithëpërfshirës   

 

I siguron të gjithë 

nxënësve NNVE 

të njëjtat mundësi 

mësimi 

A1.1 

Është e drejta 

njerëzore e 

nxënësve NNVE 

të mësojnë në 

klasa normale 

A1.2. 

Është një 

përmbushje 

e drejtësisë 

shoqërore 

A1.3. 

Është një 

simbol 

qytetërimi 

A1.4. 

Përjashtimi i 

NNVE nga 

klasa 

normale është 

praktike 

diskriminuese 

A1.5. 

Mësuesit 

N=263 
34,2% 11% 7,6% 9,15% 22,8% 

 

Grafiku 20. Përqindjet e mospranimit nga mësuesit për pohimet mbi 

edukimin gjithëpërfshirës   

 

 

Tabela 94 . Përqindjet e mospranimit për pohimet nga prindërit e NNVE  mbi 

edukimin gjithëpërfshirës  

 

I siguron të 

gjithë nxënësve 

NNVE të 

njëjtat mundësi 

mësimi 

A1.1 

Është e drejta 

njerëzore e 

nxënësve 

NNVE të 

mësojnë në 

klasa normale 

A1.2. 

Është një 

përmbushje 

e drejtësisë 

shoqërore 

A1.3. 

Është një 

simbol 

qytetërimi 

A1.4. 

Përjashtimi i 

NNVE nga 

klasa 

normale është 

praktikë 

diskriminuese 

A1.5. 

Prindërit 

e NNVE 

N=119 

38,6% 15,1% 11,0% 11,7% 27,8% 

 

19.3% 

6.7% 

7.6% 9.2% 

17.6% 

I siguron të gjithë nxënësve NNVE të
njëjtat mundësi mësimi
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NNVE të mësojnë në klasa normale

Është një përmbushje e drejtësisë
shoqërore

Është një simbol qytetërimi

Përjashtimi i nxënësve NNVE nga klasa
normale është praktikë diskriminuese



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

146 
 

 

Grafiku 21. Përqindjet e mospranimit për pohimet nga prindërit e NNVE 

mbi edukimin gjithëpërfshirës  

 

 

 

 

Tabela 95. Përqindjet e mospranimit për pohimet nga prindërit e nxënësve 

normalë mbi edukimin gjithëpërfshirës  

 

 

I siguron të 

gjithë nxënësve 

NNVE të 

njëjtat 

mundësi 

mësimi 

A1.1 

Është e drejta 

njerëzore e 

nxënësve 

NNVE të 

mësojnë në 

klasa normale 

A1.2. 

Është një 

përmbushje 

e drejtësisë 

shoqërore 

A1.3. 

Është një 

simbol 

qytetërimi 

A1.4. 

Përjashtimi i 

NNVE nga 

klasa 

normale është 

praktikë 

diskriminuese 

A1.5. 

Prindërit  

N=137 
36,5% 13,8% 11,7% 9,5% 32,9% 

19.3% 

6.7% 
7.6% 9.2% 

17.6% 
19.3% 

8.4% 

3.4% 2.5% 

10.1% 

43.7% 

50.4% 
52.9% 
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Grafiku 22. Përqindjet e mospranimit për pohimet nga prindërit e nxënësve 

normalë mbi edukimin gjithëpërfshirës  

 

 

 

Tabela 96. Krahasimi i anketave të prindërve të fëmijëve me NNVE dhe atyre të 

fëmijëve normalë  në lidhje me njohjen e edukimit gjithëpërfshirës 

 

Përqindja e njohjes së vlerave të edukimit 

gjithëpërfshirës 

Prindërit e fëmijëve 

NNVE (N=119) 

Prindërit  e 

fëmijëve normalë   

(N=137) 

U siguron të gjithë nxënësve NNVE të 

njëjtat mundësi mësimi 

43,7% 51,1% 

Është e drejta njerëzore e nxënësve NNVE 

të mësojnë në klasa të zakonshme 

50,4% 57,7% 

Është një përmbushje e drejtësisë 

shoqërore 

52,9% 56,9% 

Është simbol qytetërimi 50,4% 53,3% 

Përjashtimi i nxënësve NNVE nga klasa të 

zakonshmeështë praktike diskriminuese 

37,0% 41,6% 

Mesatarja 46,9% 52,1% 
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Tabela 97. Krahasimi  i  mësuesve të shkollave fillore dhe 9-vjeçare për njohjen e 

edukimit gjithëpërfshirës 

Përqindja e njohjes së vlerave të edukimit 

gjithëpërfshirës 

Mësuesit 

Shkolla fillore 

N=111 

Shkolla 9-

vjeçare N=152 

I siguron të gjithë nxënësve NNVE të njëjtat mundësi 

mësimi 

58,6% 53,3% 

Është e drejta njerëzore e nxënësve NNVE të mësojnë 

në klasa të zakonshme 

66,7% 66,6% 

Është një përmbushje e drejtësisë shoqërore 63,1% 67,1% 

Është simbol qytetërimi 52,3% 54,6% 

Përjashtimi i nxënësve NNVE nga klasa të zakonshme 

është praktikë diskriminuese 

33,3% 32,2% 

Mesatarja 54,8% 54,8% 

 

Siç shihet nga rezultatet e paraqitura në tabelat 96; 97, përqindja e njohjes së 

vlerave të edukimit gjithëpërfshirës, është më e ulët për prindërit e nxënësve me NVE 

në krahasim me prindërit e nxënësve normal.; 46,9% kundrejt 52,1%.  Mësuesit e 

anketuar si ata që japin mësim në arsimin fillor dhe ata në arsimin 9-vjeçar kanë një 

qëndrim të njëjtë për vlerat e arsimit gjithëpërfshirës; të matur në përqindje 54, 8% . 

Nga krahasimi i përqindjeve të mospranimit të pohimeve që shprehin vlerat e 

arsimit gjithëpërfshirës (A.1.1- A.1.5), të anketuarit (mësues, prindër me NVE dhe jo 

me NVE) shfaqin pikëpamje të ndryshme mbi këto vlera thelbësore. 

 

 

Mësuesit kanë përqindje më të ulta të mospranimit të vlerave të arsimit 

gjithëpërfshirës, ndërsa prindërit e nxënësve me NVE dhe jo me NVE kanë 

mospranime më të larta në përqindje se mësuesit. 34,2% e mësuesve, 38.6%  e 

prindërve të nxënësve me NVE dhe 36.5% e prindërve të nxënësve jo me NVE nuk e 

pranojnë që arsimi gjithëpërfshirës siguron mundësi të njëjta mësimi. 

Të anketuarit A.1.1 

% 

A.1.2 

% 

A.1.3 

% 

A.1.4 

% 

A.1.5 

% 

Mësues (263) 34,2 11 7,6 9,1 22,8 

Prindër me 

nxënës me 

NVE (119) 

38,6 15,5 11 11,7 27,8 

Prindër të 

nxënësve 

normal (137) 

36,5 13,8 11,7 9,5 32,9 
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 Të anketuarit janë më shumë dakord për të drejtën njerëzore të arsimimit të 

NNVE në klasa normale, si përmbushje e drejtësisë shoqërore dhe si simbol 

qytetërimi sesa një praktikë diskriminuese. 

Në një studim të kryer në Hong- Kong (2013), ndaj këtyre pohimeve, 

rezultatet janë të kundërta. Janë mësuesit që shprehin mospranime më të larta në 

përqindje sesa prindërit. Prindërit e nxënësve me NVE kanë përqindje më të ulta të 

mospranimit. Kështu për pohimin “Arsimi gjithëpërfshirës ofron mundësi të njëjta 

mësimi”, mësuesit shprehin mospranim në  

38 % të tyre, prindërit e NNVE shprehin mospranim në 12% të tyre, prindërit e 

nxënësve normalë shprehin 21 % mospranim. 

Një shpjegim i këtij ndryshimi midis dy vendeve mund të jetë i lidhur me 

zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës për një kohë shumë më të gjatë në Hong-Kong. 

Krahas arritjeve në këtë vend kanë lindur edhe një sërë dilemash, vështirësi që i kanë 

ndërgjegjësuar edhe më shumë palët për dobitë dhe të metat e këtij projekti të madh. 

Mësuesit ndiejnë më shumë përgjegjësi, ngarkesë, pse jo edhe lodhje dhe janë më 

realistë në përgjigjet e tyre. Prindërit e nxënësve me NVE janë mesa duket në këtë 

pohim më të kënaqur nga e drejta për të përfituar nga arsimimi i fëmijëve të tyre në 

klasa normale. 

 

5.2.1.2. Njohja e dokumenteve të të drejtave të njeriut 

 

Njohja e vlerave të arsimit gjithëpërfshirës bëhet më e argumentuar nëse 

shohim edhe qëndrimet e të anketuarve në drejtim të njohjes së dokumenteve 

kombëtare dhe ndërkombëtare që shprehin ligjërisht vullnetin e zbatimit të të drejtave 

të njeriut dhe të drejtave të fëmijëve në veçanti. Kjo çështje përbën një aspekt shumë 

të rëndësishëm të kontekstit kulturor. Nëse përgjigjet e pohimeve (A.2.1.-A.2.6) janë 

të vërteta, realiste të sinqerta atëherë do të kishim një lloj shpjegimi edhe për faktorët 

e tjerë të instrumentit matës. 

Në tabelën 98 shprehen përqindjet e mospranimit (aspak dakord, kundër) për 

pohimet mbi njohjen e legjislacionit kombëtar e ndërkombëtar të të drejtave të njeriut, 

të të drejtave të fëmijëve dhe të të drejtave të njerëzve me aftësi të kufizuara. 
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Tabela 98.  Përqindjet e mospranimit të stafit për pohimet mbi njohjen e 

legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me edukimin e NNVE 

 

DKB për 

të Drejtat 

e Pers me 

Aftësi të 

Kufizuar 

1975 

Kushtet

uta e 

RSH  

KD 

Fëmijëv

e (1989, 

Neni 23) 

RSH,MASH 

Dispozita 

normative për 

sistemin 

parauniversita

r Tiranë 2013 

Deklarata e 

Salamankës 

dhe kuadri 

për veprim' 

(UNESCO, 

1994) 

Konventa për 

të drejtat e 

personave me 

aftësi të 

kufizuar e 

protokolli 

opsional 

Mësuesi

N=263 
21,30% 15,90% 8,40% 13,30% 38,80% 28,10% 

 

Grafiku 23. Përqindjet e mospranimit të stafit për pohimet mbi njohjen e 

legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me edukimin e NNVE 

 

Tabela 99. Përqindjet e mospranimit të prindërve të nxënësve normalë për 

pohimet mbi njohjen e legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me edukimin e 

NNVE  

 

 

DKB 

për të 

Drejtat 

Persona

ve me 

AK 

Kushtet 

ne RSH  

KD e 

Fëmijëv

e (1989, 

Neni 

23) 

RSH,MASH 

Dispozita 

normative 

për sistemin 

parauniversit

ar Tiranë 

Deklarata e 

Salamankë

s dhe 

kuadri për 

veprim' 

(UNESCO, 

Konventa për 

të drejtat e 

personave me 

AK e 

protokolli 

opsional 

17.5% 

14.8% 
8.4% 

10.6% 

32.3% 

25.1% 

3.8% 
1.1% 2.7% 

6.5% 

3.0% 

61.6% 61.6% 61.2% 
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1975 2013 1994) 

Prindërit 

N=137 
31,4% 32,9% 21,9% 40,2% 31,4% 30,6% 

 

Grafiku 24. Përqindjet e mospranimit të prindërve të nxënësve normalë për 

pohimet mbi njohjen e legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me edukimin e 

NNVE  

 

Tabela 100. Përqindjet e mospranimit të prindërve të nxënësve me NVE për 

pohimet mbi njohjen e legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me edukimin e 

NNVE
17
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ve me 

AK 
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ne RSH  

KD e 

Fëmijëv

e (1989, 
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23) 
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për sistemin 

parauniversit

ar Tiranë 

2013 
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Salamankë

s dhe 

kuadri për 

veprim' 

(UNESCO, 

1994) 

Konventa për 

të drejtat e 

personave me 

AK e 

protokolli 

opsional 

Prindërit 

e NNVE 

N=113 

42.3% 31.8% 30,1% 39.6% 52.7% 39.8% 

 

 

                                                           
17

 Janë marrë parasysh edhe ata që nuk janë përgjigjur në këtë pjesë 

21.2% 
23.4% 

16.1% 

31.4% 
34.3% 

24.8% 

10.2% 
9.5% 5.8% 

8.8% 
12.4% 

5.8% 

51.8% 52.6% 

59.1% 

45.3% 

40.1% 

54.7% 

16.8% 
14.6% 

19.0% 

14.6% 
13.1% 

14.6% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Deklarata e
Kombeve të

Bashkuara për
të Drejtat e

Personave me
Aftësi të

Kufizuara 1975

Kushtetuta e
Republikës së

Shqipërisë

Konventa për
të Drejtat e

Fëmijëve
(1989, Neni 23)

RSH dhe MASH,
Dispozita

normative për
sistemin

parauniversitar
Tiranë 2013

Deklarata e
Salamankës

dhe kuadri për
veprim'

(UNESCO,
1994)

Konventa për
të drejtat e

personave me
aftësi të

kufizuar e
protokolli
opsional

Aspak Dakord

Kundër

Dakord

Shumë Dakord



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

152 
 

Grafiku 25. Përqindjet e mospranimit të prindërve të nxënësve me NVE për 

pohimet mbi njohjen e legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me edukimin e 

NNVE
18

 

 

 

 

Nga vëzhgimi i rezultateve të tabelave të mësipërme (98, 99, 100) vihet re se 

mësuesit kanë përqindje më të ulta të mospranimit në krahasim me prindërit. Ka një 

lidhje midis njohjes më të mirë të dokumenteve kombëtare dhe ndërkombëtare të të 

drejtave të njeriut dhe njohjes së vlerave të arsimit gjithëpërfshirës nga mësuesit, që 

është i një niveli më të pëlqyeshëm pranimi, sesa i prindërve (kjo është analizuar më 

lart tek “Njohja e vlerave të arsimit gjithëpërfshirës). 

Duhet theksuar se mësuesit njohin më pak dokumentet ndërkombëtare që 

shprehin në mënyrë më eksplicite të drejtat dhe nevojat e njerëzve dhe fëmijëve me 

aftësi të kufizuara, më konkretisht,  Deklaratën e Salamankës dhe Konventën për të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. 

Prindërit kanë përqindje më të larta mospranimi, veçanërisht prindërit e 

nxënësve me NVE. Gati një e treta e tyre, 32,9% e prindërve me NNVE dhe 31,8% e 

prindërve të fëmijëve të zakonshëm nuk njohin Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë. 39,6% e prindërve  me NNVE nuk njohin Konventën e të Drejtave të 

Fëmijëve. 52,7% e prindërve të nxënësve me NVE nuk njohin Deklaratën e 

Salamankës, 42,3% e tyre nuk njohin Deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara etj. Mosnjohja e këtyre dokumenteve 
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është një ndër arsyet e mosnjohjes sa dhe si duhet të të drejtave të njerëzve me aftësi 

të kufizuara  dhe të vlerave të natyrshme të arsimit gjithëpërfshirës që është një 

garanci për respektimin e drejtësisë sociale.  

 

5.2.2. Pjesa B. Qëndrimi ndaj edukimit gjithëpërfshirës (B1.-B9.) 

 

5.2.2.1. Niveli i pranimit të nxënësve me NVE në klasa normale sipas shkallës 

së vështirësisë (mesataret) 

 

Tabela 101. Niveli i pranimit të nxënësve me NVE në klasa normale sipas 

shkallës së vështirësisë (mesataret për prindërit, mësuesit) 

 

Mësuesit (N=263) 

 Shkalla e vështirësisë 

 Lehtë Mesatar Rëndë 

Pranimi i NNVE në 

klasa të zakonshme 
2.7714 2.2653 1.7448 

 

Prindërit (N=137 

 Shkalla e vështirësisë 

 Lehtë Mesatar Rëndë 

Pranimi i NNVE në 

klasa të zakonshme 
2.5136 2.3121 1.6871 

 

Prindërit e NNVE (N=119) 

 Shkalla e vështirësisë 

 Lehte Mesatar Rende 

Pranimi i NNVE në 

klasa të zakonshme 
2.4855 2.4631 1.7647 

 

Nga krahasimi i të dhënave të mësipërme që evidentojnë mesataret e pranimit 

të vështirësive të të nxënit të klasifikuara të lehta, mesatare dhe të rënda, në pyetësorët 

e mësuesve, të prindërve dhe të nxënësve me NVE, dhe prindërve të nxënësve 

normalë, vërehen prirjet: 

1. Mësuesit janë më pranues në masën mbi 50% (Mesatarja 2,7714) për  

vështirësitë e lehta të të nxënit, ndërsa prindërit e të dy llojeve të nxënësve janë afër 

vlerës 50% (2,3121, 2,4855). 
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2. Për nivelin mesatar të vështirësive të të nxënit, mësuesit janë më pak pranues,  

mesatarja 2,2653;  prindërit e nxënësve me NVE janë më pranues 2,4631 (afër vlerës 

50% të pranimit), prindërit e nxënësve të rregullt pranojnë në vlerën 2,3121. (Në 

përqindje këto vlera variojnë afërsisht rreth 40-50% të pranimit). 

3. Pavarësisht vlerave të ndryshme të pranimit, të tre llojet e korespondentëve janë  

në shumicën e tyre kundër pranimit të nxënësve me vështirësi të rënda të të nxënit në 

klasa normale. Vlerat e pranimit janë për mesataret e pranimit për mësuesit 1,7448; 

për prindërit e NNVE 1,7647; për  prindërit e nxënësve normalë 1,6871.(Në përqindje 

këto vlera  tregojnë se shumica nuk bien dakord). 

Në një studim të kryer në shkollat e Pakistanit me 506 mësues (Uzair-ul- 

Hassan, 2012) për  përfshirjen e NNVE në shkollat e zakonshme, nga të dhënat 

statistikore tregohet një qëndrim mohues, “një jo e madhe “ dhe “ një po e vogël”. 

Mësuesit në pjesën më të madhe  nuk ishin gati t‟i pranonin NNVE , përveç  nevojave 

fizike, sepse ata ndikojnë  në  perceptim, rezultate dhe pritshmëri të ulta.Shumica e 

mësuesve mendojnë se  fëmijët normal.ë janë të nevojshëm, fitimprurës për shoqërinë, 

prandaj duhet të përqëndrohemi tek ata. Analiza cilësore e studimit theksoi se 

mësuesit që favorizonin veçimin shkonin gjithashtu drejt integrimit dhe përfshirjes në 

mënyrë qe të gjithë  nxënësit të pranohen në shkolla të zakonshme, kjo si shprehje e 

natyrshme e të drejtave universal. 

Gjithashtu në studimin e doktorantes  F. Osmanaga për matjen e qëndrimeve 

të nxënësve dhe mësuesve kundrejt nxënësve me aftësi të kufizuar krahas gjetjeve të 

shumta theksohet se prania e nxënësve me aftësi të kufizuar nuk promovon qëndrime 

positive në klasë. Mësuesit shprehen se nxënësit me aftësi të kufizuar ulin 

efektivitetin e mësimit dhe për më tepër nuk përfitojnë nga shkolla. Kështu 61.3% e 

mësuesve mendojë se këta nxënës duhet të jenë në shkolla, klasa të veçanta sepse në 

këtë mënyrë “çlirohen”nxënësit normale, 71.6% e tyre mendojnë se këta nxënës kanë 

sjellje negative dhendikojnë të tjerët.Në këtë studim është gjetur se qëndrimet e 

mësuesve nuk varen nga mosha, vjetërsia në punë, cikli  shkollor, përfundim i përafërt 

me studimim tim.  

