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ABSTRAKTI
Për të vlerësuar nxënësit mësuesit përdorin forma dhe lloje të ndryshme të vlerësimit
varësisht nga qëllimi i përdorimit të vlerësimit. Por, vlerësimi i nxënësve në përgjithësi si
dhe metodat, format apo llojet e ndryshme të vlerësimit mund të mos kenë të njëjtin ndikim
në motivimin e nxënësve. Qëllimi i këtij punimi është të studioj ndikimin që mund të ketë
vlerësimi formues në motivimin e nxënësve për të mësuar. Fillimisht ky punim studion
nëse vlerësimi formues ka ndikim në motivimin e nxënësve dhe për më tepër, a është ai
ndikim pozitiv apo negativ për motivimin e nxënësve. Gjithashtu kjo tezë studion nëse
vlerësimi formues ka të njëjtin ndikim në motivimin e të gjithë nxënësve apo ndikon në
mënyra të ndryshme. Për ta arritur qëllimin e këtij punimi, mblidhen të dhëna nga disa
burime. Instrumentet e përdorura në studim janë intervistat, pyetësorët dhe ҫeklistat.
Përdorimi i këtyre instrumenteve u realizua në gjashtë shkolla fillore të rrethit të Strugës:
,,Nuri Mazari” –Dollogozhdё, ,,Ashim Agushi” –Ladorishtё, ,,Orhan Xhemaili”- Tatesh i
Epërm, ,,Vëllezërit Milladinovci”- Strugë, ,,Murat Labunishti”- Labunisht dhe ,,Zini Hani”
–Veleshtë. Mbledhja e të dhënave u bë përmes aplikimit të tre llojeve të pyetësorëve dhe
atë: pyetësorit të mësuesve, pyetësorit të nxënësve dhe pyetësorit të prindërve. Gjithashtu
për të dhënë mendimin e tyre në mënyrë më të zgjeruar mësuesit dhe nxënësit u
intervistuan. Ndërsa vëzhgimi gjatë orëve mësimore u përdor për të parë aplikimin e
vlerësimit në klasë. Studim rasti i realizuar në kuadër të këtij studimi kërkimor u zhvillua
në shkollën fillore, ,,Nuri Mazari”, Dollogozhdë. Studim rasti zgjati katër muaj, 115
nxënësit pjesëmarrës në studim rasti u vëzhguan gjatë orëve mësimore të gjuhës angleze
për të parë ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e nxënësve për të mësuar gjuhën
angleze, si një gjuhë e huaj. Analizimi i nivelit të motivimit të nxënësve para dhe pas
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aplikimit të vlerësimit formues paraqet ndikimin që ka patur vlerësimi formues në
motivimin e nxënësve pjesëmarrës në këtë studim rasti. Analizimi i të dhënave të marra nga
intervistat dhe pyetësorët paraqet opinionin e mësuesve, nxënësve dhe prindërve për
vlërësimin, ndërsa rezulatet e ҫeklistave që u përdorën gjatë vëzhgimeve në orët mësimore
paraqesin aplikimin e vlerësimit në klasë.
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ABSTRACT
Depending on the purpose of using assessment, teachers use different forms and types of
assessment ёhen they assess their students. But, assessment in general, methods, forms and
types of assessment may not have the same effect on students’ motivation to learn. The aim
of this thesis is to study the effect that formative assessment could have on students’
motivation. First, this research study ёhether formative assessment affects students’
motivation; moreover, if it has a positive or negative effect on students’ motivation.
Furthermore, this thesis studies ёhether or not, assessment has the same effect on
motivating all students. To achieve the aim of the study, data are gathered from different
sources. Intervieёs, questionnaires and checklists are the instruments that are used in this
study. These instruments ёere used in six primary schools in Struga: Nuri Mazari–
Dollogozhda, Ashim Agushi –Ladorishte, Orhan Xhemaili- Tatesh i Eperm, Vëllezërit
Milladinovci- Struga, Murat Labunishti- Labunishte and Zini Hani–Veleshta. Three types
of questionnaires, Teachers’ questionnaire, Students’ questionnaire and Parents’
Questionnaire ёere used to gather data. Moreover, teachers and students ёere intervieёed to
express their opinion. On the other hand, the observations ёere used to see the application
of assessment during the lessons. The case study that ёas part of this thesis took place in the
primary school, Nuri Mazari - Dollogozhda. The case study ёas organized in four months,
115 students ёho participated in this study ёere observed during the English lessons to see
the effect of formative assessment on students’ motivation to learn English as a foreign
language. The analyses of students’ level of motivation before and after the application of
formative assessment shoё the effect that formative assessment had on students’
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motivation. The analyses of data gathered from the intervieёs and questionnaires shoё the
teachers, students and parents’ opinion about assessment; moreover, the results of the
checklists that ёere used during the lessens shoё the application of assessment in the
classroom.
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KAPITULLI I: HYRJE
1.1. Përcaktimi i problemit
Vlerësimi është pjesë e rëndësishme e procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies që
finalizon punën e kryer nga nxënësit dhe mësuesit duke paraqitur rrezultatet e arritura të
nxënësve. Vazhdimisht nxënësit vlerësohen në mënyra të ndryshme varësisht nga qëllimi
për ҫfarë përdoret vlerësimi. Me vlerësim nuk duhet të nënkuptohet vëtëm nota në fund,
vlerësimi i nxënësve duhet të bëhet vazhdimisht, sepse ai është pjesë përbërëse e
mësimdhënies siҫ thonë Shermis & Di Vesta (2011:83) vlerësimi duhet të shikohet si një
“pjesë e brendshme” e mësimdhënies jo si një “shtojcë e ndarë” nga mësimdhënia.
Të qënit të motivuar është një element shumë domethënës për suksesin e nxënëve. Nxënësit
e domotivuar nuk paraqesin interesim gjatë orës mësimore dhe është shume e vështirë,
ndonjëhere edhe e pamundur për ti motivuar dhe për ti angazhuar në mësim. Ndërsa nga
ana tjetër, nxënësit e motivuar janë ato të cilët shkojnë me dëshirë në shkollë, dëgjojnë
mësuesin me vëmendje, janë aktiv gjatë orës mësimore, janë të gatshëm për të zgjedhur
detyrat në klasë, me dëshirë kryejnë detyrat e shtëpisë, si rrjedhojë këto janë nxënësit që
janë edhe më të sukseshëm. Në motivimin e nxënësve ndikojnë shume faktor, si faktor
jashtë klase ashtu edhe faktor brenda klasës. Jo, të gjithë faktorët që mund të ndikojnë në
motivimin e nxënëve janë në dorën e mësuesve ose nxënësve. Për këtë arsye, ato duhet të
mundohen ti vënë në përdorim efikas ato faktorë të cilët i posedojnë. Një nga faktorët që
mund të ketë një ndër ndikimet kryesore në motivimin e nxënësve është vlerësimi i tyre nga
ana e mësuesve. Vlerësimi në përgjithësi mund të ketë ndikim në motivimin e nxënësve,
llojet dhe metodat e ndryshme të vlerësimit mund të ndikojnë në mënyra të ndryshme në
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motivimin e nxënësve, ato mund të ndikojnë edhe pozitivisht edhe negativisht në motivimin
e nxënësve. Vlerësimi i nxënësve duhet të bëhen më mënyrë sa më profesionale që të jetë e
mundu për ta përdorur atë si një mjet që do të ketë ndikim pozitiv për motivimin e
nxënësve për të mësuar. Edhe puna e mësuesit është më e lehtë dhe në të njëjtën kohë edhe
më frytëdhënëse kur nxënsit janë të motivuar për mësim.

1.2. Qëllimi dhe objektivat e studimit
Vlerësimi i nxënësve mund të konsiderohet si një pjesë delikate e procesit të mësimdhënies
dhe mësimnxënies, që mund të ndikojë drejtëpërdrejtë në mbarëvajtjen e këtij procesi si
dhe në marrëdhënien që krijohet midis mësuesit dhe nxënësve. Për më tepër, vlerësimi
mund të jetë një faktorë i rëndësishëm që mund të ndikojë në krijimin e personalitetit të
nxënësve duke ndikuar në motivimin e nxënësve për të mësuar dhe dëshirën e tyre për të
shkuar në shkollë. Qëllimi i këtij studimi është të trajtoj ndikimin që mund të ketë vlerësimi
formues në motivimin e nxënësve për të mësuar. Relizimi i qëllimit të këtij studimi bëhet
përmes përdorimit të instrumenteve të shfrytëzuara për këtë studim, analizimit të
përgjigjeve të mësuesve dhe nxënësve në pyetjet e pyetësorëve dhe intervistave përkatëse
dhe gjithashtu opinionit të prindërve të dhënë në përgjigjet e pyetësorit për prindërit. Të
dhënat e marra nga ҫeklistat e përdorura gjatë vëzhgimeve në orët mësimore dhe rezultatet
e studim rastit shërbejnë gjithashtu në realizimin e qëllimit të këtij studimi, për të parë
ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e nxënësve për mësim.
Për të patur një atmosferë të përshtatëshme për mësim duhet të ketë një frymë pozitive
brenda klasës. Qëllimi i vlerësimi formues nuk është thjeshtë të vlerësoj nxënësit me një
notë, por të jetë në funksion gjatë gjithë procesit tё mёsimdhёnies dhe mёsimnxёnies, pra ti
kenë nën vëzhgim dhe ti vlerësoj nxënësit vazhdimisht, për t’ju dhënë nxënësve një fitbek
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për punën e bërë në një detyrë të caktuar, për të infomuar nxënësit me përparësit dhe
mangësit që mund të kenë dhe për ti shfrytëzuar ato si pikë referimi për të ardhmen. Testet
që përdoren për vlerësim formues mund të realizohen thjeshtë për të identifikuar problemet
dhe vёshtirёsitё që mund të kenë nxënësit, pa patur për qëllim vlerësimin e nxënësve me
notë (Garo, 2013: 198). Garo (2013: 171) gjithashtu thonë se nota mund të ketё efekte
negative te nxënësit dhe një nga këto efekte negative është ndikimi negative që mund të
shkaktoj nota në motivimin e nxënësve. Faktorët të cilët ndikojnë në motivimin e nxënësve
për të mësuar janë të shumtë si brenda ashtu edhe jashtë klasës. Gjinia mosha dhe suksesi i
nxënësve janë tre nga faktorët që mund të ndikojnë në motivimin e nxënësve. Këto tre
faktor janë marrë në konsideratë për t’u analizuar duke shfrytëzuar të dhënat e marra nga
studim rasti. Qëllimi i të cilit ishte për të studiuar ndikim e vlerësimit formues në
motivimin e nxënësve gjatë orëve të gjuhës angleze. Të dhënat e marra për nxënësit dhe
analizimi i nivelit të motivimit të nxënësve para dhe pas aplikimit të vlerësimit formues
jepin rezultatin e ndikimit të vlerësimit formues në motivimin e nxënësve në klasë. Por, të
dhënat e marra gjatë studimimit u përdorën gjithashtu për të analizuar ndikimin që mund të
ketë mosha, suksesi dhe gjinia e nxënësve në motivimin e nxënësve, pra për të parë nëse
ekziston korrelacion midis moshës së nxënësve dhe nivelit të motivimit të tyre, suksesit të
nxënësve dhe nivelit të motivimit të tyre, si dhe gjinisë dhe nivelit të motivimit të nxënësve.
Të gjithë faktorët që ndikojnë në motivimin e nxënësve si faktorët brenda klasës, por edhe
ato jashtë klasës mund të ndikojnë gjithashtu edhe në suksesin e nxënësve.

1.3.Pёrshkrim i shkurtёr i metodologjisё
Metodologjia që përdoret për realizimin e këtij qëllimi është e gjërë duke përfshirë
përgatitjen dhe përdorimin e pyetësorëve, intervistave, vëzhgimeve gjatë orëve mësimore si
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dhe realizimin e një studim rasti. Metoda pёr mbledhjen e tё dhёnave e pёrdorur nё kёtё
studim ёshtё metodё mikse, pasiqё nё studim janё pёrdor tё dhёna tё mbledhura me anё tё
pyetёsorёve, tё dhёna tё cilat mund tё paraqiten nё mёnyrё numerike por gjithashtu nё
studim janё aplikuar edhe intervistat, qё japin tё dhёna cilёsore, ato paraqesim opinionin e
tё intervistuarve nё mёnyrё mё tё zgjeruar. Tё dhёna cilёsore gjithashtu u mblodhёn edhe
gjatё vёzhgimeve nё orёt mёsimore. Studimi pёrfshiu gjashtё shkolla fillore tё Strugёs.
Mendimi i mësuesve, nxënësve dhe përindërve për ndikimin e vlerësimit formues në
motivimin e nxënësve paraqitet përmes përgjigjeve të tyre në pyetësorët përkatës me
mundësi të shumëfishta për përgjegjje në të gjitha pyetjet e pyetësorëve. Mësuesit dhe
nxënësit si dy ndër faktorët të përfshirë për ҫdo ditë dhe në mënyrë më të drejtëpërdrejtë në
procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, japin mendimin e tyrë në mënyrë më të
zgjeruar në pyetjet e intervistave. Të dhënat e mbledhura nga vëzhgimet paraqesin të dhëna
të marra në teren për aplikimin e vlerësimit gjatë orëve të ndryshme mësimore. Të dhëna
për ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e nxënësve mirren nga studim rasti që
zgjati 4 muaj, ku morën pjesë 115 nxënës të shkollës fillore ,,Nuri Mazari” Dollogozhdë,
Strugë.
1.3.1. Hipotezat e studimit

Studimi ka një hipotezë kryesore:
1. Vlerësimi formues ndikon pozitivisht në motivimin e nxënësve për të nxënë në
gjuhën angleze.
dhe njё nёn hipotёzё:
1.1. Vlerёsimi formues ka tё njёjtin ndikim nё motivimin e tё gjithё nxёnёsve.
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1.3.2. Pyetjet kërkimore

1. A ndikon vlerësimi formues pozitivisht në motivimin e nxënësve për të nxënën në
gjuhën angleze?
2. A ekziston korrelacion midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe mendimit tё
tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin pёr mёsuesit
3. A ekziston korrelacion midis gjinisё sё nxёnёsve dhe mendimit të tyre për ҫështjet
e trajtuara në pyetësorin për nxënësit?
4. A ekziston korrelacion midis klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe mendimit të
tyre për ҫështjet e trajtuara në pyetësorin për nxënësit?
5. A ekziston korrelacion midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre?
6. A ekziston korrelacion midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre?
7. A ekziston korrelacion midis gjinisё sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre?
1.3.3 Variablat e studimit

Formulimit i hipotezёs sё studimit, e cila paraqet korrelacionin qё mund tё ekzistoj
ndёrmjet vlerёsimit formues dhe motivimit tё nxёnёsve, paraqet edhe variablat e studimit.
Vlerёsimi formues ёshtё variabli i pavarur nё kёtё studim, ndёrsa motivimi i nxёnёsve ёshtё
variabli i varur. Pra, motivimi i nxёnёsve nё klasё mund tё ndikohet nga vlerёsimi formues,
i cili, parqitet si njё variabёl nominal, ndёrsa motivimi i nxёnёsve paraqitet si variabёl
ordinar, pasiqё nxёnёsit ndahen nё grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit qё ato kanё. Pёr tre
pyetjet e fundit kёrkimore motivimi i nxёnёsve ёshtё variabёli i varur ndёrsa, mosha,
suksesi dhe gjinia e nxёnёsve janё varibёla tё pavarur.
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1.4. Stuktura e tezës
Kjo tezë është organizuar në katër kapituj Kapitulli I: Hyrje, Kapitulli II: Skeleti teorik dhe
modeli analitik i tezes, Kapitulli III: Analiza e rezultateve, Kapitulli IV: Përfundimet,
Referencat dhe Shtojcat.
Kapitulli i parë, Parathënia, prezanton dhe shpjegon problematikën e studimit, qëllimin dhe
objektivat e studimit, pyetjet kërkimore, përmbledhje të shkurtër të literaturës si dhe përmes
përshkrimit të shkurtër të metodologjisë jep edhe argumentet kryesore. Pra, ky kapitull
është një përmbledhje rreth studimit.
Kapitulli i dytë, Skeleti teorik dhe modeli analitik i tezes, paraqet përshkrimin e literaturës
të përdorur në punim në mënyrë më të detajuar duke përmendur konceptet kryesore që janë
përdorur në punim. Ky kapitull përfshinë gjithashtu një përshkrim më të detajuar të
metodologjisë që përdoret në këtë punim, duke përshkruar strategjinë e përdorur,
përshkrimin e pjesëmarrësve në studim, dhe organizimin e studim rastit, si pjesë e kësaj
teze.
Kapitulli i tretë është kapitull i analizës që paraqet gjetjet nga puna në teren. Fillimisht
paraqet dhe analizon rezulatet e të dhënave të marra nga intervistat e mësuesve dhe
nxënësve të intervistuar për këtë studim, pjesa e dytë e analizës bënë paraqitjen dhe
analizimin e të dhënave të marra nga pyetësorët e mësuesve, nxënësve dhe prindërve, në
pjesën e tretë bëhet paraqitja dhe anaizimi i të dhënave të marra me ҫeklista nga vëzhgimet
e kryera në klasë dhe në pjesën e katër të analizës, bëhet paraqitja dhe analizimi i të
dhënave të marra nga studim rasti i realizuar për këtë kërkim.
Kapitulli i katërt, Përfundimet, është një përmbledhje e detajuar e pjesëve kryesore të temës
e bazuar mbi rezultatet dhe analizën e të dhënave si cilësore ashtu edhe atyre sasiore.
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Referenca paraqet listën e literaturës së përdorur.
Shtojcat paraqesin pyetjet e intervistave të mësuesve dhe nxënësve, pyetesorët e mësuesve,
nxënësve dhe prindërve, ҫeklistat e pёrdorura gjatё studimit, dhe tabela të rezultateve nga
studim rasti.

1.5. Problemet e parashikuara
Studimet kërkimore trajtojnë tema aktuale dhe përfshinë në studim pjesëmarrës të
ndryshëm, për këto arsye ato ballafaqohen si me problem që mund të parashikohen që para
fillimit të studimit ashtu edhe me problem që studiuesi has gjatë studimit. Për të patur një
organizim sa më të mirë të studimit bëhet parashikimi i problemeve të mundshme, që mund
të ndodhin gjatë studimit. Parashikimi i problemeve para kohe është masë preventive që
ndalon që të ndodhin ato problem, ose mund të parashikohet një zgjidhje për problemet e
mundshme.
Gjatë këtij studimi ekziston mundësia për paraqitjen e disa problemeve. Një prej tyre mund
të jetë kontakti me pjesëmarrësit. Numri i pjesëmarrësve në këtë studim nuk është një
numër i vogël dhe për më tepër pjesëmarrësit janë nga vendbanime të ndryshme. Për këtë
arsye fillimisht u organizuan takime me drejtorët dhe disa nga mësuesit, të cilët punojnë në
shkollat pjesëmarrëse në këtë studim, atyre iu shpjegua qëllimi i studimit kërkimor si dhe
mënyra e menduar e metodave që do të aplikoheshin gjatë studimit. Këto njerëz të
informuar për organizimin e studimin ndihmojnë në mbarëvajtjen e tij. Problem tjetër mund
të jetë plotësimi i pyetësorëve. Pjesëmarrësit në studim mund të mos jenë të mësuar më
plotësimin e pyetësorëve. Për të evituar këtë problem, në formë të shkruar, në fillim të
ҫdonjërit nga pyetësorët, janë dhënë informacione për mënyrën e përdorimit të
pyetësorëve.
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KAPITULLI II: SKELETI TEORIK DHE
MODELI ANALITIK I TEZЁS
2.1 Pasqyra e literatures
Në përgjithësi jeta e njerëzve është dinamike, gjithmonë në lëvizje dhe e mbushur me plot
ndryshime, të cilat ndodhin në të gjitha sferat e jetës. Procesi arsimor, si një nga fushat më
të rëndësishme në jetën e njërëzve ndryshon gjithashtu, duke aplikuar gjithmonë metoda të
reja për mësimdhënie dhe mësimnxënie. Kompleksiteti dhe shumëdimensionaliteti i
ndryshimeve shoqërore-politike në Republikën e Maqedonisë drejtëpërsëdrejti reflektohen
edhe në strukturimin , funksionimin dhe organizimin e sistemit arsimor (Murati, 2004:
384). “Qeveria luan një rol kritik në aplikimin e reformave gjërësisht” (Fullan, 2007, 324).
Mësuesit duhet ti aftësojnë nxënësit që të mundohen të gjejnë zgjidhje për sfidat që mund ti
hasin, nxënësit duhet të përpiqen “që të dinë se ҫfarë të bëjnë, në situata kur ato nuk e dinë
se ҫfarë duhet të bëjnë” (Claxton, 1998, e cituar në: Weeden, Winter and Broadfoot, 2002:
9). Nxënësve nuk duhet ti servohen zgjedhje të gatshme për ҫfarëdolloj problemi, por ato
duhet të pregatiten që të ballafaqohen vetë me problemet. “Vetëm një njeri i paisur me
dijet e duhura është në gjendje të përpunojë më tej informacionin dhe ta përdorë atë për të
ndërtuar dije të re” (Nathanaili, 2013: 3). Informacioni që i jepet nxënësve duhet të jetë i
përshtatshëm për nivelin e nxënësve dhe për qëllimet e lëndës mësimore, gjithashtu edhe
mënyra e vlerësimit duhet të zgjidhet dhe përdoret me kujdes nga ana e mësuesve, sepse
suksesi i nxënësve që paraqitet përmese vlerësimit të dhënë nga mësuesit, ndikon në
krijimin e një vetëbesimi te nxënësit, ndjesi e cila i motivon nxënësit për të patur sukses.
“Suksesi nuk i vë nxënësit në siklet, por përkundrazi mund ti ҫojë drejt një vetëbesimi më
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të madhë si në situata akademike ashtu edhe në situata socile”(Jensen,2003: 3). Kraja
(2006) “është thënë se të nxënit është një proces i motivuar”, për më tepër, ai thotë se
fëmijët mësojnë nga interesi dhe kurreshtja që kanë jo nga tendenca për të kënaqyr të
rriturit” (Kraja, 2006:246-247).
Procesi i mësimdhënies dhe mësimnxënies është proces i gjatë i përbërë nga disa pjesë.
Vlerësimi i nxënësve është një pjesë e rëndësishme e këtij procesi sepse finalizon rezultatet
e punës së mësuesve, si dhe angazhimit dhe përpjekjes së nxënësve për të arritur sukses.
Procesi i mësimdhënies dhe mësimxënies është dinamik, vlerësimi si pjesë e këtij procesi
vazhdimisht ndryshon me aplikimin e metodave dhe teknikave të reja. Procesi i
mësimdhënies dhe mësimnxënies përbëhet nga disa pjesë dhe vlerësimi është një prej tyre.
“Qëllimi kryesor i përdorimit të vlerësimit duhet të jetë për të mbështetur të nxënit”.
(Black and Ёiliam, e cituar në: Gardner, 2012: 11). “Të nxënëit është një proces kompleks.”
(Broadfoot, Weeden &Winter, 2002: 9). “Të nxësh, do të thotë të përdorësh njohurit e
mëparshme” (Karameta 2014: 83). Si pjesë e rëndësishme e procesit të mësimdhënies dhe
mësimnxënëies, vlerësimi është studiuar nga autor librash dhe studiues të ndryshem, të cilët
kanë paraqitur rezultatet e punës së kryer nga vetë ato në lidhje me vlerësimin, në libra, në
artikuj revistash dhe në punime të tyre. Mënyra e kontrollimit dhe vlerësimi të njohurive të
nxënësve ka kaluar një rrugë të gjatë me ndryshime në bazë të ndryshimeve që kanë
ndodhur në pjesët e tjera të procesit të edukimit. “Kontrollimi i parë është konstatuar që në
lashtësi, duke u pasuruar gradualisht” (Kraja, 2006:316). Earl (2003) kur flet për shkollën
dhe për ndërthurjen e vlerësimit dhe të nxënit thotë që mësuesit e konsiderojnë “vlerësin si
pjesën më të vështirë’’ (Earl 2003:26). Të njëjtën gjë pohon edhe (Garo 2013:198) i cili
thotë se mësuesit gjenden përpara një përgjesësie të madhe kur ato i vlerësojnë nxënësit
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duke i vënduar nota atyre, gjë që e bënë vlerësimin një pjesë të vështirë të mësimdhënies,
për më tepër ai e konsideronë vlerësimin e nxënësve si një nga përgjegjësitë më të mëdhaja
që ka mësuesi në klasë. “Mësuesit duhet të kërkojnë mundësi për ti bashkuar forcat e tyre
me të tjerët dhe duhet të kuptojnë se janë pjesë e një lëvizjeje më të gjërë për zhvillimin e
një shoqërie të nxënit përmes punës së tyre me nxënësit dhe prindërit” (Fullan, 2010:61).
Por, përsëri vlerësimi i nxënëve mbetet detyrë e mësuesve të cilën duhet ta kryen në mënyrë
sa më korrekte. Por, cila është ajo mënyrë? Vazhdimisht po aplikohen metoda të ndryshme
për vlerësimin e nxënësve, për të parë se cila prej tyre është më e përshtatshme për tu
përdorur nga mësuesit. Ekzistojnë forma të ndryshme të vlerësimit të cilat aplikohen në
bazë të qëllimit për ҫfarë përdoret vlerësimi, jo ҫdolloj vlerësimi është i përshtatshëm në të
gjithë raset. Vlerësimi diagnostik përdoret në fillim të një kursi, përpara se të jetë aplikuar
mësimdhënia dhe shërben për të përcaktuar nivelin e nxënësve në bazë të njohurive që ato
kanë paraprakisht për atë temë apo në përgjithësi për kursin që do të ndjekin. Shpeshëherë
është i aplikueshëm për rangimin e nxënësve nëpër klasa sipas nivelit të njohurive të tyre në
një sferë të caktuar, gjithashtu i përdorur edhe nga mësuesit për ta patur si pikë referimi në
përpilimin e kurikulës së kursit apo lëndës mësimore që do të ndjekin nxënësit. Jep
informacion për duturitë e nxënësve, ҫfarë niveli të njohurive kanë në atë lëmi, fushë, apo
lënd mësimore ku ato testohen dhe do të duhet të bëhet ndërlidhja për të vazhduar me
pjesën tjetër të diturive që do të duhet të mësojnë nxënësit. Vlerësimi përmledhës paraqet
disi të kundërtën e vlerësimit diagnostik, nuk ndodh në fillim, por në fund të një kapitulli,
kursi, apo semestri. Ky shërben për të testura njohuritë që ka marrë nxënësi pasi të jetë
zhvilluar mësimdhënia, dhe paraqet rezultater e nxënësve. Vlerësimi formues paraqet
vlerësimin që ndodhë në një periudhë më të gjatë në krahasim me dy llojet e tjera të
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vlerësimit, ai ndodhë gjatë procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies, mësuesi i
informon nxënësit për: progresin e kryer, për mangësitë që kanë, dhe mbështet vlerësimin e
kryer mbi bazën e informacioneve të shumta që kanë mbledhur nxënësit gjatë gjithë kohës.
Secili llojë i vlerësimit ka kohën dhe vendin e veҫantë kur duhet të përdoret, gjë që i jep
atyre rëndësi të posaҫme.
Përveҫ faktit që vlerësimi ka funksion të rëndësishëm për periudhën kur nxënësit janë në
shkollë, ai vazhdon të mbetët i rëndësishëm edhe pasi nxënësit e kanë kryer shkollimin, jo
vetëm për faktin që rrezultatet që kanë arritur ato gjatë shkollimit ndikojnë në shkollimin e
tyre të mëtutjeshëm dhe për orientimin e tyre në jetë pas shkollimit, vlerësimi ka ndikim
edhe në anën psikologjike të njerëzve, sepse vlerësimi lë mbresa në kujtesën e njerëzve për
periudhën kur ato kanë qenë në shkollë. Sipas Broadfoot, Weeden &Winter (2002:15)
njerëzit i lidhin edhe momentet më të mira në shkollë, por edhe ato më të vështirat gjatë
vlerësimit, nëse do të pyeten të tregojnë, qoftë diҫka të mirë ose të keqe gjatë periudhës kur
ato kanë qenë në shkollë, njerëzit do të tregojnë ndonjë ngjarje që i ka ndodh atyre në lidhje
me vlerësimin.
2.1.1.Përkufizimet e koncepteve kryesore
2.1.1.1.Vlerësimi

Vlerësimi si pjesë përbërëse e procesit arsimor është studiuar dhe definuar nga studiues të
ndryshëm të kësaj fushe . “Vlerësimi është mbledhje sistematike e të dhënave për mënyrën
se si mësojnë nxënësit, duke përdorur kohën, diturinë, eksperiencën, dhe burimet që i kanë
në dipozicion, për të vënë në dijeni vendimet që ndikojnë në mënyrën se si mësojnë
nxënësit”. (Ёalvoord, 2010: 2) “Vlerësimi është procesi i përshkrimit të progresit të
nxënësve drejtë një qëllimi” (National Middle School Association, 2010). “Vlerësimi është
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proces i mbledhjes së të dhënave me qëllim për të marr vendime në lidhje me studentët ose
shkollat” (Salvia, Yesseldyke & Bolt, 2009: 4). Vlerësimi duhet të jetë i përshtatshëm për
nxënësit që të ndikojё pozitivisht në mësimnxënie. Lidz e konsideron vlerësimin si
“aktivitet mendor të vlerësuesit” sipas tij “vlerësimi nuk ndodh në një cop letre por në
mendjen e presonit që bashkon dhe interpreton informacionin” (Lidz, 2003:2)
2.1.1.2.Vlerësimi diagnostik

Vlerësimi diagnostik përdoret kryesisht për të parë nivelin e njohurive që nxënësit i
posedojnë në lidhje me një lëmi të caktuar para se të ndodh procesi i mësimdhënies.
“Vlerësimi diagnostik identifikon vështirësit dhe problemet e të nxënit” (Peshkepia, 2012:
164). Ky lloj vlerësimi është “hapi i parë me vlerë” në procesin e gjatë të mësimdhënies
dhe mësimnxënies, vlerësim ky që “kontrollon njohuritë paraprake të nxënësve” (Wragg
1997: 25). Vlerësimi diagnostik jep informacion për diturit e nxënësve, për atë që nxënësit
e dinë para se të fillohet diҫka e re, një kapitull, një temë, një semestër, apo një vit
akademik. “Vlerësimi diagnostik ofron informacion të thelluar për aftësitë dhe nevojat e
nxënësve”(Chafouleas, Riley-Tillman & Sugai, 2007:7)
2.1.1.3.Vlerësimi formues

Vlerësimi formues ka qenë pikë studimi dhe vazhdon të paraqes interes për shumë studiues.
“Termi vlerësim formues është përdorur për herë të parë në vitin 1967 nga Michael
Scriven, për të përshkruar rolin që vlerësimi mund të ketë në përmirësimin e kurikulës në
vazhdim e sipër” (Scriven, 1967: 41, cituar në: William, 2011). “Ndërsa në vitin 1998,
vlerësimi formues u bë i përhapur më gjërësisht me publikimin e artikullit të titulluar
,,Vlerësimi dhe të nxënit në klasë” nga Paul Black dhe Dylan Wiliam” (Marshall, 2011:48).
Vlerësimi formues është definuar në forma të ndryshme. “Termi vlerësim formues nuk ka
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një kuptim të definuar ngushtë dhe të pranuar gjerësisht” (Black and William 1998, as cited
in: Berry, 2008: 49). Disa autor librash vlerësimin formues e quajn edhe si “vlerësim i
vazhdueshëm”, Zajazi, (2003), qëllimi i këtij vlerësimi nuk është ti vëndoj nxënësve nota,
por të shoh arritjet e nxënësve në pjesë të veҫanta të mësimëdhënies dhe mësimnxënies dhe
ky fakt i bënë nxënësit të ndihen më të relaksuar gjatë procesit të vlerësimit. ( Zajazi 2003:
748).
Peter Airasian (1994) “e definon vlerësimin formues si interaktiv dhe të përdorur kryesisht
për të formuar apo shndërruar një proces apo aktivitet që është në vazhdim” (cituar në:
Marzano, 2006: 9). “Vlerësimi formues bazohet në atë se vlerësimi nuk është një fund, por
mund të përdoret në mënyrë të vazhdueshme nga mësuesit dhe edukatorët në cilëndo pikë
gjatë mësimdhënies për të identifikuar nëse, dhe nëse po, ku mësimdhënia dhe
mësimnxënia duhet të përmirësohen” (Shermis & Di Vesta,2011: 88). Ngjajshëm vlerësimi
formues definohet edhe nga Harmer, J. (2007: 379) ai thotë se “vlerësimi formues ka të bëj
me llojin e fitbek-ut që mësuesit ja japin nxënësve gjatë procesit të zhvillimit të një kursi,
apo lënde mësimore, dhe kjo mund ti ndihmoj nxënësit ta përmirësojnë performancën e
tyre”. “Vlerësimi formues është mjet komunikimi ndërmjet nxënësve dhe mësuesit, duke e
udhëhequr mësuesin drejtë vendimeve të përshtatshme mësimore dhe jep fitbek inkurajues
për nxënësit” (Benjamin, 2008:9). Sipas Poham (2008) mësuesit kanë shume pikëmpyetje
në mendjen e tyre për vlerësimin formues, gjë që i ҫon mënuesit në një dilemë, ta përdorin
apo mos ta përdorin, vlerësimin formues, Poham (2008:3) thotë se mësuesit duhet ta
përdorin vlerësimin formues, sepse sipas tij nëse e aplikojnë në mënyrë korrekte vlerësimin
formues, jo vetëm nxënësit por, edhe mësuesit do të përfitojnë nga përdorimi i këtij lloji
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vlerësimi. “Vlerësimi formues ka për qëllim ti udhëheq edhe nxënësit edhe mësuesit drejtë
hapit tjetër në procesin e të mësuarit” (Benjamin, 2008: 3).
Në vlerësimin formues nxënësit luaj një rolë të rëndësishëm, sepse ato nuk janë thjeshtë
nxënësi të cilët vlerësohen vetëm nga mësuesi, por ato janë pjesëmarrës aktiv në procesin e
vlerësimit. “Vlerësimi formues varet nga partneriteti midis mësuesve dhe nxënësve, për
këtë arsye, nxënësit duhet ti njohin tërësisht standardet që përdoren” (Benjamin, 2008: 23).
“Vlerësimi që i përfshin nxënësit në proces dhe që fokusohet në rritjen e të nxënit, nuk mat
thjesht njohurit e nxënësve por, edhe i motivon nxënësit” (Chappuis & Stiggins, 2004,
cituar në: Chappuis et al., 2004: 171).
2.1.1.4.Vlerësimi përmbledhës

Vlerësimi përmbledhës përdoret në fund të një teme të caktuar me qëllim për të vlerësuar
njohuritë e nxënësve dhe për ti vlerësuar nxënësit me nota. Pra “vlerësimi përmbledhës
përfundon me notë” (Benjamin, 2008: 3). Por “sigurisht që vlerësimi përmbledhës është i
rëndësishëm dhe një pjesë e nevojshme e shkollimit dhe eksperiencës së nxënësve”
(Harlen,2007:4). Përdorimi i vlerësimit përmbledhës është kryesisht për të “raportuar
suksesin e nxënësve për pridërit dhe për të dhënë raport për fundin e vitit, kur nxënësit do të
kalojnë në klasën tjetër” (Chappuis et al., 2004:16).
2.1.1.5.Përdorimi i fitbek-ut në klasë

Përdorimi i fitbek-ut në klasë ka anë pozitive por, mund të ketë edhe anë negativ. “Disa
forma të fitbek-ut mund të jenë të padobishme dhe antiproduktive” (Brophy 2010:57).
Kluger dhe DeNisi (1998) thonë se ato kanë zbuluar në studimin e tyre se në një të tretën e
rasteve përdorimi i fitbek-ut e ul performancën e nxënësve (cituar në Brophy 2010:57).
Ndodh që mënuesit ti japin nxënësve fitbek jo të përshtatshëm, që nuk i shërben nxënësve.
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Përveҫ të qënit informues për nxënësit, fitbek-u duhet të jepet në mënyrë që të përҫoj
respekt për nxënësit dhe ndjeshmëri për besimin e tyre në vetëvete (Brinko 1993, Hareli &
Hess 2008 cituar në Brophy 2010:58)
2.1.1.6. Motivimi i nxënësve

Motivimi si një koncept kompleks mund të jetë i vështirë për tu definuar dhe për tu
shpjeguar, po aq komplekse mund të jetë mënyra e motivimit të nxënësve, roli që ka
motivimi i nxënësve në mbarëvajtjen e orës mësimore dhe në suksesin e nxënësve. Por
sipas Malikow (2007) “ motivimi është më e lehtë të definohet sesa të kuptohet” (fq.118).
Ruiz (2012) pohon se “shumë dijetarë të cilët mirem me studime në fushën e edukimit kanë
dhënë përkufizime të ndryshme për motivimin”. “Një nga njerëzit me më shumë ndikim në
fushën e motivimit është Abraham Masloё, i cili u përpoq të sintetizoj shumë kërkime në
lidhje me motivimin e njerëzve" Huitt, W. (2001). Sipas Ryan & Deci, (2000) “të jesh i
motivuar do të thotë të jesh në lëvizje për të bërë diҫka”, nxënësit e demotivuar
karakterizohen si nxënës të cilët nuk paraqesin inspirim për të kryer detyrat e nxënësit,
ndërsa nga ana tjetër nxënësit të cilët paraqesin interes dhe janë aktiv gjatë gjithë kohës për
të arritur deri në fund janë nxënës të motivuar (Ryan & Deci, 2000: 54). “Motivimi i
nxënësve i referohet gadishmërisë, nevojës, dëshirës dhe detyrimit të nxënësve për të marr
pjesë dhe për të qenë të sukseshëm në procesin e mësimnxënies” (Bomia et al., 1997: 1).
Faktor të ndryshëm ndikojnë në motivimin e nxënësve dhe për këtë arsye nxënësit nuk janë
të motivuar njëlloj, niveli i motivimit të nxënësve në klasë ndryshon shumë nga njëri-tjetri.
“Nxënësit vijnë në shkollë me nivele të ndryshme të motivimit dhe jo të gjithë nxënësit do
të jenë të motivuar në të njëjtën mënyrë në të njëjtën kohë” (Hayenga & Corpus, 2010;
Kohn, 1994; Meyer, McClure, Ёalkey, Ёeir, & McKenzie, 2009, e cituar në Ruiz, 2012).
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“Nëse nxënësit nuk janë të motivuar, është e vështirë, për të mos thënë e pamundur, që ato
të përmirësojnë të arriturat e tyre akademike, pa marrë parasysh se sa i mirë mund të jetë
mësuesi, kurikula apo shkolla” (Center on Education, Policy Graduate School of Education
and Human Development, The George Ёashington University, 2012:2). Gjithashtu në këtë
raport motivimi i nxënësve shihet si me ndikim të shumëfishtë në procesin e mësimdhënies
dhe mësimnxënies, të qënit të motivuar lidhet drejtëpërdrejtë me qëndrimin e përgjithshëm
që kanë nxënësit ndaj shkollës, aktivitetin e tyre në klasë, rezultatet e tyre në teste,
përkushtimin e tyre ndaj shkollës si dhe rasportin që kanë nxënësit me mësuesit e tyre.
Në studimin e tyre Ryan & Patrick (2001) për ndryshimet që mund të ndodhin në
motivimin e nxënësve të cilët kalojnë nga klasa e shtatë në klasën e tetë brenda të njëjtës
shkollë thonë se “edhe pse mjedisi social i klasës ka të ngjarë të jetë i rëndësishëm për
motivimin dhe angazhimin e nxënësve të gjitha moshave, ai mund të jetë veçanërisht i
rëndësishëm për nxënësit e rinj adoleshent” (Ryan & Patrick, 2001: 439)
Për motivimin e nxënësve ndikojnë shumë faktor si jashtë shkolle ashtu edhe brenda saj,
për këtë arsye jo të gjithë nxënësit në shkollë janë të motivua në të njëjtin nivel. Pa marrë
parasysh nivelin e motivimin që kanë nxënësit përsëri ato duhet të motivohen. “Edhe
nxënësit më të motivuar kanë nevojë që të mësojnë në shkollë që të jenë të përfshirë në
mënyrë aktive duke ndërtuar qëllimet dhe interest e tyre poashtu edhe njohuritë paraprake”
(Brewster & Fager, 2000).
“Të kuptuarit e mundësis që llojet e ndryshme të motivimit funksionojnë në varg është e
rendësishme jo vetëm për teoricientët që studiojnë motivimin por edhe për praktikuesit të
cilët duhet të përshtaten për kompleksitetit e nxënësve individualisht” (Hayenga & Corpus,
2010: 371). Puna e mësuesit nuk është vetëm të dijë të përcaktoj dhe të shpjegoj
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motivimin, aplikimi i tij në mënyrën e duhur dhe të përshtatshme për nxënësit është i
rëndësishëm. Sipas (Malikow, 2007:119) “definimi i motivimit dhe rëndësia e
kompleksitetit të tij është e nevojshme për mësimdhënien, por nuk është e mjaftueshme.
Mësuesit duhet të ekspolorojnë si ta përdorin atë për motivimin e tyre në mësimdhënie dhe
motivimin e nxënësve në mësimnxënie”. “Motivimi i brendëshëm i nxënësve do të rritet,
nëse mësuesit kur planifikojnë aktivitete dhe detyra marrin parasyshë këto komponent:
konrollin, kompetencën, përfshirjen aktive, shumëllojshmëri, kuriozitet, sfidë, ndjenjë të
përkatësisë dhe tone respekti” (Wilson, 2011:1).

2.2 Metodologjia
2.2.1 Përshkrimi i procedurës së studimit

Vlerësimi është pjesë e rëndësishme e procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies.
Shpeshëherë duke e konsideruar vlerësimin si pasqyrën e tyre për angazhimin, punën,
aktivitetin dhe sjelljen e tyre ne klasë, rezulton që nxënësit ta shohin vlerësimin si pjesë
prioritare të procesit mësimor. Mësuesit përdorin metoda të ndryshme për ti vlerësuar
nxënësit. Format e ndryshe të vlerësimit mund të kenë ndikime të ndryshem në motivimin e
nxënësve. Faktor me rol shumë domethënës në suksesin e nxënësve është motivimi i tyre
për të mësuar. Për këtë arsye, gjatë aplikimit të vlerësimit mësuesit duhet ta kenë parasysh
se ҫfarë efekti mund të krijojë në motivimin e nxënësve, lloji i vlerësimit që ato e përdorin.
Qëllimi i këtij studimi është të vëzhgoj dhe analizoj ndikimin e vlerёsimit formues, si një
nga llojet e vlerësimit që përdoren aktualisht në shkollat fillore në Strugë, në motivimin e
nxënësve për të mësuar. Qëllimi i këtij studimi u realizua nëpërmjet mbjedhjes së të
dhënave nga tre lloje të pyetësorëve, pyetësorëve të mësuesve, nxënësve dhe prindërve të
nxënësve, pyetësor të cilët u përpiluan për këtë studim kërkimor, gjithashtu për të mbledhur
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të dhëna për të njëjtin qëllim të studimit u intervistuan mësues dhe nxënës të shkollave
fillore të Strugës. Në njërën nga shkollat fillore të Strugës, “Nuri Mazari” –Dollogozhdë, u
realizua një studim rasti me nxënësit e klasave të gjashta, shtata, teta dhe të nënta, të cilët e
mësojnë gjuhën gjuhën angleze si gjuhë të huaj. Gjatë orëve të gjuhës angleze u aplikua
vlerësimi formues për të parë ndikimin e këtij lloj vlerësimi në motivimin e nxënësve për të
mësuar në klasë, gjatë mësimit të gjuhës së huaj. Informacione tjëra të vlefshme për
vlerësimin e nxënësve dhe ndikimin e tij në motivimin e nxënësve në klasë do të mbidhen
nga vizitat gjatë orëve të ndryshme mësimore dhe nga analiza përmbajtësore e orëve dhe
lëndëve të vëzhguara.
2.2.2 Shkollat fillore

Në Strugë ka 34 shkolla fillore 11 prej tyre janë shkolla qëndrore. Ato quhen shkolla
qëndrore pasiqë ato kanë nën udhëheqje të paktën edhe një shkollë tjërër (shiko shtojcën #
8). Shkollat qëndrore dhe shkollat periferike nën administrimin e shkollës qëndrore kanë të
njëjtin drejtor dhe administratë, ndryshimi qëndron në faktin se ato ndodhen në vende të
ndryshme.
Gjashtë nga shkollat qëndrore të Strugës u përzgjodhën të jenë pjesë e këtij studimi, dhe atë
shkolla “Nuri Mazari” –Dollogozhdё, “Ashim Agushi” –Ladorishtё, “Orhan Xhemaili”Tatesh i Epërm, “Vëllezërit Milladinovci”- Struga, “Murat Labunishti”- Labunishte dhe
“Zini Hani” –Veleshtë. Katër nga shkollat fillore janë shkolla ku mësimi zhvillohet
krejtësisht me nxënës dhe mësues shqipëtar, ndërsa dy prej tyre janë shkolla të përziera.
Pjesëmarrësit në këtë studim ishin nga tri grupe të ndryshme, mësuesit, nxënësit dhe
prindërit e nxënësve. Plotësimi i pyetësorëve nga pjesëmarrësit në studim dhe intervistimi i
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tyre u bë i mundur përmes takimeve me drejtuesit e shkollave dhe mësuesit të cilët punojnë
në këto shkolla.
2.2.3 Përshkrimi i popullatës dhe kampionit në studim

Mësuesit, nxënësit dhe prindërit janë tre faktorët kryesorë që e formojnë trekëndëshin e
bashkëpunimit për një proces të sukseshëm mësimor. Mbledhja e të dhënave nga këto tre
faktorë japin informacione të vlefshme, të para nga tre këndëvështrime të ndryshme.
Pikëpamja e mësuesve, prindërve dhe nxënësve për përdorimin e vlerësimit formues në
klasë nuk është e njëjtë sepse i njëjtë nuk është as roli i tyre, për këtë arsye pjesëmarrja e
tyre në këtë studim është shumë e rëndësishme. Nё rrethin e Strugёs ku u realizua ky
studim ka gjithsej 11 shkolla fillore. Kёto shkolla paraqesin polullatёn e shkollave fillore
(n=11), kёto janё shkolla qendёr qё kanё nёn administrimin e tyre edhe shkolla periferike,
ndёrsa 6 shkolla pёrbёjnё kampioni e shkollave fillore, sepse ky studim u realizua nё 6 prej
tyre (N=6).
2.2.3.1 Kampioni i mësuesve pjesëmarrës

Mendimi i mësuesve është shumë me rëndësi kur flitet për mësimdhënie dhe mësminxënie.
Ҫdo temë e trajtuar në lidhje me pocesin arsimor nuk mund të tejkalohet pa krijuar te
mësuesit një mendim personal në lidhje me ҫështjen e trajtuar. Rëndësia e mendimit të
mësueve për procesin e vlerësimit të nxënësve, e bënë të patjetërsueshme pjesëmarrjen e
mësuesve në këtë studim që trajton vlerësimin e nxënësve dhe ndikimin e tij në motivimin e
tyre për mësim. Në këtë studim kanë marrë pjesë mësues nga gjashtë shkolla fillore të
rrethit të Stugës. Mësuesit pjesëmarrës janë mësues të lëndëve të ndryshme mësimore.
Kampioni i mёsuesve u zgjodh nё mёnyrё rastёsore, dhe ishin tre grupe respondentёsh pёr
kampionin mёsues dhe atё: (1) kampioni i mёsuesve qё plotёsuan pyetёsorin tё pёrpiluar
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pёr mёsuesit, 188 respondentё mёsues (N=188) nga njё polullatё prej 495 persona tё
punёsuar nё shkollat fillore, tё cilat ishin pjesёmarrёse nё studim (n=495), ky kampion
paraqet 37.97% të popullatës (p= 37.97%) , (2) kampioni i mёsuesve tё intervistuar, 88
respondentё mësues u intervistuan (N=88), nё njё polullatё prej 495 perona tё punёsua nё
gjashtё shkollat fillore (n=495), përfaqëson 17.77 % të popullatës. (3) kampioni i
mёsuesve tё vёzhguar, 21 respondentё mësues u vëzhguan gjatë mësimdhënies (N=21), nё
njё polullatё prej 495 persona tё punёsuar nё gjashtё shkollat fillore tё cilat ishin pjesё e
studimit (n=495), që përfaqëson 4.2% të popullatës
2.2.3.2 Kampioni i nxënësve pjesëmarrës

Nxënësit e shkollave fillore janë grupi i dytë i pjesëmarrësve të këtij studimi. Opinioni i
nxënësve për ҫështjet e mësimdhënies dhe mësimnxënies është shumë i rëndësishëm pasiqë
ato janë pjesmarrës të drejtëpërdrejt në këtë proces. Për këtë arsye nxënësve të klasave së
shtata, teta dhe të nënta nga shkollat fillore të Strugës u përfshin në këtë studim. Numri i
nxënësve pjesëmarrës ishte shumë më i madhë në krahasim me numrin e mësuesve të cilët
morën pjesë në studim. 572 nxënës plotësuan pyetësorin të përpiluar për nxënësit ndërsa
150 nxënës u përgjgjën në pyetjet e intervistës së nxënësve duke argumentuar opinionin e
tyre në lidhje me ndikimin e vlerësimit në motivimin e nxënësve.Nё kёtё studim kishte dy
grupe respondentёsh pёr kampionin nxёnёs dhe atё: (1) kampioni nxёnёs qё plotёsuan
pyetёsorin, i cili pёrbёhej kryesish nga nxёnёs tё klasave tё: gjashta, shtata, teta dhe tё
nёnta, dhe atё 572 respondentё nxёnёs (N=572), nga popullata prej 4029 nxёnёs tё
shkollave fillore pjsesёmarrёse nё studim (n=4029), ky kampion paraqet 14. 19% të
polullatës, (2) kampioni nxёnёs qё u pёrgjigjёn nё intervista, dhe atё150 respondentё
nxёnёs (N=150), nga popullata prej 4029 nxёnёs tё shkollave fillore, tё cilat ishin
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pjsesёmarrёse nё kёtё studim (n=4029), ky kampion përfaqëson 3.72% të popullatës.
Nxёnёsit e intervistuar argumentuan opinionin e tyre në lidhje me ndikimin e vlerësimit në
motivimin e nxënësve. Pasiqё nxënësit pjesëmarrës në këtë studim janë nxënës të shkollave
fillore, në takimin me prindër, prindërit u informuan për këtë studim dhe u kërkua nga ato
leje për pjesmarrjen e fëmijëve të tyre në studim.
Përveҫ plotësimit të pyetësorëve dhe përgjigjeve nëpër intervista nxënësit ishin pjesëmarrës
në këtë studim kërkimor edhe nëpërmjet studim rastit të realizuar në njërën nga shkollat
fillore të Strugës, edhe atë në shkollën ,,Nuri Mazari”–Dollogozhdë, 115 nxënës të klasave
të gjashta, shtata, teta dhe të nënta ishin pjesëmarrës në studim rastin e realizuar gjatë orëve
të gjuhës angleze. Popullata e nxёnёsve tё shkollёs fillore ,,Nuri Mazai” Dollogozhё, qё
pёrfshin edhe nxёnёsit e shkollave periferike, qё janё nёn administrimin e saj, pёrbёhet nga
590 nxёnёs nga klasa e parё deri nё klasёn e nёntё, (n=590), prej tyre (3) kamipon nxёnёs
pjesёmarrёs nё studim rastin, dhe atё 115 respondentё nxёnёs (N=115), ky kmapion
përfaqëson 19.49% të popullatës.
2.2.3.3 Kampioni i prindërve pjesëmarrës

Pindërit luajn një rol të pazëvendësueshëm në jetën e femijëve të tyre, roli i tyre është
shumë domethënës edhe në shkollimin e fëmijëve dhe veҫanërishtë kur fëmijët e tyre janë
në moshë të vogël. Opinioni i prindërve për procesin mësimor dhe qëndrimi i tyre për
ndryshimet në shkollë është i rëndësishëm në formimin e mendimit të fëmijëve për të
njëjtat ҫështje. Mendimet e prindërve shpesh mund të kthehen në frymëzim që ndikon në
motivimin e fëmijëve për të mësuar. Për këto arsye, pjesëmarrja e prindërve është shumë e
rëndësishme edhe për këtë studim, që trajton ndikimin e vlerësimit në motiviomin e
nxënësve. Nё kёtё studim u pёrcaktuan pёr tё marrë pjesё 572 prindёr, numёr i njёjtё me
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numrin e nxёnёsve por 12 nga prindёrit nuk u pёrgjigjёn nё asnjёrёn nga pyetjet e
pyetёsorit pёr prindёrit. Pra, nё studim morrёn pjesё 560 prindёr. Pra (1) kampioni i
pёrindёrve pёrbёhet nga 560 respondentё prindёr qё u pёrgjigjёn nё pyetёsorin pёr prindёrit
(N=560), nga njё polullatё prej 4029 prindёr, duke u pёrllogaritur njё prind pёr njё nxёnёs
(n=4029), ky kampion përfaqëson 13.89% të popullatës.
2.2.4. Vizita gjatë orëve mësimore

Të dhënat e mbledhura me metoda të ndryshme dhe nga burime të ndryshme japin rezultate
përfundimtare më të besueshme sepse ato janë përfundim i të dhënave të marra nga më
shumë këndvështrime. Për këtë arsye në studime kërkimore bëhet kombinim i metodave.
Vëzhgimi është metodë direkte e mbledhjes së të dhënave. Vëzhgimi gjatë orëve mësimore
nënkuptonë vizita në orë të ndryshme mësimore ku studiuesi mban shënime gjatë orës
mësimore duke përdorur ҫeklista me rubrika të përpiluara për këtë studim. Qëllimi i
vëzhgimit gjatë orëve mësimore për këtë studim kërkimor është mbledhja e të dhëna për
aplikimin e vlerësimit formues në orë të lëndëve të ndryshme mësimore. Për të mbledhur
informacion për ҫështjen kryesore që trajton ky studim, ndikimin e vlërësimit në motivimin
e nxënësve u vëzhguan 21 mësues gjatë orëve mësimore. Mësuesit ishin të informuar
paraprakishtë se do të vëzhgoheshin gjatë një ore mësimore. Fletat e vëzhgimit të cilat u
pregatitën për këtë studim, ishin instrumenti që u përdorë për mbajtjen e shënimeve dhe
mbledhjen e të dhënave gjatë orëve mësimore. Pas orës mësimore mësuesit e vëzhguar u
pyetën edhe disa pyetje për të parë se a veprojnë ato ҫdoherë në të njëjten mënyrë ose
varësisht nga qëllimi i orës mësiomre ndryshojn edhe metodat që përdorin gjatë orëve
mësimore. Gjithashtu në fund të orëve mësimore u bë analiza përmbajtësore për orët e
vëzhguara.
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2.2.5. Studim rasti

Pjesë e rëndësishme e ketij punimi doktoral është kryerja e një studim rasti. Studim rasti
nënkupton vëzhgimin dhe studimin nga afër të nxënësve pjesëmarrës. Kjo mundëson
mbledhjen e të dhënave kualitative të cilat i japin një nivel më të lartë besueshmërie
rezultateve të studimit.
2.2.5.1. Përshkrimi i studim rastit - ndikimi i vlerësimit formues në motivimin e nxënësve
gjatë mësimit të gjuhës angleze

Qëllimi i studim rastit është të studioj ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e
nxënësve gjatë mësimit të gjuhës angleze. Nxënësit pjesëmarrës në këtë studim rasti janë
115 nxënës të shkollës nëntëvjeҫare ,,Nuri Mazari”, Dollogozhdë, Strugë. Kjo është një nga
shkollat fillore të rrethit të Strugës.
2.2.5.2. Përshkrimi i pjesmërrësve të studim rastit

Të gjithë pjësmarrësit e studim rastit janë nxënës shqipëtar që e mësojnë gjuhën angleze si
gjuhë të huaj. Në tërësi do të marrin pjesë 115 nxënës, 16 nxënës të klasës së VI-1, 17
nxënës të klasës së VII-2, 19 nxënës të klasës së VII-2, 17 nxënës të klasës së VIII-1, 13
nxënës të klasës së VIII-2, 17 nxënës të klasës së IX-1, 16 nxënës të klasës së IX-2, të
gjithë nxënës të shkollës nëntëvjëҫare ,,Nuri Mazari”, Dollogozhdë Strugë. Mosha e
pjesëmarrësve varion nga 10 deri në 15 vjeҫ. Në tërësi, 7 klasa të ndryshme dhe 115 nxënës
janë pjesë e studim. Në të gjitha klasat ligjeron e njëjta mësuese e gjuhës angleze.
2.2.5.3. Pjesa e parë – ndarja e nxënësve nëpër grupe

Gjatë muajit të parë të gjysëmvjetorit, mësuesja mbante shënime për nxënësit në lidhje me
motivimin e nxënësve gjatë orëve mësimore dhe gjithashtu për suksesin dhe progresin e
nxënësve në mësim. Nxënësit nuk informohen për këto shënime që mban mësuesja gjatë
kësaj periudhe. Ajo nuk e ka obligim për ti informuar nxënësit për suksesin e tyre pasiqë
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sipas ligjit për shkollat fillore nxënësit nuk vlerësohen me nota gjatë muajit të parë. Pra
këto shënime mësuesja i shfrytёzoi si të dhëna për këtë studim. Kjo periudhë është shumë e
përshtatshme për fillimin e studimit sepse nxënësit ndahen në grupe në bazë të gjendjes
fillestare të tyre pa u ndikuar nga vlersimi formues që do të përdor mësuesja gjatë muajve
në vazhdim. Të gjithë aktivitete e kësaj periudhe janë në formën e para-testeve, në bazë të
të cilëve përcaktohet motivimi i nxënësve gjatë orëve mësimore para se të aplikohet
vlerësimi formues me to. Gjatë orëve mësimore në muajin e parë mësuesja i vlerëson
nxënësit vetëm gojarisht, me fjalët si për shembull: po e saktë, mirë, të lumtë, përpiqu edhe
pak etj. Nuk mund të bëhet një eliminim total i vlerësimit sepse në atë mënyrë orët
mësimore do të ishin shumë monotone dhe jo motivuese për nxënësit.
2.2.5.3.1. Ndarja e nxënësve në grupe

Për ta parë ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e nxënësve, fillimisht u përcaktua
gjendja fillestare e nxënësve dhe në fund kjo krahasohet me gjendjen e nxënësve pas
përdorimit të vlerësimit formues. Krahasimi i motivimit të nxënësve para dhe pas aplikimit
të vlerësimit formues jep të dhëna për ndikimin që ka patur përdorimi i vlerësimit formues
në motivimin e nxënësve. Gjatë muajit të parë të vitit shkollor nxënësit nuk duhet të
vlerësohen me nota. Mësuesja përdori këtë periudhë për ti vëzhguar nxënësit dhe për ti
ndarë ato në grupe në bazë të shkallës së motivimit të tyre. Ndarja e nxënësve nëpër grupe u
bë me anë të përdorimit të ҫeklistave të përbëra nga rubrikave të formuluara për këtë
studim, për të qënë sa më të përshtatshme për pjesëmarrësit. Nxënësit u ndanë në katër
grupe dhe atë në: (1)nxënës shumë të motivuar, (2)të motivuar, (3)pak të motivuar dhe (4)të
demotivuar
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Williams, K.C., & Williams, C.C. thonë se: “Motivimi i nxёnёsve është një element
thelbësor që është i nevojshёm për arsim cilësor” (fq.2 ). Detyrat e shtёpisё mund tё
ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve. Motivimi i nxёnёsve rritet nga bashёpunimi qё nxёnёsit
mund tё kenё me njёri-tjetrin pёr ti kuptuar mё mirё dhe pёr ti kryer detyra e shtёpisё.
(Booth 2010, fq. 15). Sipas Palmer (2007) ne e dimë se nxёnёsit janё tё motivuar kur ato
paraqesin vёmendje, kur menjëherë fillojnë të punojnë në detyrat e dhёna, kur bëjnë pyetje
dhe përgjigjen nё mёnyrё vullnetare, dhe kur ato jenë të lumtur dhe energjik.
Duke u bazuar nё studimet e autorёve tё pёrmendur mё sipёr, kriteret të cilat u morën
parasysh në përcaktimin e rubrikave të ҫeklistave jenë: (1)kryerja e detyrave të shtëpisë nga
nxënësit, (2)dëshira e nxënësve për ti lexuar detyrat e shtëpisë në klasë, (3)veprimet e
nxënësve në fillim të orës mësiore, (4)aktiviteti i nxënësve gjatë orëve mësimore,
(5)entuziazmi i shprehur i nxënësive. Ҫdonjëra nga kategoritë i ka pikët e përcaktuara.
Nxënësit e motivuar mund të marrin nga 3 pikë nga ҫdonjëra nga kategoritë e përcaktuara si
kritere për ndarjen e nxënësve nëpër grupe. Grupi i nxënësve shumë të motivuar gjithsej
mund të mbledhin 15 pikë, pasi kategoritë janë pesë dhe pikët maksimale janë 3 për
ҫdonjërën nga kategoritë. Në grupin e nxënësve që janë të motivuar maksimumi i pikëve
për kategori është 2, grupi i nxënësve që janë pak të motivuar maksimumi i pikëve për
kategori është 1 dhe nëse nxënësit janë pjesë e katogorisë të përcaktuar si të demotivuar ato
nuk marrin asnjë pikë.
Tabela 1 Kriteret e merra parasyshë për ndarjen e nxënësve nëpër grupe

Kryerja e
detyrave të
shtëpisë nga
nxënësit

Dëshira e
nxënësve për ti
lexuar detyrat e
shtëpisë në
klasë

Veprimet e
nxënësve në
fillim të orës
mësiore

Aktiviteti i
nxënësve gjatë
orëve mësimore

Entuziazmi i
shprehur i
nxënësve

50

Grupi i parë
(3 pikë)
Gjithmonë i
bën detyrat e
shtëpisë.