Në tabelat e mëposhtme, që shprehin mesataret e qëndrimeve për llojet e 

vështirësive të të nxënit, vihet re përsëri që mësuesit janë më pranues se prindërit. 

Vështirësitë e të nxënit më të pranuara janë vështirësitë emocionale dhe të sjelljes 
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(VES), vështirësitë specifike të të mësuarit (VSM), paaftësitë fizike (PF), vështirësitë 

e komunikimit (VK). 

Qëndrimet më të ulta të pranimit janë për (AD/HD) mungesën e përqendrimit 

dhe çrregullimet e hiperaktivitetit dhe për çrregullimet e spektrit të autizmit. 

 

5.2.2.2.  Niveli i pranimit të NNVE në klasa të zakonshme sipas llojit të  

vështirësive (B) (mesataret) 

Tabela 102.   Niveli i pranimit të NNVE në klasa të zakonshme sipas llojit të 

vështirësive (mesataret për prindërit, mësuesit) 

 Mësuesit(N=263 

 Lloji i vështirësisë 

 

PD PP PF PI VES 

AD/

HD CA VK VSM 

Pranimi 

i NNVE 

në klasa 

të 

zakonsh

me 

2.107 2.101 2.307 2.252 2.420 2.287 2.082 2.357 2.430 

 Prindërit (N=137) 

 Lloji i vështirësisë 

 

PD PP PF PI VES 

AD/

HD CA VK VSM 

Pranimi 

i NNVE 

në klasa 

të 

zakonsh

me 

2.0754 2.0730 2.2238 2.1176 2.3114 2.0900 1.9927 2.2652 2.3897 

 

Prindërit e NNVE (N=119) 

Lloji i vështirësisë
19

 

 PD PP PF PI VES AD/HD CA VK VSM 

Pranimi i 

NNVE në 

klasa te 

zakonshme 

2.0980 2.0784 2.2661 2.1204 2.1961 2.0448 1.9860 2.2913 2.2745 

                                                           
19

 PD: Paaftësi Dëgjimi; PP: Paaftësi Pamore; PF: Paaftësi Fizike; PI: Paaftësi Intelektuale; 

VES : Vështirësi Emocionale dhe të Sjelljes; AD/HD: Mungese Përqëndrimi dhe Çrregullime 

tëHiperaktivitetit; CA: Çrregullime tëAutizmit; VK: Vështirësi Komunikimi; VSM: Vështirësi 

Specifike të të Mësuarit 
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5.2.2.3. Krahasimi i anketave të prindërve të fëmijëve me NNVE dhe  

atyre të fëmijëve normalë në lidhje me pranimin e NNVE 

Tabela 103.  Krahasimi i anketave të prindërve të fëmijëve me NNVE dhe atyre 

të fëmijëve normalë në lidhje me pranimin e NNVE 

 

 

Llojet e vështirësive në të nxënë 

Prindërit e 

fëmijëve me 

NNVE 

Prindërit e 

fëmijëve normalë 

N = 119 N=137 

Të humbura = 

0 

Të humbura=0 

Mesatarja Mesatarja 

Nx. me Paaftësi Dëgjimi të Lehtë 2,546218 2,576642 

Nx. me Paaftësi Dëgjimi Mesatar 2,134454 2,255474 

Nx. me Paaftësi Dëgjimi të Rëndë 1,613445 1,394161 

Nx. me Paaftësi Pamore të Lehtë 2,420168 2,474453 

Nx. me Paaftësi Pamore Mesatar 2,243697 2,270073 

Nx. me Paaftësi Pamore të Rëndë 1,571429 1,474453 

Nx. me Paaftësi Fizike të Lehtë 2,596639 2,613139 

Nx. me Paaftësi Fizike Mesatar 2,394958 2,379562 

Nx. me Paaftësi Fizike të Rëndë 1,806723 1,678832 

Nx. me Paaftësi Intelektuale të Lehtë 2,478992 2,463235 

Nx. me Paaftësi Intelektuale Mesatar 2,151261 2,242647 

Nx. me Paaftësi Intelektuale të Rëndë 1,731092 1,647059 

Nx. me Vështirësi Emocionale dhe të Sjelljes të Lehtë 2,537815 2,613139 

Nx. me Vështirësi Emocionale dhe të Sjelljes Mesatar 2,243697 2,423358 

Nx. me Vështirësi Emocionale dhe të Sjelljes të Rëndë 1,806723 1,89781 

Nx. me Mungesë Përqendrimi dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti të Lehtë 

2,386555 2,357664 

Nx. me Mungesë Përqendrimi dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti Mesatar 

2,05042 2,233577 

Nx. me Mungesë Përqendrimi dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti të Rëndë 

1,697479 1,678832 

Nx. me Çrregullime Autizmi të Lehtë 2,243697 2,248175 

Nx. me Çrregullime Autizmi Mesatar 2,042017 2,131387 

Nx. me Çrregullime Autizmi të Rëndë 1,672269 1,59854 

Nx. me Vështirësi Komunikimi të Lehtë 2,621849 2,605839 

Nx. me Vështirësi Komunikimi Mesatar 2,277311 2,40146 

Nx. me Vështirësi Komunikimi të Rëndë 1,97479 1,788321 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit të Lehtë 2,537815 2,683824 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit Mesatar 2,277311 2,49635 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit të Rëndë 2,008403 1,985401 
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Në tabelën 103 krahasohen qëndrimet e pranimit të nxënësve me NVE nga 

prindërit e NNVE dhe prindërit e nxënësve normalë. Nga analiza e mesatareve vihet 

re një prirje relativisht më e lartë e pranimit të nivelit mesatar dhe të rëndë të 

vështirësive të të nxënit nga ana e prindërve me NNVE. 

 

5.2.2.4.Krahasimi i pyetësorëve të mësuesve të shkollave fillore dhe 9- vjeçare. 

 

 Tabela 104.  Krahasimi i pyetësorëve të mësuesve të shkollave fillore dhe 9-

vjeçare. 

Nx. me Mungesë Përqendrimi dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti Mesatar 

2,324324 2,236842 

Nx. me Mungesë Përqendrimi dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti të Rëndë 

1,855856 1,796053 

Nx. me Çrregullime Autizmi të Lehtë 2,603604 2,453947 

Nx. me Çrregullime Autizmi Mesatar 2,198198 2,019737 

Nx. me Çrregullime Autizmi të Rëndë 1,774775 1,532895 

Nx. me Vështirësi Komunikimi të Lehtë 2,882883 2,822368 

Nx. me Vështirësi Komunikimi Mesatar 2,486486 2,296053 

Nx. me Vështirësi Komunikimi të Rëndë 1,927928 1,789474 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit të Lehtë 2,954955 2,815789 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit Mesatar 2,531532 2,322368 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit të Rëndë 2,18018 1,875 

 

Duke krahasuar mesataret e pranimit të nxënësve me NVE nga mësuesit në 

tabelën 104, vihet re një diferencë e vogël midis qëndrimeve të mësuesve të fillores 

dhe atyre të nëntëvjeçares. 

Mësuesit e fillores janë më pranues se ata të nëntëvjeçares, në disa lloje 

vështirësish të të nxënit të shkallës së rëndë, rezultatet tentojnë rreth vlerës 2 të 

mesatares. (Siç e kemi shpjeguar më parë, vlerat deri në 2 matin qëndrime 

mospranuese, vlerat 2,5 matin qëndrime 50% me 50% ,mbi 3 janë shumica dakord). 

Mesataret e pranimit, nga mësuesit e arsimit fillor, të paaftësive fizike të rënda, 

vështirësitë emocionale dhe të sjelljes së rëndë, çrregullimet e hiperaktivitetit dhe 

mungesës së përqendrimit të rëndë, vështirësitë e komunikimit të rëndë dhe 

vështirësitë specifike të të mësuarit të rëndë, janë përkatësisht: 1,846;  2,072;  1,855;  

1,927;  2,180   dhe nga mësuesit e 9- vjeçares janë 1,651;  1,809;  1,796; 1,789;  

1,875. 
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 Megjithatë shumica e të anketuarve janë kundër pranimit të nxënësve me 

shkallë të rëndë të vështirësive. 

5.2.3. PJESA C:  Qëndrimi i autoriteteve ndaj Edukimit Gjithëpërfshirës  

[EGJ.  (C.1-C.5)] 

 

Shkolla është institucioni kryesor dhe i specializuar i edukimit, një sistem 

social ku ndërveprojnë aktorët kryesorë;  mësuesit, nxënësit, prindërit. Shoqëria me 

strukturat e saj beson se shkolla si e tillë duhet të realizojë edhe qëllimet e edukimit 

gjithëpërfshirës. Qeveria, prindërit, mësuesit, qytetarët besojnë te ky mision i 

shkollës. Të anketuarit në shumicën e tyre e konfirmojnë këtë qëndrim të shprehur në 

tabelat e mëposhtme. 

 

     5.2.3.1.     Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e  

                        autoriteteve  nga prindërit  dhe mësuesit  

Tabela 105. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e 

autoriteteve  

 

Qeveria 

Prindërit e 

NNVE 

Prindërit e 

Nxënësve jo 

NVE Mësuesit Qytetarët 

Mësuesit 

N=263 
5,70% 3,80% 14,70% 9,10% 19,80% 

 

Grafiku 26. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e 

autoriteteve. (Mësuesit) 

 

 

2.3% 

1.9% 

13.3% 

3.4% 

6.1% 

3.4% 

1.9% 

23.6% 

5.7% 

13.7% 

65.8% 

57.8% 

48.7% 

58.2% 

65.0% 

27.8% 

38.4% 

14.1% 

32.7% 

15.2% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Qeveria

Prindërit e nxënësve NNVE

Prindërit e nxënësve jo NNVE

Mësuesit

Qytetarët

Shumë Dakord

Dakord

Kundër

Aspak Dakord



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

159 
 

Tabela 106.  Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e 

autoriteteve  

 

Qeveria 

Prindërit e 

NNVE 

Prindërit e 

Nxënësve jo 

NVE Mësuesit Qytetarët 

Prindërit e 

NNVE 

N=119 

9,3% 10,1% 34,5% 11,8% 26,8 

 

 

Grafiku  27. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e 

autoriteteve. (Prindërit e NNVE) 

 

 

Tabela 107.   Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e 

autoriteteve
20

 

 

Qeveria 

Prindërit 

e NNVE 

Prindërit 

e 

Nxënësve 

jo NVE Mësuesit Qytetarët 

Prindërit 

N=137 
9,5% 67,1% 39,4% 10,2% 33,9% 

 

 

 

 

                                                           
20

Janë marrë parasysh edhe ata që e kanë lënë këtë pjesë pa përgjigje 
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Grafiku 28. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi qëndrimin e 

autoriteteve 

 

 

Përqindjet e mospranimit janë më të larta për prindërit e nxënësve normale dhe 

qytetarët, që sipas të anketuarve është njëlloj mospranimi nga ana e tyre e nxënësve 

me NVE në shkolla normale. Mësuesit besojnë se 14,7%  e prindërve të nxënësve 

normalë dhe 19,8% e qytetarëve nuk e shohin shkollën si realizuese të qëllimeve të 

edukimit gjithëpërfshirës. Prindërit e nxënësve normalë shprehen se 39,4% e 

prindërve të nxënësve normalë dhe 33,9% e qytetarëve nuk besojnë se shkolla duhet 

të merret me EGJ, duke treguar kështu një qëndrim kundër të konsiderueshëm të 

këtyre grupeve.  

Edhe prindërit e nxënësve me NVE kanë të njëjtin qëndrim ndaj besimit që 

tregojnë autoritetet e ndryshme ndaj misionit të shkollës për përmbushjen e qëllimeve 

të EGJ. Kështu ata mendojnë se 34,5% e prindërve të nxënësve normalë dhe 26,8%  e 

qytetarëve nuk besojnë te mundësitë e shkollës për EGJ. Sipas të pyeturve, qeveria 

dhe prindërit e nxënësve me NVE kanë qëndrime më të larta pranimi për rolin e 

shkollës në EGJ, që i shohim të shprehura gjatë pohimeve të rubrikave të ndryshme të 

pyetësorëve.  

Në pohimet e pjesës C (C.1-C.5) edhe njëherë konfirmohet, edhe pse jo aq 

drejtpërdrejt, qëndrimi më pak pranues i fëmijëve  me NVE në shkolla normale nga 

ana e prindërve të fëmijëve normalë dhe qytetarëve. 
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Nga analiza e të dhënave të studimit, nga bisedat e kryera me partnerë të 

ndryshëm të shkollës,  nga debatet e ndryshme mediatike,  vihet re një mosnjohje e 

duhur e problematikës në fjalë. Qëndrimi ndaj shkollës, misionit të saj, qëllimeve e 

vlerave që ajo realizon dhe nuk realizon si duhet, është shumë i cunguar dhe i kufizuar 

në rezultatet e përgjithshme. Profesionistët e fushës flasin për problemet e sotme të 

shkollës, renditin vashdimisht nevojat e veçanta të edukimit,  çmojnë prioritetet e 

ngutshme të shkollës,  por bëhen pak përpjekje për një studim sasior e cilësor të 

arritjeve dhe mosarritjeve në zhvillimet e ndryshme arsimore në vend.  

Megjithë ndryshimet që po vihen re në vitet e fundit në fushën e studimeve 

shkencore, ka një pamjaftueshmëri serioze të analizave statistikore të të dhënave dhe 

të përfundimeve të sakta për t‟u zbatuar në praktikën shkollore.  

Ndërsa përvojat shqiptare në këtë problematikë nuk janë aq të suksesshme, në 

aspektin ligjor ka arritje pozitive që kanë sanksionuar në legjislacionin shqiptar paketa 

ligjore të vendeve më të zhvilluara. Të gjitha këto nxitin zhvillimin e një atmosfere  

më mbështetëse, më  gjithëpërfshirëse, më profesionale, më të përgjegjshme nga të 

gjithë aktorët e shoqërisë shqiptare.  

 

5.2.4.  PJESA D.  “Politika në shkollën time, praktika dhe kultura në  

shkollë”   (D.1.1-D.1.4) 

 

Pavarësisht pikëpamjeve jo armiqësore shumë prindër të nxënësve normalë 

ende shprehin qëndrime negative rreth EGJ, përjetime ankthi, shqetësime për fëmijët 

e tyre, sepse mendohet se mësimi do të zvarritet nga prania në klasa e nxënësve me 

NVE. Mësuesit do të merren për një kohë më të gjatë me këta nxënës, si gjatë orës së 

mësimit edhe pas saj. Nxënësit me NVE, sidomos ata me ADHD, me çrreggullime të 

spektrit të autizmit, me probleme të sjelljes etj., do të shqetësojnë mësimin, do të 

shpërqendrojnë vëmendjen e nxënësve normalë, mund të sulmojnë fëmijët e tjerë. 

Rrjedhimisht, mësimdhënia dhe mësimnxënia ndihen të kërcënuara  jo vetëm në 

drejtim të arritjes së objektivave mësimore, por edhe në krijimin e një mjedisi të 

shëndetshëm mendor, emocional, motivues e vlerësues.  

Në tabelën 108 vërehen qëndrime mospranuese për pohimet që shprehin 

shqetësimet e  prindërve.  Kështu 49,6% e prindërve të nxënësve normalë (59% e 

prindërve në Hong Kong) mendojnë se  NNVE shqetësojnë mësimin, 36,6% e 

prindërve të nxënësve normalë (39% e prindërve në Hong Kong) pohojnë se ata 
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pengojnë fëmijët e tyre. 38,9% e prindërve të nxënësve normalë (30% e prindërve në 

Hong Kong) shprehen se vlerësimet e veçanta për nxënësit NVE janë padrejtësi për 

fëmijët e tjerë dhe 38,7% e tyre (27% e prindërve në Hong Kong)  pohojnë se këta 

nxënës janë rrezik për sulmet e tyre ndaj nxënësve të tjerë. Të gjitha këto qëndrime 

përjashtuese ndaj NNVE-ve janë përafërsisht të njëjta me qëndrimet mospranuese 

ndaj tyre në pjesën B të pyetësorëve të prindërve dhe mësuesve ,   ku përqindja e 

pranimit të nxënësve me NVE është  50%;  mesatarja e pranimit është 2,5-2,9%  

vetëm për vështirësitë e shkallës së lehtë. Këto qëndrime (pjesa D) janë më tepër 

argumente shpjeguese të mospranimit të EGJ të shprehura në rubrikat e tjera të 

instrumentit matës. 

 

5.2.4.1. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi shqetësimet e  

prindërve të  nxënësve normalë 

Tabela 108. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi shqetësimet e 

prindërve të nxënësve normalë 

Prindërit  (N=137) 

NNVE shqetësojnë mësimin e fëmijës tim 49,6 

NNVE zënë kaq shumë burime të shkollës sa pengojnë mësimin e 

fëmijës tim 
36,6 

Sigurimi i vlerësimeve të veçanta për NNVE (p.sh tutorial pas orëve të 

mësimit) është e padrejtë për fëmijën tim 
38,9 

NNVE sulmojnë fëmijën tim 38,7 

 

Grafiku  29. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi shqetësimet e prindërve 

të nxënësve normalë 
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5.2.4.2. Organizimi dhe menaxhimi i shkollës 

 

Shkollat e përfshira në arsimin gjithëpërfshirës kanë nevojë për të zbatuar 

strategji të ndryshme pune që ndërtojnë politikën, praktikën dhe kulturën e saj, më 

konkretisht të koordinojnë mbështetjen e të gjitha formave dhe forcave zhvilluese.  Në 

Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar, theksohet kërkesa e formimit të 

komiteteve multidisiplinare pranë DAR për të realizuar koordinimin e të gjithë 

faktorëve në realizimin e EGJ. Natyrshëm shtrohet gjithashtu kërkesa për 

përmirësimin e ndërtesave, për zhvillimin profesional të stafeve, për organizimin e 

mësimeve të individualizuara, për krijimin e partneriteteve mësues-prindër, për 

mbështetjen profesionale të nxënësve duke modifikuar kurrikulat në përputhje me 

nevojat e nxënësve duke ndërtuar një mjedis social, psikologjik, emocional të 

pasuruar me qëndrime empatike që përjashtojnë diskriminimin, talljen etj. 

Strategji të tilla menaxhuese garantojnë suksesin shkollor në të gjitha 

zhvillimet njohëse, sociale, psikologjike, morale  dhe të drejtësisë sociale. 

Por, praktikat shkollore  në vendin tonë dëshmojnë për rezultate që matin 

kalueshmëri dhe cilësi jo shumë të kënaqshme, për partneritete jo shumë funksionale, 

për udhëzime të paplota mësimore, për planifikime rutinë të orës së mësimit, për 

marrëdhënie të ngurta jo shumë mbështetëse midis mësuesve dhe nxënësve  dhe 

nxënësve midis tyre,  për mjedise “ të ftohta” jo shumë optimale etj. Këta tregues 

problemtikë u evidentuan në përgjigjet e të anketuarve të studimit tonë,  të cilat  matin 

qëndrimet e tyre ndaj pohimeve të ndryshme në këto rubrika. 

 

5.2.4.2.1. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi politikën në  

shkollën time  (D1.1.-1.12.) 

Tabela 109. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi politikën në shkollën 

time (D1.1.-D1.12.) 

Mësuesit N=263 

Të gjitha format e mbështetjes janë të koordinuara 19,8% 

Stafi përdor strategji të ndryshme për edukimin e NNVE 8,0% 

Shkolla është dakord me pranimin e një sërë NNVE në ambientet e saj 13,3% 

Ka një partneritet të mirë mes stafit dhe prindërve te NNVE 11,0% 
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Shkolla siguron aktivitete për zhvillimin e stafit në mënyrë që t'i 

përshtaten diversitetit të nxënësve 
28,5% 

Stafi dhe NNVE e trajtojnë njëri- tjetrin me respekt 6,8% 

Stafi kujdeset për NNVE me një qëndrim pozitiv 1,6% 

Të gjithë nxënësit trajtohen njëlloj në shkollë 6,9% 

NNVE dhe bashkëmoshatarët jo NNVE e ndihmojnë njëri- tjetrin 5,7% 

Qëllimi i shkollës është të minimizojë sulmet në shkollë 6,8% 

Stafi, nxënësit dhe prindërit kanë të njëjtin qëndrim ndaj përfshirjes 17,5% 

Shkolla mundohet t'i minimizojë praktikat diskriminuese 2,2% 

Grafiku 30. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi politikën në shkollën 

time (D1.1.-D1.12.) 

         

 

 

5.2.4.2.2. Përqindjet e mospranimit për pohimet për format e arritura nga  

shkolla (D1.1.-D1.15.) 

Tabela 110.Përqindjet e mospranimit për pohimet për format e arritura nga 

shkolla
21

 (D1.1.-D1.15.) 

Prindërit e NNVE     (N=119) 

Të gjitha format e mbështetjes janë të koordinuara 34,5% 

Stafi ka njohuri profesionale të mjaftueshme për të mbështetur mësimin e fëmijës 

tim 
21,0% 

Fëmija im mëson me të tjerët 14,2% 
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Mësimet janë organizuar që të jenë të pranueshme nga fëmija im 30,3,% 

Stafi dhe NNVE e trajtojnë njëri- tjetrin me respekt 9,3% 

Stafi kujdeset për NNVE me një qëndrim pozitiv 3,4% 

Fëmija im trajtohet njëlloj nga stafi 5,9% 

Fëmija im dhe bashkëmoshatarët jo NNVE e ndihmojnë njëri- tjetrin 13,6% 

Qëllimi i shkollës është të minimizojë talljen e NNVE 13,5% 

Stafi, nxënësit dhe prindërit kanë të njëjtin qëndrim ndaj përfshirjes 19,3% 

Shkolla mundohet t'i minimizojë praktikat diskriminuese  7,6% 

Ka një partneritet të mirë mes stafit dhe prindërve të  NNVE 10,1% 

Stafi e modifikon kurrikulumin për të plotësuar  nevojat e fëmijës tim 21,0% 

Mësimet janë të planifikuara sipas nevojave të fëmijës tim 43,7% 

Mësuesit janë të angazhuar për të ndihmuar të mësuarin e fëmijës tim 7,6% 

 

Grafiku 31. Përqindjet e mospranimit për pohimet për format e arritura nga 

shkolla
22

 (D1.1.-D1.15.) 

 

 

 

Në tabelat 109, 11;   34,5%  e prindërve të NNVE dhe 19,8% e mësuesve nuk 

janë dakord  që të gjitha format e mbështetjes janë të koordinuara. 21% e prindërve të 

NNVE nuk janë të kënaqur nga përgatitja profesionale e mësuesve, për të modifikuar 

kurrikulën në përputhje me nevojat e nxënësve me NVE. 
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28,5% e mësuesve janë të pakënaqur nga aktivitetet që kryen në shkollë  për  

zhvillimin e tyre në përshtatje me diversitetin e nxënësve. 

17,5%  e mësuesve dhe 19,3%  e prindërve të NNVE   janë kundër pohimit se 

“ Stafi, nxënësit prindërit kanë të njëjtin qëndrim ndaj përfshirjes” 

13,6% e prindërve NNVE dhe 5,7 % e mësuesve  kanë qëndrime mospranuese 

për ndihmën që u jepet nxënësve me NVE nga nxënës me jo NVE. 

Me të njëjtën qëndrim  mospranues  janë shprehur ndaj pohimit “ Ka një 

partneritet të mirë mes stafit dhe prindërve të NNVE”  10,1 % e prindërve t ë NNVE  

dhe 11% e mësuesve.  Shumica e të anketuarve besojnë se shkollat mundohen të 

minimizojnë praktikat diskriminuese, por  ka dhe 7,6% të prindërve të NNVE  që nuk 

e pranojnë këtë . 

Strategjitë përkrahëse në shkolla theksojnë respekt të ndërsjelltë, përkujdesje 

aktive, akademike dhe emocionale (Woolfolk, 2011), trajtim të barabartë, minimizim 

të politikave diskriminuese, bashkëveprimin shkollë- familje.  

Nga analiza e mësipërme e tabelave 109, 110, vërehen këndvështrime pozitive 

mbi kulturën gjithëpërfshirëse në shkolla.  

Duke u bazuar tek të dhënat në tabela ekziston një pjesë e vogël e palëve të 

interesuara (< 10%) që tregojnë mospajtim mbi strategjitë mbështetëse që përfshijnë 

respektin e ndërsjelltë, qëndrimet  prosociale, zvogëlimin e ngacmimeve dhe të 

diskriminimeve. 

Megjithatë , 30,3% e prindërve të NNVE janë të pakënaqur nga organizimi i 

mësimeve sipas nevojave të nxënësve me NVE,  43,7%  e tyre janë kundër mënyrës 

se si planifikohen ato.  Gjithashtu 14,2% e prindërve të NNVE pranojnë se fëmijët e 

tyre nuk mund të mësojnë me të tjerët. 

Këto rezultate të matura për politikën e shkollës, megjithë arritjet e shprehura 

në disa aspekte të saj, dëshmojnë për problematika shqetësuese që kanë të bëjnë me 

strategjitë mbështetëse, menaxhuese të vlerave multikulturore, të aftësive shumë 

dimensionale, të cilat në shumë raste dëmtojnë arsimin multikulturor gjithëpërfshirës. 

Për këtë arsye mendojmë se edukimi gjithëpërfshirës është një realitet praktik, por 

edhe një ëndërr që duhet realizuar. 

Pohimet e pjesës D4.1-D4.15  në pytësorin e prindit të nxënësve me NVE 

synojnë të matin qëndrimet e tyre për praktikën e shkollës, për performancën 

akademike, emocionale, sociale të fëmijës së tyre duke shprehur edhe njëherë 
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vlerësimet për EGJ, modalitetet e kryerjes së tij, arritjet dhe vështirësitë. Natyrshëm 

do të qëmtohen edhe nevojat e ngutshme, burimet  e vështirësive, mangësitë në 

strategjitë e metodologjitë e zbatimit të parimeve demokratike të pjesëmarrjes së 

kontributeve të të gjithë anëtarëve të shoqërisë. 

 

5.2.4.2.3.   Përqindja  e mospajtimit për pohimet mbi pritshmëritë nga  

fëmija im.  (D4.1-D4.15 ) 

 

Tabela 111. Përqindja  e mospajtimit për pohimet mbi pritshmëritë nga fëmija 

im. ( D4.1-D4.15 ) 

 

Prindërit e NNVE     (N=119) 

Performanca në provime përputhet me pritshmërinë time 28,6% 

Mbulon një sërë aftësish (p.sh. mbajtja e fletores, zgjidhja e problemeve) 26,0% 

E kupton shpjegimin e mësuesit në klasë 30,0% 

Mëson vetëm 56,3% 

Është i motivuar për të mësuar 22,6% 

Mund t'i zhvillojë inteligjencat e tij/saj të shumta 19,3% 

Merr pjesë në aktivitetet jashtëshkollore 24,3% 

Merr pjesë në aktivitetet publike dhe brenda shkollës 21,0% 

Ka një rreth shoqëror 16,0% 

Shoqërohet me nxënës jo NNVE 19,4% 

Ia kalon mirë me nxënësit jo NNVE 15,1% 

Do të shkojë në shkollë në orar 15,9% 

Është i lumtur në shkollë 12,6% 

Përqëndrohet gjatë mësimit në shkollë 32,8% 

Nuk e shqetëson mësimin e të tjerëve 23,5% 

Ka një koncept për veten pozitiv 18,5% 
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Grafiku 32.  Përqindja  e mospajtimit për pohimet mbi pritshmëritë nga fëmija 

im. (D4.1-D4.15) 
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analizat e të dhënave të pyetësorit në pjesët A, B, C, ata kanë qenë më pozitivë në 

pranimin e vlerave të EGJ, në këtë rubrikë ata janë më të pakënaqur nga arritjet e 

fëmijëve të tyre, shpesh shprehen me realizëm për problemet që ata mbartin dhe 

ndërkohë tregojnë edhe nevojat që duhen përmbushur. 

28, 6%  e prindërve me NNVE  nuk janë të kënaqur me arritjet akademike të 

fëmijëve  të tyre,  

26% shprehen për mungesat në një sërë aftësish të domosdoshme për të 

realizuar detyrat shkollore. 

 30% e prindërve me  NNVE  mendojnë se fëmijët e tyre nuk e kuptojnë 
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 Kjo është “ zona specifike” e klasës,  që kërkon më shumë vëmendje  e 

mbështetje,  është  “ e mesmja magjike”, (Berger, 2006; cit. në Woolfolk, p. 51) apo 

pika e  “ përputhjes” ( Hunt, 1961),  ku të nxënët realizohet me ndihmën e mësuesve 

dhe të bashkëmoshatarëve. Kjo është “ zona e zhvillimit proksimal (Vygotski, 1978, 

p. 86; cit. në Woolfolk, p. 47),  ku nxënësit nuk kanë humbur interesin për të nxënë 

dhe nuk shkurajohen nga vështirësitë, por që në të vërtetë nuk i zgjidhin dot vetë 

detyrat ;  ata këtu kërkojnë ndihmë.    Nevojat për ndihmë janë të ndryshme. Ato 

kushtëzohen si nga natyrorja ashtu edhe edukimi. Disa psikologë pohojnë se sjelljet  

përcaktohen 100%  nga faktorë biologjikë dhe 100%  nga mjedisi, ato nuk mund të 

ndahen (Miller, 2002; cit. në Woolfolk,  p.27).  Ajo që është më e vështirë për t‟u 

kuptuar është mënyra “ se si dy faktorët bashkëveprojnë” (Baldwin 1895, p. 77; cit. në 

Woolfolk, p.27). 

Sipas Woolfolk, psikologët e sotëm flasin për një “periudhë sensitive”, në të 

cilën këto “ bashkëveprime” janë gati për përvoja të caktuara. Të gjithë nxënësit kanë 

nevojë për ndihmë.  Nxënësit me NVE kanë edhe më tepër nevojë për mbështetje.  

“Periudhat sensitive “ të tyre janë më të vështira për t‟u njohur dhe për t‟u menaxhuar, 

kërkojnë më shumë profesionalizëm e përkushtim. 

 Mësuesit e anketuar pohojnë se vetëm 25,4% e tyre janë trajnuar me çështje të 

EGJ, kjo mund të jetë një arsye e fortë për të kuptuar kërkesën për ndihmë nga ana e 

nxënësve dhe  e prindërve të nxënësve me NVE.  19,3% e prindërve të NNVE nuk 

pranojnë që fëmijët e tyre mund të zhvillojnë në shkollë inteligjencat e shumëfishta. 

Në studimin e kryer në Hong Kong  (2012) , theksohet se 46% e prindërve me 

NNVE  nuk përmbushin pritshmëritë e tyre për paraqitjen akademike të fëmijëve. 

Gati 1/3 e prindërve të anketuar në Hong Kong dhe 32.8%  e prindërve shqiptarë (të 

pyeturit e studimit ) mendojnë se fëmijët e tyre me NVE nuk përqëndrohen në klasë, 

sepse u mungojnë aftësitë e nevojshme për të mësuar në mënyrë aktive dhe të pavarur. 

Përsa i përket performancës sociale dhe emocionale, në përgjithësi ka një 

qëndrim pozitiv të prindërve të NNVE, të  shprehur në pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre 

në aktivitete jashtëshkollore,  në shoqërimin me nxënës me jo NVE. Po kështu janë 

shprehur edhe fëmijët, në pyetësorët për nxënësin,  se janë të lumtur në shkollë, 

dëshirojnë të shkojnë në orar dhe ia kalojnë mirë më të tjerët,  duke treguar një 

gjendje emocionale, pozitive, mbështetëse dhe  motivuese. Përqindjet e mospranimit 

ndaj pohimeve që shprehin këto performanca nga ana e prindërve të NNVE ,  variojnë 
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nga 12,6 %  për pohimin “ është i lumtur në shkollë”, në 16% për pohimin  “ ka një 

rreth shoqëror” ; 15,1 % për pohimin “ ia kalon mirë më nxënësit jo më NVE;  15,9% 

për pohimin “ do të shkojë në orar në shkollë”;  19,4 %  për pohimin  

“ shoqërohet me nxënës  jo me NVE”. Këto rezultate mbartin probleme që përkthehen 

në rezultate të ulta mësimore  dhe në bashkëveprime të dobëta shkollore. 

Në përgjithësi ka një qëndrim mospranues për pohimin “ Nuk shqetësojnë 

mësimin e të tjerëve”.    49,6 % e prindërve të nxënësve normalë;  23,5 % e prindërve 

të NNVE,  mendojnë se nxënësit me NVE  bëhen shqetësim për të tjerët në klasë, 

duke penguar jo vetëm arritjet mësimore të nxënësve, por edhe qetësinë, vëmendjen, 

lirinë, pavarësinë e nxënësve të tjerë. Në qëndrimet e prindërve të NNVE ka një pjesë 

që është e pakënaqur nga sjellja e fëmijëve normalë  ndaj fëmijëve të tyre që 

shoqërohet me tallje, ngacmime, dhunë fizike e psikologjike. 

Në kushtet e kësaj analize, 18,5 % e prindërve të NNVE pohojnë se fëmijët  e 

tyre nuk kanë një koncept pozitiv për veten që t‟i  lehtësojë në rrugën e vështirë të 

nxënies. 

 

5.2.4.3. Mbështetja e shkollës  për NNVE 

 

Qëndrimi i prindërve të NNVE ndaj EGJ dhe mbështetjes që jep shkolla në 

realizimin e tij shprehet në përgjigjen e pohimit Nr.9  të të njëjtit pyetësor. 

Në tabelën 112, prindërit janë shprehur në përqindje për llojin e shërbimeve që 

shkolla vendos në dizpozicion të NNVE. 

Tabela 112. Si janë shprehur prindërit e NNVE në përqindje në lidhje me llojin e 

shërbimeve që shkolla vë në dispozicion të fëmijëve NNVE 

 

Shërbimet që vë shkolla në dispozicion për të mbështetur nevojat e NNVE 
% 

 

Harton një plan individual edukimi për fëmijën tim 41,2% 

I siguron një ndihmë mësimi pas orëve të mësimit  47,9% 

Merret me përshtatjen e veçante të vlerësimit 15,1% 

Sigurohet një mbështetje për prindin 26,1% 

Sigurohet këshilltar ose punonjës social profesionist për NNVE (p.sh. : 

terapist shqiptimi, këshillim psikologjik) 
5,0% 

Shërbime të tjera 1,7% 

 

 



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

171 
 

Grafiku 33.  Shërbimet që vendos shkolla në dispozicion të NNVE 

 

 

Në  Nenin 97, pika 2,  të Dispozitave Normative për Sistemin  Arsimor 

Parauniversitar theksohet rëndësia e hartimit të planeve individuale të edukimit (PEI) 

në përputhje me kurrikulën zyrtare, me objektiva specifike për aftësitë e vetëndihmës 

dhe aftësi të tjera sociale që nxënësi duhet të arrijë. Në disa shkolla të qytetit të 

Korçës, ku mësuesit janë trajnuar nga organizata si “Save the children” e “Medpak”, 

hartohen PEI  për të mbështetur të nxënët e NNVE. Suksesi i tyre është i 

diskutueshëm,  jo për vlerën që ka PEI,  por  për  cilësinë e hartimit dhe  të zbatimit të 

tij në  shkolla.  Megjithatë këto janë përvoja të mira që duhen përkrahur, motivuar e 

mbështetur për më shumë sukses dhe njëkohësisht  për t‟u përhapur edhe në shkollat e 

tjera të qytetit dhe të fshatit. Për këto arsye edhe të tjera vetëm 41,2%  e prindërve të 

NNVE janë dakort me pohimin “ Harton një plan individual edukimi”. 

 47,9 % e PNNVE  pranojnë pohimin “ I siguron një ndihmë mësimi pas orëve të 

mësimit”.   

Megjithëse është vendosur nga MASH detyrimi për të zhvilluar 1 orë mësimi pas 

orarit të mësimit në shkollë, për të punuar me nxënësit që kanë  nevoja të veçanta për 

të mësuar, në shumë raste, ky detyrim zbatohet formalisht dhe përfitimet janë 

minimale. Prandaj dhe prindërit janë dakord në këtë përqindje (47,9%) duke shprehur 

jo thjesht një mospranim ndaj pohimit, por më tepër një shqetësim të tyre që lidhet me 
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rezultatet e ulta në të gjitha fushat e performancës së fëmijëve të tyre. (siç e analizuam 

më lart). 

Vetëm 15,1% e prindërve pranojnë se shkolla kujdeset për përshtatjen e 

veçantë  të vlerësimit, që do të thotë se në PEI nuk ka përpjekje serioze për të 

vlerësuar e motivuar nxënësit me NVE  me teknika të veçanta në përputhje me 

veçoritë e tyre individuale. 

Partneriteti shkollë-familje është një faktor i rëndësishëm në edukimin e 

fëmijëve. Përfitimet e këtij partneriteti janë konkrete si për prindërit ashtu edhe për 

mësuesit në dobi të edukimit të nxënësve. Prindërit dhe mësuesit janë“ avokatë” të 

mbrojtjes së interesave të nxënësve në shkollë e familje.  Shkolla luan një rol të 

padiskutueshëm në forcimin e këtij partneriteti të sinqertë , të hapur e plotësues të 

njëri-tjetrit. 

Mësuesit si profesionistë duhet të mbështesin prindërit me njohjen e 

vështirësive të nxënësve, në zbatimin e strategjive të të nxënit duke i përfshirë ata në 

vendimmarrjen në shkollë, në përcaktimin e objektivave mësimore dhe në ndërtimin e 

PEI. 

Por në praktikën shkollore këto drejtime të rëndësishme të edukimit nuk gjejnë 

zgjidhjet më të mira, më të suksesshme dhe me rezultate të prekshme pozitive. 

Funksionimi i dobët i këtij bashkëpunimi përbën një ndër rreziqet potenciale të 

problemeve të sotme të shkollës në përgjithësi dhe të EGJ në veçanti. Kjo ide 

konfirmohet në përgjigjen e pranimit  prej 26.1% të prindërve të NNVE  për pohimin 

“sigurohet një mbështetje për prindërit”. 

Shumëllojshmëria e vështirësive të nxënësve, diversiteti kulturor që i lind dhe 

i zhvillon ato kërkon ndihmën edhe të profesionistëve të tjerë, të punonjësve socialë, 

psikologëve shkollorë e shërbimeve të tjera. Vetëm 5% e prindërve të NNVE 

deklarojnë se kanë bashkëpunuar me psikologun shkollor. 