Grupi i parë
(3pikë)
Gjithmonë ka
shumë dëshirë
që ti lexoj
detyrat e
shtëpisë në
klasë.

Grupi i dytë
(2 pikë)
Zakonisht i bën
detyrat e
shtëpisë.

Grupi i dytë
(2 pikë)
Zakonisht ka
dëshirë që ti
lexoj detyrat e
shtëpisë në
klasë.

Grupi i tretë
(1 pikë)
Ndonjëherë i
bën detyrat e
shtëpisë

Grupi i tretë
(1 pikë)
Ndonjëherë
shprehë dëshirë
për ti lexuar
detyrat e

Grupi i parë
(3pikë)
Gjithmonë:
I bën gati librt
për orën e
mësimit.
- Ёshtë duke
lexuar diҫka
-Pyet mësuesin
pyetje për gjërat
e paqarta që
mund të ketë
hasur
-Bisedon me
shokun e
bankës në lidhje
me mësimet
Grupi i dytë
(2 pikë)
Zakonisht
mirret me
pregatitjen e
librave per orën
e mësimit.
- Në shumicën e
rasteve është
duke lexuar
- Ndonjëherë
pyet mësuesin
pyetje për gjërat
e paqarta që
mund të ketë
hasur
-Bisedon me
shokun e
bankës edhe në
lidhje me
mësimet.
Grupi i tretë
(1 pikë)
Ndodh shpeshë
që ti rregulloj
librat për orën
mësimore edhe

Grupi i parë
(3pikë)
Gjithmonë është
i përgatitur për
mësim dhe është
shumë aktiv
gjatë orëve
mësimore.

Grupi i parë
(3pikë)
Gjithmonë është
shumë entuziast
gjatë orës
mësimore, ka
dëshirë të
madhe për ta
shprehur atë që
din, reflekton
energji pozitive
në klasë.

Grupi i dytë
(2 pikë)
Puthuajse
ҫdoherë është i
përgatitur për
mësim dhe është
aktiv gjatë orëve
mësimore.

Grupi i dytë
(2 pikë)
Në shumicën e
rasteve dëshiron
të tregoj
vullnetarisht atë
cfarë di, duket i
gëzuar gjatë
orëve
mësimore.

Grupi i tretë
(1 pikë)
Nuk është i
përgatitur për
mësim por mund
të ndodh që edhe

Grupi i tretë
(1 pikë)
Nuk është
shumë entuziast
gjatë orëve
mësimore, por
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shtëpisë në
klasë

Grupi i katërt
(0 pikë)
Asnjëherë nuk i
bën detyrat e
shtëpisë.

pse kjo mund të
jetë në mënyrë
rutinore

Grupi i katërt
Grupi i katërt
(0 pikë)
(0 pikë)
Asnjëherë nuk i Pothuajse
lexon në klasë
ҫdoherë nuk i
detyrat e
ka librat mbi
shtëpisë.
bankë dhe
ndodh shpeshë
që mos i ketë
marr fare me
vete librat në
shkollë,
bisedon me
shokun e
bankës per
ҫeshtje tjera jo
për mësim.

të jetë
ndonjëherë i
përgatitur dhe të
aktivizohet por
zakonisht jo
vullnetarisht por
me kërkesë të
mësuesit.
Grupi i katërt
(0 pikë)
Asnjëherë nuk
është aktiv gjatë
orëve mësimore.

ka raste kur
duket se ndihet
mirë në klasë

Grupi i katërt
(0 pikë)
Nuk paraqet
fare interesim
për mësim.

1.

Grupi i parë - nxënësit shumë të motivuar – nxënësit që kanë prej 13 deri në 15 pikë

2.

Grupi i dytë - nxënësit të motivuar - nxënësit që kanë prej 8 deri në 12 pikë

3.

Grupi i trëtë - nxënësit pak të motivuar – nxënësit që kanë prej 3-7 pikë

4.

Grupi i katërt - nxënësit të demotivuar – nxënësit që kanë prej 0-2 pikë

Nxënësit u përcaktuan nëpër grupe në bazë të pikëve totale të grubulluara sipas pikëve të
përcaktuara për ҫdo kategori. Nxënësi mund të ishte pjesë e njërit prej grupeve nëse kishte
maksimumin e pikëve që mund të arrinte nëse i kishte të gjitha karakteristikat e atij grupi
ose nëse kishte dy pikë më pak ose dy pikë më teprër nga sa ishte maksimumi që arriet kur
nxënësi i ka të gjitha krakteristikat e njërit grupi dmth nxënësi përcaktohet në grupin e
nxënësve të motivuar nëse ai arrin të mbledh nga dy pikë për ҫdonjërën nga kriteret e
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përcaktuara për ndarjen e nxënësve në grupe dhe në total arrin 10 pikë, por edhe nëse ai në
ndonjërën nga kriteret arrin të mbledh më tepër ose më pak pikë dhe në total ka dy pikë më
shumë,12 pikë ose dy pikë më pakë,8 pikë ai është përsëri pjesë e të njëjtit grup, grupit të
nxënësve të motivuar. Për, ndarjen e nxënësve nëpër grupe në bazë të motivimit të tyre
është bërë një ndarje me tolerim + 2 ose -2 nga maksimumi që mundet të arriet vetëm me
pikët e mbledhura nga kriteret e përcaktuara për njërin grup.
Gjatë gjithë muajit të parë mësuesja vëzhgoi nxënësit dhe veprimet e tyre gjatë oreve
mësimore. Mësuesja mbajti shënime të detajuara dhe të sakta për secilin nxënës. Në bazë të
tyre ajo i klasifikoj nxënësit nëpër grupe.
2.2.5.4.Pjesa e dytë- vlerësimin vetëm me notë

Pas mbarimit të muajit të parë, në muajin e dytë mësuesja filloi t’i vlerësoj nxënësit me
nota në listat e përgatitura për mbajtjen e shënimeve për suksesin e nxënësve, jo në
regjistër, por tanimë ajo i njofton edhe nxënësit që të jenë më të përgatitur sepse do të
vlerësohen me nota. Në muajn e dytë mësuesja nuk përdori vlerësim formues, por vlerësim
vetëm me nota. Në ketë periudhë, mësuesja vazhdoi të mbaj shënime në bazë të fletës së
vëshgimit në formë të ҫeklistës me rubrikat që e ka përpiluar për këtë studim. Këto shënime
i shërbejnë mësueses si të dhëna për motivimin e nxënësve në klasë gjatë kohës që nxënësit
e dinë se, aktiviteti i tyre në klasë, detyrat e shtepisë dhe ҫdo gjë tjetër që ka lidhje me
procesin mësimor do të vlerësohet nga mësuesja për t’i vlerësuar ato me nota. Por, nxënësit
nuk i dinë kriteret e veҫanta të vlerësimit për ҫdo aktiviteti. Ato e dinë se duet të jenë të
përgatitur dhe të mësojnë materialin e dhënë, por jo se ҫfarë në veҫanti është prioritare në
vlerësimin e një aktiviteti të caktuar. Informacione të tilla zakonisht jepen kur aplikohet
vlerësimi formues.
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2.2.5.5.Pjesa e tretë- përdorimi i vlerësimit formues

Periudha e aplikimit të vlersimit formues ishe dy muajt në vazhdim, që nënkupton muajin e
tretë dhe të katërt të gjysëmvjetorit. Gjatë kësaj periudhe mësuesja mbajti shënime për
motivimin e nxënësve gjatë aplikimit të vlerësimit formues në forma të ndryshme.
Në bazë të ligjit për shkollat fillore në Maqedoni nxënësit mësojnë gjuhën angleze tre herë
në javë dhe ҫdo orë mësimore zgjatë 40 minuta. Pasi ky studim rasti u zhvillua në një
shkollë fillore nxënësit morrën pjesë në studim gjatë tre orëve mësimore në javë. Për të
mbajtur shënim veprimet dhe reagimet e nxënësve të cilat janë të lidhura me motivimin e
tyre, mësuesja përdor fleta vëzhgimi në formë të ҫeklistave të ndara në rubrika, në bazë të
formës së vlerësimit që përdor. Aktivitete gjatë orëve mësimore janë të ndyshme pasiqë
duhet të përshtaten për të zhvilluar te nxënësit të katër aftësit e mësimit të një gjuhe të huaj
(të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit), poashtu fjalët e reja edhe gramatikën e
gjuhës. Aktivitetet kryesish i kanë të kombinuara zhvillimin e aftësive, por për të pasur
rezultate sa më të dukshme dhe konkrete ky studim rasti u fokusua kryesish në aktivitetet
me shkrim.
Vlerësimi formues mund të aplikohet në forma të ndyrushme, por gjatë këtij studim rasti
mësuesja përdori vetëm disa forma të vlerësimit fomues, dhe më konkretisht, përdori
(1)fitbekun (fitbek me shkrim dhe me gojë) si një element shumë i rëndësishëm i
vlerësimit fomrues, (2)informimin e nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara së ato të
vlerësohen, (3)pjesmarrjen e nxënësve në përcaktiomin e kritereve të vlerësimit,
(4)vetëvlerësimin e nxënësve, dhe (5)vlerësimin e ndërsjelltë.
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2.2.5.5.1.Nxënësit pjesëmarrës në përcaktimin e kritereve të vlerësimit

Në një orë mësimore mësuesja i informon nxënësit se ato kanë për detyrë të shkruajn nga
një ese, por fillimisht ajo kërkon nga ato që të japin mendimin e tyre në përcaktimin e
kritereve të vlerësimit . Mësuesja e përdorë këtë teknikë të vlerësimit fomues për të
motivuar nxënësit. Është shumë me rëndësi mbajtja e shënimenve në këtë fazë, kur nxënësit
janë pjesëmarrës në përcaktimin e kritereve të vlerësimit. Ndjesia e të qënit pjesmarrës në
përcaktmin e kritereve i bën nxënësit të ndihen më të rëndësishëm në klasë dhe i motivon
ato edhe më shumë, por gjithashtu ju shton përgjegjësinë për të mësuar më shumë.
Kuptohet që versioni përfundimtarë i kritereve të vlerësimit përpilohet nga mësuesja, por
sigurisht duke marrë parasysh mendimin e nxënësve. Përveҫ që nxënësit janë pjesëmarrës
në përcaktimin e kritereve të vlërësimit gjë që i bën ato të ndihen shumë të rëndësishëm në
klasë, ato gjithashtu i dinë kriteret e vlerësimit përpara se të vlerësohen. Kur nxënësit i dinë
kriteret e vlerësimit para se ato të vlerësohen, ato kanë më shumë mundësi që të tregojnë
më shumë sukses, sepse koncentrohen në ato aspekte të vlerësimit të cilat janë të
përcaktuara në kriteret për vlerësim të atij aktiviteti mësimor.
2.2.5.5.2.Njoftimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit

Nxënësit nuk ishin pjesëmarrës në përcaktimin e kritereve të vlerësimit të ҫdo aktiviteti
mësimor, mirëpo edhe në rastet kur mësuesja i përpilon kriteret e vlerësimit për aktivitetet
e caktuara ajo përsëri i njofton nxënësit më kriteret përpara se ato të vlerësohen. Si për
shembull, në rastë se mësuesja do të vlerësoj te nxënësit aplikimin e sakatë të shenjave të
pikësimit gjatë të shkruarit të gjuhes angleze ajo do ti informojë nxënësit për këto që në
fillim, që gjatë të shkruarit të paragrafit, esesë ose thjeshtë një pjesë të shkurtër, nxënësit
një vëmendje të veҫantë ti kushtojnë shenjave të pikësimit. Kjo mënyrë i motivon nxënësit
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sidomos ato të cilët në veҫanti janë të interesuar të kenë sukses të mirë, dhe nxënësit e
ndrojtur që gjithmonë para vlerësimit kanë shumë frikë dhe emocione. Kjo është një
mënyrë e mirë për motivimin e nxënësv, sepse i orijenton ato për t’a hequr stresin dhe ja
qartëson situatën duke i larguar frikën që mund të kenë nxënësit kur e din se do të
vlerësohen.
2.2.5.5.3. Aplikimi i vëtëvlerësimit

Në disa aktivitete me shkrim mësuesja kërkoi nga nxënësit që të vlersojnë veten, të japin
një vlerësim për punën e tyre personale. Aplikimi i vetëvlerësimit është pjesë e rëndësishme
e vlerësimit formues, pasiqë i aktivizon dhe i motivon nxënësit në mësim. Përdorimi i
vetëvlerësimit mund të alikohet nëpërmjet fletave për vetëvlerësim që i përpilon mësuesja
ose ndonjëherë edhe duke kërkuar ide nga nxënesit. Fletat për vetëvlerësim përbëhen nga
rubrika në bazë të së cilave nxënësit vlerësuan punimet e tyre. Gjatë aplikimit të
vetëvlerësimit mësuesja vëzhgoi në përgjithësi reagimin fillestar të nxënësve për
vetëvlerësimin. Gjithashtu edhe gjatë kohës kur nxënësit ishin duke mbushur fletat për
vetëvlerësim. Mësuesja mbante shënime për angazhimin e nxënësve në kryerjen e
vetëvlerësimit, deshirën e tyre, kënaqësin që mund të shprehin ose mosinteresimin që mund
të kishte ndonjë nxënës. Të gjitha këto ndikojnё në motivimin që dëshironte të nxis
mësuesja nëpërmjet këtij aktiviteti.
2.2.5.5.4. Aplikimi i vlerësimit të ndërsjelltë

Për ti bërë nxënësit edhe më aktiv gjatë orëve mësimore mësuesja pёrgatiti disa fleta për
vlerësim të ndërsjellt dhe kërkoi nga nxënësit që duke përdor ato të vlerësojnë shokët e
klasës. Edhe fletat për vlerësim të ndërsjellt si ato për vetëvlerësim përbëhen nga rubrika
ku përshkruhen kriteret që duhet të ketë punimi, detyra, ose eseja e nxënësve në varësi nga
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ajo se për ҫfarë aktiviteti përdoren. Mësuesja vëzhgonë reagimet e nxënësve për të vlersuar
dhe për t’u vlerësuar nga shokët e klasës. Pas mbarimit të orës mësimore mësuesja i
shënonte të gjitha reagimet e nxënësve në fletoren për shënime, për të parë se a ishin
nxënësit e motivuar, si reagonin ato nëse dëshironin ose jo të vlerësojnë shokët e klasës dhe
a dëshironin të ishin të vlerësuar nga shokët e klasës.
2.2.5.5.5. Përdorimi i fitbek-ut

Fitbeku është pjesë shumë e rëndësishme e vlerësimit formues, edhe vetëvlerësimi edhe
vlerësimi i ndërsjellt përdoren për të dhënë në njëfarë mënyre fitbek për nxënësit, mirëpo
fikbeku nga mësuesja jepet në mënyrë profesionale dhe ka rëndësi të madhe si në
informimin e nxënësve me nivelin e tyre, me përparësit dhe mangësit e tyre deri në fazën
aktuale, poashtu jepet edhe me qëllim për të ndihmuar nxënësit për t’u përmirësuar që të
kenë më shumë sukses në të ardhmen. Fitbeku do të jepet gojarisht dhe me shkrim.
Detyra e nxënësve ishte të shkruajnë punime të shkurtra. Në punimin e parë mësuesja i jep
nxënësve fitbek me gojë, dhe kërkon nga ato që ta rishkruajnë punimin duke përdorur
fitbek-un që ka dhënë mësuesja. Poashtu, mësuesja do të kërkoj nga nxënësit që ta
rishkruajnë punimin e dytë pasi ajo ti ketë lexuar punimet e dyta. Në fund të punimenve ato
kanë të shkruar fitbek-un, të cilin do të duhet ta përdorin për të rishkruar punimin e tyre.
Përveҫ vëzhgimeve në klasë që sa të motivuar janë nxënësit gjatë aplikimit të fitbek-ut ajo
do të mund të marr të dhëna edhe nga punimet e rishkruara të nxënësve, se sa interes kanë
shprehur ato për ti rishkruar punimet, sa janë përpjekur dhe sa sukses kanë arritur, këto janë
elemente që tregojnë se sa të motivuar kanë qenë nxënësit.
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2.2.6. Librat shkollor

Librat shkollor që përdorin nxënësit e shkollave fillore në lendën e gjuhës angleze janë
katër në varësi nga klasa në të cilën janë nxënësit. Nxënësit e klasës së gjashtë përdorin
librin Message 1, nxënësit e klasës së shtatë përdorin librin Messages 2, nxënësit e klasës
së tetë përdorin librin Messages 3 dhe klasës së nëntë përdorin librin, Pet Buster. Të tri
librat, Message 1, 2 dhe 3 kanë stuktur të njëjtë ato përmbajnë 6 module të ndara në 12
njësi. Ndërsa Pet buster përmban 16 njësi. Të katër librat i japin fokus të veҫantë zhvillimit
të katër aftësive që duhet të zhvillojnë nxënësit në mësimin e një gjuhe të huaj në shkollë,
gjithashtu edhe gramatikës së gjuhës së huaj dhe fjalëve të reja. Të dëgjuarit, të folurit, të
lexuarit dhe të shkruarit janë katër aftësit gjuhësore, ndërsa ky studim fokusohet vëtëm në
njërën prej tyre, dhe atë në të shkruarit. Në fund të ҫdo moduli libri ka të planifikuar një
detyrë kursi në formë projekti dhe disa detyra me shkrim në formë paragrafi ose eseje të
shkurtër në njësitë mësimore. Ndërsa libri Pet buster që përdoret nga nxënësit e klasave të
nënta nuk ka detyrë kursi në fund por ka disa detyra me shkrim në formë paragrafi, email,
eseje te shkurtër apo dhe historie të shkurtër. Detyrat me shkrim që janë të planifikuar nga
mësuesja në bazë të programit të librave shkollor u shfrytëzuan për të mbledhur të dhëna
për studim rastin e realizuar për këtë studim kërkimor.
2.2.7. Përdorimi i kompjuterit në klasë

Në shkollat fillore në Maqedoni nga mësuesit kërkohet që në 30 % të oreve mësimore në
ҫdo lënd mësimore të aplikohet përdorimi i kompjuterit. Për këtë arsye kompjuterët u
përdorën edhe gjatë këtij studim rasti. Përdorimi i kompjuterit gjatë studim rastit u bë në dy
orë mësimore dhe atë në periudhën e tretë dmth gjatë aplikimit të vlerësimit formues. Në
njërën orë mësimore nxënësit përcaktohen të punojnë në ҫifte dhe u kërkohet ti shkruan një

58

email një shoku të klasës për ti treguar për një ngjarje dhe nxënësit tjetër ja dërgojnë
mësueses emailin e shokut po bashkë me vlerësimin e tyre për emailin e shokut. Në orën e
dytë të aplikimit të kompjuterit në klasë mësuesja i angazhon nxënësit që të shkruajn një
histori të shkurtër në programin kompjuterik Ёord dhe t’ja dërgojnë asaj në e-mail.
2.2.8. Organizimi i orëve mësimore të gjuhës angleze gjatë studim rastit

Pjesa e parë e studimin zgjati një muaj. Gjatë muajit të parë nxënësit kanë 12 orë të gjuhën
angleze dhe në 4 prej tyre ato kanë detyrë në lidhje me aftësin e tyre për të shkruar në
gjuhën anglese, jo komplet ora mësimore, por pjesa më e madhe e saj i përkushtohet aftësi
së nxënësve për të shkruar në gjuhën angleze. Mësuesja ka në plan që ҫdo javë, nxënësit të
kenë detyrë me shkrim në gjuhën angleze. Kjo do të thotë se gjatë muajit të parë nxënësit
kishin katër detyra shtëpie në lidhje më aftësin e tyre për të shkruar në gjuhën angleze dhe
katër detyra klase për të njëjtën aftësi, këto detyra përfshijnë kryesisht disa rreshta të
shkruar, një paragraf ose një ese të shkurtër në lidhje me temat përkatëse të kapitullit.
Qëllimisht mësuesja i planifikon paraprakisht dhe i angazhon nxënësit me detyra me shkrim
edhe në klasë edhe në shtëpi, sepse në këtë mënyrë do të përdorë qëndrimin e nxënësve
ndaj detyrave të shtëpisë si një kriter për përcaktimin e motivimit të nxënësve në klasë.
Mësuesja përdorë dy mënyra kur jep detyrat me shkrim si detyrë shtëpie. Në fund të orës
mësimore, në të cilën nxënësit kanë ushtruar aftësinë e të shkruarit në gjuhën angleze,
mësuesja u jep për detyrë shtëpie të shkruajn një paragraf ose ese të shkrurtër varësisht nga
ora mësimore. Ndërsa orën tjetër ku nxënësit ushtronin aftësinë e të shkruarit në gjuhën e
huaj, mësuesja nuk u jep detyrë shtëpie të shkruajnë as paragraf dhe as ese të shkurtër
pasiqë ato ishin angazhuar paraprakisht që në orën e kaluar për të shkruar diҫka në lidhje
me temën që do ta trajtonin gjatë asaj ore mësimore. Kjo mënyrë u ndoq gjatë gjithë studim
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rastit, pra një herë, pasi nxënësit kishin ushtruar të shkruarit në gjuhën angleze, në fund të
orës mësimore mësuesja u jep për detyrë shtëpie detyrë me shkrim. Ndërsa rradhën tjetër në
orën mësimore ku do të ushtrojnë të shkruarit, që një orë para nxënësit kishin detyrë me
shkrim që duheshte ta kishin gati për atë orë mësimi. Gjatë pjesës së parë të studimit
nxënësit u vëzhguan dhe për to u mbajtën shënime në bazë të kritereve të përcaktuara
paraprakisht për t’u marrë parasysh në përcaktimin e motivimit të nxënësve në klasë, në
fund të pjesës së parë të studim rastit nxënësit ndahen në grupe në bazë të motivimit të tyre
në klasë në orët e gjuhës angleze. Nxënësit u grupuan në katër grupe të emërtuar si: grupi i
nxënësve shumë të motivuar, të motivuar, pak të motivuar dhe të demotivuar.
Pjesa e dytë e studimit poashtu zgjati një muaj. Sikurse në pjesën e parë të studimit edhe në
pjesën e dytë nxënësit kanë 12 orë mësimore të gjuhës angleze dhe 4 orë mësimore në të
cilat ushtrojnë aftësinë e të shkruarit. Në muajin e dytë nxënësit poashtu kanë detyra klase
dhe detyra shtëpie me shkrim. Në fillim të periudhës së dytë të studimit mësuesja vetëm i
njofton nxënësit se ato duhet të jenë të pregatitur dhe ti kushtojnë rëndësi detyrave të
shtëpis sepse, kjo është periudhë kur ato do të fillojnë të vlerësohen për aktivitetin e tyre.
Pjesa e tretë e studimit zgjatë dy muaj dhe gjatë kësaj periudhe nxënësit kanë dyfishin e
orëve të gjuhës angleze në krahasim me pjesën e parë dhe pjesën e dytë të studim rastit.
Nxënësit kanë 24 orë mësimore të gjuhës angleze dhe prej tyre në 8 orë mësimore, nxënësit
kryesisht aplikojnë aftësin e të shkruarit në gjuhën angleze.
Në orën e parë të kësaj pjese, mësuesja u jep nxënësve një detyre me shkrim për ta punuar
si detyrë shtëpie dhe kërkon nga nxënësit që të japin ide për kriteret që do të duhej të
përdorte mësuesja kur ti vlerësoj punimet e tyre me shkrim. Mësuesja mbante shënim për
idetë e nxënësve në lidhje me kriteret e verësimit dhe kërkon edhe nga nxënësit që ti
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kushtojnë vëmendje kritereve që përmendin ato, sepse mësuesja do ti merrte parasysh
sugjerimet e tyre në përcaktimin përfundimtar të kritereve të vlerësimit të atij ushtrimi me
shkrim, që ato do ta punojnë si detyrë shtëpie. Në orën e ardhshme nxënësit e lexojnë
detyrën e shtëpis dhe mësuesja u jep nxënësve fitbek me gojë duke u bazuar kryesisht në
kriteret e përcaktuara paraprakisht me nxënësit. Kërkon nga nxënësit që të jenë të
vëmendshëm në fitbek-un që u jep ajo. Pastaj kërkon nga nxënësit ta rishkruajnë të njëjtën
detyrë, por duke shfrytëzuar fitbek-un që u tha ajo për ta përmirësuar detyrën me shkrim.
Mësuesja kërkon nga nxënësit që në fund të orës ti japin asaj të dy detyrat me shkrim edhe
verzionin para fitbek-ut me gojë edhe verzionin pas fitbek-ut që u tha ajo gjatë orës
mësimore. Mësuesja dëshironte të shoh nëse kishte ndonjë ndryshim në mës verzionit të
parë dhe të dytë të detyrës me shkrim.
Në orën tjetër mësimore mësuesja i informon nxënësit me kriteret e vlerësimit që ajo i ka
përpiluar për atë aktivitët me shkrim, si për shembull, përdorimin e saktë të shenjave të
pikësimit dhe struktuorën e eses që ato do duhej të shkruanin. Këto janë dy kriteret që do të
vlerësoj mësuesja për atë aktivitet me shkrim. Këto janë dy pikat që duhet të fokusohen
nxënësit, nuk kërkohet nga ato ti përkushtojnë vëmendje të veҫantë gabimeve gramatikore.
Mësuesja planifikoi që edhe më shumë ti bëj nxënësit pjesëmarrës në procesin e vlerësimit.
Mësuesja përpiloj rubrika për vlerësim të ndërsjelltë dhe ja jep ato nxënësve, i ndau
nxënësit në grupe dhe kërkoi nga ato të vlerësonin detyrën e shtëpisë të shokëve të klasës.
Si detyrë shtëpie nxënësit kishin për të shkruar një histori të shkurtër. Gjatë orës mësimore
ku nxënësit vlerësojnë shokët e klasës në bazë të rubrikave për vlerësim të ndërsjelltë,
mësuesja i vëzhgon reagimet e nxënësve, sa të gatshëm ndihen ato të vlerësojnë shokët e
tyre dhe si ndihen kur e dinë se do të vlerësohen nga shokët e tyre. Për të gjithë reagimet e
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nxënësve gjatë orës mësimore mësuesja mundohet të mbajë shënime. Në fund të orës
mësuesja kërkon nga nxënësit ti dorëzojnë asaj edhe esen e shkruar edhe fletën me rubrikat
e përcaktuara për vlerësimin e ndërsjelltë.
Në një orë tjetër mësuesja kërkon nga nxënësit të shkruajn një paragraf për një temë të
caktuar, kur nxënësit e lexojnë paragrafin në klasë ajo u jep atyre fitbek me gojë për
detyrën me shkrim dhe kërkon nga ato ta rishkruajnë atë për detyrë shtëpie, por duke përdor
si referim fitbek-un me gojë që i tha mësuesja gjatë orës mësimore.
Të njëjtën metodë që përdorë mësuesja në një orë tjetër mësimore, por këtë rradhë me
detyrat e shtëpis dhe me fitbek me shkrim. Për detyrë shtëpie nxënësit kanë të shkruajnë për
një histori të shkurtër për një temë nga kapitulli. Mësuesja i mbledh detyrat e shtëpisë, i
lexon ato në shtepi dhe secilit nxënësi i shkruan fitbek me shkrim. Përsëri orën tjetër kërkon
nga nxënësit të rishkruajnë historin duke përdorur fitbek-un me shkrim që ato kanë të
shkrur në fund të punimeve të tyre.
Në dy nga orët mësimore mësuesja ndërlidhë edhe kompjuterin për detyrat me shkrim tё
nxënësve. Nga nxënësit kërkohet që ti shkruajn detyrat e tyre me shkrim në programin Ёord
të kompjuterit dhe si të tilla ti dorzohen mësueses. Në këtë mënyrë mësuesja do të vërej
ndikimin që mund të ketë programi kompjuterik që mundëson edhe korigjime për disa
gabime drejtëshkrimore dhe gramatikore në gjuhën angleze.
Mësuesja përdori forma të ndyshme të vlerësimit formues për të parë nëse metodat e
ndryshme kanë ndikim të ndryshëm në motivimin e nxënësve gjatë orëve të gjuhës së huaj,
dhe më saktësisht motivimi i nxënësve në aftësin e tyre për të shkruar në gjuhën angleze.
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2.2.9. Materialet
2.2.9.1. Kurikulat dhe planet ditore të përdorura nga mësuesit

Në këtë studim u bë analizë përmbajtësore e 21 kurikulave dhe 21 plane ditore. Qëllimi i
analizës përmbajtësore të kurikulave dhe planeve ditore ishte për të parë nëse mësuesit i
kanë planifikuar metodat e vlerësimit ashtu edhe si i zbatojn ose jo. Rezultatet e analizës
përmbajtësore do të japin të dhënat për planifikimin e vlerësimit në kurikulat dhe në planet
ditore të mësuesve. Këto të dhëna krahasohen me rezultatet e pyetësorëve, intervistave, dhe
të dhënave të marra nga vëzhgimet gjatë orëve mësimore. Në fund të ҫdo ore mësimore të
vëzhguar, nga mësuesi/ja u kerkua kurikula dhe plani ditor për atë orë mësimore, dhe u
mbajtën shënime nëse ai/ajo kishte të përfshirë mënyrën e vlerësimit në kurikulën që përdor
dhe plain ditor të përgatitur për atë orë mësimore. Shënimet u mbajtën në ҫeklista të
përgatitura për këtë studim (shiko shtojcën # 6).
2.2.10. Instrumentet për mbledhjen e të dhënave

Mësuesit, nxënësit dhe prindërit pjesëmarrës janë pjesë e studimit nëpërmjet përgjigjeve të
pyetësorëve dhe intervistave. Përdorimi i pyetësorëve gjatë punimit të një studimi ka
rëndësi të madhe. Një prej arsyeve të përdorimit të pyetësorëve në studime të tilla është se
ato formulohen lehtë, dmth i kursejnë studjuesit kohë për ti përpiluar ato. Një arsye tjetër e
përdorimit të tyre është se pyetësorët janë të lëhta për tu përdorur edhe nga të anketuarit,
pjesëmarrësit në studim qofshin ato edhe jo shumë të mësuar me mënyrën e plotësimit të
pyetësorëve. Arsya e tretë e përdorimit të pyetësorëve në studim është se është e lehtë të
bëhet analizimi i rezultateve të pyetësorëve. Pyetësorët zakonishtë shërbejnë për të
mbledhur të dhëna kuantitative, dhe e tillë është aryeja e përdorimit të tyre edhe në këtë
studim. Pyetjet e pyetësorëve janë me zgjedhje të shumëfishta, dhe pjesëmarrësit duhet
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vetëm të rrethojnë një nga përgjigjet e dhëna. Ndërsa për të mbledhur të dhëna më të
zgjeruara për ҫështjet që trajtohen në studim, u përdorën intervistat e përpiluara për këtë
studim. Pyetjet e intervistave kërkojnë nga pjesëmarrësit të shprehin opinionin e tyre më
mënyrë më të zgjeruar. Për ta parë më nga afër problemin në studim do të kryet një studim
rasti dhe disa vëzhgime gjatë disa orëve mësimore.
2.2.10.1 Pyetesorët

Për këtë studim u përlipuan tre lloj pyetësorësh: pyetesorët për mësuesit, pyetësorët për
nxënësit dhe pyetësorët për prindërit. Pyetjet e të tri lloje të pyetësorëve janë të ngjajshme
pasiqë ato janë përpiluar për të mbledhur të dhëna për ҫështje të temave të njëjta. Nga
pjesëmarrësit në studim nuk kërkohet asnjë informacion personal. Të tri llojet e pyetësorëve
ishin anonim me qëllim që pjesëmarrësit të ndiheshin të lirë për tu përgjigjur. Në fillim të
ҫdo pyetësori është dhënë iformacion në formë të shkruar, tiulli i studimit, arsyeja e
përdorimit të atij pyetësori për studimin dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të pyetjeve
të pyetësorit
2.2.10.1.1. Pyetesorët për mësuesit

188 nga mësuesit që kanë marrë pjesë në këtë studim mbushën pyetësorin për mësuesit.
Pyetjet e pyetësorit janë të njëjta për të gjithë mësuesit edhe pse ato janë mësues të lëndëve
të ndryshme mësimore. Pyetësori i përpiluar për mësuesit përbëhet nga 11 pyetje. Të gjitha
pyetjet janë me zgjedhje të shumëfishtë, gjë që e thjeshtëson punënë e mësuesve
pjesëmarrës pasiqë ato vetëm rrethojnë njërën nga përgjigjet, atë të cilën e mendojnë si më
të përafërt me mendimin e tyre personal për pyetjet e dhëna.

64

2.2.10.1.2. Pyetësorët për nxënësit

Numri i nxënësve të cilët e plotësuan pyetësorin ishte më i madhë në krahasim me numrin e
mësuesve. 572 nxënës e plotësuan pyetësorin për nxënësit. Pyetësori i përpiluar
posaҫërishtë për nxënësit e shkollave fillore, që kanë marrë pjesë në këtë studim përbëhet
nga 11 pyetje. Të gjitha pyetjet e pyetësorit për nxënësit janë pyetje me zgjedhje të
shumëfishta, nxënësit thjesht duhet të rrethojnë njërën nga përgjigjet e dhëna.
2.2.10.1.3. Pyetësorët për prindërit

Në fillim të studimit u planifikua që numri i nxënësve dhe prindërve të cilët do të
përgjigjeshin në pyetësorët përkatës do të ishte i njëjtë, mirëpo 12 nga prindërit nuk u
përgjigjën në pyetjet e pyetësorit për prindërit. Kështu që nga 572 prindër që u planifikuan
të marrin pjesë në studim vetëm 560 prej tyre plotësuan pyetësorin për prindërit. Pyetësori
ka 9 pyetje. Sikurse pyetjet e pyetësori për mësuestit dhe për nxënësit edhe pyetjet e
pyetësori për prindërit janë pyetje me zgjedhje të shumëfishta, prindërit vetëm rrethojnë një
nga mundësit e dhëna.
2.2.10.2. Intervistat

Përdorimi i intervistave për këtë studim ishte i rëndësishëm sepse mundëson mbledhjen e të
dhënave kualitative. Përgjigjet për pyetjet e intervistave janë më të gjata sepse paraqesin
mendimin personal të pjesëmarrësve të dhënë në një formë më të zgjeruar, përgjigjet
përmbajnë gjithashtu edhe arysetimin dhe argumentimin e përgjigjeve. Dy lloje intervistash
u përpiluan për këtë studim: intervista për mëusesit dhe intervista për nxënësit. Numri i
mësuesve dhe nxënësve që u intervistuan ishe më i vogël në krahasim me numrin e
mësuesve dhe nxënësve që plotësuan pyetësorët përkatës. Nuk u intervistuan të gjithë
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mësuesit dhe nxënësit të cilët plotësuan pyetësorin, por vetëm disa prej tyre. 88 mësues dhe
150 nxënës u intervistuan.
2.2.10.2.1. Intervistat për mësuesit dhe për nxënësit

Në intervistat e përpiluara për këtë studim, mësuesit dhe nxënësit duhej të përgjigjeshin në
5 pyetje. Intervistat e mësuesve dhe nxënësve përmbajnë pyetje të ngjajshme dhe numri i
pyetjeve është i njëjtë në të dy llojet e intervistave.
2.2.10.3.Ҫeklistat e përdorura gjatë orëve të vëzhguara

Fletat e vëzhgimit që u përdorën gjatë studimit u përpilan posaҫërisht për këtë studim për
të qënë të përshtatshme në mbledhjen e të dhënave për temën që trajton studimi. Fleta e
vëzhgimit përbëhej nga 8 pyetje me mundësi për tu përgjigjur po ose jo, dhe në fund të
ҫdonjërës pyetje ishte e lënë hapsirë bosh për të komentuar përgjigjen më gjërësisht (shiko
shtojcёn #6). 5 nga pyetjet ishin pёr orёn mёsimore dhe 3 tё tjera u plotёsuan pas mbarimit
tё orёve mёsimore. Fletat e vëzhgimit ishin anonime. Në fletat e vëzhgimit nuk u shënuan
emrat e mësuesve të cilët u vëzhguan dhe asnjë informacion tjeter personale për mësuesit,
por vetëm u plotësuan fletat e vëzhgimit me informacion për ҫështjet që trajtonte ҫdo
pyetje. Qëllimi i përdorimit të fletave të vëzhgimit nuk ishte mbledhja e të dhënave
personale të mësuesve, por grumbullimi i sa më shumë të dhënave për mënyrën e
përdorimit të vlerësimit në klasë dhe ndikimin e këtij vlerësimi në motivimin e nxënësve.
3.2.11.Ҫёshtjet etike

Gjatё realizimit tё kёtij studimi i ёshtё dhёnё njё rёndёsi e veҫantё etikes. Tё dhёnat e
mbledhura me anё tё tё gjithё instrumenteve qё u pёrdorёn gjatё kёtij studimi, nuk do tё
pёrdoren pёr asnjё ҫёshtje tjetёr, pёrveҫ ҫёshtjeve qё kanё tё bёjnё me kёtё studim.
Gjithashtu instrumentet pёr mbledhjen e tё dhёnave nuk kёrkojnё asnjё informacion
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personal pёr pjesёmarrёsit nё kёtё studim, gjё qё e mbanё tё fshehtё identitein e
pjesëmarrësve.
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KAPITULLI III: ANALIZA E
REZULTATEVE
3.1. Analiza e intervistave
Tё dhёnat pёr kёtё studim u mblodhën nga burime tё ndryshme duke pёrdorur disa
instrumente pёr mbledhjen e tё dhёnave, dhe si rrjedhoj edhe analizimi i tё dhёnave bёhёt
jo nё pёrgjithёsi por i ndarё nё analizim i tё dhёnave tё grumbulluara nga intervistat,
pyetёsorёt, orёt e vëzhguara dhe studim rasti i realizuar si pjesё e kёsaj studimi.
Nё kёtё studim u pёrdorёn dy lloje intervistash, dhe atё intervista pёr mёsuesit dhe
intervista pёr nxёnёsit
3.1.1. Analiza e intervistave tё mёsuesve
3.1.1.1 Testimi i hipotezёs dhe nёnhipotezёs tё studimit pёrmes analizёs sё intervistave tё
mёsuesve

Pёr kёtё studim u intervistuan 88 mёsues. Intervista ka 5 pyetje. Pёr analizimin e
pёrgjigjeve tё tё intervistuarve dhe pёr organizim tё mirё tё paraqitjes sё rezultateve u
përdor kodimi i tё dhёnave tё marra nga pёrgjigjet e mёsuesve tё intervistuar.
1. Kodim pёr pёrgjigjet e pyetjes sё parё ishte NDP (ndikim pozitiv), NDN (ndikim
negativ), NND (nuk ka ndikim), NDNU (ndikim neutral). Tё intervistuarit qё mendojnё se
vlerёsimi ndikon nё motivimin e nxёnёsve thonё se vlerёsimi ёshtё njё faktorё shumё i
rёndёsishёm nё motivimin e nxёnёsve. 81 nga 88 mёsues e kondsiderojnё vlerёsimin si njё
mjet shumё delikat dhe qё duhet tё pёrdoret nga mёsuesit me shume kujdes pasiqё ai mund
tё ndikojё edhe pozitivisht edhe negativisht nё motivimin e nxёnёsve. 4 nga 88 mёsues
mendojnё se vlesёsimi nuk luan ndonjё funksion shumё tё rёndёsishёm nё motivimin e
nxёnёsve pёr tё mёsuar, ka faktorё tё tjerё tё cilёt ndikojnё nё mёnyrё mё tё drejtёpёrdrejtё
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nё motivimin e nxёnёsve. Pasiqё nxënësit qё nuk duan tё mёsojnё nuk mund tё ndikohen
nga vlerёsimi sepse nuk ju intereson vlerësimi dhe ato nxёnёs qё duan tё mёsojnё, mёsojnё
sepse janё tё interesuar për të mësuar.
2. Kodimi pёr pёrgjigjet e pyetjes sё dytё ishte NDNJ (ndikim tё njёjtё), NDSN (ndikim
sipas nxёnёsve). Mёsuesit mё pyetjen e dytё pёrgjigjen se vlerёsimi nuk mund tё ndikojё nё
tё njёjtёn mёnyrё te tё gjithё nxёnёsit pasiqё edhe nxёnёnsit nuk janё tё njёjt ato
ndryshojnё nё ҫdo aspekt nga njёri tjetri. Mёsuesit shprehen se pёrgjigjja e dhёnё nё
pyetjen e parё nuk vlenё pёr tё gjithё nxёnёsit nё pёrgjithёsi, ato i janё referuar ndonji grupi
nxёnёsit kur janё pёrgjigjur nё pyetjen e parё. Mёsuesit pёrgjithёsisht thonё se nxёnёsit tё
cilёt tregojnё sukses tё lartё nё mёsime mund tё ndikohen nga vlerёsimi qё i jep musuesi/ja
sepse e konsiderojnё tё rёndёsishёm vlersimin e marrё, nxёnёsit tё cilёt nuk janё tё
interesuar gjatё orёs mёsimore, nuk ndikohen nga vlerёsimi. Mёsuesit tё cilёt thonё se
vlerёsimi nuk ndikonё nё motivimin e nxёnёsve mendojnё se nxёnёsit tё cilёt nuk duan tё
mёsojnё nuk mund tё ndikohen nga vlerёsimi sepse nuk ju intereson as mёsimi dhe as
vlerёsimi qё marrin nga mёsuesi/ja dhe ato nxёnёs qё duan tё mёsojnё, mёsojnё sepse janё
tё interesuar pёr tё nxёnё.
3. Kodimi pёr pёrgjigjet e pyetjes sё tretё ishte GR1NP (ndikim pozitiv pёr grupin e parё –
tё demotivuar) GR1NN (ndikim negativ pёr grupin e parё- tё demotivuar), GR1NND (nuk
ka ndikim pёr grupi e parё – tё demotivuar), GR1NDNU (ndikim neutral pёr grupi e parё –
te demotivuar).Tё njёjtat kode u pёrdoren edhe pёr tё tre grupet e tjera. Nga pergjigjet e
mёsuesve vёrehet se shumica e mёsuesve mendojnё se vlerёsimi mund tё ndikojё
pozitivisht pёr disa nxёnёs dhe negativisht pёr disa xёnёs tё tjerё, ajo varet nga nxёnёsit
poashtu edhe nga vlerёsimi qё ato marrin. Tё gjithё mёsuesit mendojnё se vlerёsimi nuk
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ndikon te nxёnёsit e demotivuar. Nxёnёsit e demotivuar nuk shpreshin interes pёr mёsim
dhe poashtu nuk i intereson as vlerёsimi qё ato marrin nga mёsuesi, vlerёsimi nuk
konsiderohet si faktor qё mund tё ndikojё nё motivimin e tyre pёr tё mёsuar. 14 mёsues tё
intervistuar mendojnё se kur nxёnёsit pak tё motivuar marrin njё vlerёsim pozitiv ato
motivohen pёr tё mёsuar mё shumё, dhe poashtu ato demotivohen nёse marrin njё vlerёsim
mё tё ulёt nga ajo se ҫfarё kanё pritur ato, por mund tё ndodh edhe e kundёrta, pra tё
motivohen pёr tё mёsuar mё shumё, pёr tё patur mё shumё sukses. 21 mёsues tё tjerё
mendojnё se vlerёsimi mund tё ndikojё disi por nuk ёshtё njё faktor shumё i rёndёsishёm
nё motivimin e tyre, sipas tyre faktorё tё tjёrё tё jashtёm mund tё ndikojnё shumё mё tepёr
nё motivimin e nxёnёsve nё krahasim me vlerёsimin. 20 mёsues mendojnё se pёr nxёnёsit
e motivuar vlerёsimi ёshtё njё faktor i rёndёsishёm nё motivimin e tyre, ato motivohen kur
marrin njё vlerёsim pozitiv nga mёsuesit dhe demotivohen nёse marrin ndonji notё tё
dobёt, ose njё vlerёsim mё tё ulёt se ajo ҫfarё kanё pritur ato. 15 mёsues mendojnё se
vlerёsimi ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve, nxёnёsit motivohen mё tepёr kur
marrin njё vlerёsim tё mirё por ato gjithashtu mund tё motivohen edhe kur marrin ndonji
notё mё tё ulёt, ajo ndikon qё ato tё punojnё mё shumё qё tё kenё sukses nё tё ardhmen. 28
mёsues e konsiderojnё vlerёsimin si njё nga faktorёt mё tё rёndёsishёm qё ka njё ndikim tё
drejtёpёrdrejtё nё motivimin e nxёnёsve qё mund tё klasifikohen si nxёnёs shumё tё
motivuat. Kёto nxёnёs janё kryesisht nxёnёs shembullor dhe qё punojnё shumё pёr tё patur
sukses nё mёsime. Ato e shohin vlerёsimin qё marrin nga mёsuesi/ja si rezultat tё punёs sё
tyre, pёr kёtё arsye ai ka domethёnie shumё tё madhe pёr motivim e tyre. Notat e mira dhe
vlerёsimi pozitiv qё nxёnёsit marrin pёr aktivitetin e tyre nё klasё dhe detyrat e shtёpisё i
krijojnё nxёnёsve siguri dhe i inkurajojnё ato pёr tё punuar vazhdimisht. Pёr mё tepёr, pёr
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kёtё grup nxёnёsish, edhe njё notё mё e ulёt mund tё ndikojё pozitivisht pёr ti motivuar pёr
tё dhёnё maksimumin e tyre pёr tё arritur aty ku duan. 7 mёsues mendojnё se vlerёsimi
pozitiv dhe notat e mira ndikojnё pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve por kur nxёnёsit
vlerёsohen me nota mё tё ulta se sa mendojnё ato qё meritojnё, vlerёsimim mund tё ndikojё
shumё negativisht te kёto nxёnёs, mund edhe ti demotivoj ato. Mёsuesit thonё se ato
mundohen tё gjejnё te puna e nxёnёsve elemente pozitive, pёr tja vёnё ato nё dukje,
ndonjёherё dhe sidomos kur i njohin nxёnёsit mirё, i kanё dhёnё nxёnёsve njё notё mё
shumё vetёm e vetёm pёr ti motivuar ato.
4. Kodimi pёr pёrgjigjet e pyetjes sё katёr ishte FJSH (faktorёt jashtё shkolle), FBSH
(faktorёt brenda shkollёs). Nё pёrgjigjen e kёsaj pyetje, nuk ka ndarje tё mёsuesve qё i
konsiderojnё tё rёndёsishёm vetёm faktorёt jashtё shkollёs ose vetёm faktorёt brenda
shkollёs qё mund tё ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve. Tё gjithё mёsuesit kanё pёrmendur
edhe faktor brenda shkollёs por edhe faktor jashtё shkollёs qё ndikojnё nё motivimin; e
nxёnёsve. Faktorёt mё shumё tё pёrmendur nga mёsuesit pёr tu pёrgjigjur nё kёtё pyetje
janё: familja e nxёnёsve, gjendja ekonomike, tё paturit shok njё nxёnёs tё mirё nё mёsime,
marrёdhёnia mёsues-nxёnёs, mosha e nxёnёsve, suksesi i tyre, metodat e mёsimdhёnies,
mёnyra e vlerёsimit tё nxёnёsve, etj. Nga 88 mёsuesit e intervistuar vetёm 2 nuk kanё
pёrmendur vlerёsimin si njё faktor tё rёnsesishёm pёr motivimin e nxёnёsve pёr tё mёsuar.
5. Kodimi i pyetjes sё pestё ishte NDNJ (ndikim i njёjtё), NDJNJ (ndikim jo i njёjtё). Nё
bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve nё kёtё pyetje vёrehet se vlerёsimi formues nuk ndikonё nё
mёnyrё tё njёjtё pёr tё gjithё nxёnёsit. Tё gjithё mёsuesit e intervistuar thonё se ndikimi i
vlerёsimit fomrues nё motivimin e nxёnёsve varet nga shumё faktor. Se ҫfarё ndikimi
mund tё ketё vlerёsimi formues nё motivimin e nxёnёsve varet se ҫfarё lloje tё vlerёsimit
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formues pёrdor mёsuesi/ja, si e aplikon vlerёsimin, gjendja emocionale e nxёnёsve, aftёsia
e nxёnёsve pёr ta kuptuar vlerёsimin, dhe poashtu gjendja momentale e motivimit tё tyre,
nё momentin kur e marrin vlerёsimin, dhe se sa tё motivuar janё nxёnёsit nё pёrgjithёsi pёr
tё mёsuar.
3.1.1.2. Diskutim pёr hipotezёn e studimit, vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё
motivimin e nxёnёsve, sipas mёsuesve tё intervistuar

Nga pёrgjigjet e mёsuesve vёrehet se vlerёsimi konsiderohet si mjet i rёndёsishёm qё
ndikon nё motivimin e nxёnёsve. Sipas mёsuesve tё intervistuar, edhepse vlerёsimi nuk
është faktori i vetëm që ndikon në motivimin e nxënësve, përsëri ai i ngarkon mёsuesit me
pёrgjegjёsi qё ta pёrdorin vlerёsimin me kujdes.
3.1.1.3. Diskutim pёr nёnhipotezёn, vlerёsimi formues ndikon nё mёnyrё tё njёjtё nё
motivimin e tё gjithё nxёnёsve, sipas mёsuesve tё intervistuar

Sipas mёsuesve tё intervistuar vlerёsimi formues nuk ndikon në mënyrë të njëjtë te të
gjithë nxënësit. Ndikimi i vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve mund tё jetë edhe
pozitiv por edhe negativ, varёsish nga nxёnёsit vlerësimi mund tё ndikoj pozitivisht ose
negativisht nё motivimin e nxënësve.
3.1.2. Analiza e intervistave tё nxёnёsve
3.1.2.1.Testimi i hipotezёs dhe nёnhipotezёs tё studimit pёrmes analizёs sё intervistave tё
nxёnёsve