Arsimi shqiptar në dekadën e fundit ndër të tjera ka ndeshur vështirësi serioze 

në plotësimin e stafit pedagogjik dhe me profesionistë të tjerë, psikologë, punonjës 

socialë, të cilët janë një mbështetje e madhe për menaxhimin e sjelljes së nxënësve 

dhe të vështirësive të ndryshme në të mësuar. Ekzistenca e tyre në shkollë do të 

ndikonte në ndërtimin e politikave shkollore gjithëpërfshirëse, do të ndihmonte 

mësuesit dhe prindërit me strategji më profesionale për zgjidhjen e një sërë 

problemesh që ka shkolla sot. Këto probleme u evidentuan gjatë analizës së 
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instrumenteve të studimit që kanë të bëjnë me njohjen e vështirësive në të nxënë, 

pranimin e tyre në shkollë, me arritjet shkollore në fushën akademike, sociale dhe 

emocionale të nxënësve etj. 

Në shkollat tona ka psikologë shkollorë që përpiqen të realizojnë detyrat e 

mësipërme, por për hir të së vërtetës, duhen theksuar edhe mangësitë që vërehen për 

shkak të numrit të vogël të tyre (një psikolog është përgjegjës për pesë shkolla) dhe 

mungesës së profesionalizmit, sepse ende rolin e psikologut në disa shkolla si në qytet 

edhe në fshat e luajnë mësues pa shkollimin e duhur, kjo natyrshëm ndikon në cilësinë 

e punës. 

Në shpjegimet e mësipërme të politikës në shkollë ( D.1.1-D.1.12, faktori i 

parë) u vlerësuan qëndrimet që matin pranimin e nxënësve në shkollë, trajtimin, 

ndihmën dhe respektimin e tyre, mbështetjen e koordinuar mësues- prindër të NNVE, 

aktivitete arsimore edukative që i përshtaten diversitetit të nxënësve dhe minimizimin 

e talljes dhe praktikave diskriminuese në shkollë. 

Faktori i dytë  “Mendoj që në përgjithësi në shkollën time janë arritur 

qëllimet e mëposhtëme”, përbëhet nga dhjetë pohime (D.3.1-D.3.10) të pyetësorit të 

stafit, të cilat synojnë të matin ndikimin e praktikës së shkollës në qëndrimet ndaj të 

gjitha llojeve të vështirësive. 

Praktika e shkollës ndikon gjithëpërfshirjen, por ajo shfaqet në mënyrë të 

veçantë ndaj llojeve të ndryshme të vështirësive dhe shkallës së tyre. 

Në tabelën e mëposhtëme janë vlerësuar qëndrimet e mospajtimit në përqindje 

të mësuesve ndaj arritjes të qëllimeve të shkollës, ku evidentohen një sërë problemesh 

që pengojnë gjithëpërfshirjen e nxënësve me NVE. 

 

5.2.4.3.1. Përqindja e mospranimit për pohimet mbi arritjen e qëllimeve  

                   të  shkollës (D.3.1-D.3.10) Mësuesit N =263 

Tabelë 113.Përqindja e mospranimit për pohimet mbi arritjen e qëllimeve të 

shkollës (D.3.1-D.3.10) Mësuesit N =263 

MësuesitN=263) 

Llojet e vështirësive 

 

PD PP PF PI VES 

AD/ 

HD CA VK VSM 

Stafi ka modifikuar 

CV për të plotësuar 

nevojat e NNVE 

25,1% 30,0% 25,1% 24,7% 23,3% 28,5% 23,9% 27,4% 28,2% 

Mësimet janë 26,3% 30,4% 23,2% 22,1% 19,0% 28,5% 17,9% 16,3% 18,6% 
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planifikuar që të 

përballojnë 

diversitetin e nxënësve 

Shkolla ka organizuar 

grupe mësuesish që të 

vlerësojnë nxënësit 

30,0% 33,1% 28,9% 30,4% 29,7% 33,1% 31,5% 31,2% 40,7% 

Mësuesit janë të 

angazhuar që të 

ndihmojnë nxënësit të 

mësojnë 

15,5% 16,0% 15,6% 15,6% 8,8% 3,8% 14,1% 10,7% 4,9% 

As/Mësuesit janë të 

angazhuar që të 

ndihmojnë nxënësit të 

mësojnë 

23,9% 20,2% 17,5% 18,3% 19,0% 15,2% 21,3% 27,0% 24,7% 

Mësimet janë të 

aksesueshme nga 

nxënësit 

24,0% 20,5% 20,9% 19,0% 23,2% 20,5% 35,0% 19,3% 24,7% 

Nxënësit mësojnë 

bashkarisht 
17,8% 11,0% 17,9% 8,0% 47,2% 11,8% 16,7% 8,7% 12,2% 

Shkolla i ka përshtatur 

vlerësimet sipas 

nevojave të nxënësve 

20,5% 23,6% 18,6% 14,8% 19,4% 20,9% 20,5% 18,3% 23,9% 

Stafi ka njohuri 

profesionale të 

mjaftueshme për të 

ndihmuar nxënësit të 

mësojnë 

2

0,1% 

1

9,0% 

1

6,8% 

1

6,0% 

1

7,1% 

1

1,8% 

2

0,1% 

1

6,3% 

1

7,5% 

Mësimet i nxitin 

nxënësit që të kuptojnë 

diversitetin midis 

nxënësve 

1

8,6% 

1

9,8% 

1

8,2% 

1

9,0% 

2

7,0% 

2

0,5% 

2

7,8% 

2

7,4% 

2

0,9% 

 

Puna me nxënësit me NVE kërkon një përgatitje të mirë profesionale, 

kualifikim shkencor e psiko pedagogjik, kompetenca të mësidhënies. Në përgjigjet e 

dhëna për këtë rubrikë të pyetësorit, mësuesit kanë pohuar të metat e punës së tyre, të 

matura në përqindje mospranimi. Qëndrimet për pohimet janë të ndryshme në varësi 

të llojit të vështirësive, por jo shumë të dallueshme.  

Duke analizuar të dhënat e tabelës 113, kuptojmë shqetësimin e mësuesve për 

njohuritë e tyre të pamjaftueshme për të plotësuar nevojat e nxënësve, për të 

planifikuar në përputhje me to, për të vlerësuar sipas nevojave.   

Për pohimin “Stafi ka modifikuar CV-në për të plotësuar nevojat e NNVE-ve” 

përqindjet e mospranimit variojnë nga 23% në 30% për të gjitha llojet e vështirësive 

në të nxënë. Pra, gati një e treta e mësuesve, janë të pakënaqur me përgatitjen e tyre 

për të plotësuar nevojat e nxënësve dhe për të ndërtuar plane në përputhje me llojet e 

vështirësive në të nxënë.   
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Një përqindje më e lartë mospranimi, 29%-41%, është matur për pohimin “ 

Shkolla ka organizuar grupe mësuesish që të vlerësojnë nxënësit”, duke evidentuar 

një problem të madh të shkollës që ka të bëjë me identifikimin e vështirësive në të 

nxënë, për të përcaktuar strategjitë e ndërhyrjes së herëshme dhe të zgjidhjes së 

problemit. Mungesa e këtij bashkëpunimi bën që mësuesit të etiketojne në mënyrë jo 

profesionale nxënësit e tyre dhe për rrjedhim ndërhyrja do të jetë e dëmshme. 

Gjithashtu mungesa e një mësuesi ndihmës është një kërkesë e vashdueshme e 

mësuesve në shkolla që shprehet në intervistat e tyre, megjithëse përqindjet e 

mospranimit nuk e tregojnë realisht këtë, ato variojnë nga 15,2% deri në 27%.  Roli i 

mësuesit ndihmës qëndron në një mbështetje më speciale të nxënësve me NVE brenda 

dhe jashtë klasës.  Neni 97, pika 1 i Dispozitave Normative të Arsimit Parauniversitar, 

thekson specializimin e mësuesit ndihmës në fushën e arsimimit të nxënësve me aftësi 

të kufizuar. Në mungesë të tij detyrat i kryen mësuesi lëndor, të cilit në realitet i 

mungon ky kualifikim i veçantë. 

Në përgjigjet e pohimit që kërkonte kualifikimin  e mësuesve vetëm 25% e 

tyre kishin njohuri për aftësinë e kufizuar. Në qytetin e Korçës ka vetëm një mësues 

ndihmës në shkollën fillore  “Demokracia”. Janë këto arsye që mbështesin qëndrimet 

e mospajtimit ndaj pohimeve që shprehin arritjet e qëllimeve të shkollës. 

Në kapitullin e dytë kemi  shqyrtuar literaturë të studiuesve italianë për 

problemet e gjithëpërfshirjes në të cilën janë analizuar krahas arritjeve dhe të metat e 

sistemit arsimor.  

Për çështjen e mësuesve ndihmës përvoja italiane ka lindur një debat për rolin 

e mësuesit ndihmës dhe “mikropërjashtimit” të nxënësve me NVE brenda shkollës 

gjithëpërfshirëse. Studimet kanë provuar se nxënësit me NVE kalojnë më shumë kohë 

me ndihmësmësuesin jashtë klasës dhe bashkëveprimit me bashkëmoshatarët. Sipas 

këtyre studimeve mendohet që do të kishte më shumë rezultat puna e mësuesit të 

specializuar në klasë.  

Në përvojën  shqiptare ka problem me të dyja drejtimet;  mungojnë mësuesit 

ndihmës dhe njëkohësisht mësuesit lëndorë nuk kanë trajnimin e duhur. Përqindjet më 

të ulta të mospranimit (3% deri 16%) janë për pohimin “ Mësuesit janë të angazhuar 

që të ndihmojnë nxënësit”. 

Megjithë vështirësitë që kanë mësuesit për të zgjidhur problemet e EGJ (siç 

jemi përpjekur të theksojmë gjatë analizës të instrumentit matës), në qëndrimet e tyre 
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ndaj këtij pohimi shprehet dëshira, pasioni, qëllimi që kanë mësimdhënësit për të 

ndihmuar nxënësit pavarësisht mungesës së profesionalizmit dhe trajnimit të duhur në 

këtë fushë. 

Sipas qëndrimeve në përqindje, mësuesit shfaqin më shumë mundësi për të 

ndihmuar nxënësit me vështirësi specifike të të mësuarit (4,9% janë kundër), me 

AD/HD ( 3,8% janë kundër), me veshtirësi sjelljes dhe emocionale (8,8% kundër),me 

vështirësi të komunikimit (10,7% kundër). 

Pohimi ”Nxënësit mësojnë bashkarisht”, vlerësohet më pozitivisht nga 

mësuesit me qëndrime që variojnë nga 8%-18% , me përjashtim të vështirësive  

emocionale dhe të sjelljes që kundërshtohen në masën 47%  dhe,  që me sa vërehet, 

janë problem për bashkëpunimin në grup. 

Qëndrimet për këto dy pohime janë në koherencë me pohimet që shprehin 

performancën sociale (Pjesa B) të nxënësve dhe politikën e shkollës në pyetësorët e 

mësuesve dhe prindërve të nxënësve me NVE(Pjesa D).  Nxënësit në përgjithësi janë 

të kënaqur nga mësuesit dhe nga lidhjet me bashkëmoshatarët. 

Megjithëse vlerat e mospranimit sipas tabelës janë të ndryshme,  vërehet edhe 

njëherë  një paqartësi e dallueshme nga 30% e mësuesve për vështirësitë e të nxënit 

dhe llojet e tyre.  Praktika e shkollës pengon gjithëpërfshirjen e nxënësve me NVE 

duke u shfaqur ne menyrë të veçantë ndaj llojeve të ndryshme të vështirësive  dhe 

shkallës se tyre. 

Faktori i III , “Besoj  që në shkollën time, në përgjithësi nxënësit me NVE”, 

synon të vlerësojë “Praktikën në shkollë “,  e cila përbën një aspekt shumë të 

rëndësishëm të performancës  së nxënësit. 

Pranimi i nxënësve me NVE në klasa normale, mbështetja dhe trajtimi i tyre 

sipas nevojave, shpresa dhe optimizmi që kanë për punën e nxënësve evidentohet në 

Pjesën D4.1.- D4.16, të pyetësorit të mësuesit. Vlerat e matura në këtë rubrikë janë në 

të njëjtën linjë arsyetimi me përgjigjet e dhëna  nga prindërit dhe nxënësit  në rubrikat 

që shprehin pritshmëritë e prindërve dhe besimet që  kanë nxënësit për performancën 

e tyre akademike , emocionale dhe sociale.Gjithashtu qëndrimet e matura në këtë 

rubrikë të pyetësorit janë në koherencë me qëndrimet e shprehura në pjesën A dhe B 

ku niveli i pranimit NNVE në klasa normale  është i ulët, 40% -50%, veçanërisht  për 

vështirësitë e lehta. 
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5.2.4.3.1. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi pritshmëritë nga  

NNVE,  (D4.1 –D4.16.) 

Tabela 114.  Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi pritshmëritë nga 

NNVE, (D4.1 –D4.16.) 

Mësuesit  (N=263) 

Llojet e vështirësive 

 

PD PI PF PI VES 

AD/ 

HD CA VK VSM 

Performancat në 

provime përputhen me 

pritshmëritë e mia 

29,7% 31,9% 29,8% 31,5% 29,7% 31,9% 33,1% 31,2% 35,0% 

Kanë një shkallë të 

gjërë aftësish 
21,6% 23,6% 23,6% 38,0% 26,2% 42,2% 34,6% 43,9% 27,2% 

E kuptojnë shpjegimin 

e mësuesit në klasë 
30,0% 33,5% 20,5% 39,2% 20,1% 41,8% 25,3% 26,2% 33,5% 

Mësojnë vetë 34,3% 39,1% 37,7% 43,7% 35,8% 44,1% 41,1% 37,3% 43,0% 

Janë të motivuar të 

mësojnë 
22,4% 33,1% 28,5% 30,8% 28,5% 28,5% 31,5% 28,5% 35,4% 

Mund t'i zhvillojnë 

inteligjencat e tyre të 

shumëfishta 

20,1% 14,8% 23,6% 32,4% 26,2% 35,4% 28,9% 25,4% 38,1% 

Marrin pjesë në 

aktivitete 

jashtëshkollore 

25,5% 21,7% 21,3% 31,6% 17,5% 23,9% 25,5% 19,7% 21,7% 

Marrin pjesë në 

aktivitete publike dhe 

brenda shkollës 

24,7% 22,4% 22,0% 24,3% 24,4% 27,7% 27,8% 22,4% 30,0% 

Kanë një rreth 

shoqëror me miq 
15,9% 17,5% 14,0% 17,9% 19,0% 19,8% 23,9% 19,0% 23,9% 

Shoqërohen me nxënës 

normalë 
11,8% 6,8% 6,4% 13,3% 10,6% 14,1% 25,5% 14,1% 12,5% 

Ia kalojnë mirë me 

nxënës normalë 
14,8% 11,4% 10,6% 15,2% 12,9% 22,4% 28,5% 15,9% 22,4% 

E kanë për qëllim të 

shkojnë në orar në 

shkollë 

14,2% 7,6% 6,1% 15,9% 16,7% 30,9% 25,5% 15,5% 20,9% 

Ndihen të lumtur në 

shkollë 
15,6% 12,9% 16,7% 18,2% 17,8% 20,9% 24,7% 15,6% 28,2% 

Janë të përqëndruar në 

mësim 
25,1% 18,7% 12,9% 34,2% 36,5% 41,5% 28,8% 28,2% 43,7% 

Nuk shqetësojnë 

mësimin e të tjerëve 
20,2% 23,7% 20,1% 25,8% 49,3% 39,2% 34,3% 23,6% 33,4% 

Kanë një koncept të 

mirë për veten 
17,1% 13,3% 20,9% 21,3% 25,5% 21,3% 27,8% 20,1% 24,0% 

 

Vlerat e mospranimit të pohimeve , në tabelën 114, ndryshojnë në mënyrë 

relative nga një lloj vështirësie në tjetrën . Disa pohime që shprehin pritshmëritë e 

mësuesit për arritjet akademike të nxënësve dhe për përqëndrimin e vëmendjes, 
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shoqërohen me përqindje mospranimi më të larta. Përgjigjet e mësuesve variojnë nga 

30% -35%  për pohimin “Performancat në provime përputhen me pritshmëritë e mia”. 

22% -44%  e të anketuarve nuk pranojnë se nxënësit kanë një shkallë të gjerë  

aftësish.  NNVE “nuk e kuptojnë  shpjegimin në klasë” sipas 20% -42% të mësuesve 

në varësi të llojeve të vështirësive.  Nxënësit , mësuesit, prindërit shprehin qëndrimet 

më të larta të mospranimit për pohimin “Mësojnë vetë” ,  respektivisht 40%;  34 -

44%; 56,3%. 

Në përgjigjet e këtyre pohimeve, tek të gjithë pyetësorët evidentohet një 

problem shqetësues që kërcënon  EGJ,  sepse secila palë e ka trajtuar atë në mënyrë të 

njëanshme në praktikën shkollore. Ndërtimi i njohurive të nxënësve nuk mund të 

arrihet vetëm. Ata nuk kuptojnë mirë në klasë,  sepse mësuesit nuk planifikojnë, nuk 

përdorin  strategji në përputhje me nevojat e nxënësve me NVE. Gjithashtu nuk ka një 

partneritet  të duhur mësues- prindër për të lehtësuar të nxënit. Gjatë orës së mësimit 

mungon edhe ndihma e bashkëmoshatarëve, sepse mësuesit nuk kanë njohuritë e 

mjaftueshme për të trajnuar nxënësit e tjerë që të ndihmojë ata me NVE. 

Sipas konstruktivizmit social të Vigotskit, të nxënët mbështetet fort në 

ndërveprimet shoqërore dhe në kontekstin kulturor. Natyrshëm rrjedh idea se të 

mësosh do të thotë t‟i përkasësh një grupi dhe të marrësh pjesë në ndërtimin shoqëror 

të njohurive (Mason, 2007). Në fakt”  nxënia e organizuar në mënyrën e duhur çon në 

zhvillimin mendor dhe vë në lëvizje  një numur procesesh të 

zhvillimit”(Vigotski,1978 , p. 90; cit. në Woolfolk, 2011, p.48). 

Mësuesit duhet të udhëheqin procesin e të nxënit ,  të  zbulojnë nevojat e 

nxënësve dhe më pas të japin njohuritë , udhëzimet dhe këshillat që i ndihmojë ata . 

Ndërveprimi shoqëror nën udhëheqjen e mësuesit lehtëson të nxënët, si rrjedhojë 

nxënësit do të motivoheshin edhe më shumë . 

Për arsyet që trajtuam,  22,4% -35,4%    e mësuesve mendojnë  se nxënësit 

nuk janë të motivuar të mësojnë dhe s‟mund të zhvillojnë inteligjencat e shumëfishta 

(14,8% -38.1 %,janë kundër). 

Sipas Silvermanit(2008), përpunimi i informacionit kalon përmes derës së 

vëmendjes. Nxënësit me paaftësi kanë çrregullime të vëmendjes (Kauffman, 2006) , 

veçanërisht me detyra  afatgjatë  (Pelhan, 1981).  Përgjigjet e mospranimit ndaj 

pohimit “Janë të përqëndruar në mësim” variojnë nga 12,9%  (PF) deri në 43,7% 

(VSM),  duke argumentuar qëndrimet e këtyre nxënësve që shqetësojnë të tjerët (20% 
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- 49.3%) .  Këto arritje në procesin e të nxënit zhvillojnë tek nxënësit një koncept të 

ulët për veten(13% -27,8%),  karakteristikë e NNVE. 

 Përqindjet më të ulta të mospranimit janë për disa pohime të performancës 

sociale dhe emocionale: 

1.“Kanë një rreth shoqëror me miq” (14% -24%). 

2.“Shoqërohen me nxënës normale”(6.4% -28.5%) 

Qëndrimet më të larta të mospranimit janë për nxënësit me çrregullime të 

spektrit të autizmit, me AD/HD dhe me vështirësi specifike të të mësuarit. 

Rezultatet e pohimeve që analizuam dëshmojnë për dobishmërinë e përfshirjes 

së këtyre  nxënësve në klasa normale, në pikëpamje sociale dhe emocionale.Ata 

ndihen më mirë me të tjerët, bashkëveprojë më shumë , janë më të lumtur dhe shkojnë 

në orar në shkollë. 

Përqindjet e mospranimit, edhe në këto pohime, janë relativisht më të ulta me 

përjashtim të vështirësive të cilat janë përmendur gjatë analizës të të dhënave më pak 

të pranuara si AD/HD ,VSM , CA, që kanë më shumë probleme në komunikimin me 

të tjerët dhe me përjetimin emocional të marrëdhënieve me miqtë , nxënësit , 

mësuesit.  

Një tregues i rëndësishëm për mbështetjen e edukimit gjithëpërfshirës, për 

përfshirjen me sukses të  NNVE, është  cilësia e trajnimit të profesionistëve që 

punojnë në shkollë. Mësuesit i përgjigjen pohimeve që shprehin nivelin e trajnimit 

(D5.1 –D5.4.) të  stafit me qëndrime  mospajtuese nga 20% për mësuesit;  26% për 

drejtorët;  29% për prfesionistët e tjerë, psikologë, punonjës  socialë. 

 

5.2.4.3.2. Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi trajnimin e stafit të  

shkollës (D5) 

Tabela 115.  Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi trajnimin e stafit të 

shkollës (D5) 

 Drejtorët Mësuesit 

Profesionistët (p.sh. Punonjës 

sociale, këshilltarë) 

Stafi 

administrativ 

Mësuesit 

(N=263) 
25,8% 20,2% 28,8% 32,3% 
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Grafiku 34.  Përqindjet e mospranimit për pohimet mbi trajnimin e stafit të 

shkollës (D5) 

 

 

         

 Kështu  ndër arsyet e shumta me të cilat ballafaqohet EGJ është edhe mungesa e 

profesionalizmit të stafit të patrajnuar. Gjatë diskutimit të instrumentit të mësuesit, 

argumentuam një sërë qëndrimesh pohuese dhe mohuese ndaj problemeve që hasin 

NNVE në klasa normale, për nivelin e pranimit të tyre, për dobishmërinë e EGJ, të 

metat e realizimit të tij. Niveli i pranimit të këtyre problemeve është  në vlerat 30%- 

50%. 

Ndërsa kur  diskutohet për qëllimin ndaj EGJ, vlerat e tij , mësuesit janë 

pohues bindës me përjashtim të 10% të tyre,  që i vënë në dyshim pasojat pozitive të 

tij. Sikundër kemi theksuar mospranimin e nxënësve me vështirësi të rënda në klasa 

normale  edhe në këtë rubrikë 25,4% e mësuesve janë kundër  tyre. 

 

5.2.4.3.3.   Përqindjet e mospranimit për pohimet (E1.1 – E1.6) mbi  

qëllimin  ndaj  EGJ 

Tabela 116  Përqindjet e mospranimit për pohimet (E1.1 – E1.6) mbi qëllimin  

ndaj EGJ 

 

 Inkurajim 

i NNVE 

për të 

marrë 

pjesë në 

Përshtatje e 

kurrikulumit 

me nevojat 

individuale 

të nxënësve 

Përfshirja e 

nxënësve 

me paaftësi 

të rënda në 

klasa 

Përmirësim 

i 

ambienteve 

të shkollës 

që të 

Përshtatja e 

teknikave të 

komunikimit 

që të 

sigurohet që 

Përshtatja 

e 

vlerësimit 

të secilit 

nxënës në 

12.5% 

9.9% 

14.4% 

19.8% 

13.3% 

10.3% 

14.4% 

12.5% 

52.1% 

51.7% 

36.5% 

47.1% 

22.1% 

28.1% 

34.6% 

20.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Drejtorët

Mësuesit

Profesionistët (psh punonjës socialë,
këshilltarë etj.)

Stafi administrativ

Shumë Dakord

Dakord

Kundër

Aspak Dakord
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aktivitetet 

shoqërore 

në klasa 

normale 

pavaresisht 

aftësive të 

tyre 

normale, 

nëse janë të 

pajisur me 

mbështetjen 

e 

nevojshme 

përfshijë 

NNVE në 

klasa 

normale 

NNVE të 

përfshihen 

në klasa 

normale 

mënyrë 

që 

edukimi 

përfshirës 

të 

realizohet 

Mësuesit 

(N=263) 
6,1% 9,5% 25,4% 11,0% 11,4% 10,6% 
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KAPITULLI  VI 

 

6. PËRFUNDIME 

 

6.1. Sfidat e zbatimit të EGJ 

 

Zbatimi i EGJ në shkolla përballet me një sërë sfidash serioze që ndikojnë në 

cilësinë e përfshirjes, në rezultatet në mësime, në klimën e klasës, në veprimtaritë  

bashkëvepruese. 

 NNVE rritin ngarkesën e mësuesve , duke ndikuar në mësimdhënie. 

 Mbështetje e pamjaftueshme profesionale dhe trajnime të pakta për 

mësuesit që të kujdesen për NNVE. 

 Mbështetje e pamjaftueshme nga qeveria dhe familjet. 

 Ka shumë fëmijë të padiagnostikuar nga një grup ekspertësh, gjë që 

pengon ndihmën ndaj tyre. 

 Shumë mësues nuk e pranojnë gjithëpërfshirjen, jo më ta zbatojnë atë. 

 Mungojnë burime njerëzore profesionale, mësuesit ndihmës, 

psikologët shkollore. 

 Prindërit e NNVE nuk bashkëpunojnë sa duhet me shkollën. 

 Prindërit e nxënësve normalë  nuk e mirëpresin përfshirjen dhe 

shqetësohen për performancën e fëmijëve të tyre. 

 Nxënësit normale ngacmohen nga NNVE. 

 Shkolla mund të mos menaxhojë të gjitha llojet e vështirësive. 

 NNVE nuk pranohen lehtësisht nga nxënësit e tjerë në shkollë. 

 Disa sjellje negative të NNVE  mund të kopjohen nga fëmijët e tjerë. 

Për këto arsye shumë prindër dhe mësues  mendojnë se shkolla mund të  kujdeset 

vetëm për vështirësi të lehta; NNVE  të  rënda duhet të shkojnë në shkolla speciale 

sepse mund të jenë kërcënim për sigurinë dhe suksesin e të tjerëve. 

 

6.2. Kuptimi mbi njohjen dhe zbatimin e EGJ në shkollë. 

 

Prindërit e nxënësve NVE kanë pak njohuri rreth politikave të shkollës për 

edukimin e integruar dhe  u mungon një informacion i detajuar. Disa kanë më shumë 
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njohuri sepse janë pjesë e grupeve/shoqatave të prindërve të këtyre nxënësve. (Këta 

janë shumë pak) 

40% e prindërve të nxënësve normalë nuk e dinë që në shkollë janë të 

regjistruar nxënës me NVE.  Nxënësit dhe prindërit nuk njoftohen. Disa prindër të 

tjerë  kanë njohuri nëpërmjet njoftimeve të fëmijëve, komunikimit mes prindërve dhe 

informacionit të marrë nga mediat. Megjithatë shumica e prindërve të nxënësve 

normalë tregojnë që nuk e kuptojnë shumë mirë edukimin e integruar, por edhe kur 

janë të informuar, përsëri  detajet janë të panjohura. 

Njohuritë e prindërve dhe mësuesve në përgjithësi janë të pamjaftueshme për 

zbatimin e EGJ.  Kështu 46,9% e prindërve të NNVE;  52,1% e prindërve me jo 

NNVE dhe 54,8%  e mësuesve,  njohin vlerat e EGJ.  

Mosnjohja e tyre, rezulton përveç të tjerash,  edhe nga informimi i pakët që 

kanë ata për dokumentet ndërkombëtare dhe kombëtare që shprehin të DNJ
23

, të DF
24

 

dhe të DNJAK
25

. Gjithashtu , një e treta e prindërve nuk njohin Kushtetutën e RSH 

dhe  KDF
26

.  

40-50% e tyre nuk njohin dokumentet ligjore që shprehin të drejtat e njerëzve 

me aftësi të kufizuara, ndërsa mësuesit njohin më pak dokumentet ndërkombëtare që 

mbrojnë të DF me AK. 

 

6.3. Identifikimi i NNVE 

 

Prindërit e NNVE deklarojnë se kanë 121 fëmijë me NNVE (disa fëmijë kanë 

disa vështirësi);  mësuesit pranojnë se  në klasat e tyre ka 922 nxënës me NNVE, 

ndërsa prindërit e nxënësve normalë pohojnë 55 raste. E parë në përqindje, 69% e 

prindërve dhe 100% e mësuesve deklarojnë praninë e NNVE në shkollë. 

Tabela 117. Identifikimi i NVE-ve 

 

Prindër Mësues 

NNVE 

(N=119) (N=263) 

 
Total Total 

Nx. me Paaftësi Dëgjimi 8 52 

                                                           
23

 DNJ, Të drejta të njeriut. 
24

 DF, Të drejta të fëmijëve. 
25

 DNJAK,TË drejta të njerëzve me aftësi të kufizuar. 
26

 KDF, Konventa e të drejtave të fëmijëve. 
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Nx. me Paaftësi Pamore 10 92 

Nx. me Paaftësi Fizike 10 67 

Nx. me Paaftësi Intelektuale 21 112 

Nx. me Vështirësi Emocionale dhe të Sjelljes 21 126 

Nx. me Mungesë Përqëndrimi dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti 
13 119 

Nx. me Çrregullime Autizmi 8 49 

Nx. me Vështirësi Komunikimi 13 120 

Nx. me Vështirësi Specifike të të Mësuarit 17 185 

Totali 121           922 

 

 Tabela 118. Numri i nxënësve me NNVE sipas  prindërve të nxënësve normalë  

 

 Po Jo Nuk e di Totali 

Prindërit e rregullt 55 27 55 137 

 

Nga të dhënat e mbledhura evidentohen qartë problematikat e EGJ në shkollë.  

 Prindërit e NNVE nuk i deklarojnë nevojat e veçanta të fëmijëve të 

tyre, për t‟i fshehur nga opinioni, për t‟i ruajtur nga etiketimi, paragjykimet dhe 

sulmet ndaj tyre, nuk i diagnostikojnë tek specialisti, nuk kanë njohuri për NVE. 

 Prindërit e fëmijëve normalë nuk kanë informacionin nga fëmijët, 

mësuesit, shkolla, media dhe nga  vetë prindërit e NNVE. 

 Mësuesit janë më të informuar se prindërit, por , gjithsesi,  të 

patrajnuar si duhet; vetëm 25% e tyre kanë njëlloj trajnimi. Të përfshirë në rutinën e 

punës, nga mungesa e kualifikimit, nga paaftësia e mësimdhënies, përfshijnë në 

grupin e NNVE edhe më shumë nxënës,  të cilët nuk janë me vështirësi në të nxënë,  

por kanë rezultate të ulëta në mësime për shumë arsye të tjera objektive dhe 

subjektive. 

 

6.4. Marrëdhënia mes nxënësve dhe mësuesve të tyre. 

 

Shumica e nxënësve të  pyetur shkojnë mirë me mësuesit, madje pohimet që 

shprehin këto marrëdhënie kanë marrë pranimet më të larta. Nxënësit kuptojnë 

përkushtimin, vullnetin  e mirë të mësuesit për t‟i ndihmuar, lehtësuar, udhëhequr në 

zgjidhjen e detyrave, por edhe në kontrollin e sjelljes së tyre. Megjithatë disa të tjerë 

mendojnë se marrëdhënia me mësuesin nuk është e drejtë ose duhet përmirësuar.  



Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve 

me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)                  D.  Dardha 
 

185 
 

Dëshirat e fëmijëve, si më poshtë, sugjerojnë se si do të ishte mësuesi  i “mirë” i 

ëndërrave të tyre. 

 Më pëlqen të më ndihmojë në shtëpi. 

 Të më ndihmojë për ndonjë pyetje të rëndë. 

 Të më ndihmojë në formimin e fjalive.  

 Të më ndihmojë të lexoj libra. 

 Të jenë më të qartë dhe të më rrinë pranë. 

 Të më japin më tepër kohë mua. 

 Të jetë më e duruar me mua. 

 Të mbajë qetësinë në klasë.  

 Të më mbështesë më shumë, të më japë kurajo. 

 Të luajnë me mua. 

 Dua që të mos më ngacmojnë shokët në mësim, në pushim dhe të mos më  

vizatojnë në tabelë. 

 Të mos më bërtasë dhe të mos më ndëshkojë shumë. 

 Të më ndihmojë për gjithçka etj. 

 

6.5. Eksperienca e nxënësve në shkollë 

 

Eksperienca e nxënësve në shkollë u vlerësua përmes 12 pohimeve që kanë 

bërë nxënësit në pjesën A të pyetësorit.  Në analizën statistikore për këto pohime, me 

anë të testit Kruskal-Wallis, analizës faktoriale  ANOVA,  testit  Levene  dhe testit  

post hoc-LSD, u mat niveli i pranimit, varësia e eksperiencës në shkollë në varësi të 

variablave demografike. 

6.5.1. Eksperienca në shkollë në varësi të moshës 

 

Ndikimi i moshës së nxënësit në eksperiencën e tij në shkollë u analizua 

përmes analizës një faktoriale të variancave (ANOVA). Nxënësit e anketuar u 

përkisnin moshave nga 6 në 13 vjeç.  Për të vlerësuar një ndryshim të mundshëm të 

nivelit të pranimit në varësi të moshës u përdorën testi i homogjenitetit të variancave 

Levene dhe testi post hoc -LSD. 

Aplikimi i testit Levene mbi të dhënat e verifikoi homogjenitetin e tyre 

(p=0.006< 0.05). Kjo lejon aplikimin e testit ANOVA (tabela 46). 
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Nga analiza e variancave (ANOVA),  meqenëse vlera e domethënies është nën 

nivelin e besimit të paracaktuar (p=0.01 <0.05) mund të themi se statistikisht ka 

diference mes përgjigjeve të dhëna nga nxënësit sipas moshave. 

Krahasimi më i hollësishëm i qëndrimit të nxënësve në varësi të moshës u bë 

me anë të testit post hoc- LSD. Testi zbuloi ekzistencën e një diference midis 

qëndrimit të 11- vjeçarëve  kundrejt 8, 10, 12, dhe 13- vjeçarëve; gjithashtu një 

diferencë fare e vogël ekziston edhe midis qëndrimit të 13- vjeçarëve kundrejt gjithë 

grupmoshave të tjera.  

Gjithashtu, duke iu referuar këtyre rezultateve dhe duke vrojtuar edhe 

statistikat përshkruese të tabelës 45, qëndrimin më pozitiv e kanë patur nxënësit 7-

vjeçarë  (Mesatarja= 49.5000) dhe më pak pozitiv ata 13 vjeçarë (Mesatarja=32.5000) 

Me rritjen në moshë nga 9-12 vjeç ka një ulje relative të përqindjes së pranimit 

të nxënësve dhe një rritje të qëndrimeve mospajtuese me pohimet që përcaktojnë 

eksperiencën e nxënësit dhe që matin gjithëpërfshirjen e tyre në shkollë. Këto 

qëndrime bazohen në karakteristikat moshore të nxënësve, që shoqërohet me 

ndryshime të rëndësishme të fillimit të adoleshencës dhe të të menduarit formal. 

Në raport me stafin e shkollës, nxënësit janë pranues të konsiderueshëm në të 

gjitha moshat. Pohimet që matin vlerat e bashkëveprimit të nxënësve në klasë, 

qëndrimet e tyre ndaj njëri-tjetrit në drejtim të respektit reciprok, të ndihmës dhe 

shkëmbimit të eksperiencës, kanë rezultate në rritje, por të paqëndrueshme sipas 

moshave. Moshat 9-11 vjeç kanë përqindjet më të larta të mospranimit nga 4,2%, 

26,1%, 28,3%. 

6.5.2. Eksperienca në shkollë në varësi të vendbanimit 

 

Varësia e eksperiencës në shkollë nga vendbanimi i nxënësit u studiua me anë 

të testit Kruskal- Wallis, meqenëse të dhënat nuk ishin parametrike. 

Në tabelën 49, është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje duket se 

përsa i përket pjesës A të pyetësorit, qëndrimin më pozitiv e kanë patur nxënësit me 

vendbanim në qytet, kundrejt atyre në fshat (133.69 dhe 124.50).  Megjithatë kjo 

diferencë e vogël që mund të duket në pamje të parë, sipas testit Kruskal- Wallis, nuk 

është e vlefshme nga pikëpamja statistikore (p=0.33>0.05).  

Për shkak të kontekstit kulturor, nivelit arsimor të prindërve, natyrës së punës 

së tyre, pedagogjisë së edukimit , kujdesi i shkollës dhe i mësuesit merr një rëndësi të 
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veçantë.  Për këtë arsye qëndrimet e  nxënësve nga fshati, në disa pohime, janë 

relativisht më të larta në % se të nxënësve nga qyteti. 

Për rrjedhim, qëndrimet kundër dhe aspak dakord në përqindje janë më të ulta 

për nxënësit nga fshati në raport me nxënësit nga qyteti. 

A4. “Unë dhe shokët e klasës ndihmojmë njëri- tjetrin”;  2,8%  për nxënësit 

nga fshati, 9% për nxënësit nga qyteti. 

A6. “Shokët e klasës nuk më tallin”;  10,4% për nxënësit nga fshati, 12,9% për 

nxënësit nga qyteti. 

A10 “Të gjithë nxënësit mësojnë nga njëri- tjetri”;  11,3% për nxënësit nga 

fshati dhe 14,8% për nxënësit nga qyteti. 

A13. “Ndihem rehat kur ndajmë rolet”;  7,6% për nxënësit nga fshati, 12,9% 

për nxënësit nga qyteti. 

Ndërsa për pohimet “Nuk sulmohem në shkollë”, “I vlerësoj njerëzit që janë 

ndryshe nga unë”, qëndrimet më të larta kundër janë për nxënësit nga fshati, 

respektivisht 11,4% dhe 17%, kundrejt nxënësve nga qyteti;  9,6% dhe 9,7%.  

Si përfundim  8,5% e të gjithë nxënësve nuk ndihen rehat kur luajnë me shokët 

në pushim dhe 13,4% e të gjithë nxënësve nuk mësojnë nga njëri-tjetri. 10,7% e 

nxënësve sulmohen në shkollë, 11,5% tallen nga shokët e klasës, 10,2% nuk ndihen 

gjithashtu rehat kur ndajnë rolet etj. 

Analiza e këtyre të dhënave dëshmon për disa të meta që ka shkolla si në 

organizim dhe mbështetje me mjete e  kushte të nevojshme, në metodologji, në 

mësimdhënie bashkëvepruese, trajnim të mësuesve për t‟i menaxhuar të gjitha 

burimet. 

6.5.3. Eksperienca në shkollë në varësi të gjinisë 

 

Nga krahasimi i vlerës së gjetur të domethënies me vlerën e nivelit të besimit 

(p=0.32>0.05) , nuk rezulton të ketë një diferencë të vlefshme statistikore midis 

mesatareve të grupeve të pavarura meshkuj e femra. Kjo do të thotë që nga pikëpamja 

mesatare nuk nga dallim midis femrave e meshkujve përsa i përket eksperiencës së 

tyre në shkollë. 