Pёr kёtё studim u intervistuan 150 nxёnёs tё shkollave fillore. Intervista e nxёnёsve
pёrbehet nga 5 pyetje. Pёr tё patur njё paraqitje mё tё qartё tё rezultateve tё pёrgjigjeve tё
pyetёsorit tё nxёnёsve u bё kodimi i pёrgjigjeve.
1. Kodimi pёr pёrgjigjet e pyetjes sё parё ishte NDP (ndjesi pozitive), NDN (ndjesi
negative), NND (nuk ka ndonjё ndjesi tё veҫantё) NDNU(ndjesi neutrale). Shumica e
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nxёsnёsve, dhe atё 101 nga 150 nxёnёsit tё intervistuar u përgjigjen se vlerёsimi i ka bёrё
ato tё ndihen nё disa raste mirё nё disa raste keq. Ka patur raste kur vlerёsimi ka ndikuar
shumё pozitivisht por ka ndodhur edhe e kundёrta. Njё notё e mire, njё vlerёsim pozitiv,
njё koment i mirë i thënë nga mёsuesi/ja ka ndikim shumё pozitiv dhe sidomos raset kur
vlerёsimi ka qёnё mё i mirё nga ajo ҫfarё kanё pritur vetё nxёnёsit. Por njё vlerёsim mё i
ulёt nga pritshmёritё e nxёnёsve ka ndikuar negativisht nё motivimin e tyre. 20 nga 150
nxёnёs thonё se vlerёsimi ҫdoherё ndikon pozitivisht pёr ato, jo vetёm kur kanё nota tё
mira dhe vlerёsime pozitive nga mёsuesi/ja por edhe kur nuk kanё marrë notёn qё kanё
pritur ose vlerёsimin qё kanё dёshiruar ato nuk janё demotivuar por pёrkundrazi janё
motivuar pёr tё punuar edhe mё shumё pёr tё arritur suksesin e dёshiruar. 29 nga 150
nxёnёs shprehen se ato nuk kanё asnjё ndjesi tё veҫantё kur vlerёsohen nga mёsues-i/ja,
atyre nuk i intereson se ҫfarё notё kanë marrë Vlerёsimi pёr kёto nxёnёs nuk ka asnjё
ndikim nё motivimin e tyre.
2. Kodimi pёr pёrgjigjet e pyetjes sё dytё ishte NDP1 (ndjesi pozitive nga vlerёsimi nga
shokёt e klasёs), NDN1 (ndjesi negative), NND1 (nuk ka ndonjё ndjesi tё veҫantё), NDNU
(ndjesi neutrale). Tё njёjtat kode por me shifrёn 2 u pёrdorёn pёr ndjesit qё kanё nxёnёsit
nga vlerёsimi i shokёve tё klasёs. Nxёnёsit e shohin vlerёsimin nga shokёt e klasёs dhe
vlerёsimin e shokёve tё klasёs si mё argёtuese nё krahasim nga vlerёsimi qё ato marrin nga
mёsuesit. Shumica e nxёnёsve dhe atё 89 nga 150 nxёnёs tё intervistuar thonё se ato e kanё
shumё kёnaqёsi tё vlerësojnё shokёt e klasёs dhe tё vlerёsohen nga shokёt e klasёs. 29 nga
150 nxёnёs thonё se atyre u pёlqen tё vlerёsojnё shokёt e klasёs dhe e bejnё me shumё
kёnaqёsi por ndihen pak nё siklet kur vlerёsohen edhe ato nga shokёt e tyre tё klasёs, dhe
sidomos kur shokёt e tye tё klasës janё mё tё mirё nё mёsime se ato. 25 nga 150 nxёnёs
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thonё se atyre u pёlqen tё vlerёsojnё shokёt e klasёs, gjithashtu u pёlqen edhe tё vlerёsohen
nga shokёt e klasёs tё cilёt janё tё mirё mё mёsime por nuk u pёlqen kur atyre i rastis qё tё
vlerёsohen nga shokёt e klasёs tё cilёt janё tё dobёt nё mёsime. Pasiqë sipas tyre, kёto
nxёnёs nuk do tё mund tё japin vlerёsimin e duhur pёr ato, ndoshta edhe me ndihёn e
rubrikave pёr vlerёsim tё pёrgatitura nga mёsuesi/ja. 7 nxёnёs thonё se nuk ka diҫa
interesante që do ti jepte atyre ndonjё ndjesi tё veҫantё as nё rastet kur ato duhet tё
vlerёsojnё shokёt e klasёs dhe as nё aktivitetet kur ato vlerёsohen nga shokёt e klasёs.
3. Kodim pёr pёrgjigjet e pyetjes sё tretё gjithashtu ishte NDP (ndjesi pozitive), NDN
(ndjesi negative), NND (nuk ka ndonjё ndjesi tё veҫantё) NDNU (ndjesi neutrale). Shumica
e nxёnёsve tё intervistuar dhe atё 137 nga 150 nxёnёs tё intervistuar mendojnё se tё qёnit
pjesёmarrёs nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ёshtё ndjesi shumё pozitive, i bёn ato
tё ndihen mё tё rёndёsishёm duke marrё pёrgjegjёsi nё klasё, ato thonё pasi ato kanё qenё
pjesёmarrёs nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ato duhet tё pёrpiqen mё shumё pёr ta
dhёnё mё tё mirёn e tyre pёr ti respektuar ato kritere. Asnjё nga nxёnёsit nuk ka thёnё qё
pjesёmarrja nё pёrcaktimet e kritereve tё vlerёsimit i bёn ato tё ndihen keq, por 13 nga 150
nxёnёs thonё se nuk kanё ndonjё ndjesi tё veҫantë gjatё pjesёmarrjes nё pёrcatimin e
kritereve tё vlerёsimit, ato nuk paraqesin as interes pёr pjesёmarrje nё pёrcaktimin e
kritereve qё do tё pёrdoren pёr vlerёsimin e tyre.
4. Kodimi pёr pyetjen e katёrt tё intervistёs sё nxёsёsve ishte NDP (ndikim pozitiv), NDN
(ndikim negativ), NND (nuk ka ndikim), NDNU (ndikim neutral). Shumica e nxёnёsve qё
u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje tё intervistёs dhe atё 125 nga 150 nxёnёs tё intervistuar thanё qё
informimi me kriteret e vlerёsimin para se ato tё vlerёsohen ka njё ndikim shumё pozitiv nё
motivimin e tyre. Kur ato i dinё kriteret e vlerёsimit ato kanё njё model qё duhet tё ndjekin
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qё tё kenё sukses, gjithashtu njohja e kritereve tё vlerёsimit i ҫliron ato nga emocionet dhe
stresi qё kanё nxёnёsit ҫdoherё kur e din se do tё vlerёsohen pёr njё detyrё, nё njё test apo
thjesht nё njё aktivitet gjatё orёs mёsimore dhe gjithashtu i bёn tё ndihen mё tё sigurt nё
vete. 25 nga 150 nxёnёs thonё se informimi me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё
vlerёsohen nuk ka ndonjё ndikim nё motivimin e tyre, ato thonё se nuk janё tё shqetёsuar
pёr mёnyrёn e vlerёsimit dhe as se ҫfarё vlerёsimi marrin nga mёsuesi.
5. Kodimi pёr pyetjen e pestё tё intervistёs ishte FJSH (faktorёt jashtё shkolle), FBSH
(faktorёt brenda shkollёs). Nё ketё pyetje nxёnёsit pёrmendin edhe faktor brenda shkollёs
edhe faktor jashtё shkollёs qё ndikojnё nё motivimin e tyre. Si faktor qё ndikojnё mё sё
shumti nё motivimin e nxёnёsve u pёrmendёn: notat qё u vёndojnё mёsuesit, vlerёsimet nё
forma tё ndryshme, vlerёsimet me shkrim, fjalёt e mira qё ja thonё mёsuesit pas njё
pёrgjigje tё saktё, vlerёsimet pozitive, dhuratat dhe shpёrblimet nga prindёri, fjalёt e bukura
qё marrin prej tyre, premtimet qё ju bejnё prindёrit nёse do tё kenё suksese nё mёsime, por
edhe thjeshtё dёshira e tyre pёr tё patur suksese nё mёsime. Shumica e nxёnёsve 127 prej
150 nxёnёsve tё intervistuar pёrmendёn se nё motivimin e tyre ndikon vlerёsimi nё forma
tё ndryshem, si thejshtё nota e nxёnёsve, vlerёsimi gojor, vlerёsimi me shkrim, komente
pozitive, etj.
3.1.2.2. Diskutim pёr hipotezёn e studimit, vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё
motivimin e nxёnёsve pёr tё nxёnё, sipas nxёnёsve tё intervistuar

Nga analizimi i pёrgjigjeve tё nxёnёsve nё intervistё vёrehet se shumica e nxёnёsve
mendojnё se vlerёsimi luan njё funksion tё rёndёsishёm nё motivimin e tyre, pra ato
mendojnё se vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё motivimin e tyre edhe pse disa
nxёnёs, por nё numёr mё tё vogёl e mendojnё tё kundёrtёn .
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3.1.2.3. Diskutim pёr nёnhipotezёn, vlerёsimi formues ndikon nё mёnyrё tё njёjtё nё
motivimin e tё gjithё nxёnёsve, sipas nxёnёsve tё intervistuar

Nxёnёsit e intervistuar japin mendime tё ndryshme pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё
motivimin e tyre, si rrjedhoj, kuptohet se sipas tyre vlerёsimi formues nuk ka tё njёjtin
ndikim te tё gjithё nxёnёsit, shumica e tyre mendojnё se vlerёsimi i krijon atyre njё ndjesi
pozitive, por ka gjithashtu edhe nxёnёs tё tjerё, edhe pse mё tё pakёt nё numёr, qё
mendojnё se vlerёsimi ndikon te to negativisht, dhe tё tjerё qё nuk e konsiderojnё
vlerёsimin si njё faktor qё mund tё ndikojё nё motivimin e tyre.

3.2. Analiza e pyetёsorёve
Tre lloj pyetёsorёsh u pёrdorёn pёr kёtё studim dhe atё: pyetёsori pёr mёsuesit, pyetёsori
pёr nxёnёsit dhe pyetёsori pёr prindёrit.
3.2.1. Analiza e pyetёsorit pёr mёsuesit

Pyetёsori pёr mёsuesit ёshtё njёri nga instrumentet e pёrdorur pёr mbledhjen e tё dhёnave
pёr kёtё studim. Nё pyetjet e pyetёsorit tё pёrgatitur pёr kёtё studim, u pёrgjigjёn 188
mёsues tё shkollave fillore tё Strugёn. Mёsuesit u klasifikuan nё 5 grupe nё bazё tё
eksperiencёs sё tyre nё procesin e mёsimdhёnies.
3.2.1.1. Shpërndarja e vlerave të frekuencave pёr kampionit mёsues qё plotёsuan
pyetёsorin

Tabela 2 Statistika pёrshkruese pёr variabёlin eksperienca nё pofesionin si mёsues/e

1. Eksperienca në punë

Valid deri në 5
vjet
6-10 vjet

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
14
7.4
7.4
7.4
35

18.6

18.6

26.1
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11-15 vjet
16-20 vjet
mbi 20 vjet
Total

35
42
62
188

18.6
22.3
33.0
100.0

18.6
22.3
33.0
100.0

44.7
67.0
100.0

Nga tabela e mёsipёrme shihet se pyetjes pёr eksperiencёn e tyre si mёsues/e i janё
pёrgjigjur nё total 188 mёsues tё cilёt u klasifikuan nё pesё grupe, deri nё 5 vjet
eksperiencё pune, 6-10 vjet, 11-15 vjet, 16-20 dhe mbi 20 vjet eksperiencё pune nё
procesin e mёsimdhёnies. 7.4 % ose 14 mёsues tё cilёt u pёrgjigjёn nё pyetjet e pyetёsorit
janё mёsues me eksperiencё pune deri nё 5 vjet. 18. 6 % ose 35 mёsues u klasifikuan nё
grupin prej 6 deri nё 10 vjet eksperiencё pune, gjithashtu nё grupin tjetёr prej 11-15 vjet
eksperiencё pune u klasifikuan 18. 6 % ose 35 mёsues. 22.3 % ose 42 mёsues u klasifikuan
nё grupin e mёsuesve me eksperiencё punё prej 16-20 vjet. Ndёrsa 33.0 % ose 62 nga
mёsuesit qё u pёrgjigjёn nё pyetёsor janё pjesё e grupit tё mёsuesve qё kanё mbi 20 vjet
eksperiencё pune si mёsues/e. Kёto rezulate vizualisht janё tё paraqitura nё grafikun mё
poshtё

Figura 1. Grafiku i ndarjes sё mёsuesve nё grupe nё bazё tё eksperiencёs nё punё
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Tabela 3. Statistika pёrshkruese e ndikimit tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve
nё pyetjen e dytё tё pyetёsorit

2. Ndikimi i vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve
Cumulative
Percent
14.4
17.6
100.0

Frequency Percent Valid Percent
Valid Jo
27
14.4
14.4
Ndoshta
6
3.2
3.2
Po
155
82.4
82.4
Total
188
100.0
100.0
Nё pyetjen e dytё tё pyetёsorit mёsuesit pyeten nёse ato mendojnё se vlerёsimi nё
pёrgjithёsi mund tё ndikojё nё motivimin e nxёnёsve. Nga tabela mё sipёr shohim se
mёsuesit kishim tre mundёsi, Po , Ndoshta dhe Jo pёr tu pёrgjigjur nё kёtё pyetje. Kёsaj
pyetje i janё pёrgjigjur 188 mёsues, 14.4 % ose 27 mёsues medojnё se vlerёsimi i nxёnёsve
nuk ndikon nё motivimin e tyre pёr tё mёsuar. 3.2 % ose 6 mёsues nuk kanё njё bindje tё
definuar qartё pёr ndikimin e vlerёsimint nё motivimin e nxёnёsve dhe mendojnё se
ndoshta vlerёsimi mund tё ndikojё nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr, shumica e
mёsuesve, 82,4% ose 155 mёsues mendojnё se vlerёsimi ka ndikim nё motivimin e
nxёnёsve. Grafiku mё poshtё paraqet rezultatet e njёjta nё mёnyrё vizuale

Figura 2. Grafiku i ndikimit tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve nё pyetjen e
dytё tё pyetёsorit.
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Tabela 4 Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё
mёsuesve

3. Ndikimi i vlerësimit formues në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
4
2.1
2.1
2.1

Valid Ndikim shumë
negativ
Ndikim negativ
27
14.4
14.4
16.5
As pozitiv as
34
18.1
18.1
34.6
negative
Ndikim pozitiv
83
44.1
44.1
78.7
Ndikim shumë
40
21.3
21.3
100.0
pozitiv
Total
188
100.0
100.0
Tabela mё sipёr paraqet se pyetjes pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e
nxёnёsve i janё pёrgjigjur nё total 188 mёsues. Nё kёtё pyetje 2.1% ose 4 mёsues janё
pёrgjigjur se vlerёsimi formues ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve. 14.7%
ose 27 mёsues mendojnё se vlerёsimi formues ndikonё negativisht nё motivimin e
nxёnёsve. Ndёrsa 18.1% ose 34 mёsues nuk mendojnё se vlerёsimi formues mund tё
ndikojё nё motivimin e nxёnёsve, ato janё pёrgjigjur, se vlerёsimi formues nuk ndikon as
negativisht as pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr 44.1 % ose 83 mёsues
mendojnё se vlerёsimi formues ka ndikim pozitiv nё motivimin e nxёnёsve, madje 21.3 %
ose 40 mёsues mendojnё se vlerёsimi formues ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e
nxёnёsve. Rezultatet e njёjta janё paraqitur nё mёnyrё vizuale nё grafikun mё poshtё
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Figura 3. Grafik i ndikimit tё vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve nё
pyetjen e tretё tё pyetёsorit
Tabela 5 Statistika pёrshkruese pёr llojet e fitbek-ut qё ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё
mёsuesve nё pyetjen e katёrt tё pyetёsorit.

4. Dallimi midis ndikimit të fitbek-ut me gojё dhe me shkrim nё motivimin
e nxёnёsve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid fitbek-u me
16
8.5
8.5
8.5
gojë
fitbek-u me
44
23.4
23.4
31.9
shkrim
Asnjëri
54
28.7
28.7
60.6
të dy
74
39.4
39.4
100.0
Total
188
100.0
100.0
Nga tabela mё sipёr shohim se pyetjes pёr llojet e fitbek-ut qё ndikojnё nё motivimin e
nxёnёsve i janё pёrgjigjur 188 mёsues dhe pёr 8.5 % ose 16 mёsues fitbeku me gojё ndikon
mё shumё nё motivimin e nxёnёsve, ndёrsa 23.4 ose 44 mёsues mendojnё tё kundertёn, ato
e konsiderojnё fitbek-un me shkrim mё motivues. 28.7 % ose 54 mёsues nuk e shohin as
fitbek-un me shkrim as fitbek-un me gojё si motivues pёr nxёnёsit. Ndërsa nga ana tjetёr
39.4 % ose 74 mёsues qё u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje mendojnё se edhe fitbeku me shkrim
edhe fitbeku me gojё ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve. Nё mёnyrё vizuale tё njёjtat
rezultate janё paraqitur nё grafikun mё poshtё
80

Figura 4. Grafiku pёr llojet e fitbek-ut qё ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve nё
pyetjen e katёrt tё pyetёsorit.
Tabela 6. Statistika pёrshkruese pёr pёrgjigjjet e mёsuesve nё pyetjen e pestё tё pyetёsorit, se ҫfarё mund tё jetё mё
motivuese pёr nxёnёsit nota apo fitbeku

5. Dallimi midis ndikimit të notës dhe fitbek-ut në motivimin e nxёnёsve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nota
47
25.0
25.0
25.0
Fitbeku
122
64.9
64.9
89.9
te dyja bashkë
13
6.9
6.9
96.8
asnjëra nga të
6
3.2
3.2
100.0
dyja
Total
188
100.0
100.0
Nga tabela mё sipёr shohim se pyetjes pёr dallimin midis ndikimit tё notёs dhe fitbek-ut nё
motivimin e nxёnёsve i janё pёrgjigjur 188 mёsues dhe pёr 25.0 % ose 47 mёsues nota
ёshtё mё motivuese pёr nxёnёsit, ndёrsa 64.9% ose 122 mёsues mendojnё se fitbeku
ndikon mё shumё nё motivimin e nxёnёsve, 6.9% ose 13 mёsues mendojnё se edhe nota
edhe fitbeku ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve, ndёrsa 3.2% ose 6 mёsues mendojnё se as
nota dhe as fitbeku nuk ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve. Nё mёnyrё vizuale tё njёjtat
rezultate janё paraqitur nё grafikun mё poshtё.
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Figura 5. Grafiku pёr pёrgjigjjet e mёsuesve nё pyetjen e pestё tё pyetёsorit, se ҫfarё mund tё jetё mё motivuese pёr
nxёnёsit nota apo fitbek-u.
Tabela 7. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e fitbek-ut nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve
pёr pyetjen e gjashtё tё pyetёsorit.

6. Ndikimi i fitbek-ut në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
2
1.1
1.1
1.1

Valid Ndikim shumë
negativ
Ndikim negativ
26
13.8
13.8
14.9
As pozitiv as
30
16.0
16.0
30.9
negativ
Ndikim pozitiv
85
45.2
45.2
76.1
Ndikim shumë
45
23.9
23.9
100.0
pozitiv
Total
188
100.0
100.0
Nga tabela mё sipёr vihet re se nё pyetjen e gjashtё tё pyetёsorit pёr mёsuesit janё
pёrgjigjur 188 mёsues. 1.1 % ose 2 mёsues mendojnё se fitbeku ndikon shumё negativisht
nё motivimin e nxёnёsve. 23.8 % ose 26 mёsues mendojnё se pёrdorimi i fitbek-ut ka
ndikim negative nё motivimin e nxёnёsve. 16.0 % ose 30 mёsues medojnё se fitbeku nuk
ka as ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nё motivimin e nxёnёsve. 45.2 % ose 85
mёsues mendojnё se fitbeku ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve dhe pёr mё tepёr
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23.9 % ose 45 mёsues mendojnё se aplikimi i vlerёsimit formues ka ndikim pozitiv nё
motivimin e nxёnёsve. Kёto tё dhёna vizualisht janё paraqitur nё grafikun mё poshtё.

Figura 6. Grafiku pёr ndikimin e fitbek-ut nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e
gjashtё tё pyetёsorit.
Tabela 8. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё
motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e shtatё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.

7. Ndikimi i pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Ndikim shumë
5
2.7
2.7
2.7
negativ
Ndikim negativ
31
16.5
16.5
19.1
As pozitiv as
32
17.0
17.0
36.2
negativ
Ndikim pozitiv
82
43.6
43.6
79.8
Ndikim shumë
38
20.2
20.2
100.0
pozitiv
Total
188
100.0
100.0
Nga tabela e mёsipёrme shohim se nё pyetjen e shtatё tё pyetёsorit, pёr ndikimin e
pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit janё pёrgjigjur 188
mёsues dhe prej tyre 2.7% ose 5 mёsues mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё
pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ndikon shumё negativisht nё motivimin e tyre, 16.5 %
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ose 31 mёsues mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit
ndikon negativisht nё motivimin e tyre, ndёrsa 17.0 % ose 32 mёsues mendojnё se
pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nuk ndikon as pozitivisht as
negativisht nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr, 43.6 % ose 82 mёsues mendojnё se
pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ndikon pozitivisht nё
motivimin e tyre, pёr mё tepёr 20.2 % ose 38 mёsues mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve
nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ndikon shumё pozitivisht nё motivimin e tyre. Kёto
rezulatate janё paraqitur vizualisht nё grafikun mё poshtё.

Figura 7. Grafiku pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e
nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e shtatё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.
Tabela 9. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve informimi i nxёnёsve me
kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen, nё bazё tё pёrgjigjeve tё mёsuesve nё pyetjen e tetё tё pyetёsorit
pёr mёsuesit.

8. Ndikimi i njohjes së kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Ndikim shumë
1
.5
.5
.5
negativ
Ndikim negativ
20
10.6
10.6
11.2

84

As pozitiv as
26
13.8
13.8
25.0
negativ
Ndikim pozitiv
101
53.7
53.7
78.7
Ndikim shumë
40
21.3
21.3
100.0
pozitiv
Total
188
100.0
100.0
Nga tabela mё sipёr shihet se nё pyetjen e tёtё tё pyetёsorit pёr mёsuesit janё pёrgjigjur nё
total 188 mёsues. 0.5 % ose 1 mёsues mendon se nёse nxёnёsit informohen me kriteret e
vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen, kjo do tё ndikonte negativisht nё motivimin e tyre.
10.6 % ose 20 mёsues mendojnё se informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se
ato tё vlerёsohen ka ndikim negativ nё motivimin e nxёnёsve, ndёrsa 13.8 % ose 26 mёsues
mendojnё se informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit nuk ndikon nё motivimin e
nxёnёsve as negativisht as pozitivisht. Nga ana tjeter 53. 7 % ose 101 mёsues mendojnё tё
kundёrtёn ato thonё se informimi i nxёnёsve me kriteret qё do tё pёrdorë mёsuesi pёr ti
vlerёsuar ato ndikon pozitvisht nё motivimin e nxёnёsve, pёr mё tepёr, 21.3% ose 40 nga
mёsuesit tё cilёt janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje mendojnё se informimi i nxёnёsve me
kriteret e vlerёsimit pёrpara se tё vlerёsohen ka ndikim shumё pozitiv nё motivimi e
nxёnёsve. Kёtor rezultate vizualisht janё paraqitur nё grafikun mё poshtё.
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Figura 8. Grafiku pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve informimi i nxёnёsve me kriteret e
vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen, nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e tetё tё pyetёsorit pёr
mёsuesit.
Tabela 10. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve pёrdorimi i vetёvlerёsimit,
nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e nёntё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.

9. Ndikimi i vetëvlerësimit në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
4
2.1
2.1
2.1

Valid Ndikim shumë
negativ
Ndikim negativ
25
13.3
13.3
15.4
As pozitiv as
31
16.5
16.5
31.9
negativ
Ndikim pozitiv
81
43.1
43.1
75.0
Ndikim shumë
47
25.0
25.0
100.0
pozitiv
Total
188
100.0
100.0
Nga tabela mё sipёr shihet se nё pyetjen e nёntё tё pyetёsorit pёr mёsuesit janё pёrgjigjur
188 mёsues. 2.1 % ose 4 mёsues nga mёsuesit qё u pёrgjigjёn pёr ndikimin e vetёvlerёsimit
nё motivimin e nxёnёsve mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim shumё negativ.
13.3 % ose 25 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vetёvlёrёsimit nё klasё ka ndikim negativ
nё motivimin e nxёnёsve. Pёr 16.5 % ose 31 mёsues pёrdorimi i vetёvlerёsimit nuk ka as
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ndikim negativ dhe as ndikim pozitiv nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr 43.1 % ose
81 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ёshtё i rёndёsishёm nё motivimin e
nxёnёsve, sepse sipas tyre vetёvlerёsimi ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve, pёr
mё tepёr 25.0 % ose 47 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimint ndikon shumё
pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve. Nё mёnyrё vizuale kёto tё dhёna janё paraqitur nё
grafikun mё poshtё.

Figura 9. Grafik pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve pёrdorimi i vetёvlerёsimit, nё bazё tё
pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e nёntё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.
Tabela 11. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve vlerёsimi i shokёve /
shoqeve tё klasёs, nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e dhjetё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.

10. Ndikimi i vlerësimit të shokëve të klasës në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Ndikim shumë
2
1.1
1.1
1.1
negativ
Ndikim negativ
25
13.3
13.3
14.4
As pozitiv as
38
20.2
20.2
34.6
negativ
Ndikim pozitiv
87
46.3
46.3
80.9
Ndikim shumë
36
19.1
19.1
100.0
pozitiv
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Total
188
100.0
100.0
Nga tabela mё sipёr shihet se nё pyetjen e dhjetё tё pyetёsorit pёr mёsuesit janё pёrgjigjur
nё total 188 mёsues. 1.1 % ose 2 mёsues mendojnё se kur mёsuesi kёrkon nga nxёnёsit tё
vlerёsojnё shokёt e klasёs kjo ndikon shumё negativisht nё motivimin e tyre. 13.3 % ose 25
mёsues mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs ka ndikim negativ nё motivimin e
nxёnёsve. 20.2 % ose 38 mёsues mendojnsё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs nuk ka as
ndikim pozitiv as ndikim negativ nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr, 46.3 % ose 87
mёsues mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs ndikon pozitivisht nё motivimin e
nxёnёsve. Pёr mё tepёr 19.1 % ose 36 mёsues mendojnё se pёrdorimi i metodёs sё
vlerёsimit tё shokёve tё klasёs ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e nxёnёsve. Kёto tё
dhёna vizualisht janё paraqitur nё grafikun mё poshtё

Figura 10. Grafik pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve vlerёsimi i shokёve/ shoqeve tё klasёs, nё
bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e dhjetё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.
Tabela 12. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve vlerёsimi nga
shokёt/shoqet e klasёs, nё bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e njёmbёdhjetё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.

11. Ndikimi i vlerësimit nga shokët e klasës në motivimin e nxënësve
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
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Valid Ndikim shumë
6
3.2
3.2
3.2
negativ
Ndikim negativ
27
14.4
14.4
17.6
As pozitiv as
38
20.2
20.2
37.8
negativ
Ndikim pozitiv
89
47.3
47.3
85.1
Ndikim shumë
28
14.9
14.9
100.0
pozitiv
Total
188
100.0
100.0
Nga tё dhёnat e tabelёs sё mёsipёrme shihet se nё pyetjen e njёmbёdhjetё tё pyetёsorit pёr
mёsuesit janё pёrgjigjur nё total 188 mёsues. 3.2 % ose 6 mёsues mendojnё se vlerёsimi i
dhёnё jo nga mёsuesi por nga shokёt e klasёs ndikon te ato shumё negativisht. 14.4 ose 27
mёsues mendojnё se vlerёsimi nga shokёt e klasёs ndikon negativisht nё motivimin e
nxёnёsve. 20.2 % ose 38 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs
nuk ndikon as pozitivisht as negativisht nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr 47.3 %
ose 89 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ka ndikim pozitiv nё
motivimin e nxёnёsve. Pёr mё tepёr, 14.9 % ose 28 mёsues mendojnё se pёrdorimi i
vlerёsimit nga shokёt e klasёs ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e nxёnёsve. Kёto tё
dhёna janё paraqitur nё mёnyrё vizuale nё grafikun mё poshtё.
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Figura 11. Grafiku pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve vlerёsimi nga shokёt/shoqet e klasёs, nё
bazё tё pёrgjigjjeve tё mёsuesve nё pyetjen e njёmbёdhjetё tё pyetёsorit pёr mёsuesit.

Nga tabelat e mёsipёrme pёr ҫdonjёrёn nga pyetjet e pyetёsorit pёr mёsuesit vёrejmё se
pyetёsori kishte njёmbёdhjetё pyetje dhe 188 mёsuesit qё e plotёsuan kёtё pyetёsor u
pёrgjigjёn nё tё gjitha pyetjet e pyetёsorit.
3.2.1.2.Testimi i pyetjes kёrkimore #2
3.2.1.2.1. Testimi i korrelacionit midis eksperiencёs nё punёs tё mёsuesve dhe opinionit tё
tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetjet e pyetёsorit tё mёsuesve, paraqitur pёrmes tabelave tё
kombinuara

Rezultatet e pyetjeve tё pyetёsorit tё mёsuesve fillimisht u paraqitёn nё tabela tё
frekuencave. Tё njёjtat tё dhёna tё marra nga pёrgjigjet e pyetjeve tё mёsuesve u pёrdorёn
pёrsёri pёr tё hartuar tabelat e kombinuara. Tabelat e kombinuara pёrdoren pёr tё paraqitur
korrelacionin qё ekziston nё mes dy variablёve. Tё dhёnat e marra nga pyetjet e pyetёsorit
tё mёsuesve u pёrdorёn pёr tё krijuar tabelat e kombinuara tё cilat identifikojnё aspekte
interesante tё marrёdhёnies qё ekziston nё mes variablёve tё krijuar nga pyetjet e pyetёsorit
tё mёsuesve dhe eksperiencёs sё punёs tё mёsuesve qё e plotёsuan kёtё pyetёsor. Nga
tabelat e kombinuara tё paraqitura mё poshtё vёrejmё se tё gjithё mёsuesit janё pёrgjigjur
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nё ҫdonjёrёn prej pyetjeve. Nё total nё pyetjet e pyetёsorit janё pёrgjigjur 188 mёsues dhe
prej tyre 14 mёsues janё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 35 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 35 janё mёsues me eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 42
janё mёsues me eksperiencё pune prej 16-20 vjet, 62 janё mёsues me eksperiencё pune mbi
20 vjet.
Tabela 13. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve sipas
eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie

Ndikimi i vlerësimit në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count

Eksperienca nё punё
6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
3
2
7
15
27
0
0
2
4
6
32
33
33
43 155

deri në 5 vjet
Vlerësimi mund Jo
0
të ndikojë në
Ndoshta
0
motivimin e
Po
14
nxënësve
Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr

188

ndikimin e vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё
mёsimdhёnie. 27 mёsues mendojnё se vlerёsimi nuk ndikon nё motivimin e nxёnёsve, prej
tyre asnjё nuk ёshtё pjesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 3 janё
mёsues nga grupi me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 2 janё mёsues nga grupi i mёsuesve
prej 11-15 vjet eksperiencё pune, 7 mёsues janё pjesё e grupit prej 16-20 vjet eksperiencё
pune dhe 15 janё mёsues me eksperiencё pune mbi 20 vjet. 6 mёsues mendojnё se
vlerёsimi ndoshta mund tё ketё ndikim nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre 2 janё nё grupin
e mёsuesve me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 4 tё tjerёt janё nga grupi i mёsuesve
mbi 20 vjet eksperiencё pune. Grupi mё i madhё i mёsuesve mendojnё se vlerёsimi mund
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tё ndikojё nё motivimin e nxёnёsve. Nё kёtё grup ka 155 mёsues, prej tyre 14 janё mёsues
me eksperiencё pune nё mёsimdhёnie deri nё 5 vjet, 32 janё mёsues me eksperiencё pune
nga 6-10 vjet, 33 janё mёsues me eksperiencё punё 11-15 vjet, 33 janё mёsues me
eksperiencё pune nga 16-20 vjet dhe 43 janё me eksperiencё pune mbi 20 vjet.
Tabela 14. Tabelë e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve
sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie

Ndikimi i vlerësimit formues në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count
Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet
6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
0
0
0
0
4
4
vlerësimit
negativ
formues në
Ndikim
0
1
0
8
18
27
motivimin e
negativ
nxënësve
As pozitiv as
1
3
2
10
18
34
negativ
Ndikim pozitiv
4
10
30
24
15
83
Ndikim shumë
9
21
3
0
7
40
pozitiv
Total
14
35
35
42
62 188
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr
ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё
mёsimdhёnie. 4 mёsues mendojnё se vlerёsimi formues ndikon shumё negativisht nё
motivimin e nxёnёsve, kёto mёsues ishin pesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё punё
mё shumё se 20 vjet. 20 mёsues mendojnё se vlerёsimi formues ndikon negativisht nё
motivimin e nxёnёsve, prej tyre 1 mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune
prej 6-10 vjet, 8 mёsues janё pjesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune prёj 16-20
vjet dhe 18 mёsues janё pjesё e grupi tё mёsuesve mё eksperiencё pune mbi 20 vjet. As
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ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nuk ka vlerёsimi formues pёr 34 mёsues, prej tё
cilёve 1 ёshtё nё ngrupin e mёsuesve deri nё 5 vjet eksperiencё pune, 3 janё mёsues nё
grupin e mёsuesve prej 6-10 vjet eksperiencё pune, 2 mёsues janё mёsues, nё grupin nga
11-15 vjet eksperiencё pune, 10 janё mёsues nga grupi i mёsuesve nga 16-20 vjet dhe 18
janё mёsues mbi 20 vjet eksperiencё pune. 83 mёsues mendojnё se vlerёsimi formues ka
ndikim pozitiv nё motivimin e nxёnёsve, 4 prej tyre janё me eksperiencё pune deri nё 5
vjet, 10 janё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune 6-10 vjet, 30 mёsues janё nga grupi
i mёsuesve 11-15 vjet eksperiencё pune, 24 janё nga grupi i mёsuesve 16-20 vjet
eksperiencё pune dhe 15 janё mёsues me eksperiencё pune mbi 20 vjet.
Tabela 15. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr llojin e fitbek-ut qё mund tё jetё mё motivues pёr
nxёnёsit sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie

Lloji i fitbek-ut * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count

Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet

6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
1
4
3
6
2
16
7
14
5
9
9
44

Lloji i fitbek-ut fitbeku gojor
fitbek-u me
shkrim
Asnjëri
1
3
1
14
35
54
të dy
5
14
26
13
16
74
Total
14
35
35
42
62 188
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombnuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr llojin
e fitbek-ut qё mund tё jetё mё motivues pёr nxёnёsit sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё
mёsimdhёnie. 16 mёsues mendojnё se fitbek-u gojor ёshtё mё motivues pёr nxёnёsit, prej
tyre vetёm 1 mёsues ёshtё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 4 mёsues janё nga grupi i
mёsuesve mё eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 3 janё mёsues me eksperiencё pune prej 11-
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15 vjet, 6 mёsues janё me eksperiencё nga 16-20 vjet eksperiencё pune dhe 2 mёsues janё
me eksperiencё pune mbi 20 vjet. 44 mёsues e konsiderojnё fitbek-un me shkrim si mё
motivues pёr nxёnёsit, 7 prej tyre janё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 14 mёsues janё
nga grupi prej 6-10 vjet eksperiencё pune, 5 mёsues janё nga grupi i mёsuesve me
eksperiencё pune 11- 15 vjet, 9 mёsues janё nga grupi i mёsuesve nga 16-20 vjet
eksperiencё pune dhe 9 mёsues tё tjerё janё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune deri
nё 20 vjet. 54 mёsues mendojnё se as fitbeku gojor dhe as fitbeku me shkrim nuk ndikojnё
nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm 1 mёsues ёshtё me eksperiencё pune deri nё 5
vjet, 3 mёsues janё nga grupi i mёsuesve prej 6-10 vjet eksperiencё pune, vetёm 1 ёshtё nga
grupi i mёsuesve me eksperiencё pune nga 11-15 vjet, 14 janё mёsues me eksperiencё pune
prej 16-20 vjet dhe 35 janё mёsues mbi 20 vjet eksperiencё pune. Ndёrsa nga ana tjetёr, 74
mёsues mendojnё se edhe fitbek-u gojor edhe fitbek-u me shkrim ndikonё nё motivimin e
nxёnёsve, prej tyre 5 janё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 14 janё mёsues nga grupi i
mёsuesve prej 6-10 vjet eksperiencё pune, 26 janё mёsues me eksperiencё pune prej 11- 15
vjet, 13 mёsues janё me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 16 janё mёsues me
eksperiencё pune mbi 20 vjet.
Tabela 16. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve sipas
eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie

Dallimi midis notës dhe fitbek-ut në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count
Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet
6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
Ҫfarë mund të Nota
1
1
1
13
31
47
jetë motivuese fitbek-u
13
30
32
24
23 122
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për nxënësit?

te dyja bashkë
asnjëra nga të
dyja

0
0

2
2

2
0

4
1

5
3

13
6

Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr

188

ndikimin e vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё
mёsimdhёnie. Sipas mendimit tё 47 mёsuesve qё janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje nota ёshtё
mё motivuese, prej tyre 1 mёsues ёshtё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 1 ёshtё nga
grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 1 mёsues tjetёr ёshtё nga grupi i
mёsuesve mё eksperiencё pune, 11-15 vjet, 13 janё mёsues tё grupit prej 16-20 vjet
eksperiencё pune dhe 31 mёsues janё mbi 20 vjet eksperiencё pune. Grupi mё i madhё i
mёsuesve mendojnё se fitbek-u ёshtё mё motivues, prej tyre 13 janё deri mё 5 vjet
eksperiencё pune, 30 janё mёsues me 6-10 vjet eksperiencё pune, 32 mёsues janё nga grupi
i mёsuesve prej 11-15 vjet eksperiencё pune, 24 janё mёsues me eksperiencё pune prej 1620 vjet dhe 23 janё mёsues mbi 20 vjet eksperiencё pune. 13 nxёnёs mendojnё se edhe nota
edhe fitbek-u janё motivuese pёr nxёnёsit, prej tyre 2 janё mёsues nga grupi i mёsuesve me
eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 2 mёsues tё tjerё janё me eksperiencё pune prej 11-15
vjet, 4 janё mёsues me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 5 janё mbi 20 vjet eksperiencё
pune. Ndёrsa nga ana tjetёr, as nota dhe as fitbek-u nuk janё motivuese pёr nxёnёsit sipas
mendimit tё 6 mёsuesve, prej tё cilёve 2 janё mёsues me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 1
ёshtё nga ngupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 16-20 vjet, dhe 3 janё mёsues mbi 20
vite eksperiencё pune.
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Tabela 17. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e fitbek-ut nё motivimin e nxёnёsve sipas
eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie

Ndikimi i fitbek-ut në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count
Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet
6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
0
0
0
0
2
2
fitbek-ut në
negativ
motivimin e
Ndikim
0
0
0
8
18
26
nxënësve
negativ
As pozitiv as
1
1
2
8
18
30
negativ
Ndikim pozitiv
4
9
29
26
17
85
Ndikim shumë
9
25
4
0
7
45
pozitiv
Total
14
35
35
42
62 188
2 prej mёsuesve qё u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje mendojnё se fitbek-u ndikon shumё
negativisht nё motivimin e mёsuesve, kёto dy mёsues janё pjesё e grupit tё mёsuesve mbi
20 vjet eksperiencё pune. 26 mёsues mendojnё se fitbek-u ka ndikim negativ, prej tyre 8
janё mёsues me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 18 janё me eksperiencё pune mbi 20
vjet. As ndikim negativ dhe as ndikim pozitiv nuk ka fitbek-u sipas mendimit tё 30
mёsuesve prej tё cilёve1 ёshtё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 1 mёsues tjetёr ёshtё nga
grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 2 janё mёsues me eksperiencё pune
prej 11-15 vjet, 8 janё mёsues me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 18 mёsues me
eksperiencё pune mbi 20 vjet. Fitbek-u ka ndikim pozitiv pёr 85 mёsues, prej tё cilёve 4
mёsues janё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet , 9 janё mёsues nga grupi i mёsuesve prej
6-10 vjet eksperiencё pune, 29 mёsues janё me eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 26 janё
mёsues me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe 17 mёsues janё mbi 20 vjet eksperiencё pune

96

nё mёsimdhёnie. 45 mёsues mendojnё se fitbek-u ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e
nxёnёsve, prej tyre 9 janё mёsues me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 25 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 4 mёsues janё me eksperiencё pune prej 11-15 vjet dhe 7
janё mёsues me eksperiencё pune mbi 20 vjet.
Tabela 18. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin qё mund tё ketё pjesëmarrja e nxënësve në
përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie.

Ndikimi i pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e
nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count

Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet

6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
0
0
0
5
5

Ndikimi i
Ndikim shumë 0
pjesëmarrjes së negativ
nxënësve në
Ndikim
0
3
0
8
20
përcaktimin e negativ
kritereve të
As pozitiv as 1
3
2
11
15
vlerësimit në negativ
motivimin e
Ndikim pozitiv 4
10
30
23
15
nxënësve
Ndikim shumë 9
19
3
0
7
pozitiv
Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr

31
32
82
38
188

ndikimin qё mund tё ketё pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit
në motivimin e nxënësve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie. 5 mёsues
mendojnё se pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit ka ndikim
shumё negativ dhe kёto janё mёsues me eksperiencё pune mbi 20 vjet. 31 mёsues
mendojnё se pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit ndikon
negativisht në motivimin e nxënësve, prej tyre 3 janё mёsues me eksperiencё pune prej 6-
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10 vjet, 8 mёsues janё me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 20 janё me eksperiencё
pune mbi 20 vjet. As ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nuk ka pёr motivimin e
nxёnёsve pjesёmarrja e tyre nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit sipas 32 mёsuesve qё
janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje, prej tyre vetёm 1 ёshtё nё grupin e mёsuesve me eksperiencё
pune deri nё 5 vjet, 3 mёsues janё me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 2 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 11 mёsues janё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё
pune nga 16-20 vjet dhe 15 janё mёsues me mbi 20 vjet eksperiencё pune. 82 mёsues
mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ndikon
pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre 4 janё mёsues me eksperiencё pune deri nё 5
vjet, 10 mёsues janё me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 30 janё mёsues me eksperiencё
pune 11-15 vjet, 23 mёsues janё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe
15 janё mёsues me eksperiencё pune mbi 20 vjet. Ndikim shumё pozitiv nё motivimin e
nxёnёsve ka pjesёmarrja e tyre nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit sipas mendimit tё 38
mёsuesve, prej tyre 9 janё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 19 mёsues janё nga grupi i
mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 3 janё mёsues me eksperiencё pune 11-15
vjet dhe 7 janё mёsues me mbi 20 vjet eksperiencё pune nё mёsimdhёnie.
Tabela 19. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret
e vlerësimit, përpara se ato të vlerësohen, në motivimin e nxënësve, sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё
mёsimdhёnie.

Ndikimi i njohjes së kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count
Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet
6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
Ndikimi që
Ndikim shumë 0
0
0
0
1
1
mund të ketë negativ
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infomimi i
Ndikim
0
1
0
5
14
nxënësve me negativ
kriteret e
As pozitiv as 1
0
2
9
14
vlerësimit
negativ
përpara se ato Ndikim pozitiv 4
13
30
28
26
të vlërësohen Ndikim shumë 9
21
3
0
7
në motivimin e pozitiv
nxënësve
Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr

20
26
101
40
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ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara se ato të
vlërësohen në motivimin e nxënësve, sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie.
Vetёm 1 mёsues mendon se informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё
vlerёsohen ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve dhe ky mёsues ёshtё pjesё e
grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune mbi 20 vjet. 20 mёsues mendojnё se informimi i
nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon negativisht nё
motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm 1 mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё
pune prej 6-10 vjet, 5 janё mёsues me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe 14 mёsues janё mbi
20 vjet eksperiencё pune. Informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё
vlerёsohen nuk ka as ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nё motivimin e nxёnёsve, sipas
mendimit tё 26 mёsuesve, prej tyre vetёm 1 mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me
eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 2 janё mёsues me eksperiencё pune 11-15 vjet, 9 mёsues
janё me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe 14 mёsues janё me eksperiencё pune mbi 20 vjet.
Ndikim pozitiv nё motivimin e nxёnёsve ka informimi i tyre me kriteret e vlerёsimit
pёrpara se ato tё vlerёsohen sipas mendimit tё 101 mёsues qё u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje,
prej tyre 4 janё mёsues me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 13 janё mёsues me eksperiencё
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pune prej 6-10 vjet, 30 mёsues janё pjesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune 11-15
vjet, 28 mёsues janё me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe 26 mёsues janё mbi 20 vjet
eksperiencё pune nё mёsimdhёnie. Pёr mё tepёr, sipas mendimit tё 40 mёsuesve informimi
i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ka ndikim shumё pozitiv nё
motivimin e nxёnёsve, prej tyre 9 janё mёsues mё eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 21
mёsues janё nё grupin e mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 3 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 11-15 dhe 7 janё mёsues mbi 20 vjet eksperiencё pune nё
mёsimdhёnie.
Tabela 20. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë përdorimi i vetëvlerësimit në
motivimin e nxënësve, sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie.

Ndikimi i vetëvlerësimit në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count

Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet
Ndikimi i
vetëvlerësimit
në motivimin e
nxënësve

Ndikim shumë
negativ
Ndikim
negativ
As pozitiv as
negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë
pozitiv

0

6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
0
0
0
4
4

0

1

0

8

16

25

1

3

2

9

16

31

2
11

10
21

26
7

24
1

19
7

81
47

Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr
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ndikimi që mund të ketë përdorimi i vetëvlerësimit në motivimin e nxënësve sipas
eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie. 4 mёsues mendojnё se pёrdorimi i
vetёvlerёsimit ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve dhe kёto mёsues janё
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pjesё e gruptit tё mёsuesve me eksperiencё pune mbi 20 vjet. 25 mёsues mendojnё se
pёrdorimi i vetёvlerёsimit ndikonё negativisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm njё
ёshtё pjesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 8 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 16 mёsues janё me eksperiencё pune mbi 20 vjet. As
ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nuk ka pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e
nxёnёsve sipas mendimit tё 31 mёsuesve qё u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje, prej tyre vetёn 1
mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 3 janё mёsues me
eksperiencё pune pre 6-10 vjet, 2 mёsues janё me eksperiencё pune 11-15 vjet, 9 mёsues
janё me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 16 mёsues janё me eksperiencё pune mbi 20
vjet. 81 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim pozitiv nё motivimin e
nxёnёsve, prej tyre 2 janё mёsues nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune deri nё 5 vjet,
10 janё mёsues me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 26 mёsues janё me eksperiencё pune
prej 11-15 vjet, 24 janё mёsues me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe 19 mёsues janё me
eksperiencё pune mbi 20 vjet. Pёr me tepёr 47 mёsues mendojnё se pёrdorimi i
vetёvlerёsimit ndikon shumё pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve prej tyre 11 janё mёsues
nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 21 janё mёsues me eksperiencё
pune prej 5-10 vjet, 7 mёsues janё me eksperiencё pune prej 11- 15 vjet, vetёm 1 mёsues
ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 7 mёsues janё me
eksperiencё pune mbi 20 vjet nё mёsimdhёnies.
Tabela 21. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë përdorimi i vlerёsimit tё shokёve
tё klasёs në motivimin e nxënësve, sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie

Ndikimi i vlerësimit të shokëve të klasës në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count
Eksperienca nё punё

Total
101

deri në 5
vjet
Ndikimi i
vlerësimit të
shokëve të
klasës në
motivimin e
nxënësve

Ndikim shumë
negativ
Ndikim
negativ
As pozitiv as
negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë
pozitiv

0

6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet
0
0
0
2
2

0

1

1

8

15

25

1

3

1

10

23

38

4
9

11
20

31
2

24
0

17
5

87
36

Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr
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ndikimi që mund të ketë përdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs në motivimin e
nxënësve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie. Vetёm 2 mёsues mendojnё se
pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs ka ndikim shumё negativ, kёto janё mёsues nga
grupi i mёsuesve me eksperiencё pune mbi 20 vjet. 25 mёsues mendojnё se pёrdorimi i
vlerёsimit tё shokёve tё klasёs ndikon negativisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm
njё mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, poashtu vetёm
1 mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 8 mёsues janё
me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 15 janё mёsues me mbi 20 vjet eksperiencё pune.
As ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nuk ka pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs
sipas mendimit tё 38 mёsuesve, prej tyre vetёm 1 mёsues ёshtё nga grupi i mёsuese me
eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 3 janё mёsues me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, vetёm 1
mёsues ёshtё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 10 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 23 janё mёsues me mbi 20 vjet eksperiencё pune nё
mёsimdhёnie. 87 mёsues mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs ndikon
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pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre 4 janё mёsues me eksperiencё pune deri nё 5
vjet, 11 janё mёsues me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 31 mёsues janё me eksperiencё
pune prej 11-15 vjet, 24 janё mёsues nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 16-20
vjet dhe 17 janё mёsues me mbi 20 vjet eksperiencё pune. Pёr mё tepёr, 36 mёsues
mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs ka ndikim shumё pozitiv nё
motivimin e nxёnёsve, prej tyre 9 janё me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 20 janё nga
grupi i mёsuesve me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 2 janё mёsues me eksperiencё pune
11-15 vjet dhe 5 janё mёsues me eksperiencё pune mё shumё se 20 vjet.
Tabela 22. Tabelё e kombinuar e opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë përdorimi i vlerёsimit nga shokёt
e klasёs në motivimin e nxënësve, sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie.

Ndikimi i vlerësimit nga shokët e klasës në motivimin e nxënësve * Eksperienca nё punё
Crosstabulation
Count

Eksperienca nё punё
deri në 5
vjet

6-10 vjet 11-15 vjet 16-20 vjet mbi 20 vjet Total
0
0
0
6
6

Ҫfarë ndikimi Ndikim shumë 0
mund të ketë negativ
për motivimin Ndikim
0
2
0
9
16
e nxënësve
negativ
situata kur ato As pozitiv as 2
4
2
11
19
marrin një
negativ
vlerësim jo nga Ndikim pozitiv 6
15
30
22
16
mësues-i/ja por Ndikim shumë 6
14
3
0
5
nga shokët/
pozitiv
shoqet e
klasës?
Total
14
35
35
42
62
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet opinionin e mёsuesve pёr

27
38
89
28
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ndikimi që mund të ketë përdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs në motivimin e
nxënësve sipas eksperiencёs sё mёsuesve nё mёsimdhёnie. 6 mёsues mendojnё se
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pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ndikonё shumё negativisht nё motivimin e
nxёnёsve dhe kёto janё mёsues tё grupit tё mёsuesve me mbi 20 vjet eksperiencё pune. 27
mёsues mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ndikon negativisht nё
motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm 2 janё mёsues tё grupit tё mёsuesve me eksperiencё
pune prej 6-10 vjet, 9 janё mёsues me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe 16 janё mёsues
me eksperiencё pune mbi 20 vjet. As ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ nuk ka
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs sipas mendimit tё 38 mёsuesve qё u pёrgjigjёn nё
kёtё pyetje, prej tyre vetёm 2 mёsues janё pjesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune
deri nё 5 vjet, 4 janё mёsues me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 2 mёsues janё me
eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 11 janё mёsues me eksperiencё pune prej 16-20 vjet dhe
19 janё me eksperiencё pune mbi 20 vjet. Ndikim pozitiv ka nё motivimin e nxёnёsve
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs sipas mendimit tё 89 mёsues, prej tyre 6 janё
mёsues nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 15 janё mёsues me
eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 30 mёsues janё me eksperiencё pune prej 11-15 vjet, 22
janё mёsues me eksperiencё pune 16-20 vjet dhe 16 mёsues janё pjesё e grupit tё mёsuesve
me eksperiencё pune mbi 20 vjet. Pёr mё tepёr, 28 mёsues mendojnё se pёrdorimi i
vlerёsimit nga shokёt e klasёs ndikonё shumё pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve, prej
tyre 6 mёsues janё pjesё e grupit tё mёsuesve me eksperiencё pune deri nё 5 vjet, 14 janё
mёsues me eksperiencё pune prej 6-10 vjet, 3 janё mёsues me eksperiencё pune 11-15 dhe
5 mёsues janё nga grupi i mёsuesve me eksperiencё pune mbi 20 vjet nё mёsimdhёnie.
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3.2.1.2.2. Testimi i korrelacionit midis eksperiencёs nё punёs tё mёsuesve dhe pёrgjigjeve tё
tyre nё pyetjet e pyetёsorit, parqitur pёrmes Kendall’s tau

Pёr tё parё korrelacionin midis eksperiencё nё punёs tё mёsuesve dhe pёrgjigjeve tё tyre nё
pyetjet e pyetёsorit tё mёsuesve u pёrdorёn Kendall’s tau. Korrelacioni jo-parametrik
Kandell’s tau u pёrdor pasiqё tё dhёnat nuk pёrmbushin kushtin e shpёrndarjes normale.
Koeficienti i korrelacionit merr vlerat prej minus nji deri nё plus nji.
Tabela 23. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve.

Correlations

Kendall's tau_b Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
vlerësimit
Coefficient
formues në
Sig. (2-tailed)
motivimin e
N
nxënësve

Ndikimi i
vlerësimit
formues në
Eksperienca motivimin e
nё punё
nxënësve
1.000
-.507**
.
188
-.507**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve.
Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё – 0.50. Koeficienti i korrelacionit
paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negative sepse koeficienti ёshtё negativ,
me rritjen e njёrit variabёl kemi zvogёlimin e tjetrit. Koeficienti i korrelacionit paraqet
gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion mesatar. Pra nё mes dy
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variablёve eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe opinionit tё tyre pёr ndikimin e vlerёsimit
formues nё motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion mesatar negtiv.
Tabela 24. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e fitbek-ut nё motivimin e nxёnёsve.

Correlations

Kendall's tau_b Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
fitbek-ut në
Coefficient
motivimin e
Sig. (2-tailed)
nxënësve
N

Ndikimi i
fitbek-ut në
Eksperienca motivimin e
nё punё
nxënësve
1.000
-.539**
.
188
-.539**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e fitbek-ut nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i
korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё – 0.53. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin
e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ sepse koeficienti ёshtё negativ, dmth me rritjen e
njёrit variabёl kemi zvogёlimin e tjetrit. Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe
forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion mesatar. Pra nё mes dy variablёve
eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e fitbek-ut nё
motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion mesatar negativ.
Tabela 25. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit
nё motivimin e nxёnёsve.

Correlations
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Kendall's
ktau_b

Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
pjesëmarrjes së Coefficient
nxënësve në
Sig. (2-tailed)
përcaktimin e N
kritereve të
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve

Ndikimi i
pjesëmarrjes
së nxënësve
në
përcaktimin e
kritereve të
vlerësimit në
Eksperienca motivimin e
nё punё
nxënësve
1.000
-.480**
.
188
-.480**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve
tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё
– 0.48. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ
sepse koeficienti ёshtё negativ, dmth me rritjen e njёrit varibёl kemi zvogёlimin e tjetrit.
Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё
korrelacion mesatar. Pra nё mes dy variablёve eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve
tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion mesatar negativ.

107

Tabela 26. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit
përpara se ato të vlërësohen nё motivimin e nxёnёsve

Correlations

Kendall's tau_b Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
njohjes së
Coefficient
kritereve të
Sig. (2-tailed)
vlerësmit në në N
motivimin e
nxënësve

Ndikimi i
njohjes së
kritereve të
vlerësmit në
Eksperienca në motivimin
nё punё
e nxënësve
1.000
-.470**
.
188
-.470**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqeset korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e
vlerësimit përpara se ato të vlerësohen nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i korrelacionit
nё tabelёn mё sipёr ёshtё – 0.47. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё
rastin tonё ёshtё negativ sepse koeficienti ёshtё negativ, dmth me rritjen e njёrit variabёl
kemi zvogёlimin e tjetrit. Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes
qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion mesatar. Pra nё mes dy variablёve eksperiencёs nё punё
tё mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve
me kriteret e vlerësimit përpara se ato të vlerësohen nё motivimin e nxёnёsve ka njё
korrelacion mesatar negativ.
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Tabela 27. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё tyre pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.

Correlations

Kendall's tau_b Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
vetëvlerësimi Coefficient
në motivimin e Sig. (2-tailed)
nxënësve
N

Ndikimi i
vetëvlerësimi
t në
Eksperienca motivimin e
nё punё
nxënësve
1.000
-.492**
.
188
-.492**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqeset korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin
e nxёnёsve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё – 0.49. Koeficienti i
korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ sepse koeficienti
ёshtё negativ, dmth me rritjen e njёrit variabёl kemi zvogёlimin e tjetrit. Koeficienti i
korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion
mesatar. Pra nё mes dy variablёve eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe opinionit tё
mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve
ka njё korrelacion mesatar negativ.
Tabela 28. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё
motivimin e nxёnёsve.