Nga diskutimi i kryer, në Kapitullin V, janë vënë re qëndrime të ndryshme në 

përqindje, në raport me pohimet sipas gjinisë. 
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Në tre pohimet e  mëposhtme femrat kanë përqindje pranimi relativisht me të 

lartë se meshkujt. 

           A.4.  Stafi edhe unë e trajtojmë njëri-tjetrin me respekt (50,8% meshkuj,51,7% 

femra) 

           A.5.   I vlerësoj njerëzit që janë të ndryshëm nga unë (45,8 meshkuj dhe 47,6 

% femra) 

           A .6.  Ndihem rehat kur filloj një bisedë me të tjerët (51,7% meshkuj , 54,5% 

femra) 

Në këto pohime të fundit, qëndrimi i femrave është i matur në një përqindje 

pak më të lartë se meshkujt, sepse në to shprehen veprimtari ku vajzat marrin 

iniciativën për të krijuar një marrëdhënie të bazuar në vlera më prosociale sesa 

shfaqin të tjerët ndaj tyre. 

Qëndrimet e mëposhtme kundër në përqindje, janë më të ulta për nxënësit 

meshkuj në raport me nxënësit femra. 

A 2. “Shokët e klasës nuk më tallin”, 9,3% meshkuj dhe 12,6% femra. 

A3. “Ndihem rehat gjatë pushimit me shokët e tjerë të klasës”, 5,9% meshkuj 

dhe 7% femra. 

A5. “Shokët e klasës janë të mirë me mua”, 5,9% meshkuj dhe 11,9% femra.  

Siç shihet nga rezultatet, megjithëse diferenca sipas gjinisë është e vogël, 

femrat janë relativisht më të pakënaqura nga eksperienca e tyre në shkollë,  janë më 

pak të vlerësuara, më pak të mbështetura nga bashkëmoshatarët, më të kërcënuara 

emocionalisht. 

6.6. Performanca e nxënësit në shkollë 

6.6.1. Performanca akademike në varësi të moshës 

 

Analiza më e hollësishme e realizuar me testin post hoc- LSC tregoi se ka një 

diferencë të vlefshme vetëm midis performancave të 10 dhe 11- vjeçarëve 

(p=0.03<0.05). 

Gjithashtu, duke iu referuar këtyre rezultateve dhe duke vrojtuar edhe 

statistikat përshkruese të tabelës 55, mesataren më të lartë e kanë nxënësit 10-vjeçarë 

(Mesatarja= 11.958) dhe më të ultën ata 13 vjeçarë (Mesatarja=7.5). 
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Duke analizuar rezultatet e mospranimit të pohimeve që shprehin 

performancën akademike të nxënësve. evidentohet një përqindje shqetësuese që 

shpreh: 

 pritshmëritë e ulta të nxënësve në shkollë (B1.1.  29.1%); 

 vlerësimin e pamjaftueshëm për aftësitë që zotërojnë (B1.2. 22.6%); 

 për nivelin e të kuptuarit të njohurive në klasë (B1.3. 18.4%) 

 për mundësinë e të mësuarit vetëm (B1.4. 46.7%) 

Përgjigjja e pohimit B1.4 , me përqindjen e mospranimit 46,7,  është një lloj 

thirrjeje nga ana e fëmijëve të arsimit fillor për ndihmë dhe kujdes të specializuar nga 

ana e mësuesve, prindërve dhe bashkëmoshatarëve.  Ky rezultat është i lidhur edhe 

me qëndrimet e nxënësve ndaj pohimeve A9- A14 të Pjesës A (Eksperienca ime në 

shkollë). 

 

6.6.2. Performanca akademike në varësi të vendbanimit 

 

Lidhja mes performancës akademike të nxënësve dhe vendbanimit të tyre u 

studiua me anë të testit Kruskal - Wallis. 

Ne tabelën 53 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje zbulojmë se 

performanca akademike e nxënësve me vendbanim në qytet është disi më e mirë se 

ajo e nxënësve me vendbanim në fshat. Ndërsa testi Kruskal - Wallis tregoi se 

diferenca që vërehet midis mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore 

(shiko në tabelën 60, p=0.01<0.05).  

 

6.6.3. Lidhja midis gjinisë së nxënësit dhe performancës së tij akademike 

 

       Lidhja midis performancës akademike të nxënësve dhe ginisë u studiua 

me anë të Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e 

homogjenitetit të variancave dhe të një shpërdarjeje normale të variablave të rastit. 

Plotësimi i këtyre kushteve u provua përmes testit Levene (tabela 62).  Testi nxori një 

vlerë të  domethënies  p=0.71>0.05, gjë që dëshmon homogjenitetin e variancave 

midis grupeve të pavarura meshkuj e femra.  Pas këtij konfirmimi u aplikua Testi- T 

dhe  doli në pah se ka një ndryshim të vlefshëm nga pikëpamja statistikore midis 

mesatareve të grupeve të pavarura meshkuj dhe femra për sa i takon performancës së 

tyre akademike. (vlera e domethënies p=0.02<0.05). Nxënësit meshkuj kanë 

performancë akademike më të mirë se vajzat. 
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6.7.Performanca sociale 

 

Performanca sociale e nxënësve në shkollë u vlerësua përmes 5 pohimeve që 

kanë bërë nxënësit në pjesën B. 2. të pyetësorit:  Mund të marr pjesë në aktivitete 

jashtëshkollore; Mund të marr pjesë në aktivitete publike dhe brenda shkollës; Kam 

një rreth shoqëror; Mund të komunikoj me shokët e klasës; Ia kaloj mirë me shokët e 

klasës 

Përqindjet e mospranimit (kundër, aspak dakord) për pohimet B2.1-B2.5 kanë 

vlerat respektive, 15,3%, 20,3%, 8,8%, 7,7% dhe 9,2%. 

Pjesëmarrja e nxënësve në aktivitete jashtëshkollore nuk është në nivelin e 

duhur për të rritur performancën sociale dhe  marrëdhëniet e komunikimit. 

 

6.7.1. Lidhja midis gjinisë së nxënësit dhe performancës së tij sociale 

 

Lidhja midis performancës sociale të nxënësve dhe gjinisë u studiua me anë të 

Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e homogjenitetit 

të variancave dhe të një shpërdarjeje normale të variablave të rastit. Plotësimi i këtyre 

kushteve u provua përmes testit Levene (tek tabela 68, vlera e domethënies është 

p=0.99>0.05). Pas këtij konfirmimi u aplikua Testi- T dhe  doli në pah se ka një 

ndryshim të vlefshëm nga pikëpamja statistikore midis mesatareve të grupeve të 

pavarura meshkuj dhe femra për sa i takon performancës së tyre sociale. (vlera e 

domethënies p=0.03<0.05). Mesatarja e femrave është 16.422 dhe e meshkujve 

15.564. 

6.8. Performanca emocionale 

 

Në pjesën B3 të pyetësorit nxënësve u është kërkuar që të shprehin shkallën e 

dakordësisë së tyre në lidhje me  4 pohime:  Dua të shkoj në shkollë në orar; Jam i 

lumtur në shkollë; Mund të përqëndrohem gjatë mësimit në shkollë; Nuk e shqetësoj 

mësimin e të tjerëve. 

Përqindjet e mospranimit për pohimet B.3.1- B.3.4 janë: 7,7%, 7,7%, 19,1%, 

10,4%. 
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Problemet e përqëndrimit të vëmendjes (B.3.3. 19,1 % e nxënësve nuk 

përqëndrohen në mësim) janë pengesë e rëndësishme për proçesin e të nxënit, për 

marrjen, përpunimin e informacionit dhe rruajtjen e tij në kujtesën afatgjatë. 

Nxënësit me përqëndrim të ulët të vëmendjes nuk kontrollojnë dhe nuk e 

planifikojnë atë, kanë kujtesë afatshkurtër, nuk ndjekin ritmin e mësimit dhe shpesh 

shqetësojnë të tjerët (10,4 % e nxënësve shqetësojnë të tjerët).  

Nxënësit janë të lumtur në shkollë, ky është një qëndrim mbështetës për 

shkollën gjithëpërfshirëse, por njëkohësisht edhe një moment reflektimi për mësuesit, 

qeverinë, shoqërinë për ndërtimin, zhvillimin dhe respektimin e saj. 

6.8.1. Lidhja midis gjinisë së nxënësit dhe emocionit/qëndrimit të tij 

 

Lidhja midis emocionit/qëndrimit të nxënësve dhe gjinisë u studiua me anë të 

Testi- T për grupet e pavarura. Aplikimi i këtij testi bëhet në kushtet e homogjenitetit 

të variancave dhe të një shpërndarjeje normale të variablave të rastit. Plotësimi i 

këtyre kushteve u provua përmes testit Levene. Në tabelën 74 tregohet se testi nxori 

një vlerë të domethënies p=0.63>0.05, gjë që dëshmon homogjenitetin e variancave 

midis grupeve të pavarura meshkuj e femra. Pas këtij konfirmimi u aplikua Testi- T 

dhe doli në pah se ka një ndryshim të vlefshëm nga pikëpamja statistikore në 

qëndrimet e shprehura nga grupet e pavarura meshkuj dhe femra. (vlera e 

domethënies p=0.02<0.05). Mesatarja e femrave është 13.521 dhe e meshkujve 

12.478.(Tabela 73,74). 

 

6.8.2.  Emocioni/ Qëndrimi në varësi të vendbanimit 

 

Lidhja mes emocionit/qëndrimit të nxënësve dhe vendbanimit të tyre u studiua 

me anë të testit Kruskal - Wallis.  

Ne tabelën 71 është bërë renditja e mesatareve. Nga kjo renditje zbulojmë se  

nxënësit me vendbanim në qytet kanë një qëndrim disi më pozitiv se ajo e nxënësve 

me vendbanim në fshat.  Pas aplikimit të testit Kruskal – Wallis,  vërehet se diferenca 

midis mesatareve të të dy grupeve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore  

(Tabela 72, p=0.04<0.05). Mesatarja e nxënësve nga qyteti është 137.62 dhe nga 

fshati 118.64. 
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6.9. Niveli i përgjithshëm i pranimit të NNVE në klasa normale 

 

Minimumi i përgjigjes së dhënë nga mësuesit e anketuar është 27, mesatarja 

61.03 dhe maksimumi 107. Këto rezultate, tregojnë se mësuesit e anketuar e kanë 

nivelin e pranimit të NNVE në klasa të zakonshme mbi mesataren. Gjithashtu bie në 

sy se asnjë prej të anketuarve nuk ka qenë maksimalisht dakord për përfshirjen e 

NNVE në klasa të zakonshme pavarësisht llojit të vështirësive dhe shkallës së tyre
27

. 

 

6.9.1. Lidhja që ekziston ndërmjet pranimit të NNVE në klasa të   zakonshme 

dhe  shkallës së vështirësive të tyre.(Për mësuesit) 

 

Korrelacioni midis nivelit të përgjithshëm të pranimit nga mësuesit dhe 

shkallës së vështirësive të nxënësit shpreh një lidhje mesatare negative (        ). 

Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës së vështirësisë së nxënësit, ulet niveli i 

pranimit të tyre në klasa normale nga mësuesit. Vlefshmërinë statistikore të rezultatit 

e tregon vlera e domethënies që është rigorozisht më e vogël se niveli 0.01 (p<0.01). 

 

6.9.2. Lidhja që ekziston ndërmjet pranimit të NNVE në klasa normale dhe  

shkallës së vështirësive të tyre (Për pyetësorët e prindërve) 

 

6.9.2.1.Pranimi i NNVE në klasa normale nga ana e prindërve të nxënësve  

normalë dhe shkallës së vështirësisë së nxënësve 

 

Nga sa duket në tabelën 3, midis nivelit të përgjithshëm të pranimit dhe 

shkallës së vështirësive të nxënësit ekziston një lidhje mesatare negative (  

      ). Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës së vështirësisë së nxënësit, ulet niveli 

i pranimit të tyre në klasa normale nga prindërit. E përderisa vlera e domethënies 

është rigorozisht më e vogël se niveli 0.01 (p<0.01), korrelacioni është i vlefshëm nga 

pikëpamja statistikore. 

 

6.9.2.2. Pranimi i NNVE në klasa normale nga ana e prindërve të NNVE dhe  

shkallës së vështirësisë së nxënësve 

 

                                                           
27

 Asnjë i anketuar nuk është përgjigjur me 4 tek te 27 pohimet e pjesës B, në të kundërt maksimumi do 

të kishte dalë 108. 
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Tabela 4, tregon se midis nivelit të përgjithshëm të pranimit nga ana e 

prindërve të NNVE dhe shkallës së vështirësive të nxënësit ekziston një lidhje 

mesatare negative(p=- 0.319) (        ). Kjo do të thotë se me rritjen e shkallës 

së vështirësisë së nxënësit, ulet niveli i pranimit të tyre në klasa normale nga prindërit 

e NNVE. Korrelacioni është i vlefshëm nga pikëpamja statistikore përderisa vlera e 

domethënies është nën nivelin 0.01 (p<0.01). Të tre korrelacionet vërtetojnë hipotezën 

bazë, e cila pohon se vështirësitë në të nxënë pengojnë gjithëpërfshirjen e NNVE në 

klasa normale.  

6.10.  Qëndrimi ndaj edukimit gjithëpërfshirës (B1.-B9.) 

 

6.10.1. Niveli i pranimit të nxënësve me NVE në klasa normale sipas shkallës së 

vështirësisë (mesataret) 

Nga krahasimi i të dhënave që evidentojnë mesataret e pranimit të vështirësive 

të të nxënit të klasifikuara të lehta, mesatare dhe të rënda, në pyetësorët e mësuesve, të 

prindërve dhe të nxënësve me NVE, dhe prindërve të nxënësve normalë, vërehen 

prirjet: 

1-Mësuesit janë më pranues në masën mbi 50% (Mesatarja 2,7714) për vështirësitë e  

lehta të të nxënit,  ndërsa  prindërit e të dy llojeve të nxënësve janë afër vlerës 50% 

(2,3121, 2,4855). 

2-Për nivelin mesatar të vështirësive të të nxënit, mësuesit janë më pak pranues,  

mesatarja 2,2653;  prindërit e nxënësve me NVE  janë më pranues 2,4631 (afër vlerës 

50% të pranimit),  prindërit e nxënësve të rregullt pranojnë në vlerën 2,3121. (Në 

përqindje këto vlera variojnë afërsisht rreth 40-50% të pranimit). 

3-Pavarësisht vlerave të ndryshme të pranimit, të  tre llojet e atyre që janë përgjigjur  

janë  më së shumti kundër pranimit të nxënësve me vështirësi të rënda të të nxënit në 

klasa normale. Vlerat e pranimit janë për mesataret e pranimit për mësuesit 1,7448;  

për prindërit e NNVE  1,7647; për  prindërit e nxënësve normalë 1,6871. (Këto vlera  

tregojnë se shumica nuk bien dakord). 

Nga krahasimi i të dhënave që shprehin mesataret e qëndrimeve për llojet e 

vështirësive të të nxënit, vihet re përsëri që mësuesit janë më pranues se prindërit. 

Vështirësitë e të nxënit më të pranuara janë vështirësitë emocionale dhe të sjelljes 

(VES), vështirësitë specifike të të mësuarit (VSM), paaftësitë fizike (PF),vështirësitë e 

komunikimit (VK). 
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Qëndrimet më të ulta të pranimit janë për (AD/HD) mungesën e përqendrimit 

dhe çrregullimet e hiperaktivitetit dhe për çrregullimet e spektrit të autizmit. 

Korelacionet midis nivelit të pranimit të NNVE dhe variablave demografike 

(vendbanim, gjini) megjithëse nga pikëpamja e krahasimit të mesatareve ka diferenca 

të dukshme,  nuk  rezultojnë të vlefshme nga ana statistikore.  Me sa duket është e 

rëndësishme të kuptohet nevoja e kualifikimit të përgjithshëm të mësuesve dhe 

informimit të prindërve. Ndërsa  marrëdhënia me moshën është statistikisht 

domethënëse për moshat 30-39 në raport me 50 vjeç, nga mësuesit. 

6.11.  Pritshmëritë e përgjithshme të mësuesve  

 

Pritshmëritë e mësuesve nga NNVE u përcaktuan në pjesën D.4.1.- D.4.16. 

Duke krahasuar qëndrimet  e mësuesve të trajnuar e të patrajnuar,  u zbulua një 

diferencë e ndjeshme e mesatareve (111.63 mësues të trajnuar;  104.16 të 

patrajnuar),veçse niveli i plotësimit të pritshmërisë ishte poshtë mesatares, dhe e 

pavlefshme statistikisht. 

Renditja e qëndrimeve të mësuesve ndaj EGJ në bazë të eksperiencës në punë 

përcaktoi se mësuesit me më shumë eksperiencë në punë kanë qëndrime më pozitive 

se të tjerët. (p=0.08> 0.05). Nga të dhënat e tabelës  u vunë re qëndrime të ndjeshme 

nga pikëpamja e kualifikimit në raport me pranimin e NNVE.  Mësuesit me 

kualifikim  Master (33 mësues ) janë më pranues se mësuesit e tjerë me diplomë në të 

gjitha llojet dhe shkallët e vështirësive. Këto përfundime  orientojnë nevojën e 

kualifikimit të mësuesve për të patur sukses në EGJ. 

 

6.12. Qëndrimi i autoriteve ndaj EGJ 

 

Pyetjes për rolin e shkollës në EGJ,  të intervistuarit i përgjigjen pozitivisht në 

shumicën e tyre,  duke besuar tek misioni i saj.  Por,  ata  shprehen me qëndrime 

mospajtuese deri në 35% për qëndrimin që mbajnë prindërit jo me NNVE dhe 

qytetarët ndaj besimit se shkolla  duhet të merret me EGJ, duke konfirmuar edhe 

njëherë qëndrime mospranuese.  Qeveria dhe prindërit e NNVE kanë më shumë besim 

për rolin e shkollës në EGJ. 

Në aspektin ligjor ka arritje pozitive në koherencë me zhvillimet 

ndërkombëtare. Por, në eksperiencën shqiptare ka mangësi që lidhen me mosnjohjen e 

problemit në fjalë, me qëndrimin ndaj shkollës dhe qëllimeve që ajo realizon, me 
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studimin e arritjeve dhe mosarritjeve, me përcaktimin e prioriteteve të ngutshme të 

shkollës dhe me zgjidhje konkrete në praktikën e saj. 

 

6.13. Politika, praktika dhe kultura e shkollës 

 

Në rubrikat që matin qëndrimet për organizimin dhe menaxhimin e shkollës, të 

pyeturit shprehen për politikat, praktikën dhe kulturën e shkollës. 

Prindërit e nxënësve normalë shprehin shqetësime për praninë e NNVE në 

klasë  duke ripohuar një nivel të pamjaftueshëm pranimi të këtyre nxënësve, në  

Pjesën B të pyetësorit  

(% e pranimit është 50%, mesatarja 2,5 – 2,9 për vështirësitë e shkallës së lehtë). 

Mësimdhënia dhe mësimnxënia ndihen të kërcënuara jo vetëm në drejtim të arritjes së 

objektivave mësimore,  por edhe në krijimin e një mjedisi të shëndetshëm mendor, 

emocional, motivues e vlerësues.  

Nga të dhënat,  34,5%  e prindërve të NNVE dhe 19,8%  e mësuesve nuk janë 

dakord që të gjitha format e mbështetjes janë të koordinuara.  21%   e prindërve  të 

NNVE nuk janë të kënaqura nga përgatitja profesionale e mësuesve,  për të 

modifikuar kurrikulën në përputhje me nevojat e nxënësve me NVE. 28,5% e 

mësuesve janë të pakënaqur nga aktivitetet që kryen në shkollë  për  zhvillimin e tyre 

në përshtatje me diversitetin e nxënësve. Gjithashtu,  30,3%  e prindërve të NNVE  

janë të pakënaqur nga organizimi i mësimeve sipas nevojave të nxënësve me  NVE;  

43,7%  e tyre janë kundër mënyrës se si planifikohen ato. Po kështu,  14,2%  e  

prinderve të NNVE pranojnë se fëmijët e tyre nuk mund të mësojnë me të tjerët. 

Këto rezultate të matura për politikën e shkollës megjithë arritjet e shprehura 

në disa aspekte të saj, dëshmojnë për problematika shqetësuese që kanë të bëjnë me 

strategjitë mbështetëse, menaxhuese të vlerave multikulturore, të aftësive shumë 

dimensionale, të cilat në shumë raste dëmtojnë arsimin multikulturor gjithëpërfshirës. 

Për këtë arsye mendoj se edukimi gjithëpërfshirës është një realitet praktik, por edhe 

një ëndërr që duhet realizuar. 

Rezultatet e matura në përqindje,  të mospajtimeve me pohimet mbi 

pritshmëritë,  janë  zhgënjyese për prindërit e fëmijëve me NVE.  28, 6% e prindërve 

me NNVE  nuk janë të kënaqur me arritjet akademike të fëmijëve  të tyre;  26% 

shprehen për mungesat në një sërë aftësish të domosdoshme për të realizuar detyrat 

shkollore.  
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30% e prindërve me  NNVE  mendojnë se fëmijët e tyre nuk e kuptojnë 

mësimin në klasë;  22,6% e tyre shprehen se ata nuk janë të motivuar për  të mësuar.  

Për më tepër,  56,3%  e prindërve besojnë së fëmijët nuk mund të mësojnë vetëm. Në 

analizën e pyetësorit të nxënësve, 40%  e  fëmijëve shprehen se nuk mund të mësojnë 

vetëm,  duke qenë  kështu në një zë me prindërit që kërkojnë  ndihmë nga të tjerët.  

Përsa i përket performancës sociale dhe emocionale,  në përgjithësi ka një 

qëndrim pozitiv të prindërve të NNVE  shprehur në pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre në 

aktivitete jashtëshkollore, në shoqërimin me nxënës me jo NVE. Në përgjithësi ka një 

qëndrim mospranues për pohimin “ Nuk shqetësojnë mësimin e të tjerëve”.  49,6 % e 

prindërve të nxënësve normalë;  23,5 % e prindërve të NNVE,   mendojnë se nxënësit 

me NVE bëhen shqetësim për të tjerët në klasë, duke penguar jo vetëm arritjet 

mësimore të nxënësve por edhe qetësinë, vëmendjen, lirinë, pavarësinë e nxënësve të 

tjerë.  Në qëndrimet e prindërve të NNVE ka një pjesë që është e pakënaqur nga 

sjellja e fëmijëve normale  ndaj fëmijëve të tyre,  që shoqërohet me tallje, ngacmime, 

dhunë fizike e psikologjike. 

Në kushtet e kësaj analize, 18,5 % e prindërve të NNVE pohojnë se fëmijët  e 

tyre nuk kanë një koncept pozitiv për veten që t‟i  lehtësojë në rrugën e vështirë të 

nxënies. 

 

6.14. Mbështetja e shkollës  për NNVE 

 

Prindërit e NNVE janë të pakënaqur për mbështetjen që tregon shkolla për 

nxënësit dhe llojet e shërbimeve që ajo organizon. Vetëm  41,2% e prindërve të 

NNVE janë dakord me pohimin “ Harton një plan individual edukimi”;  47,9 % e 

pranojnë pohimin “ I siguron një ndihmë mësimi pas orëve të mësimit”.  

Vetëm 15,1%  e  prindërve  pranojnë se shkolla kujdeset për përshtatjen e 

veçantë  të vlerësimit që do të thotë se në PEI nuk ka përpjekje serioze për të 

vlerësuar e motivuar nxënësit me NVE  me teknika të veçanta në përputhje me 

veçoritë e tyre individuale. 

Partneriteti shkollë-familje është një faktor i rëndësishëm në edukimin e 

fëmijëve. Funksionimi i dobët i këtij bashkëpunimi përbën një ndër rreziqet potenciale 

të problemeve të sotme të shkollës në përgjithësi dhe të EGJ në veçanti. Kjo ide 

konfirmohet në përgjigjen e pranimit  prej 26.1%  të prindërve të NNVE  për pohimin 

“ sigurohet një mbështetje për prindërit” 
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Shumëllojshmëria e vështirësive të nxënësve, diversiteti kulturor që i lind dhe 

i zhvillon ato kërkon ndihmën edhe të profesionistëve të tjerë, të punonjësve socialë, 

psikologëve  shkollorë e shërbimeve të tjera.  Vetëm 5% e prindërve të NNVE 

deklarojnë se kanë bashkëpunuar me psikologun shkollor. 

Faktori i dytë  “Mendoj që në përgjithësi në shkollën time janë arritur 

qëllimet e mëposhtëme”, përbëhet nga dhjetë pohime (D.3.1-D.3.10) të pyetësorit të 

stafit, të cilat synojnë të matin ndikimin e praktikës së shkollës në qëndrimet ndaj të 

gjitha llojeve të vështirësive. 

Praktika e shkollës ndikon në  gjithëpërfshirje,  por ajo shfaqet në mënyrë të 

veçantë ndaj llojeve të ndryshme të vështirësive dhe shkallës së tyre. 

Për pohimin “Stafi ka modifikuar CV-në për të plotësuar nevojat e NNVE-ve” 

përqindjet e mospranimit variojnë nga 23% në 30% për të gjitha llojet e vështirësive 

në të nxënë.  Pra, gati një e treta e mësuesve janë të pakënaqur me përgatitjen e tyre 

për të plotësuar nevojat e nxënësve dhe për të ndërtuar plane në përputhje me llojet e 

vështirësive në të nxënë.   

Një përqindje më e lartë mospranimi,  29%-41%,  është matur për pohimin “ 

Shkolla ka organizuar grupe mësuesish që të vlerësojnë nxënësit”, duke evidentuar 

një problem të madh të shkollës që ka të bëjë me identifikimin e vështirësive në të 

nxënë, për të përcaktuar strategjitë e ndërhyrjes së hershme dhe të zgjidhjes së 

problemit. Mungesa e këtij bashkëpunimi bën që mësuesit të etiketojnë  në mënyrë  

joprofesionale nxënësit e tyre dhe për rrjedhim ndërhyrja do të jetë e dëmshme. 

Gjithashtu mungesa e një mësuesi ndihmës  është një kërkesë e vashdueshme e 

mësuesve në shkolla, gjë që shprehet në intervistat e tyre.  Megjithëse  përqindjet e 

mospranimit nuk e tregojnë realisht këtë, ato variojnë nga 15,2% deri në 27%.  Roli i 

mësuesit ndihmës qëndron në një mbështetje më speciale të nxënësve me NVE brenda 

dhe jashtë klasës.  Neni 97, pika 1 e  Dispozitave Normative të Arsimit 

Parauniversitar,  theksohet specializimi i mësuesit ndihmës në fushën e arsimimit të 

nxënësve me aftësi të kufizuara. Në mungesë të tij,  detyrat i kryen mësuesi lëndor, të 

cilit, në realitet, i mungon ky kualifikim i veçantë. Në eksperiencën shqiptare ka 

problem me të dyja drejtimet, mungojnë mësuesit ndihmës dhe,  njëkohësisht,  

mësuesit lëndorë nuk kanë trajnimin e duhur. 

 Përqindjet më të ulta të mospranimit (3% deri 16%) janë për pohimin “ 

Mësuesit janë të angazhuar që të ndihmojnë nxënësit”. Megjithë vështirësitë që kanë 
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mësuesit për të zgjidhur problemet e EGJ (siç  jam përpjekur të theksoj gjatë analizës  

së instrumentit matës), në qëndrimet e tyre ndaj këtij pohimi shprehet dëshira, pasioni, 

qëllimi që kanë mësimdhënësit për të ndihmuar nxënësit pavarësisht mungesës së 

profesionalizmit dhe trajnimit të duhur në këtë fushë. 

Pohimi  ”Nxënësit mësojnë bashkarisht”, vlerësohet më pozitivisht nga 

mësuesit, me qëndrime që variojnë nga 8%-18% ,  me përjashtim të vështirësive  

emocionale dhe të sjelljes që kundërshtohen në masën 47%  që,  me sa vërehet, janë 

problem për bashkëpunimin në grup. 

Pranimi i nxënësve me NVE në klasa normale, mbështetja dhe trajtimi i tyre 

sipas nevojave,  shpresa dhe optimizmi që kanë për punën e nxënësve , evidentohet në 

Pjesën D4.1.- D4.16.  Vlerat e matura në këtë rubrikë janë në të njëjtën linjë arsyetimi 

me përgjigjet e dhëna  nga prindërit dhe nxënësit  në rubrikat që shprehin pritshmëritë 

e prindërve dhe besimet që  kanë nxënësit për performancën e tyre akademike, 

emocionale dhe sociale. Gjithashtu qëndrimet e matura në këtë rubrikë të pyetësorit 

janë në koherencë me qëndrimet e shprehura në pjesën A dhe B,  ku niveli i pranimit 

të  NNVE  në klasa normale  është i ulët, 40% -50%, veçanërisht  për vështirësitë e 

lehta. 

Në përgjigjet e këtyre pohimeve,  te të gjithë pyetësorët, evidentohet një 

problem shqetësues që kërcënon EGJ, sepse secila palë e ka trajtuar atë në mënyrë të 

njëanshme në praktikën shkollore. Ndërtimi i njohurive të nxënësve nuk mund të 

arrihet vetëm. Ata nuk kuptojnë mirë në klasë, sepse mësuesit nuk planifikojnë, nuk 

përdorin  strategji në përputhje me nevojat e nxënësve me NVE. Gjithashtu , nuk ka 

një partneritet  të duhur mësues- prindër për të lehtësuar të nxënit. Gjatë orës së 

mësimit mungon  edhe ndihma e bashkëmoshatarëve, sepse mësuesit nuk kanë 

njohuritë e mjaftueshme për të trajnuar nxënësit e tjerë që të ndihmojë ata me NVE. 

Rezultatet e pohimeve që analizuam dëshmojnë për dobishmërinë e përfshirjes 

së këtyre nxënësve në klasa normale, në pikëpamje sociale dhe emocionale.  Ata 

ndihen më mirë me të tjerët, bashkëveprojnë më shumë, janë më të lumtur dhe 

shkojnë në orar në shkollë.  Por,  edhe nga ana akademike,  arritjet janë pozitive duke 

i krahasuar me gjendjen e mëparshme. 

Përqindjet e mospranimit edhe në këto pohime janë relativisht më të ulta me 

përjashtim të vështirësive, të cilat janë përmendur gjatë analizës së të dhënave, më 

pak të pranuara si AD/HD , VSM, CA, që kanë më shumë probleme në komunikimin 
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me të tjerët dhe me përjetimin emocional të marrëdhënieve me miqtë , nxënësit , 

mësuesit.  

Një tregues i rëndësishëm për mbështetjen e edukimit gjithëpërfshirës,  për 

përfshirjen me sukses të NNVE, është cilësia e trajnimit të profesionistëve që punojnë 

në shkollë. Mësuesit u përgjigjen pohimeve që shprehin nivelin e trajnimit (D5.1 –

D5.4.) të  stafit me qëndrime  mospajtuese  nga  20% për mësuesit,  26%  për 

drejtorët,   29% për profesionistët e tjerë, psikologë, punonjës  socialë. 

 

Në përfundim të analizës sonë,   do të theksoj disa gjetje të përgjithshme që 

mbështesin , por edhe pengojnë projektin e EGJ me qëllim hartimin e strategjive 

arsimore. 

 Pikat e forta të EGJ 

Megjithë vështirësitë e matura në studim, partnerët e  pyetur të shkollës 

shprehen me optimizëm për zbatimin e EGJ në shkollë. 

Përparësitë e EGJ lidhen me bindjen se gjithëpërfshirja nxit të gjithë fëmijët në 

zhvillimin njohës, emocional dhe social. 

Nxënësit me vështirësi bëhen pjesë e mjedisit gjithëpërfshirës drejt 

përmirësimit të kompetencave të tyre , në përshtatjen e konkurrencës  që karakterizon 

klimën e klasës.  

           Përmirësohen ndjenjat e bashkëpunimit dhe të solidaritetit. 

Pjesëmarrja  shton përjetimin njohës, emocional, social për shkak 

marrëdhënieve shumëdimensonale që të ofrojnë mjediset gjithëpërfshirëse. Kjo vlen 

edhe për të rriturit.  

 Pikat e dobëta 

Kultura  e përfshirjes së njerëzve, në modelin shoqëror shqiptar, është e 

diskutueshme në të gjitha nivelet e pjesëmarrjes. 

Profesionalizmi i aktorëve të shkollës nuk është në nivelin e planifikimit 

kolegjial që mundëson mësimdhënien  me grupe heterogjene. 

Trajnimi i mësuesve, drejtuesve të shkollave, të drejtuesve të DAR-ve është i 

pajustifikueshëm në raport me objektivat e EGJ. 

Përkushtimi i shtetit duhet të jetë më konkret. 

 Por cilat janë mundësitë? 

Projekti i madh i EGJ është pjesë e strategjive kombëtare të zhvillimit, që 

frymëzohet nga trashëgimia jonë kulturore. 
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Legjislacioni kombëtar dhe ndërkombëtar është i konsoliduar dhe promovon 

energji pozitive në menaxhimin e këtij projekti madhor. 

 Rreziqet, pengesat që kufizojnë EGJ   

Paragjykimet dhe stereotipet e grupeve të ndryshme, mësuesve, prindërve, 

bashkëmoshatarëve, shoqërisë  në   përgjithësi. 

Mbështetja e pamjaftueshme e shkollës.  

Investime të ulta për burime të nevojshme të shkollës. 

Kuptimi  i nevojave të veçanta si pjesë e arsimit special.  

Rreziku i “riinstitucionalizimit” dhe i  trajtimit si një “problem biomjekësor” i 

konteksteve kulturore, arsimore. 

Rreziku i etiketimit për gjithë jetën i vështirësive në të nxënë. 

Rreziku i etiketimit për gjithë jetën i vështirësive në të nxënë. 

 

6.15. Rekomandime 

Çfarë mund të rekomandojmë në mënyrë modeste? 

Partnerët e shkollës të intervistuar dhe të anketuar,  vlerësojnë një sërë faktorë 

kyç që ndikojnë në zbatimin e EGJ: 

 Identifikimi i hershëm i nevojave të veçanta të edukimit tek nxënësit; 

 Nxitja e komunikimit me prindërit për të inkurajuar mbështetjen e tij;  

 Njohja dhe pranimi i  nxënësve me NVE nga ana e stafit të shkollës;   

 Promovimi i një kulture tolerante dhe harmonike në shkollë; 

 Edukimi i prindërve  për njohjen dhe pranimin e NVE; 

 Nxitja e njohurive profesionale të mësuesve së bashku me aftësinë për  

zbatimin e këtij  edukimi;            

 Politika dhe kultura shkollore të edukojë empatinë dhe përkujdesjen mes gjithë  

anëtarëve të saj;  

 Forcimi i qëndrimeve bashkëpunuese dhe të pranimit të nxënësve normalë;  

 Trajnimi i mësuesve dhe organizimi i ndihmës mësuesve;  

 Rritja e numrit të punonjësve sociale, psikologëve shkollore; 

 Mësuesit të shpenzojnë më shumë kohë për t‟u përkujdesur ndaj nxënësve;  

 Qeveria të shtojë  burime plotësuese për shkollat në zbatim të EGJ; 

 Përmirësimi i transparencës së shkollave në mënyrë që prindërit të pajisen me  

informacion të mjaftueshëm; 
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 Krijimi i Komiteteve Multidisiplinare për identifikimin real të vështirësive në  

të nxënë dhe për ndërtimin e planeve individuale të edukimit sa më profesionale; 

 Shkollat duhet të ndërtojnë marrëdhënie bashkëpunimi me OJF, me shkollat  

speciale, me universitetet dhe institucionet e edukimit, për të krijuar  praktika të 

mirëmenduara për përgatitjen e studentëve mësues si dhe trajnimin e mësuesve.  

6.16. Rekomandime për studime të mëtejshme 

 

Të studiohet EGJ në një kontekst më të gjerë kulturor. 

Studimi i disa qëndrimeve më pak pranuese të EGJ nga  prindërit e NNVE. 

Të studiohet fenomeni i “mikropërjashtimit‟ të NNVE brenda shkollës 

gjithëpërfshirëse. 

Pse mosha 11 vjeç e nxënësve është më pak pranuese ndaj eksperiencës 

gjithëpërfshirëse në shkollë. 
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8.  Shtojcë    

 

Grafiku 2. Përqindja e pranimit sipas vendbanimit 
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Tabela 8. Testi Levene për homogjenitetin e variancave 

 

Statistika Levene df1 df2 Sig. 

0.93 3 259 0,831 

 

 

Tabela 9.  ANOVA për ndikimin e moshës së mësuesit në pranimin e përgjithshëm 

 

 Shuma e 

katrorëve df 

Katrori i 

mesatares F Sig. 

Ndërmjet 

grupeve 

1773.247 3 591.082 1.774 0.153 

Brenda 

grupeve 

86309.445 259 333.241   

Total 88082.692 262    

 

Tabela 12 .Testi Levene për homogjenitetin e variancave 

 

Statistika 

Levene df1 df2 Sig. 

1,378 3 130 ,252 

 

 

 

Tabela 13. ANOVA për ndikimin e moshës së prindit në pranimin e përgjithshëm 

 Shuma e 

katrorëve df 

Katrori i 

mesatares F Sig. 

Ndërmjet 

grupeve 
1381,705 3 460,568 1,552 ,204 

Brenda 

grupeve 
38577,310 130 296,749 

  

Totali 39959,015 133 
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Tabela 14. Testi post hoc- LSD për krahasimin e grupmoshave të ndryshme të prindit 

lidhur me nivelin e pranimit të NNVE 

 

Mosha e 

prindit 

(I) 

Mosha e 

prindit 

(J) 

Diferenca e 

mesatareve 

(I-J) 

Gabimi 

standard Sig. 

Intervali i besimit 95% 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

20-29 

30-39 -6,99063 5,85761 ,235 -18,5792 4,5979 

40-49 -1,81930 5,90601 ,759 -13,5036 9,8650 

50 ose më 

shumë 
7,23333 11,33980 ,525 -15,2011 29,6678 

30-39 

20-29 6,99063 5,85761 ,235 -4,5979 18,5792 

40-49 5,17133 3,13733 ,102 -1,0355 11,3781 

50 ose më 

shumë 
14,22396 10,17609 ,165 -5,9082 34,3561 

40-49 

20-29 1,81930 5,90601 ,759 -9,8650 13,5036 

30-39 -5,17133 3,13733 ,102 -11,3781 1,0355 

50 ose më 

shumë 
9,05263 10,20403 ,377 -11,1348 29,2401 

50 ose më 

shumë 

20-29 -7,23333 11,33980 ,525 -29,6678 15,2011 

30-39 -14,22396 10,17609 ,165 -34,3561 5,9082 

40-49 -9,05263 10,20403 ,377 -29,2401 11,1348 

*. Diferenca e mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.05. 