Correlations
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K
Kendall's tau_b Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
vlerësimit të Coefficient
shokëve të Sig. (2-tailed)
klasës në
N
motivimin e
nxënësve

Ndikimi i
vlerësimit të
shokëve të
klasës në
Eksperienca motivimin e
nё punё
nxënësve
1.000
-.508**
.
188
-.508**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqesin korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё
klasёs nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё –0.50.
Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ sepse
koeficienti ёshtё negativ, dmth me rritjen e njёrit variabёl kemi zvogёlimin e tjetrit.
Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё
korrelacion mesatar. Pra nё mes dy variablёve eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё
klasёs nё motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion mesatar negativ.
Tabela 29. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё
motivimin e nxёnёsve.
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Kendall's tau_b Eksperienca nё Correlation
punё
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
vlerësimit nga Coefficient
shokët e klasës Sig. (2-tailed)
në motivimin e N
nxënësve

Ndikimi i
vlerësimit
nga shokët e
klasës në
Eksperienca motivimin e
nё punё
nxënësve
1.000
-.449**
.
188
-.449**

.000
188
1.000

.000
188

.
188

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqesin korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e
klasёs nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё –
0.44. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ
sepse koeficienti ёshtё negativ, dmth me rritjen e njёrit variabёl kemi zvogёlimin e tjetrit.
Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё
korrelacion mesatar. Pra nё mes dy variablёve eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё mёsuesve pёr ndikimi që mund të ketë pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e
klasёs nё motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion mesatar negativ.
3.2.1.3. Diskutim i rezultateve nga testimi i korrelacionit midis eksperiencёs nё punё tё
mёsuesve dhe opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin pёr mёsuesit

Pёrdorimi i tabelave tё kombinuara dhe korrelacioni jo-parametrik Kandell’s tau u
pёrdorёn pёr t’iu pёrgjigjur pyetjes kёrkimore mbi korrelacionin midis eksperiencёs nё
punё tё mёsuesve dhe opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin pёr mёsuesit.
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Tabelat e kombinuara paraqesin tё dhёna numerike pёr korrelacionin midis variablave,
ndёrsa tё dhёnat nga tabelat e mёsipёrme tё korrelacionit jo-parametrik Kendall’s tau
pёrpos koeficientit tё korrelacionit tё interpretuar mё sipёr, paraqesin gjithashtu edhe pvlerёn e cila nё tё gjitha rastet ёshtё zero, p=0, pra ekziston korrelacion statistikisht
domethёnёs midis dy variablёve, eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe opinionit tё tyre
pёr ҫёshtjet e trajtura nё secilёn nga pyetjet e pyetёsorit tё mёsuesve.
Korrelacioni nё tё gjitha tabelat e paraqitura mё sipёr tё korrelacionit jo- parametrik
Kendall’s tau ёshtё domethёnёs nё nivelin 0.01
3.2.2. Analiza e pyetёsorit pёr nxёnёsit

Pёr mbledhjen e tё dhёnave pёr kёtё studim u pёrdorёn edhe pyetёsorёt. Njёri nga
pyetёsorёt e pёrdorur ёshtё edhe pyetёsori pёr nxёnёsit. Ky pyetёsor u plotёsua nga 572
nxёnёs të cilët u përgjigjën në njёmbëdhjetë pyetjet e pyetësorit.
3.2.2.1. Shpërndarja e vlerave të frekuencave pёr kampionin, nxёnёs qё plotёsuan
pyetёsorin
Tabela 30. Statistika pёrshkruese pёr gjininё e nxёnёsve

Gjinia e pjesёmarrёsve
Frequency Percent
Valid vajzё
316
55.2
djalё
256
44.8
Total
572
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
55.2
55.2
44.8
100.0
100.0

Tabela e mёsipёrme paraqet ndarjen e nxёnёsve nё dy grupe nё bazё tё gjinisё. Nga tabela
raportohet se kёsaj pyetje i janё pёrgjigjur nё total 572 nxёnёs nga tё cilёt 55.2% ose 316
janё vajza dhe 44.8 % ose 256 janё djem. Nё mёnyrё vizuale tё njёjtat rezultate i paraqet
grafiku mё poshtё
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Figura 12. Grafiku pёr ndarjen e nxёnёsve nё grupe nё bazё tё gjinisё.

Grafiku i mёsipёrm paraqet nё mёnyrё vizuale se pёrqindja mё e madhe e nxёnёsve qё u
pёrgjigjёn nё pyetjet e pyetёsorit tё nxёnёsve ishin vajza.
Tabela 31. Statistika pёrshkruese pёr klasёn nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit.

Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Frequency Percent
84
14.7

Valid
Cumulative
Percent
Percent
14.7
14.7

Valid klasa e
gjashtё
klasa e shtatё
180
31.5
31.5
46.2
klasa e tetё
165
28.8
28.8
75.0
klasa e nentё
143
25.0
25.0
100.0
Total
572
100.0
100.0
Nga tabela vihet re se nё total ka 572 nxёnёs qё janё pёrgjigjur nё pyetёsorin pёr nxёnёsit.
Grupi mё i vogёl i nxёnёsve ёshtё grupi i nxёnёsve nga klasa e gjashtё. 14.7 % ose 84
nxёnёs janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё. 31.5 % ose 180 nxёnёs janё nxёnёs tё klasёs sё
shtatё. 28.8 % ose 165 nxёnёs janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 25.0 % ose 143 nxёnёs janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Kёto tё dhёna nё mёnyrё vizuale janё paraqitur nё grafikun mё
poshtё.

113

Figura 13. Grafiku pёr klasёn nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit

Grafiku i mёsipёrm paraqet nё mёnyrё vizuale klasat nё tё cilat ndodhen nxёnёsit tё cilёt u
pёrgjigjёn nё pyetjet e pyetёsorit pёr nxёnёsit. Pёrqindja mё e vogёl e nxёnёsve janё nxёnёs
tё klasёs sё gjashtё, ndersa klasёt e shtata kanё mё shumё nxёnёs.
Tabela 32. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e vlerёsimin nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pёrgjigjeve tё
nxёnёsve nё pyetjen e parё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit.

1. Ndikimi i vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve
Valid
Cumulative
Percent
Percent
11.5
11.5

Frequency Percent
Valid jo nuk ka patur
66
11.5
ndikim
asnjëherë
rrallë ka patur
126
22.0
22.0
33.6
ndikim
në shumicën e
228
39.9
39.9
73.4
rasteve po
po gjithmonë
152
26.6
26.6
100.0
Total
572
100.0
100.0
Nga tё dhёnat e paraqitura nё tabelёn mё sipёr vёrejmё se nё total nё kёtё pyetje janё
pёrgjigjur 572 nxёnёs. 11.5 % ose 66 nxёnёs thonё se vlerёsimi nuk ka patur asnjёherё
ndikim nё motivimin e tyre. 22.0 % ose 126 nxёnёs thonё se rrallё ka patur raste qё
vlerёsimi i ka motivuar. Pёr shumicёn e nxёnёsve, dhe atё 39.9 % ose 228 nxёnёs vlerёsimi
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ka ndikuar nё shumicёn e rasteve nё motivimin e tyre. 26.6 % ose 152 nxёnёs thonё se
vlerёsimi i ka motivuar gjithmonё. Kёto tё thёna janё paraqitur vizualisht nё grafikun mё
poshtё

Figura 14. Grafiku pёr ndikimin e vlerёsimin nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pergjigjeve tё nxёnёsve nё pyetjen e
parё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit.
Tabela 33. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e fitbek-ut me gojë nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pergjigjeve tё
nxёnёsve nё pyetjen e dytё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit.

2. Ndikimi i fitbek-ut me gojë në motivimin e nxёnёsve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
23
4.0
4.0
4.0
negativ
Ndikim negativ
66
11.5
11.5
15.6
As pozitiv as
188
32.9
32.9
48.4
negativ
Ndikim pozitiv
166
29.0
29.0
77.4
Ndikim shumë
129
22.6
22.6
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Nga tabela e mësipërme vihet re se kësaj pyetje i janë përgjigjur gjithsej 572 nxënës. Nga
këta 4.0 % ose 23 mendojnë se fitbek-u me gojë ndikon shumë negativisht. 11.5% ose 66
nxënës mendojnsë se fitbeku me gojë ndikon negativisht. Ndërsa për 32 % ose 188 nxënës
fitbeku me gojë nuk ka as ndikim negativ as ndikim pozitiv. Nga ana tjetër 29.0 % ose 166
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mendojnë se fitbek-u me gojë ka ndikim pozitiv në motivimin e tyrë, për më tepër, 22.6%
ose 129 nxënës mendojnë se fitbeku me gojë ndikon shumë pozitivisht në motivimin e tyre.
Këto rezultate janë paraqitur vizualisht në grafikun më poshtё.

Figura 15. Grafiku pёr ndikimin e fitbek-ut me gojë nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pergjigjeve tё nxёnёsve nё
pyetjen e dytё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit.
Tabela 34. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pergjigjeve
tё nxёnёsve nё pyetjen e tretё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit.

3. Ndikimi i fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
21
3.7
3.7
3.7
negativ
Ndikim negativ
62
10.8
10.8
14.5
As pozitiv as
160
28.0
28.0
42.5
negativ
Ndikim pozitiv
182
31.8
31.8
74.3
Ndikim shumë
147
25.7
25.7
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Tabela e mësipërme paraqet rezultatet e pyetjes së tretë të pyetësorit për nxënësit, për
ndikimin e fitbek-ut me shkrim në motivimin e nxënësve. Kësaj pyetje në total i janë
përgjigjur 572 nxënës dhe prej tyre 3.7 % ose 21 nxënës mendojnë se fitbeku me shkrim ka
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ndikim shumë negativ në motivimin e tyre. Ndikim negativ paraqet aplikimi i fitbek-ut me
shkrim edhe për 10.8 % ose 62 nxënёs që e plotësuan pyetësorin. Ndërsa për 28.0 % ose
160 nxënës fitbeku me shkrim nuk ka as ndikim negativ as ndikim pozitiv më motivimin e
nxënёsve. 31.8 % ose 182 nxënës mendojnë se fitbeku me shkrim ka ndikim pozitiv në
motivimin e tyre, për më tepër, 25.7% ose 147 nxënës mendojnë se fitbek-u me shkrim
ndikon shumë pozitivisht në motivimin e tyre. Këto rezultate janë paraqitur vizualisht në
grafikun më poshtë.

Figura 16. Grafiku pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve nё bazё tё pergjigjeve tё nxёnёsve nё
pyetjen e tretё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit.
Tabela 35. Statistika pёrshkruese pёr përgjigjet e nxënësve në pyetjen e katërt tё pyetёsorit të nxёnёsve, se ҫfarë
mund të jetë më motivuese për nxënësit.

4. Dallimi midis ndikimit të notёs dhe fitbek-ut nё motivimin e nxёnёsve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Nota
162
28.3
28.3
28.3
Fitbeku
211
36.9
36.9
65.2
te dyja bashkë
130
22.7
22.7
87.9
asnjëra nga të
69
12.1
12.1
100.0
dyja
Total
572
100.0
100.0
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Nga të dhënat e tabelës së mësipërme vërejmë se në total në këtë pyetje janë përgjigjur 572
nxënës dhe prej tyre 28.3 % ose 162 nxënës thonë se nota është më motivuese për nxënësit.
Ndërsa nga ana tjetër, 36.9 % ose 211 nxënës mendojnë se fitbeku është mё motivues. Të
dyja bashkë edhe fitbeku edhe nota janë motivuese për 22.7 % ose 130 nxënës që janë
përgjigjur në pyetësor. Ndërsa nga ana tjetër, për 12.1 % ose 69 nxënës asnjëra nga të dyja
as nota dhe as fitbeku nuk është motivuese. Në grafikun më poshtё janë paraqitur vizualisht
këto të dhëna.

Figura 17. Grafiku pёr përgjigjjet e nxënësve në pyetjen e katërt tё pyetёsorit të nxёnёsve, se ҫfarë mund të jetë më
motivuese për nxënësit.
Tabela 36. Statistika pёrshkruese pёr përgjigjjet e nxënësve në pyetjen e pestë tё pyetёsorit të nxёnёsve, ndikimi i
fitbek-ut për sukses në të ardhmen.

5. Ndikimi i fitbek-ut për sukses në të ardhmen

Valid nuk më ka
ndihmuar
asnjëherë
ndonjëherë po
në shumicën e
rasteve po
po gjithmonë
Total

Frequency Percent
64
11.2

Valid
Cumulative
Percent
Percent
11.2
11.2

155
232

27.1
40.6

27.1
40.6

38.3
78.8

121
572

21.2
100.0

21.2
100.0

100.0
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Ngar rezultatet nё tabelёn e mёsipёrme vёrejmё se 572 nxёnёs janё pёrgjigjur nё pyetjen e
pestё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit. Nga kёto 11.2 % ose 64 nxёnёs mendojnsё se fitbeku nuk i
ka ndihmuar atyre pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen. 27.1% ose 155
nxёnёs mendojnё se fitbeku ndonjёherё i ka ndihmuar atyre qё pas marrjes sё fitbek-ut tё
pёrmirёsohen dhe tё arrijnё sukses. Nё shumicёn e rasteve fitbeku i ka ndihmuar qё tё
pёrmirёsohen dhe tё kenё sukses nё tё ardhmen 40.6 % ose 232 nxёnёs qё janё pёrgjigjur
nё pyetёsorin pёr nxёnёsit. 21.2 % ose 121 nxёnёs mendojnё se fitbeku i ka ndihmuar
gjithmonё pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen. Nё mёnyrё vizuale
kёto tё dhёna janё paraqitur nё grafikun mё poshtё.

Figura 18. Grafiku pёr përgjigjjet e nxënësve në pyetjen e pestë tё pyetёsorit të nxёnёsve, ndikimi i fitbek-ut për
sukses në të ardhmen.
Tabela 37. Statistika pёrshkruese pёr llojin e fitbek-ut qё e shohin si mё motivues, përgjigjjet e nxënësve në pyetjen e
gjashtë tё pyetёsorit të nxёnёsve

6. Dallimi nё mes ndikimit tё fitbek-ut gojor dhe me shrkim nё motivimin
e nxёnёsve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid fitbek-u gojor
55
9.6
9.6
9.6
fitbek-u me
118
20.6
20.6
30.2
shkrim
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Asnjëri
63
11.0
11.0
41.3
të dy
336
58.7
58.7
100.0
Total
572
100.0
100.0
Nga tё dhёnat nё tabelёn e mёsipёrme vihet re se 572 nxёnёs janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje.
9.6 % ose 55 nxёnёs e konsiderojnё fitbek-un gojor si mё motivuesin, nga ana tjetёr 20.6 %
ose 118 nxёnёs e konsiderojnё fitbek-un me shkrim si mё motivuesin. Ndёrsa 11.0 % ose
63 nxёnёs mendojnё se asnjёri prej tyre, as fitbeku gojor as fitbek-u me shkrim nuk janё
motivues pёr ato. Mirёpo 58.7 % osё 336 nxёnёs mendojnё se tё dy edhe fibeku gojor edhe
fitbeku me shkrim janё motivues. Nё grafikun mё poshtё janё paraqitur vizualisht kёto tё
dhёna.

Figura 19. Grafiku pёr llojin e fitbek-ut qё e shohin si mё motivues, përgjigjjet e nxënësve në pyetjen e gjashtë tё
pyetёsorit të nxёnёsve.
Tabela 38. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё
motivimin e nxёnёsve

7. Ndikimi i pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
14
2.4
2.4
2.4
negativ
Ndikim negativ
35
6.1
6.1
8.6
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As pozitiv as
140
24.5
24.5
33.0
negativ
Ndikim pozitiv
148
25.9
25.9
58.9
Ndikim shumë
235
41.1
41.1
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Tabela e mёsipёrme paraqet rrezultatet e marra nga pёrgjigjjet e dhёna tё nxёnёsve nё
pyetjen e shtatё tё pyetёsorit pёr nxёnёsit. Nё kёtё pyetje u pёrgjigjёn 572 nxёnёs dhe prej
tyre 2.4 % ose 14 nxёnёs mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё
vlerёsimit ka ndikim shumё negativ nё motivimin e nxёnёsve. Poashtu 6.1 % ose 35 nxёnёs
mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ka ndikim
negativ nё motivimin e nxёnёsve. Ndёrsa pёr 24.5 % ose 140 nxёnёs pjesёmarrja e
nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlёrёsimit nuk ka as ndikim negativ as ndikim
pozitiv. 25.9 % ose 148 nxёnёs mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e
kritereve tё vlerёsimit dhe pёr mё tepёr 41.1 % ose 235 nxёnёs mendojnё se pjesёmarrja e
nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlёrёsimit ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e
nxёnёsve. Kёtor rezultate janё paraqitur vizualisht nё grafikun mё poshtё.
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Figura 20. Grafiku pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e
nxёnёsve.
Tabela 39. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve informimi i tyre me kriteret
e vlerёsimit, pёrpara se ato tё vlёrёsohen.

8. Ndikimi i njohjes së kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
10
1.7
1.7
1.7
negativ
Ndikim negativ
52
9.1
9.1
10.8
As pozitiv as
143
25.0
25.0
35.8
negativ
Ndikim pozitiv
178
31.1
31.1
67.0
Ndikim shumë
189
33.0
33.0
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Tabela e mёsipёrme paraqet rrezultatet e marra nga pёrgjigjjet e nxёnёsve nё pyetjen e tetё
tё pyetёsorit tё nxёnёsve. Kёsaj pyetje i dhanё pёrgjigje 572 nxёnёs. 1.7 % ose 10 nxёnёs
mendojnё se informimi i tyre me kriteret e vlerёsimit pёrpra se ato tё vlёrёsohen ndikon
shumё negativisht nё motivimin e tyre. Poashtu 9.1 % ose 52 nxёnёs mendojnё se
informimi i tyre me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon negativisht nё
motivimin e tyre. Ndёrsa 25.0 % ose 143 nxёnёs mendojnё se informimi i tyre me kriteret
e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nuk ndikon as negativisht as pozitivisht nё
motivimin e tyre. Nga ana tjetёr, 33.0 % ose 189 nxёnёs mendojnё se informimi i tyre me
kriteret e vlerёsimit pёrpra se ato tё vlerёsohen ndikon pozitivisht nё motivimin e tyre. Pёr
mё tepёr, 33.0 % ose 189 nxёnёs mendojnё se informimi i tyre me kriteret e vlerёsimit
pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon shumё pozitivisht nё motivimin e tyre.
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Figura 21. Grafiku pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve informimit i tyre me kriteret e vlerёsimit
pёrpara se ato tё vlerёsohen.
Tabela 40. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.

9. Ndikimi i vetëvlerësimit në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
18
3.1
3.1
3.1
negativ
Ndikim negativ
47
8.2
8.2
11.4
As pozitiv as
143
25.0
25.0
36.4
negativ
Ndikim pozitiv
218
38.1
38.1
74.5
Ndikim shumë
146
25.5
25.5
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Nga tё dhёnat nё tabelёn e mёsipёrme shihet se 572 nxёnёs janё pёrgjigur nё pyetjen e
nёntё tё pyetёsorit tё nxёnёsve. 3.1% ose 18 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit
nё klasё ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve. Poashtu 8.2% ose 47 nxёnёs
mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim negativ nё motivimin e tyre. Ndёrsa pёr
25.0% ose 143 nxёnёs pёrdorimi i vetёvlerёsimit nuk ndikon as pozitivisht dhe as
negativisht nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr, 38.1% ose 218 nxёnёs mendojnё se
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pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё klasё ndikon pozitivisht nё motivimin e tyre. Pёr mё tepёr,
25.5% ose 146 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё klasё ndikon shumё
pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve. Tё dhёnat e kёsaj tabele janё paraqitur vizualisht nё
grafikun mё poshtё.

Figura 22. Grafiku pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.
Tabela 41. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё
motivimin e nxёnёsve.

10. Ndikimi i vlerësimit të shokëve të klasës në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
17
3.0
3.0
3.0
negativ
Ndikim negativ
56
9.8
9.8
12.8
As pozitiv as
154
26.9
26.9
39.7
negativ
Ndikim pozitiv
196
34.3
34.3
74.0
Ndikim shumë
149
26.0
26.0
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Tabela e mёsipёrme paraqet rezultatet e pёrgjigjieve tё nxёnёsve pёr pyetjen e dhjetё tё
pyetёsorit tё nxёnёsve. 572 nxёnёs u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje. Nga kёto 3.0% ose 17
nxёnёs mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs ndikon shumё negativisht nё motivimin e
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tyre. Poashtu 9.8% ose 56 nxёnёs mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs ndikon
negativisht nё motivimin e tyre. Ndёrsa 26.9% ose 154 nxёnёs mendojnё se vlerёsimi i
nxёnёsve nga shokёt e klasёs nё ndonjё orё tё caktuar mёsimore nuk ndikon as pozitivisht
dhe as negativisht nё motivimin e nxёnёsve. Nga ana tjetёr, 34.3% ose 196 nxёnёs
mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve. Pёr
mё tepёr, 26.0% ose 149 nxёnёs mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs ndikon shumё
pozitivisht nё motivimin e tyre. Tё njёjtat rrezultate vizualisht janё paraqitur nё grafikun
mё poshtё.

Figura 23. Grafiku pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit tё shkokёve tё klasёs nё motivimin e
nxёnёsve.
Tabela 42. Statistika pёrshkruese pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit nga shkokёt e klasёs nё
motivimin e nxёnёsve.

11.Ndikimi i vlerësimit nga shokët e klasës në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
19
3.3
3.3
3.3
negativ
Ndikim negativ
58
10.1
10.1
13.5
As pozitiv as
155
27.1
27.1
40.6
negativ
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Ndikim pozitiv
188
32.9
32.9
73.4
Ndikim shumë
152
26.6
26.6
100.0
pozitiv
Total
572
100.0
100.0
Tabela e mёsipёrme paraqet rezultatet e pёrgjigjjeve tё nxёnёsve nё pyetjen e njёmbёdhjetё
tё pyetёsorit tё nxёnёsve. 572 nxёnёs u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje. 3.3% ose 19 prej tyre
mendojnё se vlerёsimi jo nga mёsuesi, por nga shokёt e klasёs, pёr ndonjё aktivitet tё
caktuar gjatё orёs mёsimore ndikon shumё negativisht nё motivimin e tyre. Poashtu 10.1%
ose 58 nxёnёs mendojnё se vlerёsimi i nxёnёsve nga shokёt e klasёs ndikon negativisht nё
motivimin e tyre. Pёr 27.3% ose 155 nxёnёs vlerёsimi i nxёnёsve nga shokёt e klasёs nuk
ka as ndikim pozitiv as ndikim negativ. Ndёrsa pёr 32.9% ose 188 nxёnёs vlerёsimi i
nxёnёsve nga shokёt e tyre tё klasёs ndikon pozitivisht nё motivimin e tyre dhe pёr mё
tepёr pёr 26.6% ose 152 nxёnёs vlerёsimi jo nga mёsuesi, por nga shokёt e klasёs ka
ndikim shumё pozitiv nё motivimin e nxёnёsve. Kёto rrezultate vizualisht janё paraqitur nё
grafikun mё poshtё.

Figura 24. Grafiku pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit nga shkokёt e klasёs nё motivimin e
nxёnёsve
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3.2.2.2.Testimi i pyetjes kёrkimore #3
3.2.2.2.1. Testimi i korrelacionit midis gjinisё sё nxёnёsve dhe opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e
trajtuara nё pyetёsorin pёr nxёnёsve paraqitur pёrmes tabelatve tё kombinuara

Rezultatet e pyetjeve tё pyetёsorit tё nxёnёsve fillimisht u paraqitёn nё tabela tё
frekuencave, tё dhёnat e marra nga këto rrezultate u pёrdorёn pёrsёri pёr tu hartuar tabelat
e kombinuara. Tabelat e kombinuara pёrdoren pёr tё paraqitur korrelacionin qё ekziston nё
mes dy variablёve. Tё dhёnat e marra nga pyetjet e pyetёsorit tё nxёnёsve u pёrdorёn pёr tё
krijuar tabelat e kombinuara tё cilat identifikojnё aspekte interesante tё korrelacionit qё
ekziston nё mes variablёve tё krijuar nga pyetjet e pyetёsorit tё nxёnёsve dhe gjinisё sё
tyre.
Tabela 43. Tabelё e kombinuar e klasave tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё nxёnёsve

Klasa * Gjinia
Crosstabulation
Count

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

klasa e
gjashtё
klasa e shtatё
klasa e tetё
klasa e nentё

Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
59
25
84

89
91 180
78
87 165
90
53 143
Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet klasёn nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit sipas gjinisё sё nxёnёsve qё u pёrgjigjёn nё pyetjet e pyetёsorit. Nё total, 572
ёshtё numri i nxёnёsve qё u pёrgjigjёn nё pyetjet e kёtij pyetёsori dhe prej tyre 316 janё
vajza dhe 256 janё djem. Grupi mё i vogёl ёshtё grupi i nxёnёsve tё klasёs sё gjashtё. Nё
total ka 84 nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, dhe prej tyre 59 janё vajza dhe 25 janё djem. Ndёrsa
grupi me mё shumё nxёnёs ёshtё grupi i klasёs sё shtatё. 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё

127

dhe prej tyre 89 janё vajza dhe 91 janё djem. 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe prej tyre
78 janё vajza dhe 87 janё djemë. 143 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё dhe prej tyre 90 janё
vajza dhe 53 janё djemë. Kёto tё dhёna janё paraqitur vizualisht nё grafikun mё poshtё.

Figura 25. Grafik i klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit sipas gjinisё sё tyre
Tabela 44. Tabelё e kombinuar e rasteve kur vlerёsimi i ka motivuar nxёnёsit, tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё
nxёnёsve.

Ndikimi i vlerësimit * Gjinia
Crosstabulation
Count

A ka patur
raste kur
vlerësimi të ka
motivuar?

jo nuk ka patur
ndikim
asnjëherë
rrallë ka patur
ndikim
në shumicën e
rasteve po
po gjithmonë

Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
djalё
Total
40
26
66

69

57

126

123

105

228

84

68

152

128

Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar, e cila paraqet korrelacionin midis rasteve tё
ndikimit tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve sipas gjinisё sё nxёnёsve qё janё pёrgjigjur
nё kёtё pyetje. Nё total nё kёtё pyetje janё pёrgjigjur 572 nxёnёs dhe prej tyre 316 janё
vajza dhe 256 janё djem. 66 nxёnёs thonё se vlerёsimi nuk ka patur ndikim asnjёherё nё
motivimin e tyre dhe prej tyre 40 janё vajza dhe 26 janё djem. Pёr 126 nxёnёsit qё janё
pёrgjigjur nё kёtё pyetje vlerёsimi rrallё ka patur ndikim nё motivimin e tyre, nё kёtё grup
bёjnё pjesё 69 vajza dhe 57 djem. Grupi mё i madhё i nxёnёsve ёshtё grupi qё mendojnё
se nё shumicёn e rasteve vlerёsimi ka patur ndikim nё motivimin e tyre. Nё kёtё grup ka nё
total 228 nxёnёs dhe prej tyre 123 janё vajza dhe 105 janё djem. 152 nxёnёs mendojnё se
vlerёsimi gjithmonё ka motivuar, prej tyre 84 janё vajza dhe 68 janё djem. Kёto tё dhёna
janё paraqitur vizualisht nё grafikun mё poshtё.

Figura 26. Grafiku i rasteve kur vlerёsimi i ka motivuar nxёnёsit tё ndarё sipas gjinisё sё nxёnёsve.
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Tabela 45. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas gjinisё
sё nxёnёsve.

Ndikimi i fitbek-ut gojor në motivimin e nxënësve * Gjinia e
pjesёmarrёsve
Crosstabulation
Count
Gjinia
Vajzё
Djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
13
10
23
fitbek-ut me
negative
gojë në
Ndikim negativ
41
25
66
motivim
As pozitiv as
101
87 188
negative
Ndikim pozitiv
92
74 166
Ndikim shumë
69
60 129
pozitiv
Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet mendimin e nxёnёsve pёr
ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e tyre. 572 ёshtё numri total i nxёnёsve qё janё
pёrgjigjur nё kёtё pyetje dhe atё 316 vajza dhe 256 djem. 23 nxёnёs mendojnё se fitbeku
gojor ka ndikim shumё negativ, prej tyre 13 janё vajza dhe 10 janё djem. Poashtu, 66
nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor ka ndikim negativ, prej tyre 41 janё vajza dhe 25 janё
djem. Ndёrsa 188 nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor nuk ka as ndikim pozitiv as ndikim
negativ, kёshtu mendojnё 101 vajza dhe 87 djem. 166 nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor ka
ndikim pozitiv nё motivimin e tyre nё klasё dhe prej tyre 92 janё vajza dhe 74 janё djem.
Pёr mё tepёr, 129 nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin
e tyre dhe prej tyre 69 janё vajza dhe 60 janё djem.
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Tabela 46. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas
gjinisё sё nxёnёsve.

Ndikimi i fitbek-ut me shkrim në motivimin e nxënësve * Gjinia e
pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
11
10
21
fitbek-ut me
negativ
shkrim
Ndikim negativ
40
22
62
motivim
As pozitiv as
85
75 160
negativ
Ndikim pozitiv
103
79 182
Ndikim shumë
77
70 147
pozitiv
Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet mendimin e nxёnёsve pёr
ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e tyre. 572 ёshtё numri total i nxёnёsve qё
janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje dhe atё 316 vajza dhe 256 djem. 21 nxёnёs mendojnё se
fitbeku me shkrim ka ndikim shumё negativ, prej tyre 11 janё vajza dhe 10 janё djem.
Poashtu, 62 nxёnёs mendojnё se fitbeku me shkrim ka ndikim negativ, prej tyre 40 janё
vajza dhe 22 janё djem. Ndёrsa 160 nxёnёs mendojnё se fitbeku me shkrimr nuk ka as
ndikim pozitiv as ndikim negativ, 85 janё vajza dhe 75 janё djem. Grupi mё i madhё i
nxёnёsve ёshtё grupi i nxёnёsve qё mendojnё se fitbeku me shkrim ka ndikim pozitiv nё
motivimin e tyre. 182 nxёnёs mendojnё se fitbeku me shkrim ka ndikim pozitiv nё
motivimin e tyre nё klasё dhe prej tyre 103 janё vajza dhe 79 janё djem. Pёr mё tepёr, 147
nxёnёs mendojnё se fitbeku me shkrim ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e tyre dhe
prej tyre 77 janё vajza dhe 70 janё djem.
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Tabela 47. Tabelё e kombinuar pёr mendimin e nxёnёsve se ҫfarё ёshtё mё motivuese pёr ta, tё ndarё nё grupe sipas
gjinisё sё tyre.

Dallimi midis notës dhe fitbek-ut në motivimin e nxënësve *
Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
Dallimi midis Nota
85
77 162
notës dhe
fitbeku
109
102 211
fitbek-ut në
te dyja bashkë
74
56 130
motivimin e
asnjëra nga të
48
21
69
nxënësve
dyja
Total
316
256 572
Tё dhёnat e tabelёs sё kombinuar mё sipёr paraqesin mendimin e nxёnёsve pёr atё se ҫfarё
ёshtё mё motivuese pёr ato, tё grupuar sipas gjinisё sё tyre. Nё total 572 janё nxёnёsit tё
cilёt janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje dhe prej tyre 316 janё vajza dhe 77 janё djem. 162 e
mendojnё notёn si mё motivuese, prej tyre 85 janё vajza dhe 77 janё djem. Ndёrsa nga ana
tjetёr, grupi mё i madhё i nxёnёsve mendojnё se fitbeku ёshtё mё motivues. 211 nxёnёs e
konsiderojnё fitbek-un si mё motivues, prej tyre 109 janё vajza dhe 102 janё djem. 130
nxёnёs mendojnё se edhe fitbeku edhe nota janё motivuesё pёr ato, 74 prej tyre janё vajza
dhe 56 janё djem. Por nga ana tjetёr, 69 nxёnёs mendojnё se as fitbeku dhe as nota nuk janё
motivuesё pёr ato, prej tyre 48 janё vajza dhe 21 janё djem.
Tabela 48. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin e fitbek-ut nё suksesin e nxёnёsve nё tё ardhmen, tё ndarё nё grupe
sipas gjinisё sё tyre.

Ndikimi i fitbek-ut-t për suskses në të ardhmen * Gjinia e
pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total

132

Ndikimi i
fitbek-ut-t për
suskses në të
ardhmen

nuk më ka
ndihmuar
asnjëherë
ndonjëherë po
në shumicën e
rasteve po
po gjithmonë

38

26

64

85
124

70
108

155
232

69
52 121
Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё njё tabelё e kombinuar qё paraqet mendimin e nxёnёsve pёr
ndihmёn qё kanё marrё ato nga fitbeku pёr tu pёrmisuar nё tё ardhmen dhe pёr tё patur
sukses, tё ndarё sipas gjinisё sё nxёnёsve. Nё kёtё pyetje janё pёrgjigjur 572 nxёnёs dhe
prej tyre 316 janё vajza dhe 256 janё djem. 64 nxёnёs thonё se fitbeku nuk i ka ndihmuar
asnjёherё qё tё pёrmisohen nё tё ardhmen, prej tyre 38 janё vajza dhe 26 janё djem. 155
nxёnёs mendojnё se ndonjёherё fitbeku i ka ndihmuar pёr tё patur sukses nё tё ardhemn
dhe prej tyre 85 janё vajza dhe 70 janё djem.Grupi mё i madhё ёshtё grupi i nxёnёsve qё
mendojnё se fitbeku i ka ndihmuar pёr tё patur sukses nё tё ardhmen, ky grup pёrbёhet nga
232 nxёnёs, prej tyre 124 janё vajza dhe 108 janё djem. 121 nxёnёs mendojnё se fitbeku
gjithmonё i ka ndihmuar ato pёr tё patur sukses nё tё ardhmen.
Tabela 49. Tabelё e kombinuar pёr llojin e fitbek-ut qё mund tё jetё mё motivues pёr nxёnёsit, tё ndarё nё grupe
sipas gjinisё sё tyre.

Dallimi midis fitbek-ut gojor dhe me shkrim në motivimin e
nxënësve * Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
vajzё
Djalё
Total
Dallimi midis fitbeku gojor
34
21
55
fitbek-ut gojor fitbeku me
62
56 118
dhe me shkrim shkrim
në motivimin e asnjëri
36
27
63
nxënësve
të dy
184
152 336
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Total
316
256 572
Tabela mё sipёr ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet mendimin e nxёnёsve pёr llojin e
fitbek-ut qё mund tё jetё mё motivues pёr ato. Nxёnёsit qё i janё pёrgjigjur kёsaj pyetje nё
total janё 572 dhe prej tyre 216 janё vajza dhe 256 janё djem. 55 nxёnёs e konsiderojnё
fitbek-un gojor si mё motivues dhe prej tyre 34 janё vajza dhe 21 janё djem. 62 janё vajza
dhe 556 janё djem qё mendojnё se fitbeku me shkrim ёshtё mё motivues. 63 nxёnёs
mendojnё se as fitbeku gojor dhe as fitbeku me shkrim nuk janё motivues pёr ato dhe prej
tyre 36 janё vajza dhe 27 janё djem. Grupi mё i madhё i nxёnёsve i konsiderojnё tё dy edhe
fitbek-un gojor edhe atё me shkrim si motivues nё total 336 mendojnё kёshtu dhe prej tyre
184 janё vajza dhe 152 janё djem.
Tabela 50. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё
motivimin e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё tyre.

Ndikimi i pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit në motivimin e nxënësve * Gjinia e pjesёmarrёsve
Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
vajzё
djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
6
8
14
pjesëmarrjes së negativ
nxënësve në
Ndikim negativ
22
13
35
përcaktimin e As pozitiv as
79
61 140
kritereve të
negativ
vlerësimit në
Ndikim pozitiv
87
61 148
motivimin e
Ndikim shumë
122
113 235
nxënësve
pozitiv
Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqetё ndikimin qё mund tё ketё
pjesёmarrja e nxёnёsv nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve tё
ndarё sipas gjinisё. Nё kёtё pyetje janё pёrgjigjur ne total 572 nxёnёs dhe prej tyre 316
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janё vajza dhe 256 janё djem. 14 nxёnёs mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё
pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ka ndikim shumё negativ nё motivimin e tyre, 6 prej
tyre janё vajza dhe 8 janё djem. Poashtu 35nxёnёs mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё
pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ka ndikim negativ, prej tyre 22 janё vajza dhe 13 janё
djem. Ndёrsa nga ana tjetёr 140 mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nuk ka as ndikim
pozitiv dhe as ndikim negativ prej tyre 79 janё vajza dhe 61 janё djem. Por 148 nxёnёs
mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit ka ndikim
pozitiv nё motivimin e tyre, prej tyre 87 janё vajza dhe 61 janё djem. Grupi mё i madhё
ёshtё grupi i nxёnёsve qё mendojnё se pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё
vlerёsimit ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e tyre nё total janё 235 nxёnёs qё
mendojnё kёshtu dhe prej tyre 122 janё vajza dhe 113 janё djem.
Tabela 51. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve informimi i tyre me kriteret e
vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen, tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё tyre.

Ndikimi i njohjes së kritereve të vlerësimit në motivimin e
nxënësve * Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
vajzё
djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
7
3
10
njohjes së
negativ
kritereve të
Ndikim negativ
32
20
52
vlerësimit në
As pozitiv as
75
68 143
motivimin e
negativ
nxënësve
Ndikim pozitiv
102
76 178
Ndikim shumë
100
89 189
pozitiv
Total
316
256 572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet ndikimin qё mund tё ketё
informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen tё ndarё sipas
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gjinisё sё tyre. Nё total nё kёtё pyetje janё pёrgjigjur 572 nxёnёs dhe prej tyre 316 janё
vajza dhe 256 janё djem. 10 nxёnёs mendojnё se informimi i nxёnёsve me kriteret e
vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve
dhe prej tyre 7 janё vajza dhe 3 janё djem. Gjithashtu, 52 nxёnёs mendojnё se informimi i
nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon negativisht nё
motivimin e tyre, prej tyre 32 janё vajza dhe 20 janё djem. Informimi i nxёnёsve me
kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nuk ka as ndikim pozitiv as ndikim negativ
pёr 143 nxёnёsit e kёtij grupi, prej tyre 75 janё vajza dhe 68 janё djem. Nga ana tjetёr, 178
nxёnёs mendojnё se informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё
vlerёsohen ndikon pozitivisht nё motivimin e tyre, kёshtu mendojnё 102 vajza dhe 76 djem.
Pёr mё tepёr, Grupi mё i madhё i nxёnёsve, 189 nxёnёs mendojnё se informimi i nxёnёsve
me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin
e tyre, 100 vajza dhe 89 djem mendojnё kёshtu.
Tabela 52. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve, tё
ndarё nё grupe sipas gjinisё sё tyre.

Ndikimi i vetëvlerësimit në motivimin e nxënësve * Gjinia e
pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
vajzё
djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
9
9
18
vetëvlerësimit negativ
në motivimin e Ndikim negativ
31
16
47
nxënësve
As pozitiv as
77
66 143
negativ
Ndikim pozitiv
122
96 218
Ndikim shumë
77
69 146
pozitiv
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Total

316

256

572

Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet ndikimin qё mund tё ketё
pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё sipas gjinisё sё tyre. Kёsaj
pyetje i janё pёrgjigjur 572 nxёnёs dhe prej tyre 316 janё vajza dhe 256 janё djem. Grupi
mё i vogёl i nxёnёsve ёshtё grupi qё mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim
shumё negativ nё total 18 nxёnёs mendojnё kёshtu, prej tyre 9 janё vajza dhe 9 janё djem.
47 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim negative dhe prej tyre 31 janё
vajza dhe 16 janё djem. Pёr 143 nxёnёs pёrdorimi i vetёvlerёsimit nuk ka as ndikim pozitiv
as ndikim negativ, 77 prej tyre janё vajza dhe 66 janё djem. Nga ana tjetёr, grupi mё i
madhё i nxёnёsve, 218 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ndikon pozitivisht
nё motivimin e nxёnёsve, 122 janё vajza dhe 96 janё djem qё mendonё kёshtu. Pёr mё
tepёr, 146 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ndikon shumё pozitivisht nё
motivimin e tyre, 77 janё vajza dhe 69 janё djem qё mendojnё kёshtu.
Tabela 53. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin
e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё tyre.

Ndikimi i vlerësimit të shokëve të klasës në motivimin e nxënësve
* Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
8
9
17
vlerësimit të
negativ
shokëve të
Ndikim negativ
37
19
56
klasës në
As pozitiv as
81
73 154
motivimin e
negativ
nxënësve
Ndikim pozitiv
113
83 196
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Ndikim shumë
pozitiv
Total

77

72

149

316

256

572

Tabela mё sipёr ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i
vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin e tyre, tё ndarё sipas gjinisё. 572 nxёnёs janё
pёrgjigjur nё kёtё pyetje dhe prej tyre 316 janё vajza dhe 256 janё djem. 17 nxёnёs janё
pjesё e grupit mё tё vogёl tё nxёnёsve tё cilёt mendojnё se vlerёsimi i shokёve tё klasёs
ndikon shumё negativisht nё motivimin e tyre, 8 janё vajza dhe 9 janё djem qё mendojnё
kёshtu. Pёr mё tepёr 56 nxёnёs mendojnё se vlerёsimit i shokёve tё klasёs ka ndikim
negativ nё motivimin e nxёnёsve dhe prej tyre 37 janё vajza dhe 19 janё djem. Pёr 154
nxёnёs vlerёsimit i shokёve tё klasёs nuk ka as ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ, prej
tyre 81 janё vajza dhe 73 janё djem. Nga ana tjetёr, grupi mё i madhё i nxёnёsve 196
nxёnёs dhe prej tyre 113 vajza dhe 83 djem mendojnё se vlerёsimit i shokёve tё klasёs ka
ndikim pozitiv nё motivimin e tyre. 149 nxёnёs, dhe prej tyre 77 vajza dhe 72 djem
mendojnё se vlerёsimit i shokёve tё klasёs ka ndikim shumё pozitiv.
Tabela 54. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin
e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё tyre.

Ndikimi i vlerësimit nga shokët e klasës në motivimin e nxëënsve
* Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
Ndikimi i
Ndikim shumë
10
9
19
vlerësimit nga negativ
shokët e klasës Ndikim negativ
38
20
58
në motivimin e As pozitiv as
84
71 155
nxëënsve
negativ
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Ndikim pozitiv
Ndikim shumë
pozitiv
Total

106
78

82
74

188
152

316

256

572

Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet ndikimin qё mund tё ketё
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin e tyre, tё ndarё sipas gjinisё. Nё
kёtё pyetje tё pyetёsorit tё nxёnёsve janё pёrgjigjur nё total 572 nxёnёs dhe prej tyre 316
vajza dhe 256 djem. Grupi i nxёnёsve qё mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e
klasёs ka ndikim shumё negativ nё motivimin e nxёnёsve ёshtё grupi mё i vogёl qё ka nё
total 19 nxёnёs dhe atё 10 vajza dhe 9 djem. Pёr mё tepёr, 56 nxёnёs mendojnё se
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ka ndikim negativ nё motivimin e nxёnёsve dhe
prej tyre 38 janё vajza dhe 20 janё djem. 155 nxёnёs, 84 vajza dhe 71 djem mendojnё se
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs nuk ka as ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ.
Grupi mё i madhё i nxёnёsve i pёrbёrё nga 188 nxёnёs, 106 vajza dhe 82 djem mendojnё se
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ka ndikim pozitiv nё motivimin e tyre. Pёr mё
tepёr, 152 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ka ndikim shumё
pozitiv nё motivimin e nxёnёsve dhe prej tyre 78 janё vajza dhe 74 janё djem.
3.2.2.3.Testimi i pyetjes kёrkimore #4
3.2.2.3.1. Testimi i korrelacionit midis klasёs dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ҫёshtjet e trajtuara
nё pyetёsorin pёr nxёnёsit, paraqitur pёrmes tabelave tё kombinuara

Tabelat e kombinuara pёrdoren pёr tё paraqitur korrelacionin qё ekziston nё mes dy
variablёve. Tё dhenat e marra nga rezultatet e pyetjeve tё pyetёsorёve tё nxёnёsve u
pёrdorёn pёrsёri pёr tu hartuar tabelat e kombinuara. Kёto tё dhёna u pёrdorёn pёr tё krijuar
tabelat e kombinuara tё cilat identifikojnё aspekte interesante tё marrёdhenies qё ekziston
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nё mes variablёve tё krijuar nga pyetjet e pyetёsorit tё nxёnёsve dhe klasёs nё tё cilёn
ndodhen nxёnёsit.
Tabela 55. Tabelё e kombinuar e rasteve kur vlerёsimi i ka motivuar nxёnёsit, tё ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё
cilёn ndodhen ato.

Ndikimi i vlerësimit në motivimin e nxënësve* Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
Ndikimi i
jo nuk ka patur
9
16
18
23
66
vlerësimit në
ndikim
motivimin e
asnjëherë
nxënësve
rrallë ka patur
16
40
45
25 126
ndikim
në shumicën e
34
78
61
55 228
rasteve po
po gjithmonë
25
46
41
40 152
Total
84
180
165
143 572
Tabela e mësipërme është tabelë e kombinuar e cila paraqet rastet që vlerësimi i ka
motivuar nxënësit, të ndarë sipas klasave në të cilat ndodhen nxënësit. Në total në këtë
pyetje janë përgjigjur 572 nxënës dhe prej tyre 84 janë nxënës të klasës së gjashtë, 180 janë
nxënës të klasës së shtatë, 165 janë nxënës të klasës së tetë, 143 janë nxënës të klasës së
nëntë. 66 nxënës mendojnë se vlerësimi nuk ka patur asnjëherë ndikim në motivimin e
tyre, dhe prej tyre 9 janë nxënës të klasës së gjashtë, 16 janë nxënës të klasës së shtatë, 18
janë nxënës të klasës së tetë dhe 23 janë nxënës të klasës së nëntë. Vlerësimi rrallë ka patur
ndikim në motivimin e 126 nxënësve që janë përgjigjur në këtë pyetje, 16 prej tyre janë
nxënës të klasës së gjashtë, 40 janë nxënës të klasës së shtatë, 45 janë nxënës të klasës së
tetë, dhe 25 janë nxënës të klasës së nëntë. Nxënësit të cilët mendojnë se vlerësimi ndikon
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në shumicën e rasteve në motivimin e tyre përbëjnë grupin më të madhë të nxënësve. Ky
grup përbëhet nga 228 nxënës në total dhe prej tyre 34 janë nxënës të klasës së gjashtë, 78
janë nxënës të klasës së shtatë, 61 janë nxënës të klasës së tetë dhe 55 janë nxënës të klasës
së nëntë. 152 janë nxënës të cilët mendojnë se vlerësimi i motivon gjithmonë dhe prej tyre
25 janë nxënës të klasës së gjashtë 46 janë nxënës të klasës së shtatë, 41 janë nxënës të
klasës së tetë dhe 40 janë nxënës të klasës së nëntë.
Tabela 56. Tabelё e kombinuar e ndikimit tё fitbek-ut gojor nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas klasёs
nё tё cilёn ndodhen ato

Ndikimi i fitbek-ut gojor në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё
Ndikimi i
Ndikim shumë 3
11
7
2
fitbek-ut gojor negativ
në motivimin e Ndikim negativ 10
14
20
22
nxënësve
As pozitiv as
26
64
60
38
negativ
Ndikim pozitiv 25
54
43
44
Ndikim shumë 20
37
35
37
pozitiv
Total
84
180
165
143

Total
23
66
188
166
129
572

Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet tё dhёnat e ndikimit tё fitbek-ut
gojor nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen ato. Nё total ka
572 nxёnёs qё janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje, dhe prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Vetёm 23 nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor ka ndikim shumё
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negativ nё motivimin e tyre, 3 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 11 janё nxёnёs tё klasёs sё
shtatё, 7 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 2 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Ndёrsa 66
nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor ndikon negativisht nё motivimin e tyre, prej tyre 10 janё
nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 14 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 20 janё nxёnёs tё klasёs sё
tetё dhe 22 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Pёr 188 nxёnёs vlerёsimi nuk ka as ndikim
pozitv dhe as ndikim negativ, prej tyre 26 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 64 janё nxёnёs
tё klasёs sё shtatё, 60 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 38 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
166 nxёnёs mendojnё se fitbeku gojor ka ndikim pozitiv nё motivimin e tyre dhe 25 janё
nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 54 janё nxёnёs tё klasёs shtatё, 43 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё
dhe 44 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 129 janё nxёnёs qё mendojnё se ndikimi i fitbek-ut
gojoj ka ndikim shumё pozitiv nё motivimin e tyre, 20 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 37
janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 35 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 37 janё nxёnёs tё klasёs
sё nёntё.
Tabela 57. Tabelё e kombinuar e ndikimit tё fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas
klasёs nё tё cilёn ndodhen ato

Ndikimi i fitbek-ut me shkrim në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
Ndikimi i
Ndikim shumë 1
11
7
2
21
fitbek-ut me
negativ
shkrim në
Ndikim negativ 12
12
20
18
62
motivimin e
As pozitiv as
19
61
54
26
160
nxënësve
negativ
Ndikim pozitiv 32
54
47
49
182
Ndikim shumë 20
42
37
48
147
pozitiv
142

Total
84
180
165
143
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet ndikimin e fitbek-ut me
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shkrim nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen ato. Nё total ka
572 nxёnёs qё janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje, dhe prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 21 nxёnёs pёrbёjnё gupin mё tё vogёl tё cilёt mendojnё se
fitbeku me shkrim ndikon shumё negtaivisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm 1
ёshtё nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 11 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 7 janё nxёnёs tё klasёs
sё tetё dhe 2 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Poashtu, 62 nxёnёs mendojnё se fitbeku me
shkrim ndikon negativisht nё motivimin e nxёnёsve prej tyre 12 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 12 nxёnёs tё tjerё janё nё klasё tё shtatё, 20 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 18
janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Nё grupin e nxёnёsve tё cilёt mendojnё se fitbeku me
shkrim nuk ka as ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ janё nё total 160 nxёnёs, 19 prej
tyre janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 61 janё nxёnёs tё klasёs sё shatё, 54 janё nxёnёs tё
klasёs sё tetё dhe 26 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Grupi mё i madhё ёshtё grupi i
nxёnёsve tё cilёt mendojnё se fitbeku me shkrim ka ndikim pozitiv nё motivimin e tyre, nё
kёtё grup nё total ka 182 nxёnёs dhe prej tyre 32 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 54 janё
nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 47 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 48 janё nxёnёs tё klasёs sё
nёntё. Pёr mё tepёr, 147 nxёnёs mendojnё se fitbeku me shkrim ka ndikim shumё pozitiv
nё motivmin e nxёnёsve, prej tyre 20 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 42 janё nxёnёs tё
klasёs sё shtatё, 37 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 48 nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
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Tabela 58. Tabelё e kombinuar e mendimit tё nxёnёsve se çfarё mund tё jetë mё motivuese, tё ndarё nё grupe sipas
klasёs nё tё cilёn ndodhen ato

Dallimi midis ndikimit të notës dhe fitbek-ut në motivimin e nxënësve* Klasa nё tё cilёn
ndodhen nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё
Dallimi midis Nota
19
63
55
25
ndikimit të
fitbek-u
34
66
53
58
notës dhe
te dyja bashkë 18
34
38
40
fitbek-ut në
asnjëra nga të 13
17
19
20
motivimin e
dyja
nxënësve
Total
84
180
165
143
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet mendimin e nxёnёsve se çfarё

Total
162
211
130
69

572

mund tё jetë mё motivuese pёr ato, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen. 572 nxёnёs
janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje, dhe prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 180 janё
nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё nxёnёs tё klasёs sё
nёntё. Nota ёshtё mё motivuese pёr 162 nxёnёs, prej tyre 19 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 63 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 55 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё, 25 janё nxёnёs
tё klasёs sё nёntё. Grupi mё i madhё i nxёnёsve dhe atё 211 nxёnёs mendojnё se fitbeku
ёshtё mё motivues pёr ato, 34 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 66 janё nxёnёs tё klasёs sё
shtatё, 53 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 58 nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Tё dyja bashkё
edhe nota edhe fitbeku janё motivuese pёr 130 nxёnёs qё u pёrgjigjёn nё kёtё pyetje. 18
prej tyre janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 34 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 38 janё nxёnёs
tё klasёs sё tetё, 40 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Ndёrsa pёr 69 nxёnёs as fitbeku dhe as
nota nuk janё motivuese, nё kёtё grup ka 13 nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 17 nxёnёs tё klasёs
sё shatё, 19 nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 20 nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
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Tabela 59. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin e fitbek-ut nё suksesin e nxёnёsve nё tё ardhmen, tё ndarё nё grupe
sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Ndikimi i fitbek-ut për sukses në të ardhmen * Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё
Ndikimi i
nuk më ka
7
16
18
23
fitbek-ut për
ndihmuar
sukses në të
asnjëherë
ardhmen
ndonjëherë po 24
47
50
34
në shumicën e 32
81
56
63
rasteve po
po gjithmonë 21
36
41
23
Total
84
180
165
143
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr ndikimin e fitbek-ut nё suksesin e

Total
64

155
232
121
572

nxёnёsve nё tё ardhmen e tyre, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen. 572 nxёnёs janё
pёrgjigjur nё kёtё pyetje, dhe prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 180 janё nxёnёs
tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
64 nxënës mendojnë se fitbeku nuk i ka ndihmuar asnjëherë që të përmirësohen dhe të kenë
sukses në të ardhmen dhe prej tyre 7 janë nxënës të klasës së gjashtë, 16 janë nxёnës të
klasës së shtatë, 18 janë nxënës të kasës së tetë dhe 23 janë nxënës të klasës së nëntë.
Ndërsa, 155 nxënës mendojnë se fitbeku ka ndikuar ndonjëherë që ato të përmirësohen dhe
të kenë sukses në të ardhmen, prej tyre 24 janë nxënës të klasës së gjashtë, 47 janë nxënës
të klasës së shtatë, 50 janë nxënës të klasës së tetë dhe 34 janë nxënës të klasës së nëntë.
Grupi që ka numër më të madhë të nxënësve është grupi i nxënësve të cilët mendojnë se në
shumicën e rasteve fitbeku ka ndikuar që ato të kenë sukses në të ardhmen. Në total në këtë
grup ka 232 nxënës dhe prej tyre 32 janë nxënës të klasë së gjashtë, 81 janë nxënës të
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klasës së shtatë, 56 janë nxënës të klasës së tetë dhe 63 janë nxënës të klasës së nëntë. Për
më tepër, 121 nxënës mendojnë se fitbeku ndikon gjithmon te ato që të kenë sukses në të
ardhmen. 21 prej tyre janë në klasën e gjashtë, 36 janë nxënës të kasës së shtatë, 41 janë
nxënës të kasës së tetë dhe 23 janë nxënës të klasës së nëntë.
Tabela 60. Tabelё e kombinuar pёr llojin e fitbek-ut qё mund tё ketё mё shumё ndikim nё motivimin e nxёnёsve, tё
ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Dallimi midis ndikimit të fitbek-ut gojor dhe me shkrim në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё
cilёn ndodhen nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
Dallimi midis fitbeku gojor
8
15
13
19
55
ndikimit të
fitbeku me
13
40
30
35
118
fitbek-ut gojor shkrim
dhe me shkrim Asnjëri
9
21
17
16
63
në motivimin e të dy
54
104
105
73
336
nxënësve
Total
84
180
165
143
572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr llojin e fitbek-ut qё mund tё ketё mё
shumё ndikim nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxënësit. Në këtë pyetje janë përgjigjur 572 nxënës, prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Vetëm 55 nxënës të cilët janë përgjigjur në këtë pyetje mendojnë
se fitbeku gojor është më motivues, prej tyre 8 janë nxënës së klasës së gjashtë , 15 janë
nxënës të klasës së shtatë, 13 janë nxënës të klasës së tetë dhe 19 janë nxënës të klasës së
nëntë. Nga ana tjetër 118 nxënës mendojnë se fitbeku me shkrim është më motivues. 13
prej tyre janë nëxënës të klasës së gjashtë, 40 janë nxënës të klasës së shtatë, 30 janë nxënës
të kasës së tetë dhe 35 janë nxënës të klasës së nëntë. 63 nxënës mendojnë se asnjëri as
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fitbeku me shkrim dhe as fitbeku gojor nuk janë motivues, prej tyre 9 janë nxënës të klasës
së gjashtë, 21 janë nxënës të klasës së shtatë, 17 janë nxënës të klasës së tetë dhe 16 janë
nxënës të klasës së nëntë. Grupi më i madhë i nxënësve mendojnë se të dy edhe fitbeku me
shkrim edhe fitbeku gojor ndikonë në motivim, në këtë grup ka në total 336 nxënës dhe prej
tyre 54 janë nxënës të klasës së gjashtë, 104 janë nxënës të klasës së shtatë, 105 janë nxënës
të klasës së tetë, 73 janë nxënës të klasës së nëntë.
Tabela 61. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё
vlerёsimit nё motivimin e tyre, tё ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Ndikimi i pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e
nxënësve * Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
Ndikimi i
Ndikim shumë 1
8
4
1
14
pjesëmarrjes së negativ
nxënësve në
Ndikim negativ 7
8
11
9
35
përcaktimin e As pozitiv as
21
46
47
26
140
kritereve të
negativ
vlerësimit në
Ndikim pozitiv 31
55
31
31
148
motivimin e
Ndikim shumë 24
63
72
76
235
nxënësve
pozitiv
Total
84
180
165
143
572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pjesёmarrja e
nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e tyre, tё ndarё sipas klasёs
nё tё cilёn ndodhen. Në këtë pyetje janë përgjigjur 572 nxënës, prej tyre 84 janё nxёnёs tё
klasёs sё gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe
143 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit për 14 nxënës ka shumë ndikim negativ në motivim e tyre, 1 është nxënës i kasës
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së gjashtë 8 janë nxënës të klasës së shtatë, 4 janë nxënës të kasës së tetë dhe prej tyre 1
është nxënës i kasës së nëntë. Për më tepër, 35 nxënës mendojnë se pjesëmarra e nxënësve
në përcaktimin e kritereve të vlerësimit ka ndikim negativ në motivimin e nxënësve, prej
tyre 7 janë nxënës të klasës së gjashtë, 8 janë nxënës të klasës së shtatë, 11 janë nxënës të
klasës së tetë, 9 janë nxënës të klasës së nëntë. As ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ
nuk ka pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e
nxënësve për 140 nxënës, prej të cilëve 21 janë nxënës të klasës së gjashtë, 46 janë nxënës
të klasës së shtatë, 47 janë nxënës të klasës së tetë dhe 26 janë nxënës të klasës së nëntë.
Tabela 62. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se
ato tё vlerёsohen nё motivimin e tyre, tё ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen

Ndikimi i njohjes së kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё cilёn
ndodhen nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё
Ndikimi i
Ndikim shumë 0
4
5
1
njohjes së
negativ
kritereve të
Ndikim negativ 9
10
17
16
vlerësimit në As pozitiv as
18
53
49
23
motivimin e
negativ
nxënësve
Ndikim pozitiv 31
62
39
46
Ndikim shumë 26
51
55
57
pozitiv
Total
84
180
165
143
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi i

Total
10
52
143
178
189
572

nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit, pёrpara se ato tё vlerёsohen, nё motivimin e tyre, tё
ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. 572 nxënës janё pёrgjigjur nё kёtё pyetje,
prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё
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nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 10 nxёnёs mendojnё se
informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon shumё
negativisht nё motivimin e nxёnёsve, asnjё prej tyre nuk ёshtё nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 4
janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 5 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 1 ёshtё nxёnёs i klasёs sё
nёntё. 52 nxёnёs mendojnё se informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato
tё verёsohen ndikon negativisht nё motivimin e nxёnёsve dhe prej tyre 9 janё nxёnёs tё
klasёs sё gjashtё, 10 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 17 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 16
janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. As ndikim negativ dhe as ndikim pozitiv nuk ka informimi i
nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё verёsohen pёr 143 nxёnёsit e kёtij grupi,
prej tyre 18 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 53 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 49 janё
nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 23 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 178 nxёnёs mendojnё se
informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen ndikon
pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve. Prej tyre 31 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 62 janё
nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 39 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 46 janё nxёnёs tё klasёs sё
nёntё. Grupi me mё shumё nxёnёs ёshtё grupi i nxёnёsve qё mendojnё se informimi i
nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё verёsohen ndikon shumё pozitivisht nё
motivimin e tyre. Nё kёtё grup ka 189 nxёnёs dhe prej tyre 26 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 51 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 55 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 57 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
Tabela 63. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve, tё
ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Ndikimi i vetëvlerësimit në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit

Total
149

klasa e
gjashtё
Ndikimi i
vetëvlerësimit
në motivimin e
nxënësve

Ndikim shumë
negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as
negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë
pozitiv

klasa e
shtatё

1

8

klasa e tetё klasa e nentё
7
2
18

9
11

11
59

18
52

9
21

47
143

43
20

60
42

52
36

63
48

218
146

Total
84
180
165
143
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i
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vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen. Në këtë
pyetje janë përgjigjur 572 nxënës, prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 180 janё
nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё nxёnёs tё klasёs sё
nёntё.18 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim shumё negativ nё
motivimin e nxёnёsve, 1 prej tyre ёshtё nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 8 janё nxёnёs tё klasёs
sё shtatё, 7 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё, dhe 2 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 47 nxёnёs
mendojnё se pёrdorimi i vetёvlerёsimit ka ndikim negativ nё motivimin e nxёnёsve, 9 prej
tyre janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 11 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 18 janё nxёnёs tё
klasёs sё tetё dhe 9 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. As ndikim pozitiv dhe as ndikim negativ
nuk ka pёrdorimi i vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve pёr 143 nxёnёs. Grupi mё i
madhё i nxёnёsve ka 218 nxёnёs tё cilёt mendojnё se vetёvlerёsimi ka ndikim pozitiv nё
motivimin e nxёnёsve , 43 prej tyre janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 60 janё nxёnёs tё
klasёs sё shtatё 52 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 63 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Pёr
mё tepёr 146 nxёnёs mendojnё se vetёvlerёsimi ndikon shumё pozitivisht nё motivimin e
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nxёnёsve 20 prej tyre janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 42 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 36
janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 48 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
Tabela 64. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin
e tyre, tё ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Ndikimi i vlerësimit të shokëve të klasës në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
Ndikimi i
Ndikim shumë 1
9
6
1
17
vlerësimit të
negativ
shokëve të
Ndikim negativ 10
10
17
19
56
klasës në
As pozitiv as
18
60
50
26
154
motivimin e
negativ
nxënësve
Ndikim pozitiv 35
59
53
49
196
Ndikim shumë 20
42
39
48
149
pozitiv
Total
84
180
165
143
572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i
vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin e tyre, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn
ndodhen. Në këtë pyetje janë përgjigjur 572 nxënës, prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 17 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit tё shokёve tё
klasёs ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm 1 ёshtё nxёnёs i
klasёs sё gjashtё, 9 prej tyre janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 6 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё
dhe vetёm 1 ёshtё nxёnёs i klasёs sё nёntё. 56 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit tё
shokёve tё klasёs ndikonё negativisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre 10 janё nxёnёs tё
klasёs sё gjashtё, 10 janё nxёnёs tё kalasёs sё shtatё, 17 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 19
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janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. As ndikim negativ dhe as ndikim pozitiv nuk ka pёrdorimi i
vlerёmit tё shokёve tё klasёs pёr 154 nxёnёs, prej tё cilёve 18 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё 60 tё tjerё janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 50 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 26
janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Grupi me mё shumё nxёnёs ka 196 nxёnёs dhe prej tyre 35
janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё 59 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 53 janё nxёnёs tё klasёs
sё tetё dhe 49 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Vlerёsimit i shokёve tё klasёs nё motivimin e
e vetё nxёnёsve ka ndikim shumё pozitiv pёr 149 nxёnёs, prej tyre 20 janё nxёnёs tё klasёs
sё gjashtё, 42 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 39 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 48 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
Tabela 65. Tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin
e tyre, tё ndarё nё grupe sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Ndikimi i vlerësimit nga shokët e klasës në motivimin e nxënësve * Klasa nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
Ndikimi i
Ndikim shumë 1
9
7
2
19
vlerësimit nga negativ
shokët e klasës Ndikim negativ 12
10
18
18
58
në motivimin e As pozitiv as
17
60
52
26
155
nxënësve
negativ
Ndikim pozitiv 32
56
51
49
188
Ndikim shumë 22
45
37
48
152
pozitiv
Total
84
180
165
143
572
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar pёr ndikimin qё mund tё ketё pёrdorimi i
vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin e tyre, tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn
ndodhen. Në këtë pyetje janë përgjigjur 572 nxënës, prej tyre 84 janё nxёnёs tё klasёs sё
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gjashtё, 180 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 165 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 143 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 19 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs
ndikon shumё negativisht nё motivimin e nxёnёsve, prej tyre vetёm 1 ёshtё nxёnёs i klasёs
sё gjashtё, 9 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 7 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 2 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 58 nxёnёs mendojnё se pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs
ndikon negativisht nё motivimin e nxёnёsve, 12 prej tyre janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё,
10 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 18 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 18 tё tjёrё janё
nxёnёs tё kalsёs sё nёntё. Pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs nuk ka as ndikim
pozitiv dhe as ndikim negativ pёr 155 nxёnёs, prej tyre 17 janё nxёnёst tё klasёs sё gjashtё,
60 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 52 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 26 janё nxёnёs tё
klasёs sё nёntё. Grupi mё i madhё qё pёrbёhet nga 188 nxёnёs, tё cilёt mendojnё se
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ndikon pozitivisht nё motivimin e tyre, prej tyre
32 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 56 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 51 janё nxёnёs tё
klasёs sё tetё dhe 49 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Pёr mё tepёr, 152 nxёnёs mendojnё se
pёrdorimi i vlerёsimit nga shokёt e klasёs ndikon shumё pozitivisht nё motivimin e
nxёnёsve prej tyre 22 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 45 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 37
janё nxёnёs tё kalasёs sё tetё dhe 48 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё.
3.2.2.4.Testimi i pyetjes kёrkimore # 3
3.2.2.4.1 Testimi i korrelacionit midis gjinisё sё nxёnёsve dhe mendimit të tyre për ҫështjet e
trajtuara në pyetësorin për nxënësit, pёrmes Mann & Ёhitney U test

Mann Ёhitney U test u pёrdor pёr kryerjen e analizave tё tё dhёnave tё marra nga pyetjet e
pyetёsorit tё nxёnёsve sepse tё dhёnat e marra nga pyetjet e kёtij pyetёsori nuk pёrmbushin
kushtin pёr analiza parametrike, dhe me tё dhёna qё nuk pёrmbushin kushtin e shpёrndarjes
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normale pёrdoren testet jo-parametrike. Mann & Ёhitney U test ёshtё test qё pёrdoret pёr
dallimet nё mes tё dhёnave tё marra nga dy grupe te ndryshme, nё kёtё rast grupet u krijuan
nё bazё tё gjinisё, pra grupi i djemve dhe grupi i vajzave. Mё poshtё janё dhёnё tabelat nga
pёrdorimi i testit Mann & Ёhitney U test, pёr pyetjet e pyetёsorit tё nxёnёsve.
Pyetja qё ngrihet ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim statistikisht domethёnёs nё mes
mendimit tё djemve dhe vajzave pёr rastet kur vlerёsimi i ka motivuar.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё.
Ho: mendimi i djemve pёr rastet qё vlerёsimi i ka motivuar = mendimi i vajzave pёr rastet
qё vlerёsimi i ka motivuar.
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr rastet qё vlerёsimi i ka motivuar ≠
mendimi i vajzave pёr rastet qё vlerёsimi i ka motivuar.
Tabela 66. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr
rastet qё vlerёsimi i ka motivuar

Ranks

Ndikimi i
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve

Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total

N Mean Rank
316
283.80
256
289.83
572

Sum of
Ranks
89681.00
74197.00

Tabela 67. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr rastet kur vlerёsimi i ka motivuar.

Test Statisticsa
Ndikimi i
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
39595.000
U
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Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

89681.000
-.456
.648

a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -.456 (p = 0.648) pra me
nivelin 5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht
domethёnёse nё mesataret e mendimit tё djemve dhe vajzave pёr rastet kur vlerёsimi i ka
motivuar. Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave nominale tё
tё dy gjinive (U= 39595.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.64 tёo tailed).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin e
fitbek-ut gojor nё motivimin e nxёnёsve.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e fitbek-ut me gojё nё motivimin e nxёnёsve =
mendimi i vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut me gojё nё motivimin e nxёnёsve
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e
nxёnёsve ≠ mendimi i vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut me gojё nё motivimin e nxёnёsve
Tabela 68. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Whitney pёr diferencat nё
mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut gojor.

Ranks

Ndikimi i
fitbek-ut me
gojë në
motivimin e
nxënësve

Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total

N Mean Rank
316
281.88
256
292.21
572

Sum of
Ranks
89073.50
74804.50
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Tabela 69. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё
motivimin e nxёnёsve.

Test Statisticsa
Ndikimi i
fitbek-ut me
gojë në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
38987.500
U
Wilcoxon W
89073.500
Z
-.774
Asymp. Sig.
.439
(2-tailed)
a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -.692 (p = 0.43) pra me nivelin
5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht domethёnёse
nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e
nxёnёsve. Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave nominale tё
tё dy gjinive (U= 39138.0, N1= 316, N2= 256, p = 0.43).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin e
fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve =
mendimi i vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve
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Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr ndikimin e fitbek-ut shkrim nё motivimin e
nxёnёsve ≠ mendimi i vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e
nxёnёsve.
Tabela 70. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr mendimin e vajzave dhe djemve pёr mendimin e tyre
pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve

Ranks

Ndikimi i
fitbek-ut me
shkrim në
motivimin e
nxënësve

Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total

N Mean Rank
316
281.63
256
292.51
572

Sum of
Ranks
88995.00
74883.00

Tabela 71. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё
mes vajzave dhe djemve.

Test Statisticsa
Ndikimi i
fitbek-ut me
shkrim në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
38909.000
U
Wilcoxon W
88995.000
Z
-.813
Asymp. Sig.
.416
(2-tailed)
a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -0.81 (p = 0.41) pra me
nivelin 5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht
domethёnёse nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё
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motivimin e nxёnёsve. Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave
nominale tё tё dy gjinive (U= 38909.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.41).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin e
fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё.
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё patur sukses
nё tё ardhmen = mendimi i vajzave pёr ndikimin e e fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё
patur sukses nё tё ardhmen
Ha: mendimi mendimi i djemve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё patur
sukses nё tё ardhmen ≠ mendimi i vajzave pёr ndikimin e e fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe
pёr tё patur sukses nё tё ardhmen.
Tabela 72. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencёn nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen.

Ranks

Ndikimi i
fitbek-ut për
sukses në të
ardhmen

Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total

N Mean Rank
316
285.55
256
287.67
572

Sum of
Ranks
90235.00
73643.00

Tabela 73. Test statistikor pёr diferencёn nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr pёr ndikimin e fitbek-ut pёr tu
pёrmirёsuar dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen.

Test Statisticsa
Ndikimi i
fitbek-ut për
sukses në të
ardhmen
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Mann-Whitney
U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

40149.000
90235.000
-.160
.873

a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -0.16 (p = 0.87) pra me nivelin
5% nuk mund ta refuzojme hipotezёn zero, pra nuk ka diferencё statistikisht domethёnёse
nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr tu pёrmirёsuar dhe pёr tё
patur sukses nё tё ardhmen.Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes
karakteristikave nominale tё tё dy gjinive (U= 40149.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.87).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin qё
mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve pjesёmarrja e tyre nё pёrcaktimin e kritereve tё
vlerёsimit.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve
tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve = mendimi i vajzave pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё
nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё
pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve ≠ mendimi i vajzave pёr
ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin
e nxёnёsve.
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Tabela 74. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin qё mund tё ketё pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.

Ranks
Gjinia e
pjesёmarrёsve
Ndikimi i
Vajzё
pjesëmarrjes së Djalё
nxënësve në
Total
përcaktimin e
kritereve të
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve

N Mean Rank
316
280.46
256
293.96
572

Sum of
Ranks
88624.00
75254.00

Tabela 75. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin qё mund tё ketё nё
motivimin e nxёnёsve pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit

Test Statisticsa
Ndikimi i
pjesëmarrjes
së nxënësve
në
përcaktimin
e kritereve të
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
U

38538.000

Wilcoxon W

88624.000

Z

-1.025

Asymp. Sig.
(2-tailed)

.305

a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve
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Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -1.02 (p = 0.30) pra me nivelin
5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht domethёnёse
nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e
nxёnёsve pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit. Nuk ka tё dhёna
pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave nominale tё tё dy gjinive (U= 38538.0,
N1= 316, N2= 256, p= 0.30).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin qё
mund tё ketё informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё
motivimin e nxёnёsve.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi i nxёnёsve me kriteret e
vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё motivimin e nxёnёsve = mendimi i vajzave pёr
ndikimin qё mund tё ketё informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё
vlerёsohen nё motivimin e nxёnёsve.
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi i
nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё motivimin e nxёnёsve ≠
mendimi i vajzave pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi i nxёnёsve me kriteret e
vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё motivimin e nxёnёsve.
Tabela 76. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vazave pёr
ndikimin qё mund tё ketё informimi i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё motivimin e
nxёnёsve.

Ranks
Gjinia e
pjesёmarrёsve

N

Mean Rank

Sum of
Ranks
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Ndikimi i
njohjes së
kritereve të
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve

Vajzё
Djalё
Total

316
256
572

281.95
292.12

89095.50
74782.50

Tabela 77. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi
i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё motivimin e nxёnёsve.

Test Statisticsa
Ndikimi i
njohjes së
kritereve të
vlerësimit
në motivimin
e nxënësve
Mann-Whitney
39009.500
U
Wilcoxon W
89095.500
Z
-.764
Asymp. Sig.
.445
(2-tailed)
a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = - 0.76 (p = 0.44) pra me
nivelin 5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht
domethёnёse nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё informimi
i nxёnёsve me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ato tё vlerёsohen nё motivimin e nxёnёsve.
Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave nominale tё tё dy
gjinive (U= 39009.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.44)
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin e
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vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve. Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se
shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё.
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve = mendimi i
vajzave pёr ndikimin e vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr ndikimin e vetёvlerёsimit nё motivimin e
nxёnёsve ≠ mendimi i vajzave pёr ndikimin e vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.
Tabela 78. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.

Ranks
Gjinia e
pjesёmarrёsve
Ndikimi i
Vajzё
vetëvlerësimit Djalё
në motivimin e Total
nxënësve

N Mean Rank
316
282.07
256
291.97
572

Sum of
Ranks
89133.00
74745.00

Tabela 79. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin e vetёvlerёsimit nё
motivimin e nxёnёsve.

Test Statisticsa
Ndikimi i
vetëvlerësimi
t në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
39047.000
U
Wilcoxon W
89133.000
Z
-.747
Asymp. Sig.
.455
(2-tailed)
a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -0.74 (p = 0.45) pra me nivelin
5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht domethёnёse
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nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve ndikimin e vetёvlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve.
Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave nominale tё tё dy
gjinive (U= 39047.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.45).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin e
vlerёsimit tё shokёve tё klasёs.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё.
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin e
nxёnёsve = mendimi i vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin
e nxёnёsve
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i djemve pёr ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё klasёs
nё motivimin e nxёnёsve ≠ mendimi i vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё
klasёs nё motivimin e nxёnёsve.
Tabela 80. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё motivimin e nxёnёsve.

Ranks

Ndikimi i
vlerësimit të
shokëve të
klasës në
motivimin e
nxënësve

Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total

N Mean Rank
316
281.88
256
292.21
572

Sum of
Ranks
89073.50
74804.50

Tabela 81. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё
klasёs nё motivimin e nxёnёsve.

Test Statisticsa
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Ndikimi i
vlerësimit të
shokëve të
klasës në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
38987.500
U
Wilcoxon W
89073.500
Z
-.774
Asymp. Sig.
.439
(2-tailed)
a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -0.77 (p = 0.43) pra me nivelin
5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht domethёnёse
nё mesataret e mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin e vlerёsimit tё shokёve tё klasёs nё
motivimin e nxёnёsve. Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё mes karakteristikave
nominale tё tё dy gjinive (U= 39047.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.43).
Pyetja qё ngrihet nё bazё tё pyetёsorit tё nxёnёsve ёshtё pёr tё gjetur nёse ekziston dallim
statistikisht domethёnёs nё mes djemve dhe vajzave nё mendimin e tyre pёr ndikimin e
vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin e nxёnёsve.
Hipoteza zero qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё se shpёrndarja e tё dy grupeve ёshtё e njёjtё
Ho: mendimi i djemve pёr ndikimin e vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin e
nxёnёsve = mendimi i vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin
e nxёnёsve.
Hipoteza alternative, Ha: mendimi i pёr ndikimin e vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё
motivimin e nxёnёsve ≠ mendimi i vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit nga shokёt e klasёs
nё motivimin e nxёnёsve.
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Tabela 82. Statistika pёrshkruese pёr testin Mann & Ёhitney pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e vlerёsimit nga shokёt e klasёs nё motivimin e nxёnёsve.

Ranks
Gjinia e
pjesёmarrёsve
Ndikimi i
Vajzё
vlerësimit nga Djalё
shokët e klasës Total
në motivimin e
nxënësve

N Mean Rank
316
279.43
256
295.23
572

Sum of
Ranks
88299.00
75579.00

Tabela 83. Test statistikor pёr diferencat nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit nga shokёt e
klasёs nё motivimin e nxёnёsve

Test Statisticsa
Ndikimi i
vlerësimit
nga shokët e
klasës në
motivimin e
nxënësve
Mann-Whitney
38213.000
U
Wilcoxon W
88299.000
Z
-1.183
Asymp. Sig.
.237
(2-tailed)
a. Grouping Variable: Gjinia e pjesёmarrёsve

Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim se Z = -1.183 (p = 0.23) pra me
nivelin 5% nuk mund ta refuzojme hipotezen zero, pra nuk ka diferencё statistikisht
domethёnёse nё mesataret e mendimit tё djemve dhe vajzave pёr ndikimin e vlerёsimit nga
shokёt e klasёs nё motivimin e nxёnёsve. Nuk ka tё dhёna pёr tё mbёshtetur dallimin nё
mes karakteristikave nominale tё tё dy gjinive (U= 38213.0, N1= 316, N2= 256, p= 0.23tёo
tailed).
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3.2.2.5.Testimi i pyetjes kёrkimore # 3
3.2.2.5.1 Testimi i korrelacionit midis gjinisё sё nxёnёsve dhe mendimit të tyre për ҫështjet e
trajtuara në pyetësorin për nxënësit, pёrmes pёrdorimit tё regresionit

Regresioni u pёrdor pёr tё parё diferencёn nё mendimin e djemve dhe vajzave pёr ҫёshtjet
e trajtuara nё pyetjet e pyetёsorit pёr nxёnёsit, kёtё e paraqet nё mёnyrё vizuale grafiku mё
poshtё pёr pyetjen e parё tё pyetёsorit tё nxёnёsve, dhe pёr tё parё grafiqet pёr pyetjet e
tjera shiko shёnimet nё fund.

Figura 27. Tё dhёna tё paraqitura nё formёn e grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr rastet kur
vlerёsimi i ka motivuar.

Nga grafiku mё sipёr shihet qё vija e kaltёr pёr vajzat ёshtё mё lartё vijёs sё gjelbёrt pёr
djemtё, dmth ёshtё mё e pritshme qё mendimi i vajzave pёr rastet kur vlerёsimi i ka
motivuar tё jetё i ranguar nё shkallё mё tё ulёt nё krahasim me mendimin e djemve.
3.2.2.6.Testimi i pyetjes kёrkimore # 4
3.2.2.6.1 Testimi i korrelacionit midis klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe mendimit të
tyre për ҫështjet e trajtuara në pyetësorin për nxënësit, pёrmes korrelacioni jo-parametrik
Kandell’s tau

Kendall’s tau ёshtё pёrdorur pёr tё parё korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe pёrgjigjjeve tё nxёnёsve nё pyetjet e pytesorit pёr nxёnёsit. Korrelacioni jo-
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parametrik Kandell’s tau u pёrdoër pasiqё tё dhёnat nuk pёrmbushin kushtin e shpёrndarjes
normale. Koeficienti i korrelacionit merr vlerat prej minus një deri nё plus një.
Tabela 84. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr rastet kur vlerёsimi ka ndikuar nё motivimin e tyre.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Klasa nё tё
Ndikimi i
cilёn
vlerësimit në
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
-.033

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
.355
N
572
572
Ndikimi i
Correlation
-.033
1.000
vlerësimit në
Coefficient
motivimin e
Sig. (2-tailed)
.355
.
nxënësve
N
572
572
Tabela e mёsipёrme paraqeset korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr rastet kur vlerёsimi ka ndikuar nё motivimin e tyre. Koeficienti i
korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё – 0.033. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin
e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ sepse koeficienti ёshtё negative, dmth mё rritjen e
njёrit variabёl kemi zvogёlimin e tjetrit. Pra, me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs nё tё
cilёn ndodhen nxёnёsit zvogёlohet variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr rastet
kur vlerёsimi ka ndikuar nё motivimin e tyre. Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu
edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion shumё i dobёt, afёrsisht nuk
ekziston. Pra, nё mes dy variablёve klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё
nxёnёsve pёr rastet kur vlerёsimi ka ndikuar nё motivimin e tyre ka njё korrelacion shumё
tё dobёt negtiv. Poashtu tabela e mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё
p=0.355 dmth nuk ka korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes klasёs nё tё cilёn
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ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr rastet kur vlerёsimi ka ndikuar nё
motivimin e tyre.
Tabela 85. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e nxёnёsve.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Ndikimi i
Klasa nё tё
fitbek-ut
cilёn
gojor në
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
.015

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
.672
N
572
572
Ndikimi i
Correlation
.015
1.000
fitbek-ut gojor Coefficient
në motivimin e Sig. (2-tailed)
.672
.
nxënësve
N
572
572
Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i
korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.015. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e
lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv, dmth me rritjen e
njёrit variabёl kemi edhe rritjen e variabёlit tjetёr. Pra, me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs
nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit rritet edhe variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr
ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e tyre. Koeficienti i korrelacionit paraqet
gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion shumё i dobёt, jo i
dukshёm pothuajse nuk ekziston. Pra, nё mes dy variablёve klasёs nё tё cilёn ndodhe
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut gojor nё motivimin e nxёnёsve
ka njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu tabela e mёsipёrme paraqet edhe p-
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vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё p=0.67 dmth nuk ka korrelacion statistikisht domethёnёs
nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e
fitbek-ut gojor nё motivimin e tyre.
Tabela 86. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Ndikimi i
Klasa nё tё fitbek-ut me
cilёn
shkrim
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
.052
.
572
.052

.139
572
1.000

Ndikimi i
fitbek-ut me
shkrim
.139
.
motivimin e
572
572
nxënësve
Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e nxёnёsve.
Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.052. Koeficienti i korrelacionit
paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv,
dmth mё rritjen e njёrit variabёl kemi edhe rritjen e variabёlit tjetёr. Pra, me rritjen e
variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit rritet edhe variabёli i dytё, mendimi
pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e tyre. Koeficienti i
korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion
shumё i dobёt, jo i dukshёm pothuajse nuk ekziston. Pra, nё mes dy variablёve, klasёs nё tё
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cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё
motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu tabela e
mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё p=0.139 dmth nuk ka
korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhe nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut me shkrim nё motivimin e tyre.
Tabela 87. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr t’u pёrmirёsuar nxёnёsit nё mёsime dhe pёr tё patur
sukses nё tё ardhmen.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Klasa nё tё
Ndikimi i
cilёn
fitbek-ut për
ndodhen
sukses në të
nxёnёsit
ardhmen
1.000
-.054

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
.125
N
572
572
Ndikimi i
Correlation
-.054
1.000
fitbek-ut për
Coefficient
sukses në të
Sig. (2-tailed)
.125
.
ardhmen
N
572
572
Tabela e mёsipёrme paraqeset korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr t’u pёrmirёsuar nxёnёsit nё mёsime dhe
pёr tё patur sukses nё tё ardhmen. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.054. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё negativ
sepse koeficienti ёshtё negativ, dmth mё rritjen e njёrit variabёl kemi zvogёlimin e
variabёlit tjetёr. Pra, me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
zvogёlohet variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr tu
pёrmirёsuar nxёnёsit nё mёsime dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen. Koeficienti i
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korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion
shumё i dobёt, jo i dukshёm pothuajse nuk ekziston. Pra, nё mes dy variablёve, klasёs nё tё
cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr t’u
pёrmirёsuar nxёnёsit nё mёsime dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen ka njё korrelacion
shumё tё dobёt negativ. Poashtu, tabela e mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e cila nё rastin
tonё ёshtё p=0.125 dmth nuk ka korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes klasёs nё tё
cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e fitbek-ut pёr tu
pёrmirёsuar nxёnёsit nё mёsime dhe pёr tё patur sukses nё tё ardhmen.
Tabela 88. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit
në motivimin e nxënësve.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
pjesëmarrjes së Coefficient
nxënësve në
Sig. (2-tailed)
përcaktimin e N
kritereve të
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve

Ndikimi i
pjesëmarrjes
së nxënësve
në
përcaktimin
Klasa nё tё e kritereve të
cilёn
vlerësimit në
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
.113**
.
572
.113**

.001
572
1.000

.001
572

.
572
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin
e kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё
sipёr ёshtё 0.113. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё
ёshtё pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv, dmth me rritjen e njёrit variabёl rritet edhe
variabёli tjetёr. Pra, me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit rritet
edhe variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё
pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve.
Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё
korrelacion shumё i dobёt, jo i dukshёm pothuajse nuk ekziston. Pra nё mes dy variablёve,
klasёs nё tё cilёn ndodhe nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё
pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve ka
njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu tabela e mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e
cila nё rastin tonё ёshtё p=0.001 dmth ka korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes
klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin e qё mund tё
ketё pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e
nxënësve.
Tabela 89. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit
përpara se ato të vlerësohen në motivimin e nxënësve.

Correlations
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Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit
Ndikimi i
njohjes së
kritereve të
vlerësimit në
motivimin e
nxënësve

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Ndikimi i
njohjes së
Klasa nё tё kritereve të
cilёn
vlerësimit
ndodhen në motivimin
nxёnёsit
e nxënësve
1.000
.040
.
572
.040

.254
572
1.000

.254
572

.
572

Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e
vlerësimit përpara se ato të vlerësohen në motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit
nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.040. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё
rastin tonё ёshtё pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv, dmth mё rritjen e njёrit variabёl
kemi edhe rritjen e variabёlit tjetёr. Pra, me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn
ndodhen nxёnёsit rritet edhe variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin që
mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara se ato të vlërësohen në
motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes
qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion shumё i dobёt, jo i dukshёm pothuajse nuk ekziston. Pra,
nё mes dy variablёve, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr
ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara se ato të
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vlërësohen në motivimin e nxёnёsve ka njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu
tabela e mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё p=0.254 dmth nuk ka
korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin që mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e
vlerësimit përpara se ato të vlërësohen në motivimin e nxënësve.
Tabela 90. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vetёvlerёsimit në motivimin e nxënësve.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Ndikimi i
Klasa nё tё vetëvlerësimi
cilёn
t në
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
.059

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
.096
N
572
572
Ndikimi i
Correlation
.059
1.000
vetëvlerësimit Coefficient
në motivimin e Sig. (2-tailed)
.096
.
nxënësve
N
572
572
Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vetёvlerёsimit në motivimin e nxënësve.
Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.040. Koeficienti i korrelacionit
paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv,
dmth mё rritjen e njёrit variabёl kemi edhe rritjen e variabёlit tjetёr. Pra, me rritjen e
variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit rritet edhe variabёli i dytё, mendimi
pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vetёvlerёsimit në motivimin e nxënësve.
Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё
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korrelacion shumё i dobёt, jo i dukshёm pothuajse nuk ekziston. Pra, nё mes dy variablёve,
klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё
vetёvlerёsimit në motivimin e nxënësve ka njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu
tabela e mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё p=0.254 dmth nuk ka
korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vetёvlerёsimit në motivimin e nxënësve.
Tabela 91. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit tё shokёvetё klasёs në motivimin e
nxënësve.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Ndikimi i
vlerësimit të
Klasa nё tё shokëve të
cilёn
klasës në
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
.043
.
572
.043

.223
572
1.000

Ndikimi i
vlerësimit të
shokëve të
.223
.
klasës në
572
572
motivimin e
nxënësve
Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit tё shokёve tё klasёs në
motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.043.
Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv sepse
koeficienti ёshtё pozitiv, dmth mё rritjen e njёrit variabёl kemi edhe rritjen e variabёlit
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tjetёr. Pra me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit rritet edhe
variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit tё
shokёve tё klasёs në motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu
edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion shumё i dobёt, jo i dukshёm
pothuajse nuk ekziston. Pra, nё mes dy variablёve, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit tё shokёvetё klasёs në
motivimin e nxënësve ka njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu tabela e
mёsipёrme paraqet edhe p-vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё p=0.223 dmth nuk ka
korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit tё shokёve tё klasёs në
motivimin e nxënësve.
Tabela 92. Tё dhёnat nga korrelacioni jo-parametrik Kendall’s tau pёr korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit nga shokёt e klasёs në motivimin e
nxënësve.

Correlations

Kendall's
tau_b

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Ndikimi i
Correlation
vlerësimit nga Coefficient
shokët e klasës Sig. (2-tailed)
në motivimin e N
nxënësve

Ndikimi i
vlerësimit
Klasa nё tё nga shokët e
cilёn
klasës në
ndodhen
motivimin e
nxёnёsit
nxënësve
1.000
.035
.
572
.035

.325
572
1.000

.325
572

.
572
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Tabela e mёsipёrme paraqet korrelacionin nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit nga shokёt e klasёs në
motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.035.
Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv sepse
koeficienti ёshtё pozitiv, dmth mё rritjen e njёrit variabёl kemi edhe rritjen e variabёlit
tjetёr. Pra, me rritjen e variabёlit tё parё, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit rritet edhe
variabёli i dytё, mendimi pozitiv i nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit nga
shokёt e klasёs në motivimin e nxënësve. Koeficienti i korrelacionit paraqet gjithashtu edhe
forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё korrelacion shumё i dobёt, jo i dukshёm pothuajse
nuk ekziston. Pra, nё mes dy variablёve, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit
tё nxёnёsve pёr ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit nga shokёt e klasёs në motivimin e
nxënësve ka njё korrelacion shumё tё dobёt pozitiv. Poashtu tabela e mёsipёrme paraqet
edhe p-vlerёn e cila nё rastin tonё ёshtё p=0.325 dmth nuk ka korrelacion statistikisht
domethёnёs nё mes klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe opinionit tё nxёnёsve pёr
ndikimin e pёrdorimit tё vlerёsimit nga shokёt e klasёs në motivimin e nxënësve.
3.2.2.7. Diskutim i rezultateve nga testimi i korrelacionit midis gjinisё sё nxёnёsve dhe
opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin e nxёnёsve

Pёr t’iu pёrgjigjur pyetjes kёrkimorё pёr korrelacionin midis gjinis sё nxёnёsve dhe
opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin e nxёnёsve u pёrdorёn tabelat e
kombinuara, regresioni dhe Mann & Ёhitney U test, dhe nё bazё tё tё dhёnave tё analizuara
nё kёtё mёnyrё shihet se nuk ka ndonjё dallim tё madhё midis mendimit tё djemve dhe
vajzave pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin pёr nxёnsit, dmth nuk ekziston diferencё
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statistikisht domethёnёse nё mesataret e mendimit tё djemve dhe vajzave pёr tё gjitha
ҫёshtjet e trajtuara nё pyetjet e pyetёsorit.
3.2.2.8. Diskutim i rezultateve nga testimi i korrelacionit midis klasёs dhe opinionit tё
nxёnёsve pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin pёr nxёnёsit

Pёr t’iu pёrgjigjur pyetjes kёrkimorё pёr korrelacionin midis klasёs sё nxёnёsve dhe
opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin e nxёnёsve u pёrdorёn tabelat e
kombinuara dhe korrelacioni Kandell’s tau, nё bazё tё tё dhёnave tё paraqitura pёrmes tyre
vёrehet se nё pёrgjithёsi nuk ka korrelacion statistikisht domethёnёs midis klasёs dhe
opinionit tё nxёnёsve pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetjet e pyetёsorit.
3.2.3. Analiza e pyetёsorit pёr prindёrit

Prindërit kanë marr pjesë në këtë studim nëpërmjet plotësimit të pyetjeve të pyetësorit për
prindërit. Pyetësori për prindërit ka nëntë pyetje me mundësi të shumëfishta.
3.2.3.1. Shpërndarja e vlerave të frekuencave pёr kampionin prindёr qё plotёsuan
pyetёsorin

Rrezultatet e përgjigjjeve të prindërve janë paraqitur në tabelat dhe grafiqet më poshtë.
Tabela 93. Statistika përshkruese për ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e nxënësve në bazë të përgjigjjeve
të prindërve në pyetjen e parë të pyetësorit për prindërit.

1. Ndikimi i vlerësimit në motivimin e nxënësve
Frequency Percent
Valid Ndikim shumë
44
7.9
negativ
Ndikim negativ
79
14.1
As pozitiv as
294
52.5
negativ
Ndikim pozitiv
119
21.3
Ndikim shumë
24
4.3
pozitiv
Total
560
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
7.9
7.9
14.1
52.5

22.0
74.5

21.3
4.3

95.7
100.0

100.0
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Tabela më sipër paraqet rezultatet e pyetjes së parë të pyetësorit për prindërit. Në total në
këtë pyetje janë përgjigjur 560 prindër. 7.9% ose 44 prindër mendojnë se vlerësimi ndikon
shumë negativisht në motivimin e nxënësve. Poashtu 14.1% ose 79 nxënës mendojnë se
vlerësimi ndikon negativisht në motivimin e nxënësve. Ndërsa 52.5 % ose 294 prindër
mendojnë se vlerësimi nuk ndikon as negativisht as pozitivisht në motivimin e nxënësve.
Nga ana tjertër 21.3% ose 119 prindër mendojnë se vlerësimi ka ndikim pozitiv në
motivimin e nxënësve. Për më tepër 4.3% ose 24 prindër mendojnë se vlerësimi ndikon
shumë pozitivisht në motivimin e nxënësve. Këto rezultate janë paraqitur vizualisht në
grafikun më poshtë.

Figura 28. Grafiku për ndikimin e vlerësimit formues në motivimin e nxënësve në bazë të përgjigjjeve të prindërve në
pyetjen e parë të pyetësorit për prindërit.
Tabela 94. Statistika përshkruese për ndikimin e fitbek-ut në motivimin e nxënësve në bazë të përgjigjeve të
prindërve në pyetjen e dytë të pyetësorit për prindërit

2. Ndikimi i fitbek-ut në motivimin e nxënësve
Frequency Percent
Valid Ndikim shumë
29
5.2
negativ
Ndikim negativ
89
15.9

Valid
Cumulative
Percent
Percent
5.2
5.2
15.9

21.1
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As pozitiv as
299
53.4
53.4
74.5
negativ
Ndikim pozitiv
119
21.3
21.3
95.7
Ndikim shumë
24
4.3
4.3
100.0
pozitiv
Total
560
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet të dhënat e marra nga përgjigjjet e prindërve në pyetjen e dytë të
pyetësorit të prindërve. Në këtë pyetje në total janë përgjigjur 560 prindër. Prej tyre 5.2%
ose 29 prindër mendojnë se fitbeku ndikon shumë negativisht në motivimin e nxënësve.
15.9 % ose 89 prindër mendojnë se fitbek-u ndikon negativisht. Ndërsa 53.4% ose 299
prindër mendojnë se fitbeku nuk ka ndikim as pozitiv as negative në motivimin e nxënësve.
Nga ana tjetër, 21.3% ose 119 prindër mendojnë se fitbeku ka ndikim pozitiv në motivimin
e nxënësve dhe 4.3% ose 24 prindër mednojnë se fitbeku ka ndikim shumë pozitiv në
motivimin e nxënësve. Këto të dhëna janë paraqitur vizualisht në grafikun më poshtë.

Figura 29. Grafiku për ndikimin e fitbek-ut në motivimin e nxënësve në bazë të përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e
dytë të pyetësorit për prindërit
Tabela 95. Statistika përshkruese për pyetjen e tretë të pyetësorit të prindërve, në bazë të opinionit të prindërve ҫfarë mund të jetë motivuese për nxënësit

3 Dallimi midis ndikimit të notës dhe fitbek-ut në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
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Valid Nota
163
29.1
29.1
29.1
Fitbeku
86
15.4
15.4
44.5
te dyja bashkë
108
19.3
19.3
63.7
asnjëra nga të
203
36.3
36.3
100.0
dyja
Total
560
100.0
100.0
Në tabelën më sipër janë paraqitur të dhënat e përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e tretë të
pyetësorit për prindërit. Në total në këtë pyetsor janë përgjigjur 560 prindër. Prej tyre
29.1% ose 163 mendojnë se nota në krahasim me fitbek-un është më motivuese për
nxënësit. Nga ana tjetër 15.4% ose 86 prindër mendojnë se fitbeku është më motivues për
nxënësit. Ndërsa 19.3% ose 108 prindër mendojnë se të dyja edhe nota edhe fitbeku janë
motivuese për nxënësit. Nga ana tjetër, grupi më i madhë i prindërve që janë përgjigjur në
pyetjet e pyetësorit mednojnë se as nota dhe as fitbeku nuk janë motivuese. Këto të dhëna
janë paraqitur vizuaisht në grafikun më poshtë.

Figura 30. Grafiku për pyetjen e tretë të pyetësorit të prindërve, në bazë të opinionit të prindërve - ҫfarë mund të jetë
motivuese për nxënësit
Tabela 96. Statistika përshkruese për pyetjen e katërt të pyetësorit të prindërve, në bazë të opinionit të prindërve- cili
lloj fitbeku është më motivues për nxënësit

4 Dallimi midis ndikimit të fitbek-ut gojor dhe me shkrim në motivimin e
nxënësve
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Valid
Cumulative
Percent
Percent
7.3
7.3
18.2
25.5

Frequency Percent
Valid fitbeku me gojë
41
7.3
fitbeku me
102
18.2
shkrim
Asnjëri
238
42.5
42.5
68.0
të dy
179
32.0
32.0
100.0
Total
560
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet rrezultatet e përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e katërt të
pyetësorit të prindërve. 560 prindër u përgjigjën në total në këtë pyetësor. Prej tyre 7.3%
ose 41 prindër mendojnë se fitbeku me gojë është më më motivues në krahasim me fitbekun më shkrim. Nga ana tjetër, 18.2% ose 102 prindër mendojnë se fitbeku me shkrim është
më motivues për nxënësit. Por, grupi më i madhë i prindërve që janë përgjigjur në
pyetësorin e prindërve mendojnë se asnjëri nga të dy, as fitbeku me gojë dhe as fitbeku me
shkrim nuk janë motivues për nxënësit. Ndërsa, 32.0% ose 179 prindër mendojnë se edhe
fitbeku me shkrim edhe fitbeku me gojë ndikojnë pozitivisht në motivimin e nxënësve.
Këto të dhëna vizualisht janë paraqitur në grafikun më poshtë.

Figura 31. Grafiku për pyetjen e katërt të pyetësorit të prindërve, në bazë të opinionit të prindërve - cili lloj fitbeku
është më motivues për nxënësit
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Tabela 97. Statistika përshkruese për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve informimi i tyre me kriteret
e vlerësimit përpara se ato të vlerësohen, në bazë të përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e pestë të pyetësorit për
prindërit.

5 Ndikimi i njohjes së kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
36
6.4
6.4
6.4
negativ
Ndikim negativ
71
12.7
12.7
19.1
As pozitiv as
331
59.1
59.1
78.2
negativ
Ndikim pozitiv
107
19.1
19.1
97.3
Ndikim shumë
15
2.7
2.7
100.0
pozitiv
Total
560
100.0
100.0
Tabela e mësipërme paraqet rezultatet e përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e pestë të
pyetësorit për prindërit. Në këtë pyetje në total u përgjigjën 560 prindër. 6.4% ose 36
prindër mendojnë se informimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara se ato të
vlerësohen ndikonë shumë negativisht në motivimin e tyre. Poashtu 12.7% ose 71 prindër
mendojnë se informimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara së ato të vlërësohen
ndikon negativisht në motivimin e nxënësve. Për numrin më të madhë të prindërve që u
përgjigjën në këtë pyetje 59.1% ose 331 prindër, informimi i nxënësve me kriteret e
vlerësimin përpara se ato të verësohen nuk ndikon as negativisht as pozitivisht në
motivimin e nxënësve. Nga ana tjetër, 19.1% ose 107 prindër mendojnë se informimi i
nxënësve me kriteret e vlerësimin përpara se ato të vlerësohen ka ndikim pozitiv në
motivimin e nxënësve. Për më tepër, 2.7% ose 15 prindër mendojnë se informimi i
nxënësve me kriteret e vlerësimin përpara se ato të verësohen ka ndikim shumë pozitiv në
motivimin e nxënësve. Këto të dhëna janë paraqitur vizualisht në grafikun më poshtë.
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Figura 32. Grafiku për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve informimi i tyre me kriteret e vlerësimit
përpara se ato të vlerësohen, në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e pestë të pyetësorit për prindërit.
Tabela 98. Statistika përshkruese për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve pjesëmarrja e tyre në
përcaktimin e kritereve të vlerësimit, në bazë të përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e gjashtë të pyetësorit për
prindërit

6 Ndikimi i pjesëmarrjes së nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
39
7.0
7.0
7.0
negativ
Ndikim negativ
72
12.9
12.9
19.8
As pozitiv as
310
55.4
55.4
75.2
negativ
Ndikim pozitiv
115
20.5
20.5
95.7
Ndikim shumë
24
4.3
4.3
100.0
pozitiv
Total
560
100.0
100.0
Në tabelën më sipër janë paraqitur rezultatet e përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e gjashtë
të pyetësorit për prindërit. Në këtë pyetje janë përgjigjur në total 560 prindër. Prej tyre
7.0% ose 39 prindër mendojnë se pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit ndikonë shumë negativisht në motivimin e nxënësve. 12.9% ose 72 prindër
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poashtu mendojnë se pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit
ndikon negativisht. Ndërsa grupi me i madhë i prindërve që u përgjigjën në këtë pyetje,
55.4% ose 310 prindër mendojnë se pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit nuk ndikon as pozitivisht as negativisht në motivimin e nxënësve. Nga ana tjetër
20.5% ose 115 prindër mendojnë se pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit ndikon pozitivisht. Për më tepër, 4.3% ose 24 prindër mendojnë se pjesëmarrja e
nxënësve në përcaktimin e kritereve të vlerësimit ndikon shumë pozitivisht. Grafiku më
poshtë paraqet këto të dhëna vizualisht.

Figura 33. Grafiku për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve pjesëmarrja e tyre në përcaktimin e
kritereve të vlerësimit, në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e gjashtë të pyetësorit për prindërit.
Tabela 99. Statistika përshkruese për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve përdorimi i vetëvlerësimit,
në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e shtatë të pyetësorit për prindërit.

7 Ndikimi i vetëvlerësimit në motivim
Frequency Percent
Valid Ndikim shumë
39
7.0
negativ
Ndikim negativ
73
13.0
As pozitiv as
294
52.5
negativ

Valid
Cumulative
Percent
Percent
7.0
7.0
13.0
52.5

20.0
72.5
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Ndikim pozitiv
135
24.1
24.1
96.6
Ndikim shumë
19
3.4
3.4
100.0
pozitiv
Total
560
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet rezulatet e përgjigjjeve të pyetjes së shtatë të pyetësorit të
prindërve. Në këtë pyetje në total janë përgjigjur 560 prindër. Prej tyre 7.0% ose 39 prindër
mendojnë se përdorimi i vetëvlerësimit në klasë ndikon shumë negativisht në motivimin e
nxënësve. Poashtu 13.0% ose 73 prindër mendojnë se përdorimi i vetëvlerësimit në klasë
ndikon negativisht në motivimin e nxënësve. Por, grupi më i madhë i prindërve që u
përgjigjën në këtë pyetje, 52.5% ose 294 mendojnë se përdorimi vetëvlerësimit në klasë
nuk ndikon as negativisht as pozitivisht në motivimin e nxënësve. Nga ana tjetër, 24.1%
ose 135 prindër mendojnë se përdorimi i vetëvlerësimit në klasë ndikon pozitivisht në
motivimin e nxënësve. Për më tepër, 3.4% ose 19 prindër mendojnë se përdorimi i
vetëvlerësimit në klasë ndikon shumë pozitivisht. Këto të dhëna janë të paraqitura
vizualisht në grafikun më poshtë.

Figura 34. Grafiku për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve përdorimi i vetëvlerësimit, në bazë të
përgjigjjeve të prindërve në pyetjen e shtatë të pyetësorit për prindërit.
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Tabela 100. Statistika përshkruese për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve përdorimi i vlerësimit të
shokëve të klasës, në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e tetë të pyetësorit për prindërit.

8.Ndikimi i vlerësimit të shokëve të klasës në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
47
8.4
8.4
8.4
negativ
Ndikim negativ
73
13.0
13.0
21.4
As pozitiv as
284
50.7
50.7
72.1
negativ
Ndikim pozitiv
139
24.8
24.8
97.0
Ndikim shumë
17
3.0
3.0
100.0
pozitiv
Total
560
100.0
100.0
Në tabelën e mësipërme janë paraqitur rezultatet e përgjigjeve të prindërve në pyetjen e tetë
të pyetësorit për prindërit. 560 prindër në total janë përgjigjur në këtë pyetje. 8.4% ose 47
prindër mendojnë se përdorimi i vlerësimit të shokëve të klasës ndikon shumë negativisht
në motivimin e nxënësve. Poashtu, 13.0% ose 73 prindër mendojnë se përdorimi i
vlerësimit të shokëve të klasës ndikonë negativisht në motivimin e nxënësve. Për grupin
më të madhë të prindërve që u përgjigjën në këtë pyetje 50.7% ose 284 prindër mendojnë se
përdorimi i vlerësimit të shokëve të klasës nuk ka as ndikim pozitiv as ndikim negativ në
motivimin e nxënësve. Ndersa, për 24.8% ose 139 prindër përdorimi i vlerësimit të
shokëve të klasës ka ndikim pozitiv në motivimin e nxënësve. Për më tepër, 3.0% ose 17
nxënës mendojnë se përdorimi i vlerësimit të shokëve të klasës ka ndikim shumë pozitiv në
motivimin e nxënësve. Grafiku më poshtë paraqet këto të dhëna vizualisht.
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Figura 35. Grafiku për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve përdorimi i vlerësimit të shokëve të klasës,
në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e tetë të pyetësorit për prindërit.
Tabela 101. Statistika përshkruese për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve përdorimi i vlerësimit të
nxënësve nga shokët e klasës së tyre, në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e nëntë të pyetësorit për
prindërit

9. Ndikimi i vlerësimit nga shokëve të klasës në motivimin e nxënësve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Ndikim shumë
61
10.9
10.9
10.9
negkativ
Ndikim negativ
100
17.9
17.9
28.7
As pozitiv as
256
45.7
45.7
74.5
negativ
Ndikim pozitiv
125
22.3
22.3
96.8
Ndikim shumë
18
3.2
3.2
100.0
pozitiv
Total
560
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet rezultatet e përgjigjeve të pyetjes së nëntë të pyetësorit të
prindërve. Në këtë pyetje janë përgjigjur në total 560 prindër. Prej tyre, 10.9% ose 61
prindër mendojnë se përdorimi i vlerësimit të nxënësve jo nga mësuesja por nga shokët e
klasës ndikonë shumë negativisht në motivimin e nxënësve. Poashtu 17.9% ose 100 prindër
mendojnë se përdorimi i vlerësimit të nxënësve nga shokët e klasës së tyre ndikon
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negativisht në motivimin e nxënësve. Grupi më i madhë i prindërve që u përgjigjën në këtë
pyetje mendojnë se përdorimi i vlerësimit të nxënësve nga shokët e klasës së tyre nuk
ndikon as pozitivisht as negativisht në motivimin e nxënësve. 22.3% ose 125 prindër
mendojnë se përdorimi i vlerësimit të nxënësve nga shokët e klasës së tyre ndikon
pozitivisht në motivimin e nxënësve. Poashtu 3.2% ose 18 prindër mendojnë se përdorimi i
vlerësimit të nxënësve nga shokët e klasës së tyre ndikon shumë pozitivisht. Këto të dhëna
janë paraqitur vizualisht në grafikun më poshtë.

Figura 36. Grafiku për ndikimin që mund të ketë në motivimin e nxënësve përdorimi i vlerësimit për nxënësit nga
shokët e klasës së tyre, në bazë të përgjigjeve të prindërve në pyetjen e nënëtë të pyetësorit për prindërit

3.2.3.2. Diskutim pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve sipas
mendimit tё prindёrve

Nga analizimi i tё dhёnave tё pyetёsorit tё prindёrve tё paraqitura nё tabelat mё sipёr
vёrehet se shumica e prindёrve kanё zgjedhur tё mos japin njё opinion tё prerё pozitiv ose
negativ pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsorin e prindёrve rreth vlerёsimit dhe ndikimit tё tij
nё motivimin e nxёnёsve, por kanё qёndruar neutral nё pёrgjigje duke zgjedhur mundёsit e
dhёna nё pёrgjigjet si: nuk ka ndikim as negativ as pozitiv ose asnjёra prej mundёsive tё
dhёna.
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3.3. Analiza e vёzhgimeve nё orёt mёsimore
3.3.1. Testim i hipotezёs pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve
për të nxënë, paraqitur pёrmes vёzhgimeve nё orёt mёsimore

Vёzhgimi nё orёt mёsimore ёshtё njё nga metodat qё u pёrdor pёr mbledhjen e tё dhёnave
pёr kёtё kёrkim. Gjatё vёzhgimit nё 21 orёt mёsimore u pёrdor ҫeklista me 5 pyetje pёr
orёn mёsimore dhe 3 tё tjera u plotёsuan pas mbarimit tё orёve mёsimore. Ҫdo pyetje
kishte mundёsi pёr tu pёrgjigjur me po ose jo dhe nё fund tё ҫdonjёrёs nga pyetjet kishte
vend tё lёnё pёr koment.
Nga 21 orёt e vёzhguara nё 17 prej tyre vlerёsimi i nxёnёsve ishte pjesё e orёs mёsimore
ndёrsa nё 4 prej tyre nxёnёsit nuk u vlerёsuan. Nё 17 orёt mёsimore vlerёsimi u krye nё
mёnyra tё ndryshme, por kryesisht ishte vlerёsim gojarisht dhe nё 4 orёt e tjera nxёnёsit
nuk u vlerёsuan pasiqё ato orё ishin zhvillim i njё njёsie tё re mёsimore.
Nё orёt mёsimore nё tё cilat u pёrdor vlerёsimi, nxёnёsit u vlerёsuan kryesisht gojarisht.
Mёsuesit/et u jepnin nxёnёsve komente si: shumё mirё, shkёlqyeshёm, kёtu duhet tё kesh
kujdes, duhet dhe mё shumё, mё pёlqen mёnyra si i lidh fjalit, ke bёrё njё pёrshkrim tё
bukur tё pikturёs, zgjedhje e saktё, etj.
Nё 1 nga orёt e vёzhguara musuesi i dha nxёnёsve fitbek me shkrim pёr njё ese tё shkruar
njё orё mё parё, dhe nxёnёsit duhej ta shkruajnё pёrsёri atё nё bazё tё komenteve me
shkrim qё u kishte dhёnё mёsuesi. Nё 1 orё tjetёr mёsuesi i mblodhi punimet e nxёnёsve
pёr ti vlerёsuar dhe pёr ti dhёnё atyre fitbek mё shkrim. Nё 2 nga orёt e vёzhguara nxёnёsit
i vlerёsonin shokёt e klasёs nё fletat pёr vlerёsim tё pёrgatitur nga mёsuesja. Nё pjesёn e
parё tё 2 prej orёve tё vёzhguara, mёuesi i dha nxёnёsve punimet e tyre bashё me fitbek tё
shkruar, u tha atyre ta lexojne fitbek-un dhe nёse kanё diҫka tё paqartё nё lidhje me
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komentet, vёrёjtjet apo sugjerimet ta pyesin atё, dhe pastaj si detyrё shtёpie ta shkruajnё
pёrsёri atё, nё bazё tё fibekut qё kanё marrё me shkrim. Nё pjesёn e fundit tё njёrёs nga
orёt mёsimore, mёsuesja kёrkoi nga nxёnёsit tё vlerёsojnё vetёveten nё bazё tё fletave pёr
vlerёsim qё i kishte pregatitur ai mё parё. Gjithashtu mёsuesit nё formё tё shkruar mbanin
shёnime pёr aktivitetin e nxёnёsve gjatё orёs mёsimore dhe pёr detyrat e shtёpisё.
Nё tre nga orёt e vёzhguara nxёnёsit ishin pjesёmarrёs nё vlerёsim duke vlerёsuar shokёt e
klasёs dhe vetёveten me shkrim, ndёrsa edhe gjatё orёve tjera nxёnёsit pёrfshiheshin nё
vlerёsim duke u pyetur nga mёsuesit se ҫfarё mendimi kishin pёr aktivitetin e shokёve tё
klasёs nё mёsime, pёr punёn dhe progresin e tyre nё pёrgjithёsi dhe pёr ndonjё pёrgjigje tё
dhёnё nё moment, gjithashtu mёsuesi/ja pothuajse ҫdoherё pas pёrgjigjevetё tё nxёnёsve i
pyeste nxёnёsit e tjerё se a mendojnё se ajo ёshtё pёrgjigje e duhur dhe a kishin tё shtojnё
diҫka pёr ta plotёsuar pёrgjigjen.
Gjatё orёve tё vёzhguara mёsuesit/et nuk i vlerёsuan nxёnёsit me nota, nё shumicёn e
rasteve mbanin shёnime nё mёnyrёn e vet pёr detyrat e shtёpisё, nxёnёsit ishin tё mёsuar
me kontrollimin e detyrave tё shtёpisё, ishte formё rutinore, nxёnёsit kryesishtё nuk
reagonin nё ndonjё mёnyrё tё dukshme pёr tё shprehur ndonjё gёzim apo zemёrim pёr
vlerёsimin e detyrave tё shtёpisё, por kishte edhe raste tё tjera edhe pse nё numer mё tё
vogёl qё nxёnsit shpehnin emocione, shenja gёzimi por edhe zemёrimi pёr vlerёsimin e
detyrave tё shtёpisё. Vlerёsim me notё nuk kishte gjatё orёve tё vёzhgimit. Nё shumicёn e
orёve nxёnёsit vlerёsoheshin gojarishtё, nga kometet e dhёna gojarisht nga ana e
mёsuesit/es nxёnёsit reagonin nё mёnyra tё ndryshme. Kur komenti nuk ishte ajo ҫka
pritnin nxёnёsit tё dёgjojnё ato e ulnin kokёn dhe nuk e shikonin mёsuesen nё sy, ose e
lёviznin kokёn si pёr tё thёnё qё ёshtё e qartё dhe ata e kuptojnё se ҫfarё dёshirojnё tё thotё
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mёsuesi/ja, kur nxёnёsit pranonin njё komet pozitiv atyre u shёndёrrisnjin sytё,
buzёqeshnin dhe e shprehnin gёzimin qё kishin nё ato momente. Nё rastet kur pas
vlerёsimenve pozitive mёuesi/ja u jepte edhe ndonjё sugjerim se ku duhej tё
pёrmirёsoheshin, nxёnёsit dukej se nga gёzimi i vlerёsimit pozitiv tё thёnё nё fillim, ato
thejshtё po lёviznin kokёn pёr tё pohuar se po e kuptojnё vёrejtjen dhe do tё pёrmirёsohen
nё bazё tё sugjerimeve tё mёsuesve, por mё shumё jepnin pёrshtypje se nuk e kishin
kuptuar se ku duhej tё pёrmirёsoheshin. Kur mёsuesit i jepnin nxёnёsve shumё komente,
vёrejtje dhe sugjerimet pёr njё detyrё nё formё tё fitbek-ut gojor, edhe nёse kuptoheshin nё
klasё nga nxёnёsit, dukej se nxёnёsit do ti harronin posa tё dilnin prej klasё dhe sidomos
nxёnёsit nё moshё mё tё vogёl, dhe ato qё nuk janё shumё tё interesuar pёr mёsim.
Kryesisht nxёnёsit tё cilёt ishin nxёnёs tё mirё nё mёsime, ndiheshin tё gatshёm qё tё japin
komente me gojё kur mёuesja i pyeste ato se ҫfarё mendimi kishin pёr pёrgjigjen e shokut
tё klasёs dhe a kishin tё shtojnё diҫka pёr tё njёjtёn pyetje. Gjatё orёs mёsimore kur
nxёnёsit e rishkruanin esenё e tyre nё bazё tё fitbek-ut me shkrim, edhe pse mund tё kishte
ndonjё nxёnёs qё vetёm bёnte sikur ishte i interesuar, shumica e nxёnёsve dukeshin tё
interesuar pёr tё kuptuar komentet dhe sugjerimet e mёsuesit/es. Vetёvlerёsimin dhe
vlerёsimin e ndёrsjelltё pёrgjithёsisht nxёnёsit e pranonin nё formёn e njё loje edukative,
qё pёrdoret nё klasё pёr qёllime edukative, ndyrshe nga orёt e zakonshme mёsimore, kishte
edhe ndonji nxёnёs qё nuk paraqiste interesim pёr vetёvlerёsimin dhe vlerёsimin e shokёve
tё klasёs, ose ndonjё nxёnёs qё ishte paksa nё siklet por shumica e nxёnёsve e shijonin
shumё edhe vlerёsimin pёr veten edhe pёr shokёt e klasёs. Nё sytё e nxёnsve edhe
vetёvlerёsimi edhe vlerёsimi i shokёve tё klasёs dukeshin nё formёn e lojrave edukative, qё
pёrdoret nё klasё pёr tё arritur qёllimet e orёs mёsimore.
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Tё gjitha kurikulat, nё njё mёnyrё apo njё tjetёr kishin vlerёsimin e nxёnёsve si element tё
tyre. Nё disa nga kurikualat i ishte dhёnё mё shumё vend vlerёsimit tё nxёnsve duke
pёrshkruar nё mёnyrё tё detjauar mёnyrёn qё do tё aplikohet pёr vlёrёsimin e nxёnёsve
ndёrsa nё disa tё tjera i ishte kushtuar mё pak vёmendje duke pёrshkuar mё sipёrfaqёsisht
mёnyrёn e vlerёsimit.
Nё 17 nga 21 planet ditore tё mёsuesve pёr orёt e vёzhguara ishte i pёrmendur vlerёsimi, nё
shumicёn prej tyre, nё pjesёn pёr vlerёsimin shkruhej vetёm se nxёnёsit vёzhgohen gjatё
orёs sё mёsimit dhe vlerёsohen, nxёnёsit vlerёsohen gojarisht, vlerёsim me nota dhe bёhet
kontrollimi i detyrave tё shtёpisё. Ndёrsa nё disa plane ditore pёrmendeshin: vlerёsimi i
gjithё nxёnёsve, fitbeku gojor dhe me shkrim, vetёvlerёsimi dhe vlerёsim i ndёrsjelltё.
Pas orёs mёsimore, mёsuesit u pyetёn se nёse ato e aplikojnё gjithmonё tё njёjtёn metodё
pёr vlerёsim, tё gjithё mёsuesit u pёrgjigjёn se ato nuk e pёrdorin tё njёjtёm mёnyrё pёr
vlerёsim por i vlerёsojnё nxёnёsit sipas qёllimit qё ka ora mёsimore.

3.4. Analiza e studim rastit
Studim rasti ёshtё pjesё e temёs sё doktoraturёs. Rezultatet e marra nga studim rasti qё
pёrfshiu 115 nxёnёs tё shkollёs fillore ,,Nuri Mazar” tё cilёt u vёzhguan katёr muaj, gjatё
orёve mёsimore tё gjuhёs angleze, shёrbejnё pёr tё vёrtetuar ose refuzuar hipotezёn që
vlerёsimi formues ndikon nё motivimin e nxёnёsve nё klasё pёr tё mёsuar gjuhёn angleze.
Nё fillim të dy variabëlat gjinia e nxënësve pjesëmarrës në studim rastin si dhe klasa në të
cilën ndodhen këto nxënës janë analizuar në veҫanti dhe pastaj ato janë paraqitur në tabela
të kombinuara, ato janë tё organizuara pёr klasat: gjashtё, shtatё, tetё dhe nёntё tё ndara nё
bazё tё gjinisё sё nxёnёsve. Tabelat e kombinuara janё pёrdorur pasi janё paraqitur
fillimisht tabelat e frekuencave. Tabelat e kombinuara paraqesin nё njё table tё vetme tё
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dhёnat pёr dy variabëlat, pёr kёtё arsye ato konsiderohen si njё mёnyrё e mirё pёr tё
eksploruar korrelacionin midis variablёve.
Tabela 102. Statistika pёrshkruese pёr ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё të gjinisë

Gjinia e pjesёmarrёsve
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid vajzё
63
54.8
54.8
54.8
djalё
52
45.2
45.2
100.0
Total
115
100.0
100.0
Nga tabela e mësipërme raportohet se në studim rastin kanë marr pjesë gjithsej 115 nxënës,
prej tyre 54.8% ose 63 janë vajza ndërsa 45.2% ose 52 nga nxënësit pjesëmarrës në studim
rastin janë djem. Përqindja e vajzave është më e madhe se përqindja e djemve.
Këto të dhëna vizualisht janë paraqitur në grafikun më poshtë.

Figura 37. Grafiku pёr ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё të gjinisë

Grafiku i mësipërm paraqet në mënyrë vizuale pjesëmarrjen e nxënësve në studim rastin të
ndarë sipas gjinisë.
Tabela 103. Statistika pёrshkruese pёr ndarjen e nxёnёsve nё grupe nё bazё të klasës në të cilën ndodhen nxënësit.

Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit

Valid Klasa e
gjashtё

Frequency Percent
16
13.9

Valid
Cumulative
Percent
Percent
13.9
13.9
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Klasa e shtatё
Klasa e tetё
Klasa e nentё
Total

36
30
33
115

31.3
26.1
28.7
100.0

31.3
26.1
28.7
100.0

45.2
71.3
100.0

Nga tabela e mësipërme shohim se numri i përgjithshëm i nxënësve pjesëmarrës në studim
rastin është 115 nxënës. Grupi më i vogël i nxënësve, të ndarë në grupe në bazë të klasës në
të cilën ndodhen është grupi i nxënësve të klasës së gjashtë të cilët përbëjnë 13.9 % të
nxënësve pjesëmarrës ose 16 nxënës. 31.3% ose 36 nxënës janë nxënës të klasës së shtatë.
26.1% ose 30 nxënës janë nxënës të klasës së tetë dhe 28.7% ose 33 nxënës janë nxënës të
klasës së nëntë. Këto të dhëna vizualisht janë paraqitur në grafikun më poshtë

Figura 38. Grafiku pёr ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё të klasës në të cilën ndodhen nxënësit.

Grafiku i mësipërm paraqet pjesëmarrjen e nxënësve në studim rastin të ndarë sipas klasave
në të cilat ndodhen nxënësit. Përqindja më e madhe e nxënësve pjesëmarrës në studim
rastin është nga klasa e shtatë, ndërsa me përqindje më të vogël janë nxënësit e klasës së
gjashtë.
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Tabela 104. Tabelë e kombinuar për klasat në të cilat ndodhen nxënësit të ndara sipas gjinisë.

Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit * Gjinia e pjesёmarrёsve
Crosstabulation
Count

Klasa nё tё
cilёn ndodhen
nxёnёsit

Klasa e
gjashtё
Klasa e shtatё
Klasa e tetё
Klasa e nentё

Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
12
4
16

17
19
36
13
17
30
21
12
33
Total
63
52 115
Nga tabela e mësipërme shohim së në studim rastin kanë marr pjesë në total 115 nxënës. Tё
dhёnat nё kёtё table janё ripёrpunuar sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe gjinisё
sё tyre. Kjo table paraqet njё tablo mё tё qartё tё marrёdhёnies midis kёtyre dy variablёve.
16 nxënës janë nxënës të klasës së gjashtë dhe prej tyre 4 janë djem dhe 12 janë vajza.
Nxënës të klasës së shtatë gjithsej janë 36 nxënës dhe prej tyre 19 janë djem dhe 17 janë
vajza. Në klasën e tetë ka gjithsej 30 nxënës, prej tyre 17 janë djem dhe 13 janë vajza.
Ndërsa në klasën e nëntë në total ka 33 nxënës dhe prej tyre 12 janë djem dhe 21 janë vajza.
Në grafikun më poshtë këto të dhëna janë paraqitur vizualisht.
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Figura 39. Grafiku për klasat në të cilat ndodhen nxënësit të ndara sipas gjinisë

Grafiku i mësipërm paraqet në mënyrë vizuale klasat në të cilat ndodhen nxënësit të ndarë
në bazë të gjinisё së nxënësve. Përqindja e vajzave është më e vogën se e djemve në klasën
e shtatë dhe në klasën e tetë ndërsa në klasën e gjashtë dhe në klasën e nëntë përqindja e
vajzve është dukshëm më e madhe se përqindja e ndjemve në këto klasë.
Aplikimi i metodave mësimore mund të mos ndikojё njëlloj në motivimin e të gjithë
nxënësve, edhe aplikimi i vlerësimit formues u konsiderua se mund të mos ndikojё në
mënyrë të njëjtë te të gjithë nxënësit. Për të parë se ҫfarë ndikimi mund të ketë aplikimi i
vlerësimit formues te nxënësit me nivel të ndryshëm të motivimit, nxënsësit që në fillim të
studim rastit, para aplikimit të vlerësimit formues, pra që në pjesën e parë të studim rastit u
ndanë në katër grupe, dhe atë në nxënës të demotivuar, nxënës pak të motivuar, nxënës të
motivuar dhe nxënës shumë të motivuar. Të njëjtat kritere për nivelin e motivimit që u
përdorën për ndarjen e nxënësve në grupe në pjesën e parë të studim rastit u përdorën edhe
për ndarjen e nxënësve nëpër grupe edhe në pjesën e dytë dhe të tretë të studim rastit. Në
këtë mënyrë, me analizimin e qëndrimeve të nxënësve në të njëjtin grup dhe lëvizjeve të
tyre në grupet e tjera shihet ndikimi i vlerësimit formues në motivimin e nxënësve.
Për paraqitjen e grupeve të nxënësve në bazë të nivelit të motivimit të tyre, në secilën pjesë
të studim rastit, fillimisht janё pёrdor tabelat e frekuencave, pastaj janё pёrdor tabelat e
kombinuara për nvelin e motivimit të nxënësve të ndarë në bazë të gjinisё së nxёnёsve
pjesëmarrës nё studim rastin, klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe gjithashtu suksesit tё
nxёnёsve.

198

Tabela 105. Statistika pёrshkruese pёr ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e
parё tё studim rastit.

Pjesa e parё e studim rastit- ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё tё
nivelit tё motivimit
Valid
Cumulative
Frequency Percent Percent
Percent
Valid Nxёnёs
tё 19
16.5
16.5
16.5
demotivuar
Nxёnёs pak tё 55
47.8
47.8
64.3
motivuar
Nxёnёs
tё 31
27.0
27.0
91.3
motivuar
Nxёnёs shumё 10
8.7
8.7
100.0
tё motivuar
Total
115
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet ndarjen e nxënësve në grupe në bazë të nivelit të motivimit të tyre
në pjesën e parë të studim rastit, pra para aplikimit të vlerësimit formues. Në bazë të
kritereve të përcaktuara pjesa më e madhe e nxënësve pjesëmarrës nё studim rastin bënin
pjesë në grupin e nxënësve pak të motivuar ndërsa grupi me më pak nxënës ishte grupi i
nxënësve shumë të motivuar. 16.5% ose 19 ishin nxënës të demotivuar, 47.8% ose 55 ishin
nxënës pak të motivuar, 26.96% ose 31 nxёnёs ishin pjesë e grupit të nxënësve të motivuar
dhe 8.70% ose 10 nxënës ishin pjesë e grupit të nxënësve shumë të motivuar. Këto të dhëna
janë praqitur vizualisht në grafikun më poshtë.
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Figura 40. Grafiku pёr ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e parё tё studim
rastit

Griafiku më sipër paraqet vizualisht se përqindja më e vogël e nxënësve në pjesën e parë të
studim rastit janë të klasifikuar si nxënës shumë të motivuar, ndërsa grupi i nxënësve pak të
motivuar është grupi më i madhë.
Tabela 106. Statistika pёrshkruese pёr ndarja e nxёnёsve nёpёr grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn
e dytё tё studim rastit.

Pjesa e dytё e studim rastit- ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё tё nivelit
tё motivimit
Valid
Cumulative
Frequency Percent Percent
Percent
Valid Nxёnёs
tё 19
16.5
16.5
16.5
demotivuar
Nxёnёs pak tё 41
35.7
35.7
52.2
motivuar
Nxёnёs
tё 36
31.3
31.3
83.5
motivuar
Nxёnёs shumё 19
16.5
16.5
100.0
tё motivuar
Total
115
100.0
100.0
Në tabelën më sipër paraqitet ndarja e nxënësve në grupe në bazë të nivelit të motivimit të
tyre, në pjesën e dytë të studim rastit. Grupi i nxënësve i quajtur si grupi i nxёnёsve pak të
motivuar edhe gjatë kësaj pjesë të studimit ishte grupi me më shumë nxënës. Ndërsa dy
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grupet me më pak nxënës ishin grupi i nxënësve shume të motivuar dhe grupi i nxënësve të
demotivuar. 16.5% ose 19 nxёnёs u klasifikuan në grupin e nxënësve të demotivuar, 35.6%
ose 41 nxёnёs ishin pjesë e grupit të nxënësve pak të motivuar, të motivuar ishin 31.3% ose
36 nxёnёs dhe 16.5% ose 19 nxënës ishin në grupin e nxënësve shumë të motivuar. Këto
rezultate janë paraqitur vizualisht në grafikun më poshtë.

Figura 41. Grafiku pёr ndarja e nxёnёsve nёpёr grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e dytё tё
studim rastit

Grafiku më sipër paraqet në mënyrë vizuale ndarjen e nxënëve në grupe në bazë të nivelit të
motivimit të tyre në pjesën e dytë të studim rastit. Gjatë kësaj pjesë të studim rastit grupi
më i madhë është grupi i nxënësve pak të motivuar, ndërsa në përqindje më të vogël në
krahasim me grupet e tjera janë nxënësit e grupit të demotivuar dhe nxënësit e grupit shumë
të motivuar. Të dy këto grupe gjatë kësaj pjese të studim rastit kanë numër të barabartë të
nxënësve.
Tabela 107. Statistika pёrshkruese pёr ndarja e nxёnёsve nёpёr grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn
e tretё tё studim rastit.

Pjesa e tretё e studim rastit- ndarja e nxёnёsve nё grupe nё bazё tё
nivelit tё motivimit
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Valid
Frequency Percent Percent
tё 18
15.7
15.7

Cumulative
Percent
15.7

Valid Nxёnёs
demotivuar
Nxёnёs pak tё 22
19.1
19.1
34.8
motivuar
Nxёnёs
tё 41
35.7
35.7
70.4
motivuar
Nxёnёs shumё 34
29.6
29.6
100.0
tё motivuar
Total
115
100.0
100.0
Tabela më sipër shfaq grupet e nxënësve të përcaktuar në bazë të nivelit të tyre të motivimit
në pjesën e tretë të studim rastit, pas aplikimit të vlerësimit formues. Nga tabela shihet se
grupi me numër më të madhë të nxënëve është grupi i nxënëve të motivuar dhe grupi me
numër më të vogël të nxënësve është grupi i nxnëve të demotivuar. Në krahasim me dy
pjesët e tjera të studim rastit vërehen ndryshime të numrit të nxënësve nëpër grupe. 15.7%
ose 18 nxёnёs ishin pjesë e grupit të nxënëve të demotivuar, në grupin e nxënësve pak të
motivuar ishin 19.1% ose 22 nxёnёs, 35.7% ose 41 nxёnёs prej tyre ishin pjesë e grupit të
nxënësve të motivuar dhe 34 29.6% ose 34 nxënës pjesëmarës në studim rastin u
klasifikuan në grupin e nxënësve shumë të motivuar. këto të dhëna vizualisht janë paraqitur
në grafikun më poshtë.
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Figura 42. Grafiku pёr ndarja e nxёnёsve nёpёr grupe nё bazё tё nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e tretё tё
studim rastit

Nga grafiku i mësipërm shohim ndarjen e nxënësve në grupe në bazë të motivimit të tyre në
pjesë e tretë të studim rastit. Nga paraqitja vizuale e të dhënave në këtë grafik vërejmë se
grupi më i madhë është grupi i nxënësve të motivuar, dhe grupi me përqindje më të vogël
është grupi i nxënësve të demotivuar.
3.4.1. Niveli i motivimit tё nxёnёsve nё tё tre pjesёt e studim rastit tё ndarё nё bazё tё
gjinisё sё pjesёmarrёsve nё studim

Tabelat e kombinuara praqesin korrelacionin qё ekziston midis tё dy variablёve, nivelit tё
motivimit tё nxёnёsve nё tё tre pjesёt e studim rastit dhe gjinisё sё pjesёmarrёsve nё studim
rastin. Tё dhёnat e tё dy variablёve, nivelit tё motivimit tё nxёnёse nё secilёn pjesё tё
studim rastit dhe gjinisё sё pjesёmarrёsve nё studim rastin janё ripёrpunuar pёr tё paraqitur
njё tablo mё tё qartё tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve sipas gjinisё. Kёto tё dhёna janё
paraqitur nё tё tre tabelat dhe tre grafiqet mё poshtё.
Tabela 108. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e parё tё studim rastit të ndarë sipas
gjinisë

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit
* Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
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Count

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit

Nxёnёs tё
demotivuar
Nxёnёs pak tё
motivuar
Nxёnёs tё
motivuar
Nxёnёs shumё
tё motivuar

Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
7
12
19
28

27

55

21

10

31

7

3

10

Total
63
52 115
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet tё dhёna pёr nivelin e motivimit tё
nxёnёsve nё pjesёn e parё tё studim rastit tё ndarё nё bazё tё gjinisё sё pjesёmarrёsve nё
studim rastin. Numri i nxёnёsve pjesёmarrёs nё total ёshtё 115. 19 nxёnёs janё tё
klasifikuar nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar dhe prej tyre 12 janё djem dhe 7 janё vajza.
Nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar ka 55 nxёnёs nё total dhe prej tyre 27 janё djem dhe
28 janё vajza. Grupi i nxёnёsve tё motivuar pёrbёhet nga 31 nxёnёs dhe prej tyre 10 janё
djem dhe 21 janё vajza. Ndёrsa nё grupi i nxёnёsve shumё tё motivuar pёrbёhet nga 10
nxёnёs dhe prej tyre 3 janё djem dhe 7 janё vajza. Tё njёjtat tё dhёna janё paraqitur nё
pёrqindje nё grafikun mё poshtё.
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Figura 43. Grafiku pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e parё tё studim rastit të ndarë sipas gjinisë.

Grafiku i mësipërm paraqet nivelin e motivimit të nxënësve të ndarë sipas gjinisë. Nga
grafiku mё sipёr shohim se vetёm nё grupin e nxënёsve tё demotivuar pёrqindja e vajzave
ёshtё mё e vogёl nё krahasim me pёrqindjen e djemve. Nё grupin e nxёnёsve pak tё
motivuar, pёrqindja e vajzave ёshtё mё e madhe por dallimi nё pёrqindje ёshtё i vogёl.
Ndёrsa nё dy grupet e tjera pёrqindja e vajzave ёshtё mё e madhe nё krahasim me
pёrqindjen e djemve dhe dallimi midis tё dy gjinive ёshtё mё i madhё, nё krahasim nga
dallimi qё ёshtё nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar.
Tabela 109. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e dytё tё studim rastit të ndarë sipas
gjinisë.

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё tё studim rastit
* Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count
Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
Niveli i
Nxёnёs tё
7
12
19
motivimit tё
demotivuar
nxёnёsve gjatё Nxёnёs pak tё
21
20
41
pjesёs sё dytё motivuar
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tё studim rastit Nxёnёs tё
22
14
36
motivuar
Nxёnёs shumё
13
6
19
tё motivuar
Total
63
52 115
Tabela mё sipёr ёshtё tabelё e kombinuar e cila parqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё
pjesёn e dytё tё studim rastit tё ndarё sipas gjinisё sё pjesёmarrёsve nё studim rastin. 115
nxёnёs kanё marr pjesё nё studim rastin. 19 prej tyre janё nxёnёs nё grupin e nxёnёsve tё
demotivuar, 12 janё djem dhe 7 janё vajza. Nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar ka 41
nxёnёs dhe prej tyre 20 janё djem dhe 21 janё vajza. 36 nxёnёs bejnё pjesё nё grupin e
nxёnёsve tё motivuar dhe prej tyre 14 janё djem dhe 22 janё vajza. Ndёrsa nё grupin e
nxёnёsve shumё tё motivuar ka 19 nxёnёs dhe prej tyre 6 janё djem dhe 13 janё vajza. Tё
njёjtat tё dhёna janё paraqitur me pёrqindje nё grafikun mё poshtё.

Figura 44. Grafiku pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e dytё tё studim rastit të ndarë sipas gjinisë.

Grafiku mё sipёr paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e dytё tё studim rastit tё
ndarё sipas gjinisё sё pjesёmarrёsve nё studim rastin. Tё dhёnat nё grafik janё paraqit nё
pёrqindje. Pёrqindja e vajzave ёshtё mё e vogёl vetёm nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar.
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Nё tre grupet e tjera pёrqindja e vajzave ёshtё mё e madhe nё krahasim me pёrqindjen e
djemve edhe pse nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar dallimi midis dy gjinive nuk ёshtё
shumё i madhё.
Tabela 110. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e tretё tё studim rastit të ndarë sipas
gjinisë.

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit
* Gjinia e pjesёmarrёsve Crosstabulation
Count

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit

Nxёnёs tё
demotivuar
Nxёnёs pak tё
motivuar
Nxёnёs tё
motivuar
Nxёnёs shumё
tё motivuar

Gjinia e pjesёmarrёsve
Vajzё
Djalё
Total
7
11
18
11

11

22

20

21

41

25

9

34

Total
63
52 115
Tabela mё sipёr ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё
pjesёn e tretё tё studim rastit tё ndarё nё grupe sipas gjinisё sё pjesёmarrёsve nё studim
rastin. Nё total, 115 janё nxёnës pjesёmarrёs nё studim rastin. 18 janё nxёnёs tё cilёt nё
pjesёn e tretё tё studim rastit u klasifikuan nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar dhe prej tyre
11 janё djem dhe 7 janё vajza. Nё grupin e nxёnёsve tё pak tё motivuar ka 22 nxёnёs dhe
nё bazё tё gjinisё janё tё ndarё nё mёnyrё tё barabart, prej tyre 11 janё djem dhe 11 janё
vajza. 41 janё nxёnёs tё grupit tё motivuar tё nxёnёsve dhe prej tyre 21 janё djem dhe 20
janё vajza. Ndёrsa nё grupin e nxёnёsve shumё tё motivuar ka 34 nxёnёs dhe prej tyre 9
janё djem dhe 25 janё vajza. Kёto tё dhёna janё paraqitur nё pёrqindje nё grafikun mё
poshtё.
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Figura 45. Grafiku pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e tretё tё studim rastit, të ndarë sipas gjinisë.

Grafiku mё sipёr paraqet nivelin e motivimit tё nxёёnsve nё pjesёn e tretё tё studim rastit tё
ndarё sipas gjinisё tё pjesёmarrёsve nё studim rastin. Tё dhёnat nё grafik janё tё paraqitura
nё pёrqindje. Nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar pёrqindja e vajzave ёshtё mё e vogёl se
pёrqindja e djemve. Pёrqindja e vajzave dhe e djemve nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar
ёshtё e barabart. Nё grupin e nxёnёsve tё motivuar pёrqindja e vajzave ёshtё mё e vogёl nё
krahasim me pёrqindjen e djemve, por dallimi nё pёrqindje ёshtё i vogёl. Ndёrsa nё grupin
e nxёnёsve shumё tё motivuar dallimi midis dy gjinive ёshtё i shumё i madhë, pёrqindja e
vajzave ёshtё shumё mё e madhe sё pёrqindja e djemve tё klasifikuar nё kёtё grup.
3.4.2. Niveli i motivimit tё nxёnёsve nё tё tre pjesёt e studim rastit tё ndarё nё bazё tё
klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit.

Tё dhёnat e tё dy variablёve, nivelit tё motivimit tё nxёnёse nё secilёn pjesё tё studim rastit
dhe klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit janё ripёrpunuar pёr tё paraqitur njё tablo mё tё
qartё tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Kёto tё
dhёna janё paraqitur nё tё tre tabelat dhe tre grafiqet mё poshtё.
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Tabela 111. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e parё tё studim rastit të ndarë sipas
klasёs nё tё cilёn ndodhen.

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit * Klasa nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit Crosstabulation
Count

Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
klasa e
klasa e
gjashtё
shtatё
klasa e tetё klasa e nentё Total
1
8
1
9
19

Nxёnёs tё
demotivuar
Nxёnёs pak tё 12
13
18
12
motivuar
Nxёnёs tё
3
12
8
8
motivuar
Nxёnёs shumё 0
3
3
4
tё motivuar
Total
16
36
30
33
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqetё nivelin e motivimit tё nxёnёsve
Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit

55
31
10
115

nё pjesёn e parё tё studim rastit tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Nё
grupin e nxёnёsve tё demotivuar gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit nё total janё
klasifikuar 19 nxёnёs dhe prej tyre 1 nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 8 nxёnёs sё klasёs sё shtatё,
1 nxёnёs i klasёs sё tetё dhe 9 nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Nё grupin e nxёnёsve pak tё
motivuar janё klsaifikuar 55 nxёnёs dhe prej tyre 12 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 13
janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 18 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё, 12 janё nxёnёs tё klasёs sё
nёntё. 31 nxёnёs janё pjesё e grupit tё nxёnёsve tё motivuar dhe prej tyre 3 janё nxёnёs tё
klasёs sё gjashtё, 12 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 8 nxёnёs janё nxёnёs tё klasёs tetё dhe
8 tё tjerё janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Nё grupin e nxёnёsve shumё tё motivuar ka 10
nxёnёs nё total dhe prej tyre asnjё nuk ёshtё nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 3 janё nxёnёs tё
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klasёs sё shtatё, 3 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 4 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Tё
njёjtat tё dhёna janё paraqitur nё pёrqindje nё grafikun mё poshtё.

Figura 46. Grafiku pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e parё tё studim rastit të ndarë sipas klasёs nё tё
cilёn ndodhen nxёnёsit.

Grafiku mё sipёr paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё tё studim rastit
sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Tё dhёnat nё grafik janё paraqitur edhe nё
pёrqindje. Nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar nё pёrqindje mё tё vogёl janё nxёnёsit e
klasёs sё gjashtё dhe tё shtatё, ndёrsa nё pёrqindje tё madhe janё nxёnёsit e klasёs sё shtatё
dhe nё pёrqindje mё tё madhe janё nxёnёsit e klasёs sё nёntё. Nё grupin e nxёnёsve pak tё
motivuar nuk dallon shumё pёrqindja e nxёnёsve nga klasa e gjashtё, shtatё dhe e nёntё
ndёrsa nxёnёsit e klasёs sё tetё janё nё pёrqindje mё tё madhe. Nё grupin e nxёnёsve tё
motivuar nxёnёsit e klasёs sё gjashtё janё me pёrqindje mё tё vogёl, me pёrqindje tё
barabartё janё nxёnёsit e klasёs sё tetё dhe tё nёntё dhe nxёnёsit e klasёs sё shtatё janё nё
pёrqindje mё tё madhe nё kёtё grup. Ndёrsa asnjёpёrqind i nxёnёsve tё klasёs sё gjashtё
nuk ёshtё pjesё e grupit tё nxёnёsve tё shumё tё motivuar, me pёrqindje tё barabartё janё
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nxёnёsit e klasёs sё shtatё dhe klasёs sё tetё dhe me pёrqindje më tё madhe janё nxёnёsit e
klasёs sё nёntё.
Tabela 112. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e dytё tё studim rastit të ndarë sipas
klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё tё studim rastit * Klasa nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Klasa e
Klasa e
Klasa e
gjashtё
shtatё
Klasa e tetё
nentё
Total
Niveli i
Nxёnёs tё
1
8
1
9
19
motivimit tё
demotivuar
nxёnёsve gjatё Nxёnёs pak tё 10
11
14
6
41
pjesёs sё dytё motivuar
tё studim rastit Nxёnёs tё
4
10
10
12
36
motivuar
Nxёnёs shumё 1
7
5
6
19
tё motivuar
Total
16
36
30
33
115
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve
nё pjesёn e dytё tё studim rastit tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Nё total
115 nxёnёs janё pjesёmarrёs nё pjesёn e dytё tё studim rastit. 19 janё nxёnёs tё demotivuar
dhe prej tyre 1 ёshtё nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 8 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 1ёshtё
nxёnёs i klasёs sё tetё dhe 9 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 41 nxёnёs janё pjesё e grupit tё
nxёnёsve pak tё motivuar dhe prej tyre 10 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 11 janё nxёnёs
tё klasёs sё shtatё, 14 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 6 janё nxёnёs tё klasё sё nёntё. Nё
grupin e nxёnёsve tё motivuar nё total ka 36 nxёnёs dhe prej tyre 4 janё nxёnёs tё klasёs sё
gjashtё, 10 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 10 nxёnёs tё tjerё janё nga kasa e tetё dhe 12 nga
klasa e nёntё. 19 janё nxёnёs tё grupit shumё tё motivuar tё nxёnёsve dhe prej tyre vetёm 1
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nxёnёs ёshtё nga klasa e gjashtё, 7 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 5 janё nxёnёs tё klasёs sё
tetё dhe 6 prej tyre janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Kёto tё dhёna janё paraqitur nё pёrqindje
nё grafikun mё poshtё.

Figura 47. Grafik pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e dytё tё studim rastit të ndarë sipas klasёs nё tё cilёn
ndodhen nxёnёsit

Nga grafiku mё sipёr vёrejmё nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e dytё tё studim
rastit tё ndarё sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Tё dhёnat janё tё paraqitura edhe
me pёrqindje. Nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar, pёrqindja mё e vogёl e nxёnёsve janё
nga klasa e gjashtё dhe nga klasa e tetё, nsёrsa pёrqindja mё e madhe e nxёnёsve ёshtё nga
klsa e nёntё. Nga ana tjetёr, nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar pёrqindja mё e ulёt e
nxёnёsve ёshtё nga klasa e nёntё dhe pёrqindja mё e lartё ёshtё nga klasa e tetё. Nё grupin
e nxёnёsve tё motivuar, pёrqindja mё e ulёt e nxёnёsve ёshtё nga klasa e gjashtё, pёrqindje
e barabartё ёshtё pёr nxёnёsit e klasёs sё gjashtё dhe klasёs sё shtatё, ndёrsa pёrqindja mё e
lartё nga nxёnёsit e klasёs sё nёntё. Nё grupin e klasёs sё nёntё pёrqindja mё e ulёt ёshtё e
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nxёnёsve tё klasёs sё gjashtё ndёrsa pёrqindje mё tё lartё nё kёtё grup kanё nxёnёsit e
klasёs sё shtatё.
Tabela 113. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e tretё tё studim rastit të ndarë sipas
klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit.

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit * Klasa nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit Crosstabulation
Count
Klasa nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit
Klasa e
Klasa e
Klasa e
gjashtё
shtatё
Klasa e tetё
nentё
Total
Niveli i
Nxёnёs tё
1
8
1
8
18
motivimit tё
demotivuar
nxёnёsve gjatё Nxёnёs pak tё 5
8
5
4
22
pjesёs sё tretё motivuar
tё studim rastit Nxёnёs tё
7
9
15
10
41
motivuar
Nxёnёs shumё 3
11
9
11
34
tё motivuar
Total
16
36
30
33
115
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqetё nivelin e motivimit tё nxёnёsve
nё pjesёn e tretё tё studim rastit sipas klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Tabela paraqet se
nё total nё pjesёn e tretё tё studim rastit ka patur 115 nxёnёs. 18 janё nxёnёs tё grupit tё
nxёnёsve tё demotivuar dhe prej tyre 1 ёshtё nxёnёs i klasёs sё gjashtё, 8 janё nxёnёs tё
klasёs sё shtatё, 1 ёshtё nxёnёs i klasёs sё tetë, 8 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Nё grupin
e nxёnёsve pak tё motivuar ka 22 nxёnёs dhe prej tyre 5 janё nxёnёs tё klasёs sё gjashtё, 8
janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 5 janё nxёnёs tё klasёs sё tetё dhe 4 janё nxёnёs tё klasёs sё
nёntё. 41 janё nxёnёs tё grupit tё motivuar tё nxёnёsve dhe prej tyre 7 janё nxёnёs tё klasёs
sё gjashtё, 9 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 15 janё nxёnёs tё klasёs tetё dhe 10 janё
nxёnёs tё klasёs sё nёntё. 34 janё nxёnёs tё grupit shumё tё motivuar tё nxёnёsve dhe prej

213

tyre 3 janё nxёnё tё klasёs sё gjashtё, 11 janё nxёnёs tё klasёs sё shtatё, 9 janё nxёnёs tё
klasёs sё tetё dhe 11 janё nxёnёs tё klasёs sё nёntё. Kёto tё dhёna janё paraqitur nё
pёrqindje nё grafikun mё poshtё.

Figura 48. Grafiku pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e tretё tё studim rastit të ndarë sipas klasёs nё tё
cilёn ndodhen nxёnёsit

Grafiku mё sipёr paraqet vizualisht tё dhёnat e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve sipas klasёs
nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit. Nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar ka pёrqindje tё barabartё
tё nxёnёsve tё klasёs sё gjashtё dhe tё klasёs sё tetё, kjo pёrqindje paraqet pёrqindjen mё tё
ulёt tё pjesёmarrёsve ndersa pёrqindje mё tё madhe tё nxёnёsve paraqesin nxёnёsit e klasё
sё shtatё dhe tё klasёs sё nёntё, pjesёmarrja e tё cilёve gjithashtu ёshtё e barabartё nё kёtё
grup. Poashtu nxёnёsit nga klasa e shatё janё nё pёrqindje mё tё madhe edhe nё grupin e
nxёnёsve pak tё motivuar, ndёrsa nё pёrqindje mё tё ulёt janё nxёnёsit e klasёs sё nёntё. Nё
grupin e nxёnёsve tё motivuar pёrqindje mё tё ulёt paraqesin nxёnёsit e klasёs sё gjashtё
ndёrsa pёrqindje mё tё lartё paraqesin nxёnёsit e klasёs sё tetё. Nё grupin e nxёnsve shumё
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tё motivuar pёrqindje mё tё ulёt poashtu paraqesin nxёnёsit e klasёs sё gjashtё ndёrsa
pёrqindje mё tё lartё kanё nxёnёsit e klasёs sё shtatё dhe nxёnёsit e klasёs sё nёntё.
3.4.3. Niveli i motivimit tё nxёnёsve nё tё tre pjesёt e studim rastit tё ndarё nё bazё tё
suksesit tё nxёnёsve

Ripёrpunimi i tё dhёnave tё dy variablёve, nivelit tё motivimit tё nxёnёse nё secilёn pjesё
tё studim rastit dhe suksesit tё nxёnёsve ёshtё dhёnё nё tabela tё kombinuara pёr tё
paraqitur njё tablo mё tё qartё tё korrelacionit midis kёtyre dy variablёve. Kёto tё dhёna
janё paraqitur nё tё tre tabelat dhe tre grafiqet mё poshtё.
Tabela 114. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e parё tё studim rastit të ndarë sipas
suksesit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё tё studim rastit.

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit * Suksesi i nxënësve në pjesën
e parë të studim rastit Crosstabulation
Count
Suksesi i nxënësve në pjesën e parë të studim rastit
Jo
mjaftueshë Mjaftueshë
Shumë Shkëlqyesh Tota
m
m
Mirë
mirë
ëm
l
Niveli i
Nxёnёs tё
19
0
0
0
0
19
motivimit tё demotivuar
nxёnёsve
Nxёnёs pak 20
25
9
1
0
55
gjatё pjesёs tё motivuar
sё parё tё
Nxёnёs tё
1
3
8
16
3
31
studim rastit motivuar
Nxёnёs
0
1
0
3
6
10
shumё tё
motivuar
Total
40
29
17
20
9
115
Tabela mё sipёr ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё
pjesёn e parё tё studim rastit sipas suksesit tё nxёnёsve nё kёtё pjesё. Nё total 115 nxёnёs
kanё qenё pjesёmarrёsnё nё pjesёn e parё tё studim rastit. 19 janё nxёnёs tё grupit tё
nxёnёsve tё demotivuar dhe tё gjithё janё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm dhe asnjё prej
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tyre nuk ёshtё nxёnёs me sukses tjetёr. Nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar ka 55 nxёnёs
dhe prej tyre 20 janё pjesё e grupit tё nxёnёsve me sukses jo mjaftueshёm, 25 janё nxёnёs
me sukses mjaftueshёm dhe 9 janё nxёnёs me sukses mirё, 1 ёshtё nxёnёs i grupit tё
nxёnёsve me sukses shumё mirё dhe asnjё nga nxёnёsit me sukses shkёlqyeshёm nuk ёshtё
pjesё e grupit tё nxёnёsve pak tё motivuar. Nё grupin e nxёnёsve tё motivuar ka 31 nxёnёs
dhe prej tyre vetem 1 nxёnёs ёshtё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm, 3 janё nxёnёs me
suksёs mjaftueshёm, 8 janё nxёnёs me sukses mirё dhe 16 janё nxёnёs me sukses shumё
mirё dhe 3 janё nxёnёs me sukses shkёlqyeshёm. Nё grupin e nxёnёsve shumё tё motivuar
nё nё total ka 10 nxёnёs dhe prej tyre asnjё nuk ёshtё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm,
vetёm njё ёshtё nxёnёs me sukses mjaftueshёm, asnjё nuk ёshtё nga grupi i nxёnёsve me
sukses mirё, 3 janё nxёnёs me sukses shumё mirё dhe 6 janё nxёnёs me sukses
shkёlqueshёm. Tё njёjtat tё dhёna janё paraqitur nё pёrqindje nё grafikun mё poshtё.

Figura 49. Grafiku pёrshkruese pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e parё tё studim rastit të ndarë sipas
suksesit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё tё studim rastit
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Grafiku mё sipёr paraqet tё dhёna vizuale pёr nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e
parё tё studim rastit sipas suksesit tё nxёnёsve nё tё njёjtёn pjesё tё studim rastit. Grupi i
nxёnёsve tё demotivuar ka vetёm nxёnёs me suskes jo mjaftueshёm, dhe asnjё pёrqind e
kёti grupi nuk pёrbehet na nxёnёs me sukses tjetёr. Grup i nxёnёsve pak tё motivuar
pёrbёhet nga njё pёrqindje mё e madhe e nxёnёsve me sukses tё mirё dhe me pёrqindje
shumё tё vogёl tё nxёnёsve me sukses shumё mirё dhe asnjё pёrqind e nxёnёsve me sukses
shkёlqyeshёm . Grupi i nxёnёsve tё motivuar pёrbёhet nga tё gjithё grupet e nxёnёsve tё
ndarё nё bazё tё suksesit, dhe pёrqindja mё e vogёl ёshtё e nxёnёsve me sukdes jo
mjaftueshёm dhe pёrqindja mё e madhe ёshtё e nxёnёsve me suksesё shumё mirё. Grupi
nxёnёsve shumё tё motivuar nuk ka asnjё pёrqind tё nxёnёsve me sukses jo mjaftueshёm
dhe mirё. Pёrqindja mё e madhe e nxёnёsve tё kёtij grupi ёshtё me nxёnёs me suskes
shkёlqyeshёm.
Tabela 115. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e dytё tё studim rastit të ndarë sipas
suksesit tё nxёnёsve nё pjesёn e dytё tё studim rastit

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё tё studim rastit * Suksesi i nxënësve në pjesën
e dytë të studim rastit Crosstabulation
Count

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё dytё tё
studim rastit

Nxёnёs tё
demotivuar
Nxёnёs pak
tё motivuar
Nxёnёs tё
motivuar

Suksesi i nxënësve në pjesën e dytë të studim rastit
Jo
mjaftueshe Mjaftueshe
Shumë Shkëlqyesh Tota
m
m
Mire
mirë
ëm
l
19
0
0
0
0
19
15

19

6

1

0

41

3

8

12

11

2

36
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Nxёnёs
shumё tё
motivuar

0

3

1

9

6

19

Total
37
30
19
21
8
115
Tabela mё sipёr ёshtё tabelё e kombinuar e cila paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё
pjesёn e dytё tё studim rastit sipas suksesit tё nxёnёsve gjatё kёsaj pjese tё studim rastit. Nё
total 115 nxёnёs kanё marrё pjesё nё pjesёn e dytё tё studim rastit. 19 nxёnёs janё
klasifikuar nё grupin e nxёnёsve tё demotivuar dhe tё gjithё nxёnёsit e kёtij grupi janё
nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm. Nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar ka 41 nxёnёs dhe
prej tyre 15 janё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm, 19 janё nxёnёs me sukses tё
mjafueshёm, 6 janё nxёnёs me sukses tё mirё, vetёm 1 ёshtё nxёnёs me sukses shumё mirё
dhe asnjё nxёnёs nё kёtё grup nuk ёshtё nxёnёs me sukses tё shkёlqyeshёm. 36 nxёnёs janё
pjesё e grupit tё nxёnёsve tё motivuar, 3 prej tyre janё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm, 8
janё nxёnёs me sukses tё mjaftueshёm, 12 janё nxёnёs me sukses mirё, 11 nxёnёs janё me
sukses shumё mirё, dhe vetёm 2 prej tyre janё nxёnёs me sukses tё shkёlqyeshёm. 19
nxёnёs janё pjesё e grupit tё nxёnёsve shumё tё motivuar dhe prej tyre asnjё nuk ёshtё
nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm, 3 janё nxёnёs me sukses mjaftueshёm, 1 nxёnёs ёshtё
me sukses mirё, 9 nxёnёs janё me sukses shumё mirё dhe 6 janё nxёnё me sukses
shkёlqyeshёm. Kёtё tё dhёna nё pёrqindje janё paraqitur nё grafikun mё poshtё.
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Figura 50. Grafik pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e dytё tё studim rastit të ndarë sipas suksesit tё
nxёnёsve nё pjesёn e dytё tё studim rastit.

Grafiku mё sipёr paraqet nё mёnyrё vizuale nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e
dytё tё studim rastit sipas suksesit tё nxёnёsve po nё pjesёn e dytё tё studim rastit. Grupi i
nxёnёsve tё demotivuar pёrbёhet plotёsisht nga nxёnёsit me sukses jo mjaftueshёm. Grupi i
nxёnёsve pak tё motivuar ka njё pёrqindje mё tё madhe tё nxёnёsve me sukses
mjaftueshёm, ndёrsa pёrqindja mё e vogёl ёshtё e nxёnёsve me sukses shumё tё mirё, pёr
mё tepёr nё kёtё grup nuk ka asnjё pёrqind tё nxёnёsve tё shkёlqyeshёm. Grupi i nxёnёsve
tё motivuar ka nxёnёs nga gjithё grupet e nxёnёsve tё ndarё nё bazё tё suksesit tё tyre dhe
prej tyre me pёrqindje mё tё madhe janё nxёnёsit me sukses tё mirё dhe me pёrqindje mё tё
vogёl nё kёtё grup janё nxёnёsi me sukses shkёlqyeshёm. Nё grupin e nxёnёsve shumё tё
motivuar pёrqindje mё tё vogёl paraqesin nxёnёsit me sukses mirё, asnjё pёrqind e kёtij
grupi nuk janё nxёnёs me sukses tё jo mjaftueshёm dhe pёrqindja mё e madhe nё kёtё grup
ёshtё e nxёnёsve shumё tё motivuar.
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Tabela 116. Tabelё e kombinuar pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e tretё tё studim rastit të ndarë sipas
suksesit tё nxёnёsve nё pjesёn e tretё tё studim rastit.

Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit * Suksesi i nxënësve në pjesën
e tretë të studim rastit Crosstabulation
Count
Suksesi i nxënësve në pjesën e tretë të studim rastit
Jo
mjaftueshe Mjaftueshe
Shumë Shkëlqyesh Tota
m
m
Mire
mirë
ëm
l
Niveli i
Nxёnёs tё
14
4
0
0
0
18
motivimit tё demotivuar
nxёnёsve
Nxёnёs pak 4
11
5
1
1
22
gjatё pjesёs tё motivuar
sё tretё tё
Nxёnёs tё
1
22
11
5
2
41
studim rastit motivuar
Nxёnёs
0
4
1
11
18
34
shumё tё
motivuar
Total
19
41
17
17
21
115
Tabela e mёsipёrme ёshtё tabelё e kombinuar qё paraqet nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё
pjesёn e tretё tё studim rastit sipas sukesit tё nxёnsve po nё pjesёn e tretё tё studim rastit.
Nga tabela vёrejmё se numri nё total i pjesёmarrёsve ёshtё 115. Nё grupin e nxёnёsve tё
demotivuar ka 18 nxёnёs dhe prej tyre 14 janё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm, 4 janё
nxёnёs me sukses mjaftueshёm dhe asnjё nxёnёs nё kёtё grup nuk ёshtё me sukses mirё,
shumё mirё ose shkёlqyeshёm. Nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar ka nё total 22 nxёnёs
dhe prej tyre 4 janё nxёnёs me suksёs jo mjaftueshёm, 11 nxёnёs me sukses mjaftueshёm, 5
nxёnёs me sukses mirё, 1 nxёnёs me sukses shumё mirё dhe 1 tjetёr me sukses
shkёlqyeshёm. Grupi i nxёnёsve pak tё motivuar pёrbёhet nga 41 nxёnёs dhe prёj tyre
vetёm 1 ёshtё nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm, 22 janё nxёnёs me sukses mjaftueshёm, 11
janё nxёnёs me sukses mirё, 5 janё nxёnёs me sukses shumё mirё, 2 janё nxёnёs me sukses
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shkёlqyeshёm. Nё grupin e nxёnёsve shumё tё motivuar ka nё total 34 nxёnёs dhe asnjё
prej tyre nuk ёshtё me sukses jo mjaftueshёm, 4 janё nxёnёs me sukses mjaftueshёm, 1
ёshtё nxёnёs me sukses mirё, 11 janё nxёnёs me sukses shumё mirё dhe 18 janё nxёnёs me
suksёs shkёlqyeshёm. Tё njёjtat tё dhёna nё pёrqindje janё paraqitur nё grafikun mё poshtё.

Figura 51. Grafik pёr nivelin e motivimit tё nxënësve nё pjesёn e tretё tё studim rastit të ndarë sipas suksesit tё
nxёnёsve nё pjesёn e tretё tё studim rastit.

Grafiku mё sipёr paraqet nё mёnyrё vizuale nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e
tretё tё studim rastit sipas suksesit tё nxёnёsve po nё pjesёn e trёtё tё studim rastit. Nё
grupin e nxёnёsve tё demotivuar ka vetёm nxёnёs me sukses jo mjaftueshёm dhe nxёnёs me
sukses mjaftueshёm, dhe prej tyrё pёrqindja mё e madhe ёshtё e nxёnёsve me sukses jo
mjaftueshёm. Nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar ka pёrqindje mё tё vogёl tё nxёnёsve
mё sukses shumё mirё dhe shkёlqyeshёm, ndёrsa pёrqindje mё tё madhe ka tё nxёnёsve me
sukses mjaftueshёm. Nё grupin e nxёnёsve tё motivuar ka njё pёrqindje tё vogёl tё
nxёnёsve me sukses mirё, asnjё pёrqindje me sukses jo mjaftueshёm dhe pёrqidja mё e
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madhe ёshtё e nxёnёsve me sukses mjaftueshёm. Grupi i nxёnёsve shumё tё motivuar nuk
ka asnjё pёrqindje tё nxёnёsve me sukses jo mjaftueshёm, njё pёrqindje tё vogёl tё
nxёnёsve me sukses mirё dhe pёrqinja mё e madhe e nxёnёsve janё nxёnёs me sukses
shkёlqyeshёm.
3.4.4. Testimi i hipotezёs
3.4.4.1. Testimi i hipotezёs, vlerёsimi formues ka ndikim pozitiv nё motivimin e nxёnёsve
pёr tё nxёnё, pёrmes paraqitjeve tё frekuencave pёr qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin
grup dhe lёvizjet e tyre nё njё grup tjetёr

Pёr tё testuar hipotezёn nёse vlerёsimi formues ka ndikim pozitiv nё motivimin e nxёnёsve
pёr tё nxёnё gjuhёn angleze, u analizuan lёvizjet e nxёnёsve nёpёr grupet nё tё cilat ishin
klasifikuar nё bazё tё nivelit tё tyre tё motivimit. Pas aplikimit tё vlerёsimit formues
nxёnёsit kishim mundёsi tё qёndrojnё nё tё njёjtin grup ose tё lёvizin nё njё grup tjetёr.
Tabela mё poshtё paraqet nё pёrgjithёsi kёto lёvizje tё nxёnёsve.
Tabela 117. Statistika pёrshkruese pёr qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin grup dhe lёvizjet e tyre nё grupet tjera pas
aplikimit tё vlerёsimit formues.

Qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin grup dhe levizjet e tyre nё njё grup
tjetёr
Valid
Cumulative
Frequency Percent Percent
Percent
Valid Qёndrim nё tё 56
48.7
48.7
48.7
njёjtin grup
lёvizje
e 59
51.3
51.3
100.0
nxёnёsve
nё
njё grup mё
lartё
Total
115
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet gjendjen e nxënësve nëpër grupe duke krahasuar pjesën e parë dhe
të tretë të studim rastit. Krahasimi i ndarjes në nxënësve nëpër grupe para dhe pas aplikimit
të vlersimit fomues paraqet si rezultat nxёnёs të cilët nuk kanë lëvizur por kanë qëndruar nё
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tё njёjtin grup dhe lёvizje të nxënësve të tjetë, të cilët nuk kanë qëndruar në të njëjtin grup
por kanë lëvizur në një grup më lartё. Të dhënat në table paraqesin qëndrim në të njëjtin
grup, pothuajse tё gjysmës së nxënësve pjesëmarrës në studim rastin dhe lëvizje në një grup
më lart të pjesës tjetër të nxënësve. Alpikimi i vlerësimit formues ka ndikuar që 48.7% ose
56 nxënës të qëndrojnë në të njëjtin grup dhe 51.3% ose 59 të lëvizin në një grup më lartё.
Këto rezultate në mënyrë vizuale paraqiten në gafikun më poshtë.

Figura 52. Grafiku pёr qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin grup dhe lёvizjet e tyre nё grupet tjera pas aplikimit tё
vlerёsimit formues.

Nga grafiku më sipёr shohim se përqindja më e madhe e nxënësve, pas aplikimit të
vlerësimit formues kanë lëvizur në një grup më lart.
3.4.4.2. Testimi i nёnhipotezёs, se vlerёsimi formues ndikon nё mёnyrё tё njёjtё te tё
gjithё nxёnёsit, pёrmes paraqitjeve tё frekuencave pёr qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin
grup dhe lёvizjet e tyre nё njё grup tjetёr

Pёr tё vёrtetuar nёnhipotezёn nёse vlerёsimi formues ndikon nё tё njёjtёn mёnyrё nё
motivimin e tё gjithё nxёnёsve u analizuan lёvizjet e nxёnёsve nёpёr grupe ku ishin
klasifikuar nё bazё tё nivelit tё tyre tё motivimit, dhe pёr paraqitjen e kёtyre tё dhёnave u
pёrdorёn tabelat pёr shpёrndarjen e frekuencave dhe paraqitjet grafik.
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Tabela 118. Qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin grup dhe lёvizjet e tyre nё grupet tjera pas aplikimit tё vlerёsimit
formues tё parqitura nё mёnyrё tё detajuar.

Qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin grup dhe levizjet e tyre nё njё grup
tjetёr
Valid
Cumulative
Frequency Percent Percent
Percent
Valid Qёndrim nё tё 18
15.7
15.7
15.7
njёjtin
grupme
mundёsi
pёr tё lёvizur
nё grupet mё
lart
dhe
pamundёsi pёr
tё zbritur mё
poshtё
Qёndrim nё tё 28
24.3
24.3
40.0
njёjtin
grupme
mundesi
pёr tё lёvizur
nё grupet mё
lart ose mё
poshtё
qёndrim nё tё 10
8.7
8.7
48.7
njёjtin
grupme
mundёsi
pёr tё shkuar
nё grupet mё
poshtё
dhe
pamundёsi pёr
tu ngjitur mё
lart
ndryshim grupi 59
51.3
51.3
100.0
- lёvizje nё njё
grup mё lart
Total
115
100.0
100.0
Tabela më sipër paraqet rezulatet më të detajuara nga krahasimi i grupeve në pjesën parë,
para aplikimit të vlërësimit formues dhe në pjesën e tretë të studim rastit, pas aplikimit të
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vlerësimit formues. Pasi nxënësit ishin të ndarë në katër grupe dhe atë në nxënës të
demotivuar, nxënës, pak të motivuar, nxënës të motivuar dhe nxënës shumë të motivuar,
nxënësit që bënin pjesë në dy grupet, dhe atë në grupin e nxënësve pak të motivuar dhe në
grupin e nxënësve të përcaktuar si nxënës të motivuar, pas aplikimit të vlerësimit formues,
kishin tre mundësi: të qëndrojnë në të njëjtin grup, mundësi për lëvizje në gupet më poshtë
por gjithashtu kishin mundësi që pas aplikimit të vlerësimit formues të klasifikoheshin edhe
në grupet më lart. Ndërsa dy grupet tjera, pas aplikimit të vlerësimit formues, kishin vetëm
nga dy mundësi. Nxënësit e grupit të demotivuar kishin mundësi të qëndrojnë në të njëjtin
grup ose të ngjiteshin në grupet më lart, por nuk kishin mundësi që të zbrisnin më poshtё
sepse nuk kishte grup tjetër nën grupin e nxënësve të demotivuar. Grupi i nxënësve shumë
të motivuar, gjithashtu kishte vetëm dy mundësi, të qëndrojnë tek i njëti grup ose të zbresin
në grupet më poshtë, por nuk kishin mundësi për tu ngjitur më lart sepse nuk kishte grup
tjetër sipër grupit të nxënësve shumë të motivuar. Nga tabela vihet re se aplikimi i
vlerësimit formues ka ndikuar që 15.7 % ose 18 nxënës të qëndrojnë në të njëjtin grup, ato
kanë patur mundësi për tu ngjitur në grupet më lartë por nuk kanë patur mundësi të zbresin
më poshtë. Rezultatet tregojnë se 24.3 % ose 28 nxënës kanë qëndruar në të njëjtin grup
edhe pse ato kishin mundësi për të lëvizur poshtë ose lart. 8.7 % ose 10 nxënës qëndruan
në të njëjtin grup ato kishin mundësi për të zbritur në grupet më poshtë, por nuk kishin
mundësi të ngjiten më lart. Vlerësimi formues pati ndikim pozitiv për 51.3 % ose 59 nxënës
pjesëmarrës në studim rastin të cilët në pjesën e tretë të studim rastit, pra pas aplikimit të
vlerësimit formues, ndodheshin të klasifikuar në një grup më lart në krahasim me pozitën e
tyre në fillim të studim rastit, pra para aplikimit të vlerësimit formues. Tabela më sipër nuk
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paraqet asnjë të dhënë për ndikim negativ të vlerësimit formues, pasiqë nuk ka asnjë nxënës
që pas aplikimit të vlerësimit formues të ketë zbritur në grupet më poshtë.
Nga tabelat më sipër për përshkrimin e grupeve në të tre pjesët e studim rastit, vërehet se
aplikimi i vlerёsimit formues nuk ka patur pothuajse fare ndikim pozitiv pёr grupin e
nxёnёsve tё quajtur si grupi i nxёnёs tё demotivuar, 19 nxёnёs ishin tё klasifikuar nё kёtё
grup qё nё pjesёn e parё tё studim rastit, edhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues nё kёtё
grup u klasifikuan 15.7 % ose 18 nxёnёs, pra vetёm pёr 1 nxёnёs nga 19 nxёnёs, vlerёsimi
formues ka ndikuar pozitivisht dhe ka bёrё qё ky nxёnёs tё ndryshoj grupin dhe tё
klasifikohet nё grupin e nxёnёnsve pak tё motivuar. Për 18 nxёnёnsit e tjerё tё grupit
vlerёsimi formues nuk ka patur ndikim pozitiv as ndikim negativ, ato kanё qёndruar në po
tё njёjtin grup. Për grupin e nxënësve të demotivuar qëndrimi në të njëjtin grup mund të
ketë ndodhur për shkak të fakti se grupi i nxёnёnve tё demotivuar ёshtё grupi i nivelit mё tё
ulёt tё pёrcaktuar pёr kёtё studim rasti. Ndoshta niveli i motivimit të kёtyre 18 nxёnёsve do
tё kishin zbritur edhe mё poshtë, por nuk kishte grup tjeter nёn grupin e nxёnёsve tё
demotivuar tё cilёt ishin tё pёrcaktuar si grupi i nivelit mё tё ulёt.
Nga krahasimi i grupeve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues vёrёhet se aplikimi i
vlerёsimit formues pati njё ndikim shumё pozitiv pёr nxёnёsit e klasifikuar fillimisht nё
grupin e nxёnёsve pak tё motivuar. Para aplikimit tё vlerёsimit formues nё kёtё grup ishin
pёrcaktuar 47.8% ose 55 nxёnёs kurse pas aplikimit tё vlёrёsimit formues nё kёtё grup
kishte vetёm 19.1 % ose 22 nxёnёs, dhe atё 21 janё nxёnёsit e grupit pak tё motivuar dhe 1
ёshtё nxёnёsi i grupit tё demotivuar qё pas aplikimit tё vlerёsimit formues u klasifikua nё
grupin e nxёnёsve pak tё motivuar. Mё shumё se gjysma e tyre, 29.6 % ose 34 nxёnёs kanё
ndryshuar grupin, janё klasifikuat nё grupin e nxёnёsve tё motivuar. Aplikimi i vlerёsimit
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formues mund tё konsiderohet se nuk ka patur as efekt pozitiv por as edhe efekt negativ pёr
21 nxёnёsit e tjerё tё grupit tё cilёt kanё qёndruar nё tё njёjtin grup dhe nuk janё ngjitur nё
grupin e nxёnёsve tё motivuar por as nuk kanё zbritur nё grupin e nxёnёnve tё demotivuar.
Vlerësimi formues nuk ka patur ndikim negativ për asnjë nxënës të cilët në pjesën e parë të
studim rastit ishin të klasifikuar në grupin e nxënësve pak të motvuar sepse pas aplikimit të
vlerёsimit formues asnjë prej tyre nuk kishte zbritur në grupin më poshtë, në grupin e
nxënësve të demotivuar.
Aplikimim i vlerёsimin formues ka patur ndikim pozitiv edhe pёr grupin e nxёnёsve tё
motivuar. Nga 27.0% ose 31 qё para aplikimit tё vlёrёsimit formues u klasifikun nё grupin
e nxёnёsve tё motivuar prej tyre 20.8 % ose 24 kanё kaluar nё grupin e nxёnёsve shumё tё
motivuar. Vlerёsimi formues nuk ka patur ndikim pёr asnjё nxёnёs tё grupit tё motivuar tё
nxёnёsve sepse asnjё prej tyre nuk ka zbritur nё grupin e nxёnёsve pak tё motivuar. Ndёrsa
pёr 7 nxёnёs nuk ka patur as ndikim pozitiv as negativ sepse ato kanё qёnduar nё grupin e
nxёnёsve tё motivuar edhe para edhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues.
Nga krahasimi i nivelit të motivimit të nxënësve para dhe pas aplikimit të vlerësimit
formues shihet se në grupin e nxënësve shumë të motivuar fillimisht janë përcaktuar 8.7%
ose 10 nxënës dhe asnjë nga këto nxënës nuk ka zbritur në grupet më poshtë dmth aplikimi
i vlerësimit formues nuk ka ndikuar negativisht për asnjë nga këto nxënës që prej në pjesën
e parë të studim rastit ishin pjesë e grupit të nxënësve shumë të motivuar. Për më tepër për
këto 10 nxënës mund të thuhet që vlerësimi formues nuk ka ndikuar as negativisht as
pozitivisht. Nxënësit nuk kishin mundësi për të lëvizur në grupet më sipër pasiqë grupi i
nxënëve shumë të motivuar ishte grupi më i lart, në të cilin ato ishin kualifikuar që në fillim
të studim rastit, pra para aplikimit të vlerësimit formues.
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Rezultatet e njëjta janë të paraqitura në mënyrë vizuale në grafikun më poshtë.

Figura 53. Grafiku pёr qёndrimet e nxёnёsve nё tё njёjtin grup dhe lёvizjet e tyre nё grupet tjera pas aplikimit tё
vlerёsimit formues tё parqitura nё mёnyrё tё detajuar.

Nga të dhënat e paraqitura në mënyrë vizuale në grafikun më sipër shohim se përqindja më
e madhe e nxënësve kanë lëvizur në një grup më lart. Ndërsa përqindja më e vogël e
nxënësve janë pjesë e grupit të nxënësve të cilët kanë qëndruar në të njëjtin grup të cilët
kanë patur mundësi për të shkuar në grupet më poshtë dhe nuk kanë patur mundësi për të
shkuar në grupet më lartë.
3.4.5. Testimi i hipotezёs
3.4.5.1 Testimi i ndikimit tё vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve, pёrmes
pёrdorimit tё testit tё Wilcoxon-it

Pёr tё anlaizuar mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё tё tre pjesёt e studim rastit
dhe pёr krahasimin e nivelit të motivimit të nxënësve gjatë të tre pjesëve të studim rastit u
pёrdor testi i Wilcoxon-it.
Tabela 119. Tabela e rёnditjeve tё nxёnёnsve nё bazё tё testit tё Wilcoxon, rёnditjet e nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe
tё dytё tё studim rastit.

Ranks
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Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё dytё
tё studim rastit
- Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit

Negative
Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

N Mean Rank
0a
.00
23b
92c
115

12.00

Sum of
Ranks
.00
276.00

a. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё tё studim rastit < Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
tё studim rastit
b. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё tё studim rastit > Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
tё studim rastit
c. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё tё studim rastit = Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
tё studim rastit

Tabela mё sipёr paraqet krahasimin e tё dhёnave nё shifra pёr nivelin e motivimit tё
nxёnёsve nё pjesё e parё dhe tё dytё tё studim rastit. Nga tabela vёrehet numri total i
nxёnёsve pjesёmarrёs nё tё dy pjesё e studim rastit qё ёshtё 115 nxёnёs. Niveli i motivimit
tё nxёnёsve nё pjesёn e dytё tё studim rastit minus niveli i motivimit tё nxёnёsve nё pjesё e
parё tё studim rastit paraqet rёnditjet e nxёnёsve. 0 nga 115 nxёnёsit pjesёmarrёs ka nё
radhёn negative dmth asnjё nga nxёnёsit nuk ka patur nivel mё tё ulёt tё motivimit nё
pjesёn e dytё nё krahasim me nivelim e motivimit nё pjesёn e parё tё studim rastit. 23
nxёnёs janё nё rradhёn pozitive dmth 23 nxёnёs nё pjesёn e dytё tё studim rastit kanё patur
nivel mё tё lartё tё motivimit nё krahasim me nivelin e tyre tё motivit nё pjesёn e parё tё
studim rastit. Ndёrsa 92 nxёnёs paraqesin nivel tё njёjtё tё motivimit nё tё dy pjesёt e
studim rastit.
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Tabela 120. Tё dhёnat statistikore nё bazё tё testit Wilcoxon

Test Statisticsa

Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё dytё tё
studim rastit
- Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё parё tё
studim rastit
-4.796b
.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Hipoteza zero e cila testohet ёshtё:
Ho: nuk ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё
parё dhe tё dytё tё studim rastit
Hipoteza alternative paraqitet si rrjedhim i hipotezёs zero.
Ha: ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
dhe tё dytё tё studim rastit.
Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim qё Z = -4.79, e bazuar nё rradhёt
negative dhe p – vlerёn, p = 0. Nёse p < 0, hipoteza zero refuzohet. Nё rastin tonё 0 < 0.05,
pra hpoteza zero hidhet poshtё dhe themi se ka ndryshim midis vlerёs mesatare tё nivelit tё
motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe tё dytё tё studim rastit.
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Tabela 121. Tabela e rёnditjeve tё nxёnёnsve nё bazё tё testit Wilcoxon, rёnditjet e nxёnёsve nё pjesёn e dytё dhe tё
tretё tё studim rastit.

Ranks

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit
- Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё dytё
tё studim rastit

Negative
Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

N Mean Rank
0a
.00
36b
79c
115

18.50

Sum of
Ranks
.00
666.00

a. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit < Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё
tё studim rastit
b. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit > Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё
tё studim rastit
c. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit = Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё
tё studim rastit

Nga tabela e mёsipёrme vihet re krahasimi i tё dhёnave nё shifra pёr nivelin e motivimit tё
nxёnёsve nё pjesёn e dytё dhe tё tretё tё studim rastit. Tabela paraqet numrin total tё
nxёnёsve pjesёmarrёs nё tё dy pjesёt e studim rastit qё ёshtё 115 nxёnёs. Niveli i motivimit
tё nxёnёsve nё pjesёn e tretё tё studim rastit minus niveli i motivimit tё nxёnёsve nё pjesё e
dytё tё studim rastit paraqet rёnditjet e nxёnёsve. 0 nga 115 nxёnёsit pjesёmarrёs ka nё
radhёn negative dmth asnjё nga nxёnёsit nuk ka patur nivel mё tё ulёt tё motivimit nё
pjesёn e tretё nё krahasim me nivelim e motivimit nё pjesёn e dytё tё studim rastit. 36
nxёnёs janё nё rradhёn pozitive dmth 36 nxёnёs nё pjesёn e tretё tё studim rastit kanё patur
nivel mё tё lartё tё motivimit nё krahasim me nivelin e tyre tё motivit nё pjesёn e dytё tё

231

studim rastit. Ndёrsa 79 nxёnёs paraqesin nivel tё njёjtё tё motivimit edhe nё nё pjesёn e
dytё edhe nё pjesёn e tretё tё studim rastit.
Tabela 122. Tё dhёnat statistikore nё bazё tё testit Wilcoxon

Test Statisticsa

Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё tretё tё
studim rastit
- Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё dytё tё
studim rastit
-6.000b
.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Hipoteza zero e cila testohet ёshtё:
Ho: nuk ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё
dytё dhe tё tretё tё studim rastit
Hipoteza alternative paraqitet si rrjedhoj e hipotezёs zero.
Ha: ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё dytё
dhe tё tretё tё studim rastit
Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim qё Z = -6.00, e bazuar nё rradhёt
negative dhe p – vlerёn, p = 0. Nёse p < 0, hipoteza zero refuzohet. Nё rastin tonё 0 < 0.05,
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pra hpoteza zero hidhet poshtё, dhe themi se ka ndryshim midis tё vlerёs mesatare tё nivelit
tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe tё dytё tё studim rastit.
Tabela 123. Tabela e rёnditjeve tё nxёnёnsve nё bazё tё testit Wilcoxon, rёnditjet e nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe tё
tretё tё studim rastit

Ranks

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit
- Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit

Negative
Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

N Mean Rank
0a
.00
59b
56c
115

30.00

Sum of
Ranks
.00
1770.00

a. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit < Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
tё studim rastit
b. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit > Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
tё studim rastit
c. Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit = Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
tё studim rastit

Tabela mё sipёr paraqet krahasimin e tё dhёnave nё shifra pёr nivelin e motivimit tё
nxёnёsve nё pjesё e parё dhe tё tretё tё studim rastit. Nga tabela vёrehet numri total i
nxёnёsve pjesёmarrёs nё tё dy pjesё e studim rastit qё ёshtё 115 nxёnёs. Niveli i motivimit
tё nxёnёsve nё pjesёn e tretё tё studim rastit minus niveli i motivimit tё nxёnёnsve nё
pjesёn e parё tё studim rastit paraqet rёnditjet e nxёnёsve. 0 nga 115 nxёnёsit pjesёmarrёs
ka nё radhёn negative dmth asnjё nga nxёnёsit nuk ka patur nivel mё tё ulёt tё motivimit
nё pjesёn e tretё nё krahasim me nivelim e motivimit nё pjesёn e parё tё studim rastit. 59
nxёnёs janё nё rradhёn pozitive dmth 59 nxёnёs nё pjesёn e tretё tё studim rastit kanё patur
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nivel mё tё lart tё motivimit nё krahasim me nivelin e tyre tё motivit nё pjesёn e parё tё
studim rastit. Ndёrsa 56 nxёnёs paraqesin nivel tё njёjtё tё motivimit nё tё dy pjesёt e
studim rastit.
Tabela 124. Tё dhёnat statistikore nё bazё tё testit Wilcoxon

Test Statisticsa

Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё tretё tё
studim rastit
- Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё parё tё
studim rastit
-7.681b
.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Hipoteza zero e cila testohet ёshtё:
Ho: nuk ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё
parё dhe tё tretё tё studim rastit
Hipoteza alternative paraqitet si rrjedhoj e hipotezёs zero.
Ha: ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё
dhe tё tretё tё studim rastit
Nga tё dhёnat statistikore nё tabelёn mё sipёr shohim qё Z = -7.681, e bazuar nё rradhёt
negative dhe p – vlerёn, p = 0. Nёse p < 0, hipoteza zero refuzohet. Nё rastin tonё 0 < 0.05,
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pra hipoteza zero hidhet poshtё, dhe themi se ka ndryshim midis tё vlerёs mesatare tё
nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe tё tretё tё studim rastit.
Tabela 125. Pёrmbledhje e testit tё hipotezёs pёr nivelin e motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё dhe tё tretё tё
studim rastit

Nga tabela e mёsipёrme vihet re se mediana e ndryshimit midis nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve nё pjesёn e parё tё studim rastit, pra para aplikimit tё vlerёsimit formues dhe
pjesёs sё tretё tё studim rastit, pra pas aplikimit tё vlerёsimit formues ёshtё e barabartё me
zero. Tabela gjithashtu paraqet edhe p- vlerёn, p = 0.00, dhe vendimin qё hipoteza zero
refuzohet pasiqё 0.00 < 0.05. Pёr mё tepёr niveli i domethёsnies statistikore ёshtё 0.05.
3.4.6. Testimi i hipotezёs
3.4.6.1. Testimi i ndikimit tё vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve, pёrmes
pёrdorimit tё paired sample t-test

Paired sample t test u pёrdor pёr tё analizuar ndikimin e vlerёsimit formues nё nivelin e
motivimit tё nxёnёsve duke krahasuar nivelin e tyre tё motivimit nё pjesёn e parё tё studim
rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues dhe nё pjesёn e tretё tё studimit, pas aplikimit tё
vlerёsimit formues. Nё kёtё mёnyrё u krahasuan mesataret e rezultateve tё marra pёr
nivelin e motivimit tё nxёnёsve nga i njёjti grup i pjesёmarrёsve nё studim, nё dy raste,
para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues pёr tё parё mё qartё ndryshimin mes tё dy
rasteve.
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Pyetja kerkimore:
A ka ndryshim tё dallueshёm nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve pёr tё mёsuar gjuhёn e
huaj, para dhe pas pas aplikimit tё vlerёsimit formues?
Hipoteza zero e cila testohet ёshtё
Ho: mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para aplikimit tё vlerёsimit formues =
mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas aplikimit tё vlerёsimit formues.
Dmth nuk ka ndryshim domethёnёs midis mesatares sё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve
para aplikimit tё vlerёsimit formues dhe mesatares tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas
aplikimit tё vlerёsimit formues.
Hipoteza alternative paraqitet si rrjedhoj e hipotezё zero.
Ha: mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para aplikimit tё vlerёsimit formues ≠
mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas aplikimit tё vlerёsimit formues.
Dmth ka ndryshim domethёnёs midis mesatares sё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para
aplikimit tё vlerёsimit formues dhe mesatares sё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas
aplikimit tё vlerёsimit formues
Variabli i pavarur ёshtё koha nga gjendja fillestare deri nё gjendjen pas alikimit tё
vlerёsimit formues.
Variabli i varur ёshtё niveli i motivimit tё nxёnёsve i matur nё tё dy rastet para dhe pas
aplikimit tё vlerёsimit formues.
Tabela 126. Mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues.

Paired Samples Statistics
Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean
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Pair 1 Niveli
i 5.6348 115 3.92994
.36647
motivimit
tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit,
para aplikimit
tё
vlerёsimit
formues
Niveli
i 9.8000 115 4.67205
.43567
motivimit
tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit,
pas aplikimit tё
vlerёsimit
formues
Nga tabela mё sipёr shohim se mesatarja e nivelit të motivimit të nxënësve në bazë të
pikëve të grumbulluara nё pjesёn e parё tё studim rastit, pra para aplikimit tё vlerёsimit
formues 5.63 dhe mesatarja e nivelit të motivimit të nxënëve nё pjesёn e tretё tё studim
rastit 9.80 janё numra tё ndryshёm.
Tabela 127. Korrelacioni midis nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues.

Paired Samples Correlations
N
Correlation Sig.
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Pair 1 Niveli
i 115 .869
.000
motivimit
tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit,
para aplikimit
tё
vlerёsimit
formues
&
Niveli
i
motivimit
tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit,
pas aplikimit tё
vlerёsimit
formues
Nga table mё sipёr shohim se ka korelacion pozitiv 0.86 dmth nxёnёsi qё ka patur rezultate
tё larta nё pjesёn e parё tё studim rastit, pra para aplikimit tё vlerёsimit formues, edhe pas
aplikimit tё vlerёsimit formues paraqet pёrsёri rezultate tё larta nё motivim.
Tabela 128. Ndryshimi i mesatareve, devijimi standard dhe p vlera

Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

95%
Confidence
Interval
of
the
Std.
Std. Error Difference
Deviation Mean
Loёer
Upper
T

df

Sig.
(2tailed)
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Pair Niveli
i 2.31293
1
motivimit tё 4.16522
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё parё tё
studim rastit,
para
aplikimit tё
vlerёsimit
formues
Niveli
i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё tretё tё
studim rastit,
pas aplikimit
tё vlerёsimit
formues

.21568

-4.59248

-3.73795

114 .000
19.312

Nё tabelёn mё sipёr paraqitet ndryshimi i mesatareve qё ёshtё -4.165 devijimin standard
2.313
t=-19.31 me shkallë lirie df = 114
dhe p- vlera (sig 2 tailed) = 0
0 < 0.05 e kundёshtojmё hipotezёn zero pasi nё rastё se p < 0.05 hipoteza zero
kundёrshtohet dhe nё rastin tonё p = 0
Pra niveli i motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues kishte
ndryshim tё madhë.
3.4.7. Diskutim pёr rezultatet e testimit tё hipotezёs dhe nёnhipotezёs tё studimit

Pёr testimin e hipotezёs sё studimit, vlerësimi formues ndikon pozitivisht në motivimin e
nxënësve për të nxënë në gjuhën angleze, u pёrdorёn tabelat e frekuencave, paraqitjet
grafike, testi Wilcoxon dhe paired sample t-test. Nё bazё tё tё gjitha metodave pёr
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analizimin e tё dhёnave u vёrtetua hipoteza e studimit, se vlesёsimi formues ndikon
pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve pёr tё nxёnё nё gjuhёn angleze.
Ndёrsa tabelat e frekuencave dhe paraqitja grafike e tё dhёnave pёr lёvizje e nxёnёsve nga
njё grup nё grupin tjetёr gjatё pjesёve tё studim rastit u pёrdorёn pёr tё testuar
nёnhipotezёn e studimit, nga analizimi i kёtyre tё dhёnave refuzohet nёnhipoteza, se
vlerёsimi formues ka tё njёjtin ndikim nё motivimin e tё gjithё nxёnёsve. Vlerёsimi
formues ndikon nё mёnyra tё ndryshe te nxёnёsit, pёr disa nxёnёs vlerёsimi formues ёshtё
shumё motivues ndёrsa pёr disa tё tjerё nuk ka kurfarё ndikimi nё motivimin e tyre. Nga
krahasimi i tё dhёnave para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues vёrehёt se pёr grupin e
nxёnёsve tё demotivuar vlerёsimi formues nuk ka patur ndikim nё motivimin e tyre, pёr
nxёnёsit e dy grupeve tjera pak tё motivuar dhe tё motivuar, pёr disa nxёnёs nuk ka patur
ndikim dhe pёr shumicёn e tyre ka patur ndikim pozitiv, ndёrsa pёr grupin e nxёnёsve
shume tё motivuar vlerёsimi formues ka patur ndikim pozitiv.
3.4.8. Testimi i pyetjes kёrkimore # 5
3.4.8.1.Testimi i korrelacionit midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre,
nё bazё tё pёrdorimit tё koeficientit tё korrelacionit tё Pearson-it

Ekzistojnё disa faktor qё mund tё ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve, njё prej tyre mund tё
jetё edhe mosha e nxёnёsve. Pёr kёtё arsye pёr tё parё korrelacionin qё mund tё ekzistoj
midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre u pёrdor koeficienti i
korrelacionit tё Pearson-it.
Pyetja kёrkimore qё ngrihet nё kёtё rast ёshtё:
Ҫfarё korrelacioni ekziston midis moshёs së nxënësve dhe nivelit tё motivimit tё tyre nё
pjesёn e parё tё studim rastit, pra para aplikimit tё vlerёsimit formues?
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Hipoteza zero e cila testohet nё kёtё rast ёshtё
Ho: nuk ekziston korrelacion statistikisht domethёnёs midis moshёs dhe nivelit tё
motivimit tё nxёnёsve.
Hipoteza alternative e cila paraqitet si rrjedhojё e hipotezёs zero
Ha: ekziston korrelacion statistikist domethёnёse midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve.
Tabela 129. Korrelacioni midismoshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё tё studim rastit pra para
aplikimit tё vlerёsimit formues.

Correlations

Niveli
i
motivimit
tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit,
para aplikimit
tё
vlerёsimit
formues
Mosha
e
nxenesve

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Niveli
i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё parё tё
studim rastit,
para
aplikimit tё
vlerёsimit
Mosha
formues
nxenesve
1
.024

115

e

.795
115

Pearson
.024
1
Correlation
Sig. (2-tailed) .795
N
115
115
Tabela mё sipёr parqet korrelacionin midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё
tyre para aplikimit tё vlerёsimit formues. Koeficienti i korrelimit nё tabelёn mё sipёr ёshtё
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0.024. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv
sepse koeficienti ёshtё pozitiv dmth me rritjen e njёrit variabёl rritet edhe tjetri, dhe forcёn
e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё shumё e dobёt pasi koeficienti korrelacionit ёshtё shumё
afёr 0 (zeros). Midis dy variablёve nuk ka asnjё lidhje statistikore, nё rastet kur rezultati
ёshtё 0 (zero), nё rastin ton lidhja midis dy variablёve konsiderohet si e dobet sepse
koeficienti i korrelacionit nё kёtё rast ёshtё 0.024 dhe afёrsia e rezultatit me vlerёn 0 (zero)
tregon forcёn e lidhjes.
Pra korrelacioni midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre ёshtё korrelacion
pozitiv dhe shumё i dobet.
Nga tabela mё sipёr pёr testimin e hipotezёs shohim p-vlerën nё kёtё rast ёshtё p=0.795 i
cili flet pёr mungesё tё dukshme tё domethёnies statistikore.
Besueshmёria qё mardhёnia ёshtё statistikisht domethёnёse zvoglohet me rritjen e vlerёs sё
probabilitetit.
Nёse p > 0.05
Dhe nё rastin tonё p = 0.795
Pra 0.795 > 0.05
E kthyer kjo 0.795 nё pёrqindje ёshtё 79.5% , dmth 79.5 % tё rasteve lidhja midis moshёs
dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nuk ka lidhje statistikisht domethёnёse sepse nё 79.5%
tё rasteve mardhёnia ndёrmjet variablave konsiderohet si pasoj e shansit tё rastit.
Hipoteza zero qёndron dhe nuk mund tё pranojmё hipotezё altёrnative sepse nuk ka tё
dhёna tё mjaftueshme pёr tё thёnё se ka korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes
moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Këto të dhëna vizualisht janë paraqitur në grafikun më poshtë.
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Figura 54. Grafiku i korrelacionit nё mes moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para aplikimit tё vlerёsimit
formues.

Nga grafiku mё sipёr shihet se nё mes moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
nё pjesёn e parё tё studim rastit ka njё korrelacion tё dobёt pozitiv qё prej poshtё majtas
shkon lart djathtas.
Koeficienti i korrelacionit tё Pearson-it u pёrdor pёr tё analizuar korrelacionin midis
moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve edhe nё pjesёn e tretё tё studim rastit pra pas
aplikimit tё vlerёsimit formues. Nё kёtё mёnyrё shihet dallimin qё ekziston nё mes
korrelacionit tё moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё
vlerёsimit formues.
Pyetja kёrkimore qё shtrohet pёr tё parё korrelacionin midis moshёs së nxënësve dhe
nivelit tё motivimit tё tyre pas aplikimit tё vlerёsimit formues ёshtё:
Ҫfarё korrelacioni ekzistonte nё mes moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn
e tretё tё studim tastit pas aplikimit tё vlerёsimit formues?
Hipoteza zero qё testohet ёshtё
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Ho: nuk ekziston lidhje statistikisht domethёnёse midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve.
Hipoteza alternative si rrjedhoj e hipotezёs zero.
Ha: ekziston lidhje statistikist domethёnёsё nё mes moshёs dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve.
Hipoteza alterantive ёshtё 2 tailed hypothesis qё shkon nё dy kahje.
Tabela 130. Korrelacioni midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas aplikimit tё vlerёsimit formues.

Correlations

Mosha
nxёnёsve

Mosha
nxёnёsve
1

Niveli
i
motivimit tё
nxёnёsve
gjatё pjesёs
sё tretё tё
studim rastit,
pas aplikimit
e tё vlerёsimit
formues
.008

e Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
.933
N
115
115
Niveli
i Pearson
.008
1
motivimit
tё Correlation
nxёnёsve gjatё Sig. (2-tailed) .933
pjesёs sё tretё N
115
115
tё studim rastit,
pas aplikimit tё
vlerёsimit
formues
Tabela mё sipёr parqet korrelacionin nё mes moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё
tyre nё pjesёn e tretё tё studim rastit pra pas aplikimit tё vlerёsimit formues. Koeficienti i
korrelimit nё tabelёn mё sipёr ёshtё 0.008. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e
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lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv dhe forcёn e lidhjes qё
nё rastin tonё ёshtё shumё e dobёt pasi koeficienti korrelacionit ёshtё shumё afёr 0 (zeros).
Midis dy variablёve nuk ka asnjё lidhje statistikore nё rastet kur rezultati ёshtё 0 (zero), nё
rastin ton lidhja midis dy variablёve konsiderohet si e shumё e dobet sepse koeficienti i
korrelacionit nё kёtё rast ёshtё 0.008 dhe afёrsia e rezultatit me vlerёn 0 (zero) tregon
forcёn e lidhjes.
Pra korrelacioni midis dy variablёve, moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
ёshtё korrelacion pozitiv dhe shumё i dobet.
Nga tabela mё sipёr pёr testimin e hipotezёs shohim p-vlerën, që nё kёtё rast ёshtё p=0.933
e cila flet pёr mungesё tё dukshme tё domethёnies statistikore.
Besueshmёria qё mardhёnia ёshtё statistikisht domethёnёse zvoglohet me rritjen e vlerёs sё
probabilitetit.
Nёse p > 0.05
Dhe nё rastin tonё p = 0.933
Pra 0.933 > 0.05
E kthyer kjo 0.933 nё pёrqindje ёshtё 93.3% dmth 93.3 % tё rasteve lidhja nё mes moshёs
dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nuk ka lidhje statistikisht domethёnёse sepse nё 93.3%
tё rasteve marrёdhёnia ndёrmjet variablave konsiderohet si pasoj e shansit tё rastit.
Hipoteza zero qёndron dhe nuk mund tё pranojmё hipotezё altёrnative sepse nuk ka tё
dhёna tё mjaftueshme pёr tё thёnё se ka korrelacion statistikisht domethёnёs nё mes
moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Grafiku mё poshtё paraqet vizualisht tё njёjtin rezultat.
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Figura 55. Korrelacioni midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas aplikimit tё vlerёsimit formues

Grafiku mё sipёr paraqet njё korrelacion shumё tё dobёt por korrelacioni ёshtё pozitiv
sepse shohim se nga poshtё majtas shkon lart djathtas.
Krahasimi i analizёs sё korrelacionit tё dy vaiablёve, moshёs dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve edhe para edhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues ёshtё korrelacion pozitiv dhe
shumё i dobёt.
3.4.8.2. Testimi i korrelacionit midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
para alikimit të vlerësimit formues nё bazё tё pёrdorimit tё regresionit

Analizimi i marrёdhёnies midis dy variablёve, moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit
tё tyre u bё me anё tё regresionit.
Ekuacioni pёr regresionin ёshtё Y= a +b*X+e, nёpёrmjet kёtij ekuacioni mund ta
parashikojm nivelin e motivimit tё nxёnёsve kur e dimё moshёn e tyre.
Hipoteza zero e cila testohet nё kёtё rast ёshtё
Ho: marrёdhёnia midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre para aplikimit të
vlerësimit formues ёshtё zero.
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Pra nuk ka njё mardhёnie tё mbёshtetur statistikisht midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit
tё motivimit tё tyre.
Pёr hipotezёn zero, b - koeficienti i regresionit / pёrhapja (slop) konsiderohet tё jetё i
barabart me zero, b = 0
Ndёrsa pёr hipoteza alternative b≠0 rrjedhimisht hipoteza alternative thotё qё ekziston njё
marrёdhёnie e mbёshtetur statistikisht midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Tabela 131. Variabёli i varur i paraqitur pёrmes regresionit

Variables Entered/Removeda
Variables
Variables
Model
Entered
Removed Method
1
Mosha e
. Enter
b
nxёnёsve
a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё
studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues
b. All requested variables entered.

Tabela e parё nga regresioni na jep varilabёlin e pavarur moshёn e nxёnёsve qё pёrdoret
pёr tё parashikuar variabёlin e varur që në rastin tonë është niveli i motivimit tё nxёnёsve
gjatё pjesёs sё parë tё studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues.
Tabela 132. Koeficienti i korrelacionit R dhe R- katrori i paraqitur pёrmes regresionit

Model Summary
Model
1

Adjusted R Std. Error of
R
R Square
Square
the Estimate
a
.024
.001
-.008
3.94610

a. Predictors: (Constant), Mosha e nxёnёsve

Tabela mё sipёr paraqet koeficientin e korrelacioit R qё ёshtё 0.02 dhe mё me rёndёsi na
paraqet gjithashtu edhe R- katrori ёshtё 0.001 e kthyer nё pёrqindje ёshtё 0 % dmth pёr
asnjё pёrqind tё nxёnёsve mosha nuk ёshtё domethёnёse pёr nivelin e motivimit tё tyre. Pra
niveli i motivimit tё nxёnёsve shpjegohet nga faktorё tё tjerё.
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Tabela 133. Testi Anova i paraqitur përmes regresionit

ANOVAa
Model
1
Regressio
n
Residual
Total

Sum of
Squares
1.056
1759.605
1760.661

df
1

Mean
Square
1.056

113
114

F
.068

Sig.
.795b

15.572

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit
formues
b. Predictors: (Constant), Mosha e nxёnёsve

Tabela mё sipёr paraqet P vlerёn 0.795
Nёse p > 0.05 nuk mund ta refuzojmё hipotezёn zero, dhe nё rastion tonё 0.795 > 0.05
dmth hipoteza zero qёndron, pra nuk ka marrёdhёnie statistikisht domedhёnёse midis
moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Tabela 134. Tё dhёna statistikore pёr koeficientin a

Coefficientsa

Model
1
(Constant)
Mosha e
nxёnёsve

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
4.556
4.158
1.096 .275
.084
.324
.024 .260 .795

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues

Tabela mё sipёr paraqet ndёrprerёsin (B), pёr koeficientin e regresionit kjo na tregon se
kur mosha ёshtё 0 niveli i motivimit ёshtё 4.556 nuk ёshtё vlerё domethёnёse nё jetёn reale
por nё regresion ёshtё fillimi i analizёs kur mosha ёshtё 0.
0.084 na tregon se sa ndikon mosha te niveli i motivimit tё nxёnёsve, dmth pёr ҫdo vit rritje
nё moshё ka 0.084 njёsi rritjeje nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve.
P vlera ёshtё 0.795
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Pra vlera ёshtё e njёjtё me P vlerёn e paraqitur nё tabelёn Anova 0.795
0.795 > 0.05 pra hipoteza zero qёndron dmth ka mungesё tё dukshme tё domethёnies
statistikore.
3.4.8.3. Testimi i korrelacionit midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
pas aplikimit të vlerësimit formues nё bazё tё pёrdorimit tё regresionit

Analizimi i marrёdhёnies midis dy variablёve, moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit
tё tyre u bё me anё tё regresionit.
Ekuacioni pёr regresionin ёshtё Y= a +b*X+e, nёpёrmjet kёtij ekuacioni mund ta
parashikojm nivelin e motivimit tё nxёnёsve kur e dimё moshёn e tyre.
Hipoteza zero e cila testohet nё kёtё rast.
Ho: marrёdhёnia midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre ёshtё zero.
Pra nuk ka njё mardhёnie tё mbёshtetur statistikisht midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit
tё motivimit tё tyre
Pёr hipotezёn zero, b - koeficienti i regresionit / pёrhapja (slop) konsiderohet tё jetё i
barabart me zero, b = 0
Ndёrsa pёr hipoteza alternative b≠0 rrjedhimisht hipoteza alternative thotё qё ekziston njё
marrёdhёnie e mbёshtetur statistikisht midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Tabela 135. Variabёli i varur i paraqitur pёrmes regresionit

Variables Entered/Removeda
Variables
Variables
Model Entered
Removed
1
Mosha
e .
b
nxёnёsve

Method
Enter

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё
studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues
b. All requested variables entered.
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Tabela e parё nga regresioni na jep varilabёlin e pavarur moshёn e nxёnёsve qё pёrdoret
pёr tё parashikuar variabёlin e varur niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё
studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues.
Tabela 136. Koeficienti i korrelacionit R dhe R- katrori i paraqitur pёrmes regresionit

Model Summary
Model R
1
.008a

Adjusted
R Square Square
.000
-.009

R Std. Error of
the Estimate
4.69253

a. Predictors: (Constant), Mosha e nxёnёsve

Tabela mё sipёr paraqet koeficientin e korrelacioit R qё ёshtё 0.008 dhe mё me rёndёsi na
paraqet gjithashtu edhe R- katrori ёshtё 0.00 e kthyer nё pёrqindje ёshtё 0 dmth pёr asnjё
pёrqind tё nxёnёsve mosha nuk ёshtё domethёnёse pёr nivelin e motivimit tё tyre. Pra
niveli i motivimit tё nxёnёsve shpjegohet nga faktorё tё tjerё.
Tabela 137. Testi Anova i paraqitur përmes regresionit

ANOVAa
Sum
of
Model
Squares
Df
1
Regressio .156
1
n
Residual 2488.244
113
Total
2488.400
114

Mean
Square
.156

F
Sig.
.007 .933b

22.020

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit
formues
b. Predictors: (Constant), Mosha e nxёnёsve

Tabela mё sipёr paraqet P vlerёn 0.933
Nёse p > 0.05 nuk mund ta refuzojmё hipotezёn zero, dhe nё rastin tonё 0.933 > 0.05 dmth
hipoteza zero qёndron, pra nuk ka marrёdhёnie statistikisht domethёnёse midis moshёs dhe
nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
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Tabela 138. Tё dhёna statistikore pёr koeficientin a

Coefficientsa

Model
1
(Constant)
Mosha
nxёnёsve

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
9.386
4.945
e .032
.386

Standardized
Coefficients
Beta
T
Sig.
1.898 .060
.008
.084 .933

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues

Tabela mё sipёr paraqet ndёrprerёsin (B), ose a pёr koeficientin e regresionit kjo na tregon
se kur mosha ёshtё 0 niveli i motivimit ёshtё 9.38 nuk ёshtё vlerё domethёnёse nё jetёn
reale por nё regresion ёshtё fillimi i analizёs kur mosha ёshtё 0.
0.032 na tregon se sa ndikon mosha te niveli i motivimit tё nxёnёsve, dmth pёr ҫdo vit rritje
nё moshё ka 0.032 njёsi rritjeje nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve.
P vlera ёshtё 0.933
Pra vlera ёshtё e njёjtё me P vlerёn e paraqitur nё tabelёn Anova 0.933
0.933 > 0.05 pra hipoteza zero qёndron dmth ka mungesё tё dukshme tё domethёnies
statistikore.
3.4.9. Testimi i pyetjes kёrkimore # 6
3.4.9.1. Testimi i korrelacionit nё mes suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre,
nё bazё tё koeficientit tё korrelacionit tё Pearson-it

Pёrveҫ moshёs sё nxёnёsve e analizuar mё sipёr, suksesit tё nxёnёsve mund tё jetё
gjithashtu njё faktor qё mund tё ndikojë nё motivimin e nxёnёsve. Koeficienti i
korrelacionit tё Pearson-it u pёrdor pёr tё analizuar korrelacionin midis nivelit tё motivimit
tё nxёnёsve dhe suksesit tё tyre.
Pyetja kёrkimore e cila ngrihet nё kёtё rast ёshtё:
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Ҫfarё lidhje ekziston nё mes suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё
tё studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues?
Hipoteza zero e cila testohet ёshtё:
Ho: nuk ekziston lidhje statistikisht domethёnёse nё mes suksesit dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve.
Hipoteza alternative qё paraqitet si rrjedhoj e hipotezёs zero.
Ha: ekziston lidhje statistikist domethёnёsё nё mes suksesit dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve.
Tabela 139. Korrelacioni midis suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para aplikimit tё vlerёsimit formues.

Correlations

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit,
para aplikimit
tё vlerёsimit
formues
Suksesi i
nxënësve në
pjesën e parë të

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlationk
Sig. (2-tailed)

Niveli i
motivimit tё
Suksesi i
nxёnёsve
nxënësve në
gjatё pjesёs
pjesën e
sё parё tё
parë të
studim rastit,
studim
para
rastit,para
aplikimit tё aplikimit tё
vlerёsimit
vlerёsimit
formues
formues
1
.800**

115

.000
115

.800**

1

.000
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studim
rastit,para
aplikimit tё
vlerёsimit
formues

N

115

115

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela mё sipёr paraqet korrelacionin nё mes suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit
tё tyre para aplikimit tё vlerёsimit formues. Koeficienti i korrelacionit nё tabelёn mё sipёr
ёshtё 0.80. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё
pozitiv sepse koeficienti ёshtё pozitiv dmth me rritjen e njёrit variabёl, rritet edhe tjetri. Pra
me rritjen e suksesit tё nxёnёsve rritet edhe niveli i motivimit tё tyre. Koeficienti i
korrellacionit paraqet gjithashtu edhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё e fortё pasi
koeficienti korrelacionit ёshtё shumё afёr +1. Midis dy variablёve ka njё korrelacion tё
pёrkryes pozitiv nё rastet kur rezultati ёshtё +1, nё rastin tonё lidhja midis dy variablёve
konsiderohet si e fortё sepse koeficienti i korrelacionit nё kёtё rast ёshtё 0.80 dhe afёrsia e
rezultatit me vlerёn + 1 tregon forcёn e lidhjes.
Pra korrelacioni midis sy variablёve, suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
ёshtё korrelacion pozitiv dhe i fortё.
Nga tabela mё sipёr pёr testimin e hipotezёs shohim koeficientin e domethёnies statistikore
(Sig.) nё kёtё rast ёshtё 0.0 i cili flet pёr domethёnie statistikore, pёr mё tepёr, mund tё
thuhet se korrelacioni ёshtё domethёnёs nё nivelin 0.01
Besueshmёria qё mardhёnia ёshtё statistikisht domethёnёse rritet me zvogёlimin e vlerёs sё
probabilitetit.
Nёse P < 0.05 hipoteza zero nuk qёndron
Dhe nё rastin tonё p = 0.0
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Pra 0.0 < 0.05
E kthyer kjo 0.0 nё pёrqindje ёshtё 0 % , dmth 0 % tё rasteve marrёdhёnia ndёrmjet
variablёve konsiderohet si pasoj e shansit tё rastit.
Hipoteza zero nuk qёndron dhe mund tё thuhet se ekziston korrelacion statistikisht
domethёnёs midis suksesit dhe motivimit tё nxёnёsve.
Grafiku mё poshtё paraqet vizualisht tё njёjtin rezultat

Figura 56. Grafiku korrelacioni nё mes suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e parё tё studim
rastit, pra para aplikimit tё vlerёsimit formues.

Grafiku mё sipёr paraqёt njё korrelacion tё fortё pozitiv midis suksesit tё nxёnёsve dhe
nivelit tё motivimit tё tyre.
Pёr tё parё dallimin qё ekziston midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues u pёrdor pёrsёri

koeficienti i

korrelacionit tё Pearson-it pёr tё analizuar korrelacionin midis suksesit tё nxёnёsve dhe
nivelit tё motivimit tё tyre edhe nё pjesёn e tretё tё studim rastit, pra pas aplikimit tё
vlerёsimit formues.
Tabela 140. Korrelacioni nё mes suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas aplikimit tё vlerёsimit formues

Correlations
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Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit,
pas aplikimit tё
vlerёsimit
formues
Suksesi i
nxënësve në
pjesën e tretë të
studim
rastit,pas
aplikimit tё
vlerёsimit
formues

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Niveli i
Suksesi i
motivimit tё nxënësve në
nxёnёsve
pjesën e
gjatё pjesёs
tretë të
sё tretё tё
studim
studim rastit, rastit,pas
pas aplikimit aplikimit tё
tё vlerёsimit vlerёsimit
formues
formues
1
.713**

115

.000
115

.713**

1

.000
115

115

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela mё sipёr parqet korrelacionin nё mes suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё
tyre pas aplikimit tё vlerёsimit formues. Koeficienti i korrelimit nё tabelёn mё sipёr ёshtё
0.713. Koeficienti i korrelacionit paraqet drejtimin e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё pozitiv
sepse koeficienti ёshtё pozitiv dmth me rritjen e njёrit variabёl rritet edhe tjetri. Koeficienti
i korrelacionit paraqet dhe forcёn e lidhjes qё nё rastin tonё ёshtё e fortё pasi koeficienti
korrelacionit ёshtё shumё afёr +1. Midis dy variablёve ka njё korrelacion tё pёrkryer
pozitiv nё rastet kur rezultati ёshtё +1 , nё rastin tonё lidhja midis dy variablёve

255

konsiderohet si e fortё sepse koeficienti i korrelacionit nё kёtё rast ёshtё 0.800 dhe afёrsia
e rezultatit me vlerёn + 1 tregon forcёn e lidhjes.
Pra korrelacioni midis dy variablёve, suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
ёshtё korrelacion pozitiv dhe i fortё.
Nga tabela mё sipёr pёr testimin e hipotezёs shohim koeficientin e domethёnies statistikore
(Sig.) nё kёtё rast ёshtё 0.00 i cili flet pёr domethёnie statistikore, pёr mё tepёr, mund tё
thuhet se korrelacioni ёshtё domethёnёs nё nivelin 0.01
Besueshmёria qё mardhёnia ёshtё statistikisht domethёnёse rritet me zvogёlimin e vlerёs sё
probabilitetit.
Nёse P < 0.05 hipoteza zero refuzohet
Dhe nё rastin tonё p = 0.0
Pra 0.0 < 0.05
E kthyer kjo 0.0 nё pёrqindje ёshtё 0 % , dmth 0 % tё rasteve marrёdhёnia ndёrmjet
variablave konsiderohet si pasoj e shansit tё rastit.
Hipoteza zero nuk qёndron dhe mund tё thuhet se ekziston korrelacion statistikisht
domethёnёs nё mes suksesit dhe motivimit tё nxёnёsve.
Grafiku mё poshtё paraqet vizualisht tё njёjtin rezultat.
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Figura 57. Grafiku i korrelacionit nё mes suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e tretё tё
studim rastit, pra pas aplikimit tё vlerёsimit formues.

Grafiku mё sipёr paraqёt njё korrelacion tё fortё pozitiv midis suksesit tё nxёnёsve dhe
nivelit tё motivimit tё tyre.
Krahasimi i analizёs sё korrelacionit tё dy variablёve, suksesit dhe nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve edhe para edhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues ёshtё korrelacion pozitiv dhe i
fortё.
3.4.9.2. Testimi i korrelacionit midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
para aplikimit të vlerësimit formues, nё bazё tё pёrdorimit tё regresionit

Analizimi i marrёdhёnies midis dy variablёve, suksesit tё nxёnёsve dhe nivelin tё motivimit
tё tyre para aplikimit të vlerësimit formues u bё edhe me anё tё regresionit.
Ekuacioni pёr regresionin ёshtё Y= a +b*X+e, nёpёrmjet kёtij ekuacioni mund ta
parashikojm nivelin e motivimit tё nxёnёsve kur e dimё suksesin e tyre.
Hipoteza zero e cila testohet nё kёtё rast ёshtё:
Ho: marrёdhёnia midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre para aplikimit të
vlerësimit formues ёshtё zero
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Pra nuk ka njё mardhёnie tё mbёshtetur statistikisht midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit
tё motivimit tё tyre
Pёr hipotezёn zero, b - koeficienti i regresionit / pёrhapja (slop) konsiderohet tё jetё i
barabart me zero, b = 0
Ndёrsa pёr hipoteza alternative b≠0 rrjedhimisht hipoteza alternative thotё qё ekziston njё
marrёdhёnie e mbёshtetur statistikisht midis suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve
para aplikimit të vlerësimit formues.
Tabela 141. Variabёli i varur i paraqitur pёrmes regresionit

Variables Entered/Removeda
Variables
Variables
Model
Entered
Removed Method
1
Suksesi i
. Enter
nxënësve në
pjesën e parë
të studim
rastitb
a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё
studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues
b. All requested variables entered.

Tabela e parё nga regresioni na jep varilabёlin e pavarur suksesin e nxёnёsve qё pёrdoret
pёr tё parashikuar variabёlin e varur, niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parë tё
studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues.
Tabela 142 Koeficienti i korrelacionit R dhe R- katrori i paraqitur pёrmes regresionit

Model Summary
Model
1

Adjusted R Std. Error of
R
R Square
Square
the Estimate
a
.800
.640
.637
2.36870

a. Predictors: (Constant), Suksesi i nxënësve në pjesën e parë të studim rastit

Tabela mё sipёr paraqet koeficientin e korrelacioit R qё ёshtё 0.80 dhe mё me rёndёsi na
paraqet gjithashtu edhe R- katrori ёshtё 0.64 e kthyer nё pёrqindje ёshtё 64.0 %,pra pёr
258

64.0% tё nxёnёsve suksesi ёshtё domethёnёs pёr nivelin e tyre tё motivimit dhe 36.0 % e
ndryshimit nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parë tё studim rastit shpjegohet
nga fakrot tjerё.
Tabela 143. Tё dhёnat e testit Anova

ANOVAa
Model
1
Regressio
n
Residual
Total

Sum of
Squares
1126.647
634.014
1760.661

df
1

Mean
Square
F
1126.647 200.802

113
114

Sig.
.000b

5.611

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues
b. Predictors: (Constant), Suksesi i nxënësve në pjesën e parë të studim rastit

Tabela mё sipёr paraqet P vlerёn qё ёshtё 0.00
Nёse p < 0.05 mund ta refuzojmё hipotezёn zero, dhe nё rastion tonё 0.00 < 0.05 dmth
hipoteza zero refuzohet, pra ekziston marrёdhёnie statistikisht domedhёnёse midis suksesit
dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Tabela 144. Tё dhёna statistikore pёr koeficientin a

Coefficientsa

Model
1
(Constant)
Suksesi i
nxënësve në
pjesën e parë të
studim rastit

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
-.004
.455
-.008 .993
2.367
.167
.800 14.170 .000

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё parё tё studim rastit, para aplikimit tё vlerёsimit formues
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Tabela mё sipёr paraqet ndёrprerёsin (B), pёr koeficientin e regresionit kjo na tregon se
kur suksesi i nxёnёsve ёshtё 0, niveli i motivimit ёshtё -0.004 nuk ёshtё vlerё domethёnёse
nё jetёn reale por nё regresion ёshtё fillimi i analizёs kur suksesi i nxёnёsve ёshtё 0.
2.367 tregon se sa ndikon suksesi i nxёnёsve nё nivelin e motivimit tё tyre, dmth pёr ҫdo
notё rritje nё suksesin e nxёnёsve ka 2.367 njёsi rritjeje nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve.
P vlera ёshtё 0.00
Pra vlera ёshtё e njёjtё me P vlerёn e paraqitur nё tabelёn Anova 0.00
0.00 < 0.05 pra hipoteza zero nuk qёndron.
3.4.9.3. Testimi i korrelacionit midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre
pas aplikimit të vlerësimit formues, nё bazё tё pёrdorimi tё regresionit

Analizimi i marrёdhёnies midis dy variablёve, suksesit tё nxёnёsve dhe nivelin tё motivimit
tё tyre u bё edhe me anё tё regresionit.
Ekuacioni pёr regresionin ёshtё Y= a +b*X+e, nёpёrmjet kёtij ekuacioni mund ta
parashikojmё nivelin e motivimit tё nxёnёsve kur e dimё suksesin e tyre.
Hipoteza zero e cila testohet nё kёtё rast ёshtё:
Ho: korrelacioni midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre ёshtё zero
Pra nuk ka njё korrelacion tё mbёshtetur statistikisht midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit
tё motivimit tё tyre.
Pёr hipotezёn zero, b - koeficienti i regresionit / pёrhapja (slop) konsiderohet tё jetё i
barabart me zero, b = 0
Ndёrsa pёr hipoteza alternative b≠0 rrjedhimisht hipoteza alternative thotё qё ekziston njё
korrelacion i mbёshtetur statistikisht midis suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
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Tabela 145. Variabёli i varur i paraqitur pёrmes regresionit

Variables Entered/Removeda
Variables
Variables
Model
Entered
Removed Method
1
Suksesi i
. Enter
nxënësve në
pjesën e tretë
të studim
rastitb
a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё
studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues
b. All requested variables entered.

Tabela e mё sipёr na jep varilabёlin e pavarur, suksesin e nxёnёsve e qё pёrdoret pёr tё
parashikuar variabёlin e varur, niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim
rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues.
Tabela 146. Koeficienti i korrelacionit R dhe R- katrori i paraqitur pёrmes regresionit.