Tabela 16. Testi Levene për homogjenitetin e variancave 

 

Statistika 

Levene df1 df2 Sig. 

,344 3 115 ,793 

Tabela 17. ANOVA për ndikimin e moshës së prindit të NNVE në pranimin e 

përgjithshëm 

 

 Shuma e 

katrorëve df 

Katrori i 

mesatares F Sig. 

Midis grupeve 386,284 3 128,761 ,286 ,835 

Brenda 

grupeve 
51737,178 115 449,889 

  

Totali 52123,462 118 
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Tabela 18. Testi post hoc- LSD për krahasimin e grupmoshave të ndryshme të prindit në 

NNVE lidhur me nivelin e pranimit 

 

Mosha e 

prindit 

(I) 

Mosha e 

Prindit 

(J) 

Diferenca e 

mesatareve 

(I-J) 

Devijimi 

standard Sig. 

Intervali i besimit 95% 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

20-29 

30-39 6,59195 7,59897 ,387 -8,4601 21,6440 

40-49 4,46667 7,74501 ,565 -10,8747 19,8080 

50 ose më 

shumë 
6,19048 10,68913 ,564 -14,9826 27,3636 

30-39 

20-29 -6,59195 7,59897 ,387 -21,6440 8,4601 

40-49 -2,12529 4,21358 ,615 -10,4716 6,2210 

50 ose më 

shumë 
-,40148 8,48684 ,962 -17,2123 16,4093 

40-49 

20-29 -4,46667 7,74501 ,565 -19,8080 10,8747 

30-39 2,12529 4,21358 ,615 -6,2210 10,4716 

50 ose më 

shumë 
1,72381 8,61785 ,842 -15,3465 18,7941 

50 ose 

më 

shumë 

20-29 -6,19048 10,68913 ,564 -27,3636 14,9826 

30-39 ,40148 8,48684 ,962 -16,4093 17,2123 

40-49 -1,72381 8,61785 ,842 -18,7941 15,3465 

*. Diferenca e mesatareve është e vlefshme nga pikëpamja statistikore në nivelin 0.05. 

Tabela 20. Testi Levene për homogjenitetin e variancave 

 

Statistika 

Levene df1 df2 Sig. 

1,727 2 260 ,180 

 

Tabela 21.  ANOVA për ndikimin e eksperiencës së mësuesit  në pranimin e 

përgjithshëm 

 Shuma e 

katrorëve df 

Katrori i 

mesatares F Sig. 

Midis 

grupeve 
641,526 2 320,763 ,954 ,387 

Brenda 

grupeve 
87441,166 260 336,312 

  

Totali 88082,692 262 
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Tabela 23.  Pranimi i NNVE sipas kualifikimit të mësuesve 

 

Kualifikimi  Diplome Grada Master 

N N N N 

Të 

vlefshm

e 

Të 

humb

ura 

Mesat

arja 

Të 

vlefs

hme 

Të 

humb

ura 

Mesatarja Të 

vlefsh

me 

Të 

hum

bura 

Me

sat

arj

a 

Të 

vle

fsh

me 

Të 

hu

mb

ura 

Mesatarja 

Nx. me Paaftësi 

Degjimi Lehtë 

1 0 3 227 0 2,744493 2 0 2 33 0 2,969697 

Nx. me Paaftësi 

Degjimi 

Mesatar 

1 0 3 227 0 2 2 0 1,5 33 0 2,606061 

Nx. me Paaftësi 

Degjimi Rëndë 

1 0 3 227 0 1,431718 2 0 1 33 0 1,757576 

Nx. me Paaftësi 

Pamore Lehtë 

1 0 3 227 0 2,625551 2 0 2 33 0 3 

Nx. me Paaftësi 

Pamore 

Mesatar 

1 0 3 227 0 2,070485 2 0 1,5 33 0 2,454545 

Nx. me Paaftësi 

Pamore Rëndë 

1 0 3 227 0 1,484581 2 0 1 33 0 1,727273 

Nx. me Paaftësi 

Fizike Lehtë 

1 0 3 227 0 2,788546 2 0 3 33 0 3,151515 

Nx. me Paaftësi 

Fizike Mesatar 

1 0 3 227 0 2,273128 2 0 3,5 33 0 2,787879 

Nx. me Paaftësi 

Fizike Rëndë 

1 0 3 227 0 1,665198 2 0 1,5 33 0 2,181818 

Nx. me Paaftësi 

Intelektuale 

Lehtë 

1 0 3 227 0 2,700441 2 0 3 33 0 3,090909 

Nx. me Paaftësi 

Intelektuale 

Mesatar 

1 0 3 227 0 2,171806 2 0 3,5 33 0 2,727273 

Nx. me Paaftësi 

Intelektuale 

Rëndë 

1 0 3 227 0 1,678414 2 0 1 33 0 2,242424 

Nx. me 

Vështirësi 

Emocionale 

dhe te Sjelljes 

Lehtë 

1 0 3 227 0 2,85022 2 0 3 33 0 3,30303 

Nx. me 

Vështirësi 

Emocionale 

dhe te Sjelljes 

Mesatar 

1 0 3 227 0 2,348018 2 0 3,5 33 0 2,939394 

Nx. me 

Vështirësi 

Emocionale 

dhe te Sjelljes 

Rëndë 

1 0 3 227 0 1,837004 2 0 1,5 33 0 2,484848 

Nx. me 

Mungese 

Perqendrimi 

dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti 

Lehtë 

1 0 3 227 0 2,704846 2 0 3,5 33 0 3,151515 

Nx. me 

Mungese 

Perqendrimi 

dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti 

1 0 3 227 0 2,193833 2 0 3,5 33 0 2,727273 
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Mesatar 

Nx. me 

Mungese 

Perqendrimi 

dhe Çrregullim 

Hiperaktiviteti 

Rëndë 

1 0 3 227 0 1,744493 2 0 1,5 33 0 2,333333 

Nx. me 

Çrregullime 

Autizmi Lehtë 

1 0 3 227 0 2,440529 2 0 3 33 0 3 

Nx. me 

Çrregullime 

Autizmi 

Mesatar 

1 0 3 227 0 1,995595 2 0 3,5 33 0 2,666667 

Nx. me 

Çrregullime 

Autizmi Rëndë 

1 0 3 227 0 1,581498 2 0 1 33 0 2 

Nx. me 

Vështirësi 

Komunikimi 

Lehtë 

1 0 3 227 0 2,810573 2 0 3 33 0 3,090909 

Nx. me 

Vështirësi 

Komunikimi 

Mesatar 

1 0 3 227 0 2,290749 2 0 3,5 33 0 2,878788 

Nx. me 

Vështirësi 

Komunikimi 

Rëndë 

1 0 3 227 0 1,792952 2 0 1,5 33 0 2,212121 

Nx. me 

Vështirësi 

Specifike te te 

Mesuarit Lehtë 

1 0 3 227 0 2,814978 2 0 3,5 33 0 3,242424 

Nx. me 

Vështirësi 

Specifike te te 

Mesuarit 

Mesatar 

1 0 3 227 0 2,312775 2 0 3,5 33 0 3 

Nx. me 

Vështirësi 

Specifike te te 

Mesuarit Rëndë 

1 0 3 227 0 1,907489 2 0 2 33 0 2,636364 

 

Tabela 78. Dal mirë në provime 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 11 4,2 4,2 4,2 

Aspak Dakord 31 11,9 11,9 16,1 

Kundër 45 17,2 17,2 33,3 

Dakord 99 37,9 37,9 71,3 

Shumë Dakord 75 28,7 28,7 100,0 

Total 261 100,0 100,0  
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Tabela 79. Kam një sërë aftësish 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 12 4,6 4,6 4,6 

Aspak Dakord 31 11,9 11,9 16,5 

Kundër 28 10,7 10,7 27,2 

Dakord 106 40,6 40,6 67,8 

Shumë Dakord 84 32,2 32,2 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

 

Tabela 80. E kuptoj shpjegimin e mësuesit në klasë 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 5 1,9 1,9 1,9 

Aspak Dakord 13 5,0 5,0 6,9 

Kundër 35 13,4 13,4 20,3 

Dakord 107 41,0 41,0 61,3 

Shumë Dakord 101 38,7 38,7 100,0 

Total 261     100,0       100,0  

 

 

Tabela 81.Mund të mësoj vetëm 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative Percent 

Valid 

 6 2,3 2,3 2,3 

Aspak Dakord 47 18,0 18,0 20,3 

Kundër 75 28,7 28,7 49,0 

Dakord 76 29,1 29,1 78,2 

Shumë Dakord 57 21,8 21,8 100,0 

Total 261 100,0 100,0  
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Tabela 83.  Mund të marr pjesë në aktivitete jashtëshkollore 

Tabela 84.  Mund të marr pjesë në aktivitete publike dhe brenda shkollës 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative Percent 

Valid 

 6 2,3 2,3 2,3 

Aspak Dakord 16 6,1 6,1 8,4 

Kundër 37 14,2 14,2 22,6 

Dakord 132 50,6 50,6 73,2 

Shumë Dakord 70 26,8 26,8 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

 

Tabela 85. Kam një rreth shoqëror 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 6 2,3 2,3 2,3 

Aspak Dakord 6 2,3 2,3 4,6 

Kundër 11 4,2 4,2 8,8 

Dakord 129 49,4 49,4 58,2 

Shumë Dakord 109 41,8 41,8 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

Tabela 86. Mund të komunikoj me shokët e klasës 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 8 3,1 3,1 3,1 

Aspak Dakord 10 3,8 3,8 6,9 

Kundër 2 ,8 ,8 7,7 

Dakord 128 49,0 49,0 56,7 

Shumë Dakord 113 43,3 43,3 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e Vlefshme Cumulative Percent 

Valid 

 6 2,3 2,3 2,3 

Aspak Dakord 18 6,9 6,9 9,2 

Kundër 22 8,4 8,4 17,6 

Dakord 123 47,1 47,1 64,8 

Shumë Dakord 92 35,2 35,2 100,0 

Total 261 100,0 100,0  
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Tabela 87. Ia kaloj mirë me shokët e klasës 

 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e Vlefshme Cumulative Percent 

Valid 

 6 2,3 2,3 2,3 

Aspak Dakord 8 3,1 3,1 5,4 

Kundër 10 3,8 3,8 9,2 

Dakord 111 42,5 42,5 51,7 

Shumë Dakord 126 48,3 48,3 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

Tabela 89. Dua të shkoj në shkollë në orar 

  Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

 

 

 

 

Valid 

 3 1,1 1,1 1,1 

Aspak Dakord 7 2,7 2,7 3,8 

Kundër 13 5,0 5,0 8,8 

Dakord 104 39,8 39,8 48,7 

Shumë Dakord 134 51,3 51,3 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

 

Tabela 90. Jam i lumtur në shkollë 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 4 1,5 1,5 1,5 

Aspak Dakord 12 4,6 4,6 6,1 

Kundër 8 3,1 3,1 9,2 

Dakord 113 43,3 43,3 52,5 

Shumë Dakord 124 47,5 47,5 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

 

 

Tabela 91. Mund të përqëndrohem gjatë mësimit në shkollë 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 6 2,3 2,3 2,3 

Aspak Dakord 23 8,8 8,8 11,1 

Kundër 27 10,3 10,3 21,5 

Dakord 119 45,6 45,6 67,0 

Shumë Dakord 86 33,0 33,0 100,0 

Total 261 100,0 100,0  
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   Tabela 92.Nuk e shqetësoj mësimin e të tjerëve 

 Shpeshtia Përqindja Përqindja e 

Vlefshme 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 4 1,5 1,5 1,5 

Aspak Dakord 7 2,7 2,7 4,2 

Kundër 20 7,7 7,7 11,9 

Dakord 118 45,2 45,2 57,1 

Shumë Dakord 112 42,9 42,9 100,0 

Total 261 100,0 100,0  

 

 

 

1.Cronbach’s Alpha për pyetësorin e nxënësit. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,800 ,811 2 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Mes_A Mes_B 

Mes_A 1,000 ,682 

Mes_B ,682 1,000 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 
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Mes_A 3,1123 ,427 ,682 ,466 . 

Mes_B 3,3058 ,277 ,682 ,466 . 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

6,4181 1,173 1,08321 2 

 

2.Cronbach’s Alpha  për pyetësorin e prindit të nxënësit normal 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 126 92,0 

Excluded
a
 11 8,0 

Total 137 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,337 ,364 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
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A 2,7823 ,56413 126 

B 2,1502 ,64558 126 

C 2,9857 ,54914 126 

D 2,2163 ,76115 126 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 A B C D 

A 1,000 ,208 ,276 ,083 

B ,208 1,000 ,114 ,091 

C ,276 ,114 1,000 -,019 

D ,083 ,091 -,019 1,000 

 

3.Cronbach’s Alpha  për pyetësorin e prindit  të NNVE 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 99 83,2 

Excluded
a
 20 16,8 

Total 119 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,581 ,618 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

A 2,7113 ,60363 99 

B 2,2204 ,81079 99 

C 3,0444 ,59423 99 

D 4,3208 ,76848 99 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 A B C D 

A 1,000 ,144 ,467 ,326 

B ,144 1,000 ,267 ,011 

C ,467 ,267 1,000 ,515 

D ,326 ,011 ,515 1,000 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 9,5856 2,342 ,421 ,229 ,475 

B 10,0766 2,416 ,163 ,094 ,688 

C 9,2525 2,070 ,621 ,412 ,331 

D 7,9761 2,108 ,353 ,292 ,521 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12,2969 3,485 1,86680 4 
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4.Cronbach’s Alpha  për pyetësorin e stafit 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 126 47,9 

Excluded
a
 137 52,1 

Total 263 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,630 ,649 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

A 2,8604 ,66448 126 

B 2,2537 ,65008 126 

C 2,9762 ,53103 126 

D 2,9308 ,39825 126 

E 3,0238 ,49742 126 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 A B C D E 

A 1,000 ,198 ,258 ,163 ,103 
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B ,198 1,000 ,387 ,308 ,389 

C ,258 ,387 1,000 ,337 ,220 

D ,163 ,308 ,337 1,000 ,339 

E ,103 ,389 ,220 ,339 1,000 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 11,1845 2,182 ,259 ,082 ,655 

B 11,7912 1,859 ,479 ,264 ,523 

C 11,0687 2,141 ,456 ,228 ,542 

D 11,1141 2,450 ,420 ,202 ,575 

E 11,0211 2,314 ,377 ,205 ,582 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14,0449 3,131 1,76958 5 
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5.Korrelacioni i Prindit të nxënësit normal 

 

 

GRAPH/SCATTERPLOT(BIVAR)=Shkalla WITH Pranimi /MISSING=LISTWISE. 
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6.Korrelacioni i Prindit të NNVE 
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7.Korrelacioni  i Stafit 
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Abstrakt 
 

Abstract  

Fokusin kryesor të studimit e përbëjnë identifikimi i vështirësive në të nxënë në arsimin fillor dhe 

ndikimi i tyre në përfshirjen e nxënësve në klasa normale. Punimi do të përqëndrohet më së shumti në 

qëndrimin që mbajnë nxënësit, prindërit dhe mësuesit në njohjen e këtyre vështirësive, pranimin e tyre 

dhe krijimin e shanseve të barabarta në shkollat e zakonshme. 

Llojet e ndryshme të vështirësive në të nxënë si dhe shkalla e zhvillimit të tyre ndikojnë dukshëm 

në  përfshirjen dhe integrimin e nxënësve në veprimtari mësimore ndërvepruese. 

Studimi i vështirësive në të nxënë ka një rëndësi të veçantë  në pikëpamjen njohëse dhe 

metodologjike me qëllim hartimin e strategjive të mësimdhënies, trajtimit të paaftësive në të mësuar 

dhe përfshirjes të të gjithë nxënësve në veprimtari mësimore. 

Në pikëpamjen sociale studimi do të evidentojë rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriut në 

fushën e edukimit për të përfituar mundësi të barabarta shkollimi për të gjithë. 

Proçesi i gjithëpërfshirjes së nxënësve me NVE është një realitet jo vetëm i pranuar, por edhe një 

veprimtari konkrete në shkollat tona. Faktorët kryesorë që ndërveprojnë në institucionin shkollor, 

brenda dhe jashtë saj, mësuesit, nxënësit, prindërit, me njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e tyre, do të 

mundësojnë suksesin e këtij procesi. 

Popullata e studimit janë mësues të arsimit bazë, niveli i I,II, prindër të fëmijëve me NVE, prindër 

të fëmijëve normalë, nxënës në Rajonin e Korçës ( Korçë, Pogradec, Bilisht, Ersekë). Nga kjo popullatë 

u zgjodhën si kampionë 263 mësues që përbënin 38% të  665 mësuesëve gjthsej, 119 prindër të 

nxënësve me NVE, 137 prindër të nxënësve normalë, 261 nxënës që përbënin 2,4% të 11462 nxënësve 

gjithsej. 

Për realizimin e studimit u përdorën katër pyetësorë të strukturuar :1.Pyetësori i nxënësit; 1. 

Pyetësori i stafit; 3. Pyetësori i prindit të NNVE; Pyetësori i prindit të nxënësit normal. Në pjesën e 

parë pyetësorët përmbajnë pohime që përfshijnë karakteristika demografike. 

Të dhënat u analizuan me anë të paketës statistikore për shkencat sociale (SPSS). 

Fjalë kyçe: Nxënës me vështirësi në të nxënë, edukim gjithëpërfshirës, plan individual,shkallët dhe 

llojet e vështirësive në të nxënë, pranimi në klasa normale, performancaakademike,sociale, emocionale 

e nxënësve. 
 

 

Abstract 

The main focus of this study consists on the identification of learning difficulties in primary 

education and their impact on the involvement of students in normal classes. The paper will focus 

mainly on the position held by the students, parents and teachers in recognition to these difficulties, 

their acceptance and the creation of equal opportunities in mainstream schools. 

Different types of learning difficulties and the degree of their development significantly affect the 

inclusion and integration of students in interactive learning activities. 

Under cognitive and methodological point of view, the study of learning difficulties has a special 

importance for designing teaching strategies in the treatment of learning disabilities and inclusion of all 

students in learning activities. 

Under the social perspective the study will highlight the importance of respecting human rights in 

the field of education in order to obtain equal educational opportunity for all. 

The inclusion process of special need students is not only a non-accepted reality, but also a concrete 

activity in our schools. The main factors that interact in the academic institution, inside and outside, 

including teachers, students, parents, the knowledge, skills and attitudes will enable the success of this 

process. 

The population of the study is based on elementary teachers, level I and II, parents of special need 

children, parents of normal children, students in the region of Korça (Korçë, Pogradec, Bilisht, Ersekë). 

Among this population, 263 teachers were selected as samples and they constituted 38% of the total of 

665 teachers, 119 parents of special need students, 137 parents of normal children, and 261 students 

who constituted 2.4% of the 11,462 total students. 

To conduct the study four structured questionnaires were used: 1. Student questionnaire; 2. Staff 

Questionnaire; 3. Special need parent questionnaire; normal parent questionnaire. The first part of these 

questionnaires contains statements that include demographic characteristics. 

The data were analyzed through the social sciences statistical package (SPSS). 

Key words: students with learning difficulties. Inclusive education, individual design, levels and 

types of learning difficulties, acceptance in the normal classes, academic, social, emotional 

performance of the students. 