Model Summary
Model
1

Adjusted R Std. Error of
R
R Square
Square
the Estimate
a
.713
.508
.504
3.28993

a. Predictors: (Constant), Suksesi i nxënësve në pjesën e tretë të studim rastit

Tabela mё sipёr paraqet koeficientin e korrelacioit R qё ёshtё 0.713 dhe mё me rёndёsi,
tabela paraqet gjithashtu edhe R- katrori qё ёshtё 0.508 e kthyer nё pёrqindje ёshtё 50.8
%, pra pёr 50.8% e nxёnёsve suksesi ёshtё domethёnёs pёr nivelin e tyre tё motivimit dhe
49.2 % e ndryshimit nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e tretё tё studim rastit
shpjegohet nga fakrot tjerё.
Tabela 147. Testi ANOVA

ANOVAa
Model

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.
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1

Regressio
n
Residual
Total

1265.331

1

1223.069
2488.400

113
114

1265.331 116.905

.000b

10.824

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues
b. Predictors: (Constant), Suksesi i nxënësve në pjesën e tretë të studim rastit

Tabela mё sipёr paraqet P vlerёn qё ёshtё 0.00
Nёse p < 0.05 mund ta refuzojmё hipotezёn zero, dhe nё rastion tonё 0.00 < 0.05 . Hipoteza
zero refuzohet, pra ekziston marrёdhёnie statistikisht domedhёnёse midis suksesit dhe
nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Tabela 148. Tё dhёna statistikore pёr koeficientin a

Coefficientsa

Model
1
(Constant)
Suksesi i
nxënësve në
pjesën e tretë të
studim rastit

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
2.936
.705
4.165 .000
2.429
.225
.713 10.812 .000

a. Dependent Variable: Niveli i motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs sё tretё tё studim rastit, pas aplikimit tё vlerёsimit formues

Tabela mё sipёr paraqet ndёrprerёsin (B), ose a pёr koeficientin e regresionit kjo na tregon
se kur suksesi i nxёnёsve ёshtё 0 niveli i motivimit ёshtё 2.936 nuk ёshtё vlerё
domethёnёse nё jetёn reale por nё regresion ёshtё fillimi i analizёs kur suksesi i nxёnёsve
ёshtё 0.
2.429 tregon se sa ndikon suksesi i nxёnёsve pёr nivelin e motivimit tё tyre, dmth pёr ҫdo
notё rritje nё suksesin e nxёnёsve ka 2.429 njёsi rritjeje nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve.
P vlera ёshtё 0.00
Pra vlera ёshtё e njёjtё me P vlerёn e paraqitur nё tabelёn Anova 0.00
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0.00 < 0.05 pra hipoteza zero nuk qёndron.
3.4.10. Testimi i pyetjes kёrkimore #7
3.4.10.1 Testimi i korrelacionits midis gjinisё sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё tyre,
pёrmes pёrdorimit tё Testi t

Njё factor tjetёr, qё mund tё ndikojё nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve, pёrveҫ dy
faktorёve tё analizuar mё sipёr, moshёs dhe suksesit, ёshtё edhe gjinia. Pёr tё parё nёse
ekziston ndryshim domethёnёs midis mesatares sё niveli tё motivimit tё djemve dhe
mesatares sё nivelit tё motivimit tё vajzave u pёrdor testi t, pёrkatёsisht (Indipendent saples
t test) sepse variabёli gjinia ёshtё variabёl i pavarur.
Pyetja kёrkimore qё shtrohet nё kёtё rastё ёshtё:
A ekziston dallim statistikisht domethёnёs midis mesatares sё nivelit tё motivimit djemve
dhe vajzave?
Hipoteza zero e cila tetsohet ёshtё:
Ho: mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve para aplikimit tё vlerёsimit formues =
mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave para aplikimit tё vlerёsimit formues. Dmth
mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nuk janё statistikisht tё ndryshme.
Hipoteza alternative ёshtё:
Ha: mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve ≠ mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave.
Dmth mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve janё statistikisht tё ndryshme.
Tabela 149. Mesatarja e nivelit tё motivimi tё vajzave dhe djemve para aplikimit tё vlerёsimit formues.

Group Statistics

Niveli i

Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajza

N
Mean
63 6.4286

Std.
Deviation
3.92968

Std. Error
Mean
.49509
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motivimit tё
Djem
52 4.6731
3.74543
.51940
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё parё
tё studim rastit,
para aplikimit
tё vlerёsimit
formues
Nga talela mё sipёr shohim se mestarja e nivelit tё motivimit tё vajzave 6.42 dhe mesatarja
e motivimit tё djemve 4.67 nuk nuk ёshtё e njёjtё. Nё pjesёn e parё tё studim rastit, pra
para aplikimit tё vlerёsimit formues mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave ёshtё mё e
lartё se mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve. Pёr tё parё nёse ndryshimi mesatareve tё
nivelit tё motivimit tё vajzave dhe djemve ёshtё statistikisht domethёnёs do tё analizohen
rezultatet e paraqitura nё tabelёn mё poshtё.
Tabela 150. Tabela e t testit
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig. (2-

F
Niveli i

Equal

motivimit tё variances

.631

Sig.
.429

T

Df

2.43 113

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Difference
Loёer

Upper

.016

1.75549

.72089

.32728

3.18371

1.75549

.71756

.33355

3.17744

5

nxёnёsve

assumed

gjatё pjesёs

Equal

2.44 110.64 .016

sё parё tё

variances

6

studim

not assumed

4

rastit, para
aplikimit tё
vlerёsimit
formues

Tabela mё sipёr paraqet F testin 0.631 dhe p-vlerёn pёr kёtё F test qё ёshtё 0.42. Pёr ҫdo p
> 0.05 mund tё supozojmё pёr mospёrputhje tё barabarta (Equal variances assumed). Nё
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rastin tonё, pasiqё koeficienti i domethёnies statistikore pёr kёtё test ёshtё 0.429 > 0.05
mund tё supozojm pёr mospёrputhje tё barabarta dhe pёrdorim rezultatet e paraqitura nё
rreshtin e parё. Pra t testi ёshtё 2.43 dhe koeficienti i domethёnies statistikore pёr kёtё t test
ёshtё p = 0.016
Nёse p < 0.05 refuzohet hipoteza zero, dhe nё kёtё rast 0.01< 0.05
Pra refuzohet hipoteza zero qё mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve ёshtё e barabartё
me mesataren e nivelit tё motivimit tё vajzave, mund tё thuhet qё mesataret e nivelit tё
motivimit tё nxёnёsve janё statistikisht tё ndryshme.
Testi t (independent samples t test) u pёrdor edhe nё pjesёn e tretё tё studim rastit, pra pas
aplikimit tё vlerёsimit formues pёr tё analizuar dallimin midis mesatareve tё nivelit tё
motivimit tё tё dy gjinive. Krahasimi i rezultateve tё tё dy t testeve, para dhe pas aplikimit
tё vlerёsimit formues paraqesin dallimin qё ekziston midis mesatareve tё dy gjinive dhe
nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues.
Pyetja kёrkimore qё shtrohet nё kёtё rastё ёshtё:
A ekziston dallim statistikisht domethёnёs midis mesatares sё nivelit tё motivimit tё
djemve dhe vajzave?
Hipoteza zero e cila tetsohet ёshtё:
Ho: mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve pas aplikimit tё vlerёsimit formues =
mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave pas aplikimit tё vlerёsimit formues. Pra
mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nuk janё statistikisht tё ndryshme.
Hipoteza alternative ёshtё:
Ha: mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve ≠ mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave.
Pra mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve janё statistikisht tё ndryshme.
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Tabela 151. Mesatarja e nivelit tё motivimi tё vajzave dhe djemve.

Group Statistics
Gjinia e
pjesёmarrёsve
Vajza
Djem

N
Mean
63 10.6349
52 8.7885

Std.
Deviation
4.48762
4.73343

Std. Error
Mean
.56539
.65641

Niveli i
motivimit tё
nxёnёsve gjatё
pjesёs sё tretё
tё studim rastit,
pas aplikimit tё
vlerёsimit
formues
Nga talela mё sipёr shohim se mestarja e nivelit tё motivimit tё vajzave 10.63 dhe
mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve 8.788 nuk nuk ёshtё e njёjtё. Pas aplikimit tё
vlerёsimit formues, mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave ёshtё mё e lartё sё mesatarja
e nivelit tё motivimit tё djemve. Pёr tё parё nёse ndryshimi i mesatareve tё nivelit tё
motivimit tё vajzave dhe djemve ёshtё statistikisht domethёnёs do tё analizohen rezultatet e
paraqitura nё tabelёn mё poshtё.
Tabela 152. Tabela e t testit
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig. (2-

F
Niveli i

Equal

motivimit tё variances
nxёnёsve

1.022

Sig.
.314

T

df

2.14 113

tailed)
.034

Mean

Std. Error

Difference Difference
1.84646

.86189

Difference
Loёer
.13890

Upper
3.55402

2

assumed
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gjatё pjesёs

Equal

2.13 106.51 .035

sё tretё tё

variances

1

studim

not assumed

1.84646

.86633

.12896

3.56395

8

rastit, pas
aplikimit tё
vlerёsimit
formues

Tabela mё sipёr paraqet F testin 1.02 dhe p-vlerёn pёr kёtё F test qё ёshtё 0.31. Pёr ҫdo p >
0.05 mund tё supozojmё pёr mospёrputhje tё barabarta (Equal variances assumed). Nё
rastin tonё, pasiqё koeficienti i domethёnies statistikore pёr kёtё F test ёshtё 1.02 > 0.05
mund tё supozojm pёr mospёrputhje tё barabarta dhe pёrdorim rezultatet e paraqitura nё
rreshtin e parё. Pra t testi ёshtё 2.14 dhe koeficienti i domethёnies statistikore pёr kёtё t test
ёshtё p = 0.034
Nёse p < 0.05 refuzohet hipoteza zero, nё kёtё rast 0.034 < 0.05
Pra refuzohet hipoteza zero qё supozon se mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nuk
janё statistikisht tё ndryshme dhe mund tё thuhet qё mesataret e nivelit tё motivimit tё
nxёnёsve janё statistikisht tё ndryshme.
Nga krahasimi i mesatareve tё nivelit tё motivimin tё nxёnёsve vёrehet se mesatarja e
nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesё e parё tё studim rastit janё mё tё ulta nё krahasim
me mesataret e nivelit tё motivimit tё tyre nё pjesёn e tretё tё studim rastit. Pra pas
aplikimit tё vlerёsimit formues, ka njё rritje tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve. Por edhe
para edhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues mesataret e nivelit tё motivimit tё vajzave dhe
djemve janё tё ndryshme.
Krahasimi i mesatareve tё nivelit tё motivimit tё djemve dhe vajzave para dhe pas aplikimit
tё vlerёsimit formues, paraqet ndryshimin nё mes mesatareve tё nivelit tё motivimit tё
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djemve dhe vajzave para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues. Nga tabelat e mёsipёrme
shohim se edhe para edhe pas aplikimit tё vlёrёsimit formues, mesatarja e nivelit tё
motivimit tё vajzave ёshtё mё e lartё se mesatarja e nivelit tё motivimit tё djemve.
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KAPITULLI IV: PЁRFUNDIMET
Pёrfundimet pёr kёtё studim u realizuan nё bazё tё tё dhёnave tё mbledhura me anё tё
metodave tё ndryshme. Ndikimi i vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve pёr tё
mёsuar u pa nga disa pikёpamje. Mёsues, nxёnёs dhe prindёr mbushёn pyetёsorёt e
pёrgatitur pёr kёtё studim. Pasiqё mёsuesit dhe nxёnёsit janё direkt tё pёrfshirё nё procesin
e mёsimdhёnies dhe mёsimnxёnies, ato u intervistuan pёr tё dhёnё nё mёnyrё mё tё
zgjeruar mendimin e tyre. Mbledhja e tё dhёnave nё teren u be edhe pёrmes vёzgimeve
gjatё orёve mёsimore. Ndёrsa pёr tё parё ndikim e vlerёsimit formues nё motivim e
nxёnёsve pёr tё mёsuar njё gjuhё tё huaj, nё kёtё rast gjuhёn angleze u realizua studim
rasti. Krahasimi i nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit
formues paraqet ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve.

4.1. Pёrfundimet nga intervistat
4.1.1 Pёrfundime pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve sipas
pёrgjigjeve tё mёsuesve tё intervistuar

Mёsuesit dhe nxёnёsit u pёrgjigjёn nё pyetje tё ngjashme. U intervistuan 88 mёsues dhe
150 nxёnёs. Pёr tu paraqitur nё mёnyrё sa mё tё qartё në pёrgjigjjet e mёsuesve dhe
nxёnёsve u pёrdor kodimi i pёrgjigjeve. Nga pёrgjigjjet e mёsuesve nё intervistat e
realizuara vёrejmё se shumica e mёsuesve e konsiderojnё vlerёsimin si njё mjet shumё
delikat, i cili mund tё ndikojё nё motivimin e nxёnёsve, ato thonё se nёse mёsuesit do tё
pёrdorin vlerёsimin me qёllim pёr motivimin e nxёnёsve ato duhet tё kenё shumё kujdes
sepse vlerёsimi nё tё njёjtёn kohё mund tё ketё edhe ndikim pozitiv edhe ndikim negativ.
Nga ana tjetёr vetёm njё numёr i vogёl i tё intervistuarve nuk e shohin vlerёsimin si ndёr
faktorёt mё tё rёndёsishёm qё ndikon nё motivimin e nxёnёsve. Nё bazё tё pёrgjigjeve tё
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mёsuesve nuk mund tё pёrgjithёsohet ndikimi i vlerёsimit formues, nuk mund tё thuhet nё
mёnyrё tё prerё se vlerёsimi ndikon pozitivisht apo negativisht. Mёsuesit shprehen se
vlerёsimi nuk ndikon te tё gjithё nxёnёsit nё tё njёjtёn mёnyrё,ajo varet nga nxёnёsit, nga
niveli i motivimit qё ato kanё paraprakisht, poashtu edhe nga ajo se ҫfarё vlerёsimi marrin
ato. Pra, fillimisht nxёnёsit duhet tё jenё disi tё motivuar qё faktorёt e tjerё qё mund tё
pёrdorin mёsuesit tё ndikojnё mё shumё nё motivimin e tyre, sepse nёse ato nuk do tё jenё
tё motivuar, vlerёsimi formues nuk do tё ndikojё nё motivimin e tyre, sepse nxёnёsit nuk
do tё paraqesin inters pёr vlerёsimin, sepse nuk kanё kurfarё intesimi pёr mёsim. Vlerёsimi
nuk luan ndonjё rol nё motivimin e nxёnёsve tё demotivuar, ndёrsa pёr nxёnёsit e tjerё qё
mund tё jenё pak tё motivuar, tё motivuar apo shumё tё motivuar vlёrёsimi mund tё
ndikojё edhe pozitivisht edhe negativisht varёsish se ҫfarё vlerёsimi marrin ato, nёse marrin
njё vlerёsimin qё atyre ju pёlqen ose njё notё tё mirё ajo i motivon ato pёr tё mёsuar mё
tepёr, por nga ana tjetёr njё vlerёsim mё i ulёt nga ai qё kanё pritur nxёnёsit mund ti
demotivoj ato, por ndodh edhe e kundёrta njё notё e dobёt mund tё jetё shkas pёr ti bёrё
nxёnёsit qё tё punojnё mё shumё pёr të arritur suksesin e dёshiruar. Faktorёt qё mund tё
ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve janё tё shumё dhe atё janё edhe faktor brenda shkollёs
edhe faktor jashtё saj. Vlerёsimi formues si njё nga faktorёt qё mund tё ndikojё nё
motivimin e nxёnёsve mund tё ketё edhe ndikim negativ edhe ndikim pozitiv nё motivimin
e nxёnёsve gjё qё varet edhe nga faktor tё tjёrё si: nga mёnyra se si e aplikon mёsuesi/ ja
kёtё llojё vlerёsimi ashtu edhe nga mёnyra se si e pranon nxёnёsi vlerёsimin
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4.1.2 Pёrfundime pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve sipas
pёrgjigjeve tё nxёnёsve tё intervistuar

Pёr kёtё studim u intervistuan 150 nxёnёs tё cilёt u pёrgjigjёn nё pesё pyetjet e intervistёs.
Kodimi u pёrdor pёr ti paraqitur nё mёnyrё sa mё tё qartё analizat e pёrgjigjeve tё
nxёnёsve. Nё bazё tё pёrgjigjeve tё nxёnёsve mund tё pёrfundohet se vlerёsimi ndikon nё
motivimin e nxёnёsve por nuk mund tё vihet nё njё pёrfundim tё prerё se vlerёsimi ndikon
pozitivisht ose negativisht, pra hipoteza e studimit pranohet pjesёrisht. Shumica e nxёnёsve
thonё se vlerёsimi i ka bёrё tё ndihen edhe mirё edhe keq, disa tё tjerё thonё se vlerёsimi ka
patur vetёm ndikim pozitiv ndёrsa ka edhe nga ato, edhe pse nё numёr mё tё vogёl, qё nuk
e konsiderojnё vlerёsimin fare tё rёndёsishёm pёr motivimin e tyre. Vlerёsimi nga shohёt e
klasёs, nga ana e nxёnёsve shihet me njё sy mё pozitivё nё krahasim me vlerёsimin e marrё
nga mёsuesi/ja. Tё vlerёsojnё shokёt e klasёs ёshtё konsideruar si mё e pranueshme nga
nxёnёsit sesa tё vlerёsohen nga shokёt e klasёs dhe sidomos kur shokёt e klasёs qё i
vlerёsojnё ato nuk janё tё mirё nё mёsime. Pёr disa nxёnёs nuk ka asgjё me interes as nё
vlerёsimin e shokёve tё klasёs dhe as nё vlerёsimin nga shokёt e klasёs. Edhe pse pёr disa
nxёnёs nuk ёshtё me rёndёsi pjesёmarrja nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit pёr
shumicёn prej tyre ajo ёshtё njё kёnaqёsi shumё e madhe, qё i bёnё tё rёndёsishёm nё klasё
dhe i vendon ato pёrpara njё pёrgjegjёsie qё duhet respektuar. Poashtu informimi me
kriteret e vlerёsimit para se ato tё vlerёsohen ndikon shumё pozitivisht te shumica e
nxёnёsve tё cilёt i bёnё tё ndihen tё sigurt nё vetёvete. Ekzistojnё edhe faktorё mbrenda
shkollёs edhe jashtё saj qё ndikojnё nё motivimin e nxёnёsve dhe vlerёsimi ёshtё njё prej
tyre.
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Nga analizimi i intervistave tё mёsuesve dhe nxёnёsve arrihet nё pёrfundim se, hipoteza e
studimit, se vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve qёndron
pjesёrisht, pasiqё nё bazё tё pёrgjigjeve tё tё intervistuarve thuhet se vlerёsimi formues
ndikon nё motivimin e nxёnёsve, por nuk qёndron pjesa tjetёr, pra nuk mund tё thuhet se ai
ndikon pozitivisht pasiqё shumica e tё intervistuarve thonё se vlerёsimi formues mund tё
ndikojё edhe pozitivisht edhe negativisht nё motivimin e nxёnёsve. Ndёrsa nёnhipoteze e
studimit, se vlerёsimi formues ka tё njёjtin ndikim nё motivimit e tё gjithё nxёnёsve
refuzohet , pasiqё sipas tё intervistuarve, vlerёsimi formues mund tё ketё ndikim shumё
pozitiv nё motivimin e disa nxёnёsve mirёpo nga ana tjetёr ai mund tё mos ketё aspak
ndikim ose pёr mё tepёr mund edhe tё ketё ndikim negativ nё motivimin disa nxёnёsve tё
tjerё.

4.2. Pёrfundimet nga pyetёsorёt
Pyetёsorёt si njё nga instrumentet pёr mbledhjen e tё dhёnave pёr kёtё kёrkim u plotёsuan
nga mёsues, nxёnёs dhe prindёr. Rezultatet nga kёto pyetёsor u paraqitёn nё tabela me anё
tё programit kompjuterik SPSS.
4.2.1. Pёrfundime pёr ndikimin e vlerёsimt formues nё motivimin e nxёnёsve nё bazё
tё pёrgjigjeve tё mёsuesve nё pyetёsor

Pyetёsorёt e mёsuesve u plotёsuan nga 188 mёsues. Tё dhёnat e kёtyre pyetёsorёve u
paraqitёn fillimisht nё tabela qё japin statistikёn pёrshkruese. Pastaj tё dhёnat paraqiten nё
tabela tё kombinuara sipas grupeve tё mёsueve tё klasifikuar nё bazё tё eksperiencёs sё tyre
si mёsues. Nga tё dhёnat e pyetёsorёve shihet se tё gjithё mёsuesit u pёrgjigjёn nё tё gjitha
pyetjet e pyetёsorit. Nga rezultatet e tabelave mund tё pёrfundohet se shumica e mёsuesit
mendojnё se vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve.
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4.2.1.1 Pёrfundime pёr korrelacionin midis eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
opinionit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuara nё pyetёsore

Pёr tё parё nёse ekzistonё njё korrelacion nё mes eksperiencёs nё punёs tё mёsuesve dhe
pёrgjigjeve tyre nё pyetjet e pyetёsorit u pёrdor Kendall’s tau. Nga rezultatet e testeve jo
parametrike Kendall’s tau pёr pyetjet e pyetёsorit tё mёsuesve shihet se koeficientёt e
korrellacionit janё numra negativ tё cilёt nuk ndryshojnё shumё nё mes tyre, - 0.50, - 0.53,
- 0.48, - 0.47, - 0.49, -0.50, - 0.44. Nё mes eksperiencёs nё punё tё mёsuesve dhe
pёrgjigjeve nё tё gjitha pyetjet e pyetёsorit tё mёsuesve ekziston njё korrelacion negativ qё
do tё thotё se me rritjen e njёrit variabёl, zvogёlohet variabёli tjetёr, dhe forca e
korrealcionit ёshtё mesatare. Pra me rritjen e eksperiencёs nё punё tё mёsuesve, zvogёlohet
mёndimi pozitiv pёr pyetjet e bёra. Mёsuesit me mё pak vite eksperiencё pune mendojnё se
vlerёsimi ka shumё ndikim nё motivimin e nxёnёsve.
4.2.2. Pёrfundime pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve, sipas
pёrgjigjeve tё nxёnsёve nё pyetёsor

Pyetёsori i nxёnёsve u plotёsua nga 572 nxёnёs. Fillimisht tё dhёnat u paraqitёn nё tabela
qё japin statistikёn pёrshkruese, dhe nё bazё tё tё dhёnave tё tabelave, shumica e nxёnёsve
pohojnё se vlerёsimi formues ka patur ndikim nё motivimin e tyre, gjё qё vёrteton
hipotezёn kryesore.
4.2.2.1. Pёrfundime pёr korrelacionin midis gjinisё dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ҫёshtjet
e trajtuara nё pyetёsor

Tabelat e kombinuara praqesin fillimin e analizёs sё tё dhёnave, ato tregojnё raportin nё
mes djemve dhe vajzave nё pёrgjigjet e tyre pёr pyetjet e pyetёsorit
Nga tabelat e kombinuara mund tё pёrfundohet se nuk ka ndryshim tё madhё midis
pёrgjigjeve tё nxёnёsve tё tё dy gjinive.
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Mann Ёhitney U test u pёrdor pёr tё gjetur nёse ekziston dallim statistikisht domethёnёs
midis mendimit tё djemve dhe vajzave nё pёrgjigjet e tyre pёr pyetjet e pyetёsorit. Pёr N1=
316, N2= 256, P vlera qё paraqitet pёr tё gjitha pёrgjigjet e pyetёsorit ёshtё mё e madhe se
0.05 dmth nuk ekziston diferencё statistikisht domethёnёse nё mesataret e mendimit tё
djemve dhe vajzave pёr tё gjitha ҫёshtjet e trajtuara nё pyetjet e pyetёsorit.
4.2.2.2. Pёrfundime pёr korrelacionin midis klasёs dhe opinionit tё nxёnёsve pёr ҫёshtjet
e trajtuara nё pyetёsor

Nё bazё tё tabelave tё kombinuara qё praqesin fillimin e analizёs sё tё dhёnave si dhe
korrelacionin midis klasёs nё tё cilёn ndodhen dhe pёrgjigjeve tё nxёnёsve nё pyetёsor,
nuk ka ndonjё ndryshim tё madhё nё pёrgjigjet e nxёnёsve tё ndarё nё grupe nё bazё tё
klasёs.
Kandell’s tau u pёrdor pёr tё testuar tё njёjtin korrelacion, korelacionin qё ekzistonё nё mes
klasёs nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe pёrgjigjeve nё pyetjet e pyetёsorit, nё shumicёn e
rasteve, nё 9 nga 11 mundёsit e paraqitjes sё korrelacionit tё klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe mendimit tё tyre pёr ҫёshtjet e trajtuera nё pyetёsor, ka njё korrelacion tё
dobёt pozitiv, dhe nё dy raste paraqitet korrelacion i dobёt por negativ, pra me rritjen e
njёrit variabёl zvogёlohet variabёli tjetёr. Pёveҫ njёrit rast dhe atё, korrelacionit tё klasёs
nё tё cilёn ndodhen nxёnёsit dhe mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё
pjesёmarrja e nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin e nxёnёsve,
ku p = 0.001, ka korrelacion statistikisht domethёnёs midis klasёs nё tё cilёn ndodhen
nxёnёsit dhe mendimit tё nxёnёsve pёr ndikimin qё mund tё ketё pjesëmarrja e nxënësve në
përcaktimin e kritereve të vlerësimit në motivimin e nxënësve, nё tё gjitha rastёt e tjera, pёr
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tё gjithё pyetjet tjera tё pyetёsorit, p > 0.05 dmth nuk ka korrelacion statistikisht
domethёnёs.
4.2.3. Pёrfundime pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve sipas
pёrgjigjeve tё prindёrve nё pyetёsor

Pyetёsori i prindёrvr u plotёsua nga 560 prindёr. Nga analizimi i tё dhёnat tё pyetёsorit tё
prindёrve, vёrehet se prindёrit kanё qёndruar nё mёnyrё neutral pёr ҫёshtjet e trajtuara nё
pyetёsor. Shumica e prindёrve nё tё gjitha pyetjet kanё parё si mё tё arsyeshme, nga
mundёsitё e dhёna pёr tё zgjedhur, tё zgjedhin: as ndikim pozitiv as ndikim negativ, dhe nё
pyetjen e tretё dhe tё katёrt, kanё zgjedhur mundёsinё asnjёra nga mundёsit e trajtuara nё
ato pyetje. Kёto pёrgjigje tregojnё njё mospёrcaktim tё prindёrve pёr tё mbajtur njё
qёndrim pozitiv apo negativ ndaj temave tё trajtuar nё pyetjet e pyetёsorit. Kjo gjё qё mund
tё ndodhё ngase ato mund tё mos jenё tё informuar pёr ndikimin qё mund tё ketё
vlerёsimin mё motivimin e fёmijёve tё tyre ose thejshtë nga dёshira e tyre pёr tё mos anuar
nga asnjёra anё. Si rrjedhoj, nё bazё tё pyetёsorit tё prindёrve, hipoteza e kёtij studimi, se
vlerёsimi formues ndikon nё motivimin e nxёnёsve nuk qёndron, poashtu nuk qёndron as
nёn hipoteza qё vlerёsimi formues ka tё njёjtin ndikim nё motivimin e tё gjithё nxёnёsve.

4.3. Pёrfundime pёr ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e
nxёnёsve nё bazё tё vizitave gjatё orёve mёsimore
Pёr tё parё nga afёr aplikimin e vlerёsimin nё klasё si dhe ndikimin e tij nё motivimin e
nxёnёsve, u vёzhguan 21 orё mёsimore. Nё bazё tё tё dhёnave tё marra nё orёt e
vёzhguara mund tё pёrfundohet se nё shumicёn e orёve tё vёzhguara dhe atё nё 17 prej 21
orёve vlerёsimi ishte pjesё e orёs mёsimore. Por, vlerёsimi i nxёnёnsve bёhej kryesisht
gojarisht, nё krahasim me fitbek-un e dhёnё gojarisht, fitbeku me shkrim , vetёvlerёsimi
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dhe vlerёsimi i shokёve tё klasёs ishte pjesё e mё pak orёve mёsimore. Sipas vёzhgimeve
gjatё orёve mёmsimore vёrehej se vlerёsimi ndikonte nё motivimin e nxёnёsve. Kishte
reagime tё ndryshme tё nxёnёsve, qё vinin si pasojё e ndikimit tё vlerёsimit nё motivimin e
tyre. Pasi ato kishin marrё vlerёsim qoftё edhe thjeshtё pёr detyrat e shtёpisё, edhe pse nё
numёr tё vogel, por prap kishte nxёnёs qё shprehnin emocione pozitive, por edhe negative
nga vlerёsimi pёr detyrat e shtёpisё. Nё bazё tё vёzhgimeve mund tё thuhet se vlerёsimi
gojarisht poashtu ndikon nё motivimin e nxёnёsve, pas komenteve, vёrejtjeve, apo
sygjerimeve tё dhёna gojarisht shihet se shumica e nxёnёsve nuk mund ta fshehin atё se si
vlerёsimi i bёn tё ndihen. Pёr shumicёn e nxёnёsve fitbeku me shkrim kishte ndikim pozitiv
pasiqё, edhe pse disa nxёnёs mund tё mos ishin realisht tё interesuar ta kuptojnё fitbek-un,
shumica e nxёnёsve ishin tё interesuar pёr tё pёrdorur atё nё mёnyrёn e duhur. Ndikim
pozitiv nё motivimin e nxёnёsve kishte pjesёmarra e tyre nё vlerёsim. Njё numёr i vogёl i
nxёnёsve nuk ishin tё interesuar, por pёr pjesёn mё tё madhe tё nxёnёsve pjesёmarrja e tyre
nё vlerёsimin e shokёve tё klasё ose edhe vlerёsimin e punёs sё tyre, bёnte pjesё nё
aktivitetet mё tё dёshiruara tё nxёnёsve, tё cilat i kryejn me shume dёshirё gjatё orёs
mёsimore. Pra, nё bazё tё vёzhgimeve gjatё orёve mёsimore mund tё pёrfundohet se
vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve nё klasё. Vlerёsimi i
nxёnёsve ёshtё pjesё e tё gjitha kurikulave tё lёndёve tё vёzhguara edhe nё 17 prej 21 orёve
tё vёshguara nё pёrgatitjen ditore mёsuesit e kanё pёrfshirё vlerёsimin si element tё planit
ditor dikush mё nё pёrgjithёsi e dikush mё nё detaje.

4.4. Pёrfundimet nga studim rasti
Pёr tё parё nё mёnyrё mё tё drejtёpёrdrejtё ndikimin qё do tё kishte vlerёsimi formues nё
motivimin e nxёnёsve u realizua njё studim rasti ku morёn pjesё 115 tё shkollave fillore.
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Krahasimi i nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para dhe pas aplikimit tё vlerёsmit formues
paraqet ndikimin qё ka patur vlerёsimi formues nё motivimin e nxёnёsve. Pёr analizimin e
tё dhёnave u pёrdor programi komprjuterik SPSS, nёpёrmjet tё cilit janё paraqitur tё dhёnat
nё tabela pёr statistika pёrshkruese, tabela tё kombinuara si dhe teste parametrike dhe jo
parametrike. Nga tabelat me statistika pёrshkruese shihet se numri i vajzave pjesёmarrёse,
63 ёshtё mё i madhё nё krahasim me numrin e djemve qё ёshtё 52.
4.4.1. Pёrfundime pёr nёnhipotezёn e studimit, vlerёsimi formues ndikon nё mёnyrё
tё njёjtё te tё gjithё nxёnёsit

Pёr tё studiuar nёnhipotezёn, se vlerёsimi formues ka tё njёjtin ndikim te tё gjithё nxёnёsit,
u analizuan tё dhёnat e marra nga tabelat e frekuencave dhe paraqitjet grafike pёr lёvizjet e
nxёnёsve nёpёr grupe ku ishin te klasifikuar nё bazё tё nivelit tё tyre tё motivimit dhe nё
bazё tё tё dhёnave, nёnhipoteza se vlerёsimi formues ka tё njёjtin ndikim nё motivimin e tё
gjithё nxёnёsve nuk qёndron, pasiqё nё krahasimin e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve, para
dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues vёrehet se vlerёsimi formues nuk ka patur tё njёjtin
ndikim te tё gjithё nxёnёsit. Pёr nxёnёsit e demotivuar nuk ka pothuajse aspak ndikim nё
motivimin e tyre pёr tё mёsuar, pёr disa nxёnёs tё grupeve pak tё motivuar dhe tё motivuar
vlerёsimi formues nuk ka patur ndikim, por pёr shumicёn e tyre ka patur ndikim pozitiv dhe
pёr nxёnёsit shumё tё motivuar ka patur ndikim shumё pozitiv.
4.4.2 Pёrfundime pёr hipotezёn, vlerësimi formues ndikon pozitivisht në motivimin e
nxënësve për të nxënë në gjuhën angleze, nё bazё tё testit Wilcoxon

Testi Wilcoxon u pёrdorë pёr tё analizuar mesataret e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё
tre pjesёt e studim rastit. Krahasimi i nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё tё tre pjesёt e
studimit paraqet ndikimin e vlerёsimit formues nё motivimin e nxёnёsve.
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Me anё tё kёtij testi u testuan tё tre hipotezat zero qё ngrihen pёr tё tre rastet e mundshme
pёr krahasim:
Pёr, Ho: nuk ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs
sё parё dhe tё dytё tё studim rastit, rezulton qё Z= -4.79, p = 0, pra refuzohet hipoteza zero.
Pёr, Ho: nuk ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs
sё dytё dhe tё tretё tё studim rastit, rezulton qё Z = -6.00, p = 0, pra refuzohet hipoteza zero
Pёr, Ho: nuk ka ndryshim nё vlerёn mesatare tё nivelit tё motivimit tё nxёnёsve gjatё pjesёs
sё parё dhe tё tretё tё studim rastit, rezulton qё Z = -7.68, p = 0, pra refuzohet hipoteza
zero.
Si rrjedhojё mund tё pёrfundohet se vёrtetohet hipoteza e studimit pasi ka ndryshim nё
nivelin e motivimit tё nxёnёsve nga njё pjesё e studim rastit nё tjetrёn. Vlerёsimi ndikon nё
motivimin e nxёnёsve pёr tё mёsuar, qё nё krahasimin e pjesё sё parё me tё dytёn, ku
nxёnёsit u informuan se do tё vlerёsoheshin, dhe poashtu ndikimi i vlerёsimit formues nё
dy rastet e tjera tё krahasuara.
4.4.3. Pёrfundime pёr hipotezёn, vlerësimi formues ndikon pozitivisht në motivimin e
nxënësve për të nxënë në gjuhën angleze nё bazё tё Paired sample t-test

Krahasimi i nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe tё tretё tё studim rastit me
ana tё pёrdorimit tё Paired sample t test praqet ndikimin e vlerёsimit formues nё nivelin e
motivimit tё nxёnёsve Pyetja kёrkimore qё ngrihet nё kёtё rastё ёshtё:
A ka ndryshim tё dallueshёm nё nivelin e motivimit tё nxёnёsve pёr tё mёsuar gjuhёn e
huaj, para dhe pas aplikimit tё vlerёsimit formues?
Hipoteza zero e cila testohet ёshtё:
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Pёr, Ho: mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para aplikimit tё vlerёsimit formues=
mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve pas aplikimit tё vlerёsimit formues, rezulton qё
ndryshimi i mesatareve ёshtё -4.16, koeficienti i korrelacionit ёshtё 0.86 dmth nxёnёsit qё
kanё patur nivel tё lartё tё motivimit nё pjesёn e parё tё studim rastit kanё pёrsёri nivel tё
lartё edhe nё pjesёn e dytё tё studim rastit, t=-19.31,df = 114, p=0 dmth hipoteza nuk
pranohet.
Pasi mesatarja e nivelit tё motivimit tё nxёnёsve nё pjesёn e parё dhe tё tretё tё studim
rastit nuk ёshtё e njёjtё, por me njё ndryshim prej -4.16 mund tё pёrfundohet se vlerёsimi
ka patur ndikim nё motivimin e nxёnёsve, pra vёrtetohet hipoteza e studim rastit se
vlerёsimi formues ndikon pozitivisht nё motivimin e nxёnёsve.
4.4.4 Pёrfundime pёr korrelacionin midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve
nga pёrdorimi i korrelacionit tё Pearson-it

Faktorё tё ndryshёm brenda dhe jashtё shkollёs mund tё ndikojnё nё motivimin e
nxёnёsve. Korellacioni Pearson-it qё u pёrdorë pёr tё testuar korrelacionin qё mund tё
ekzistoj nё mes moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё tyre tё motivimit u aplikua dy herё edhe
nё fillim edhe nё fund tё studim rastit. Rezultatet nga Korrelacioni i Perason-it pёr
korrelacionit midis moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para studim rastit janё: r
(113) = 0.024, p= 0.79 dhe pas studim rastit r (113) = 0.008, p=0.93 . Pra, korrelacioni nё
mes moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve ёshtё korrelacion pozitiv, i
dobёt dhe i parёndёsishm. p vlerat nga korrelacioni i Pearson-it para dhe pas aplikimit tё
studim rastit paraqesin mungesё tё dukshme tё domethёnies statistikore.
4.4.5. Pёrfundime pёr korrelacionin midis moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit
tё tyre nё bazё tё regresionit
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Pёrmes pёrdorimit tё regresionit qё u pёrdorë para dhe pas studim rastit, rezultoi qё para
aplikimit tё studim rastit R= 0.02, 𝑅 2 =0.001, p=0.79 dhe rezultate tё ngjajshme paraqiten
nga regresioni edhe pas aplikimit tё studim rastit, R= 0.008, 𝑅 2 =0.001, p=0.93. Pra, edhe
para edhe pas aplikimit tё studim rastit niveli i motivimit tё nxёnёsve shpjegohet nga
faktorё tё tjerё. Nga p vlerat resulton qё nuk ka domethёnie statistikishtë domethёnёs nё
mes moshёs dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Edhe nga aplikimi i korrelacionit tё Pearson-it edhe nga aplikimi i regresionit mund tё
pёrfundohet qё aplikimi i vlerёsimit formues nuk ka ndikuar nё korrelacionin nё mes
moshёs sё nxёnёsve dhe nivelit tё tyre tё motivimit, para dhe pas aplikimit tё studim rastit,
korrelacion qё nuk ka domethёnie statistikore as para as pas aplikimit tё studim rastit.
4.4.6. Pёrfundime pёr korrelacionin midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit
tё tyre nё bazё tё korrelacionit tё Pearson-it

Suksesi i nxёnёsve mund tё jetё njё faktor tjetёr qё mund tё ndikojё nё motivimin e
nxёnёsve. Koeficienti i Pearson-it qё u pёrdorë pёr tё testuar korrelacionin qё mund tё
ekzistoj midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё tyre tё motivimit u aplikua dy herё edhe
nё fillim edhe nё fund tё studim rastit. Rezultatet nga Korrelacioni i Perason-it pёr
korrelacionit nё mes suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve para studim rastit janё: r
(113) = .80, p= 0 dhe pas studim rastit r (113) = .71, p=0. Pra, korrelacioni nё mes sukesit
tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve ёshtё korrelacion pozitiv dhe i fortё.
Hipoteza zero para dhe pas aplikimit tё studim rastit, qё nuk ekziston lidhje statistikisht
domethёnёse nё mes suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve, nuk qёndron.
4.4.7. Pёrfundime pёr korrelacionin midis suksesit tё nxёnёsve dhe nivelit tё motivimit
tё tyre nё bazё tё regresionit
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Pёrmes pёrdorimit tё regresionit qё u pёrdor para dhe pas studim rastit rezultoi qё
fillimisht, para aplikimit tё studim rastit R= 0.80, 𝑅 2 =0.64, p=0 dhe rezultate jo shumё tё
ndryshme paraqiten nga regresioni edhe pas aplikimit tё studim rastit, R= 0.71, 𝑅 2 = 0.50,
p=0. Pra para aplikimit tё studim rastit pёr 64.0% tё rasteve suksesi ёshtё domethёnёs pёr
nivelin e tyre tё motivimit dhe pas aplikimit tё studim rastit pёr 50.0% tё rasteve suksesi
ёshtё domethёnёs pёr nivelin e tyre tё motivimit. Nga p vlerat resulton qё ekziston
marrёdhёnie statistikisht domedhёnёse midis suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
Edhe nga aplikimi i korrelacionit tё Pearson-it edhe nga aplikimi i regresionit mund tё
pёrfundohet se edhe para edhe pas aplikimit tё studim rastit suksesi i nxёnёsve ёshtё
domethёnёs pёr nivelin e tyre tё motivimit edhe pse nё pёrqindje pak mё tё vogёl pas
aplikimit tё studim rastit. Gjithashtu, edhe para edhe pas aplikimit tё studim rastit ekziston
korrelacion statistikisht domedhёnёse midis suksesit dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve.
4.4.8. Pёrfundime pёr korrelacionin midis gjinisё dhe nivelit tё motivimit tё nxёnёsve
nё bazё tё Testi- t

Pёrveҫ moshёs edhe suksesit tё nxёnёsve, njё faktor tjetёr qё mund tё ndikojё nё motivimin
e tyre ёshtё edhe gjinia. Testi t qё u aplikua pёr tё parё nёse ekziston ndryshim domethёnёs
midis mesatares sё niveli tё motivimit tё djemve dhe mesatares sё nivelit tё motivimit tё
vajzave zbuloi qё niveli i motivimit nё pjesёn e parё tё studim rastit para aplikimit tё
vlerёsimit formues ishte mё i lartё te vajzat ( M = 6.42, SD = 3.92) sesa te djemt (M = 4.67
, SD =3.74 ), t = (113) = 2.43, p=.016. Mund tё jemi 95% tё sigurt se diferenca e vёrtetё
mes tyre ёshtё CI =[0.32, 3.18]. I njёjti test u pёrdorë edhe pas studim rastit dhe rezultoi qё
niveli i motivimit ishte mё i lartё te vajzat ( M = 10.63, SD = 4.48) sesa te djemt ( M = 8.78

281

, SD =4.73 ), t = (113) = 2.14, p=.034. Mund tё jemi 95% tё sigurt se diferenca e vёrtetё
mes tyre ёshtё CI =[0.13, 3.55].
Pas aplikimit tё studim rastit ka nё ngritje tё nivelit tё motivimit edhe tё djemve edhe tё
vajzave. Por, mesatarja e nivelit tё motivimit tё vajzave ёshtё mё e lartё edhe para edhe pas
studim rastit nё krahasim me mesataren e nivelit tё motivimit tё djemve. Mesatarja e nivelit
tё motivimit tё vajzave pas alikimit tё vlerёsimit formues ёshtё pёr 4.21 mё e lartё se
mesatarja e nivelit tё motivimit tё tyre para aplikimit tё vlerёsimit formues, edhe mesatarja
e nivelit tё motivimit tё djemve ёshtё pёr 4.11 mё e lartё pas aplikimit tё vlerёsimit
formues. Pra, aplikimi i vlerёsimit fomrues ka ndikuar pozitivisht te tё dy gjinitё, pasi
niveli i motivimit tё tё dy gjinive ka rritje pas aplikimit tё vlerёsimit formues me ndryshim
tё vogёl vetёm prej 0.1.
4.4.9.Rekomandime

Vlerёsim dhe motivimi i nxёnёsve nё klasё kanё qenё dhe vazhdojnё tё jenё tema tё
rёndёsishme tё mёsimdhёnies dhe mёsimnxёnies qё kanё tёrhequr vёmёndjen e shumё
kёrkuesve tё kёsaj fushe. Edhe pse ekzistojnё shumё studime pёr vlerёsimin dhe motivimin
e nxёnёsve, ato janё pjesё e njё fushe tё gjёrё studimi me hapёsirё pёr tu studiuar dhe
gjithmon janё shumё aktuale.
E njёjta metodologji e pёrdorur nё kёtё studim, mund tё pёrdoret pёr studime nё tё ardhem
por me njё kampion mё tё madhё studimi, ose i njёjti studim mund tё realizohet nё ndonjё
qytet tjetёr.
Nё njё studim tjetёr mund tё studiohet ndikimi i vlerёsimit formues nё ҫёshtje tё tjera si:
ndikimi i vlerёsimit formues nё raportin mёsues-nxёnёs, nё raportin nxёnёs- nxёnёs, nё

282

krijimin e ndjenjёs sё vetёbesimit tё nxёnёsve nё klasё, nё atmosferёn nё klasё, arritjet e
nxёnёsve dhe tema tё ngjajshme si kёto.
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SHЁNIME

Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e fiktebekut gojor nё motimin e nxёnёsve

Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e fiktebek-ut me shkrim nё motimin e nxёnёsve
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Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e fitbek-ut qё nxёnёsit tё pёrmirёsohen dhe tё kenё sukses nё tё ardhmen

Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve nё pёrcaktimin e kritereve tё vlerёsimit nё motivimin
e nxёnёsve
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Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve informini i tyre me kriteret e vlerёsimit
pёrpara se ato tё vlerёsohen

Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve pёrdorimi i vetёvlerёsimit
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Tё dhёna tё paraqitura nё formё grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve pёrdorimi i vletёsimit tё shokёve tё
klasёs
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Tё dhёna tё paraqitura nё formёn e grafiku me vija pёr mendimin e djemve dhe vajzave pёr
ndikimin qё mund tё ketё nё motivimin e nxёnёsve pёrdorimi i vletёsimit nga shokёt e
klasёs
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Shtojca
Përdorimi i këtyre intsumenteve: 238 intervistave, 1320 pyetёsorёve dhe 21 ҫeklistave u
realizua gjatё viteve akademike 2013-2014, 2014-2015, në gjashtë shkolla fillore të rrethit
të Stugës: ,,Nuri Mazari” –Dollogozhdё, ,,Ashim Agushi” –Ladorishtё, ,,Orhan Xhemaili”Tatesh i Epërm, ,,Vëllezërit Milladinovci”- Struga, ,,Murat Labunishti”- Labunishte dhe
,,Zini Hani” –Veleshtë.
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Shtojca#1
Pytejet e intervistёs pёr mёsuesit
1.
A mund tё mё tregoni mё shumё pёr mendimin tuaj se ҫfarё ndikimi mund
tё ketё vlerёsimi i nxёnёsve nё motivimin e tyre?
2.
Ju thoni qё…. a mendoni se nё kёtё mёnyrё vlerёsimi ndikon te tё gjithё
nxёnёsit apo keni parasyshё ndonjë grup nxёnёsish kur jepni kёtё mendim?
3.
Po pёr nxёnёsit e tjerё qё mund tё jenё (tё demotivuar, pak tё motivuar, tё
motivuar ose shumё tё motivuar), ҫfarё ndikimi mund tё ketё vlerёsimi nё motivimin
e tyre?
4.
Duke menduar pёr mёnyrёn se si ju i vlerёsoni nxёnёsit, ҫfarё mendoni se
ndikon mё shumё nё motivimin e tyre?
5.
A mendoni se aplikimi i vlerёsimit formues ndikon nё tё njёjtёm mёnyrё pёr
tё gjithё nxёnёsit? Pse?
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Shtojca#2
Pyetjet e intervistёs pёr nxёnёsit
1.
A mund tё mё tregosh mё shumё se si ndihesh kur vlerёsohesh nga
mёsuesi/ja?
2.
Po ҫfarё ndjesie ёshtё tё vlerёsohesh nga shokёt e klasёs dhe t’i ti vlesёosh
ato?
3.
A mund ta pёrshkruash ndjesinё e tё qёnit pjesёmarrёs nё pёrcaktimin e
kritereve tё vlerёsimit?
4.
Si ndikon nё motivimin tuaj informimi me kriteret e vlerёsimit pёrpara se ju
tё vlerёsoheni?
5.
Ҫfarё ju motivon mё shumё?
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Shtojca#3

PYETËSOR
për mësuesit

Të nderuar mësues
Procesi mësimor po ndryshon në mënyrë dinamike, si pjesë e këtij procesi po ndryshon
edhe mënyra e vlerësimit të nxënësve. Me këtë pyetësor dëshirojmë të kuptojmë diҫka më
shumë, se ҫfarë mendoni ju si mësues në lidhje me mënyrën e vlerësimit të nxënësve.
Të dhënat e pyetësorit do të përdoren për studimin kërkimor: ,,Ndikimi i vlerësimit
formues në motivimin e nxënësve të shkollave fillore”
Ju lutemi që në pyetjet e parashtruara të rrethoni njërën nga përgjigjet e dhëna, atë të
cilen ju e mendoni si më të arsyeshme.
Përgjigjet e juaja janë konfidenciale. Pyetësori është anonim, pra nuk duhet ta
nënshkruani.
Ju faleminderit për mirëkuptimin!

1. Përvoja juaj në procesin arsimor është:






vjet

Deri në 5 vjet
6-10 vjet
11-15 vjet
16-20 vjet
Mbi 20 vjet

2. A mendoni se vlerësimi mund të ndikojë në motivimin e nxënësve?




Jo
Ndoshta
Po

3. Ҫfarë ndikimi mund të ketë vlerësimi formues në motivimin e nxënësve?


Ndikim shumë negativ
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Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

4. Cili lloj fitbek-u mund të jetë më motivues ty?
 Fitbek-u me gojë
 Fitbek-u me shkrim
 Asnjëri
 Të dy
5. Ҫfarë mund të jetë motivuese për ty?
 Nota
 Fitbek-u
 Të dyja bashkë
 Asnjëra nga të dyja
6. Ҫfarë ndikimi mund të ketë fitbek-u në motivimin tuaj?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

7. Ҫfarë ndikimi mund të ketë pjesëmarrja e nxënësve në përcaktimin e kritereve të
vlerësimit në motivimin e nxënësve?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

8. Ҫfarë ndikimi mund të ketë infomimi i nxënësve me kriteret e vlerësimit përpara se
ato të vlërësohen në motivimin e nxënësve?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv
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9. Ҫfarë ndikimi mund të ketë për motivimin e nxënësve, nëse gjatë orës mësimore,
për një aktivitet të caktuar ju si mësues/e kërkoni nga nxënësit të vlerësojnë
vetëveten?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

10. Ҫfarë ndikimi mund të ketë për motivimin e nxënësve nëse do të kërkonit nga ato të
vlerëson shokët e klasës?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

11. Ҫfarë ndikimi mund të ketë për motivimin e nxënësve situata kur ato marrin një
vlerësim jo nga mësues-i/ja por nga shokët/ shoqet e klasës?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv
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Shtojca#4

PYETËSOR
për nxënësit

Gjinia : Vajzë
Djalë
Klasa:

Të nderuar nxënës
Me këtë pyetësor dëshirojmë të kuptojmë diҫka më shumë, se ҫfarë mendoni ju si
nxënës në lidhje me mënyrën e vlerësimit tuaj në shkollë.
Të dhënat e pyetësorit do të përdoren për studimin kërkimor: ,,Ndikimi i vlerësimit
formues në motivimin e nxënësve të shkollave fillore”
Ju lutemi që në pyetjet e parashtruara të rrethoni njërën nga përgjigjet e dhëna, atë të
cilen ju e mendoni si më të arsyeshme.
Nuk duhet ta shkruani emrin tuaj. Pyetësori është anonim, pra lirshëm mund të
përgjigjeni në pyetjet e parashtruara.
Ju faleminderit për mirëkuptimin

1. A ka patur raste kur vlerësimi të ka motivuar?





Jo nuk ka patur ndikim asnjëherë
Rrallë ka patur ndikim
Në shumicën e rasteve po
Po gjithmonë

2. Ҫfar ndikimi mendon se ka fitbek-u gojor në motivimin tënd?



Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
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As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

3. Ҫfarë ndikimi mendon se ka në motivimin tënd fitbek-u me shkrim?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

4. Ҫfarë mendon se është më motivuese për ty?





Nota
Fitbek-u
Te dyja bashkë
Asnjëra nga të dyja

5. Pasi ke marrë fitbek, a të ka ndihmuar që të përmirësohesh dhe të kesh sukses në të
ardhmen?




6

Cili lloj fitbek-u mund të jetë më motivues për nxënësit?





7

Nuk më ka ndihmuar asnjëherë
Ndonjëherë po
Në shumicën e rasteve po
Po gjithmonë

Fitbek-u gojor
Fitbek-u me shkrim
Asnjëri
Të dy

Ҫfarë ndikimi mund të ketë në motivimin tënd për të mësuar, nëse mësuesi/ja merrë
parasysh mendimin tënd në lidhje me kriteret e vlerësimit përpara se ai/ajo ti
përcaktoj kriteret që do të përdor për vlerësimin tuaj në një aktivitet të caktuar?






Ndikim shumë negative
Ndikim negative
As pozitiv as negative
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv
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8

Ҫfarë ndikimi mund të ketë në motivimin tënd për të mësuar, nëse mësuesja të
informon për kriteret e vlerësimit përpara se të vlerësohesh?






9

Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

Ҫfarë ndikimi mund të ketë në motivimin tënd për të mësuar nëse mësuesja kerkon
prej teje të japësh mendimin tënd për të vlërsuar vetëveten në një aktivitet gjatë orës
mësimore?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

10 Ҫfarë ndikimi mund të ketë në motivimin tënd për të mësuar nëse mësuesja kerkon
prej teje të vlerësosh shokët e klasës?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

11 Ҫfarë ndikimi mund të ketë në motivimin tënd për të mësuar, nëse për ndonjë detyrë
nuk vlerësohesh nga mësuesja por nga shokët e klasës?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv
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Shtojca#5
PYETËSOR
për prindërit

Të nderuar prindër
Me këtë pyetësor dëshirojmë të kuptojmë diҫka më shumë, se ҫfarë mendoni ju si prind
në lidhje me mënyrën e vlerësimit të fëmijëve tuaj në shkollë.
Të dhënat e pyetësorit do të përdoren për studimin kërkimor: ,,Ndikimi i vlerësimit
formues në motivimin e nxënësve të shkollave fillore”
Ju lutemi që në pyetjet e parashtruara të rrethoni njërën nga përgjigjet e dhëna, atë të
cilen ju e mendoni si më të arsyeshme.
Përgjigjet e juaja janë konfidenciale. Pyetësori është anonim, pra nuk duhet ta
nënshkruani atë.
Ju faleminderit për mirëkuptimin.

1. Ju si prind, ҫfarë ndikimi mendoni se mund të ketë vlerësimi në motivimin e
nxënësve?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

2. Ҫfarë ndikimi mendoni se mund të ketë në motivimin e nxënësve fitbek-u (kometet,
sugjerimet, verejtjet, që i jep mësuesi nxënësve për aktivitetin e tyre në klasë, për
një test, ese apo thjesht në një aktivitet mësimor)?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

3. Ҫfarë ju duket më motivuese për nxënësit?

298






Nota
Fitbek-u (kometet, sugjerimet, verejtjet, që i jep mësuesi nxënësve)
Te dyja bashkë
Asnjëra nga të dyja

4. Cili lloj fitbek-u (kometet, sugjerimet, verejtjet, që i jep mësuesi nxënësve) mendoni
se është më motivues për nxënësit?





Fitbek-u me gojë
Fitbek-u me shkrim
Asnjëri
Të dy

5. Në bazë të asaj që vëreni në shtëpi, ҫfarë ndikimi mendoni se ka në motivimin e
nxënësve për të mësuar nëse ato i dinë kriteret e vleresimit që do të përdor mësuesi
përpara se ato të vlerësohen?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

6. Ҫfarë ndikimi mendoni se mund të ketë në motivimin e nxënësve për të mësuar,
nëse mësuesi/ja ndonjëherë merrë parasysh mendimin e nxënësve në lidhje me
përcaktimin e kritereve të vlerësimit përpara se mësuesi/ja të përcaktoj kriteret?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

7. Ҫfarë ndikimi mendoni se mund të ketë në motivimin e nxënësve për të mësuar,
nëse në ndonjë aktivitet mësuesja kërkon nga nxënësit të vlerësojnë vetëveten?





Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
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Ndikim shumë pozitiv

8. Ҫfarë ndikimi mendoni se mund të ketë në motivimin e nxënësve për të mësuar,
nëse mësuesi/ja kerkon prej tyre të vlerësojnë shokët e klasës?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv

9. Ҫfarë ndikimi mendoni se mund të ketë në motivimin e nxënësve për të mësuar, kur
nxënësit për ndonjë aktivitet nuk vlerësohen nga mësuesi/ja por nga shokët e klasës?






Ndikim shumë negativ
Ndikim negativ
As pozitiv as negativ
Ndikim pozitiv
Ndikim shumë pozitiv
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Shtojca#6
Ҫeklista e pёrdorur gjatё orёve tё vёzhguara
1.

A i vlerёsoi mёsuesi/ja nxёnёsit gjatё orёs mёsimore?
 Po
 Jo
 Koment:

2.

A i vlerёsoi mёsuesi/ja nxёnёsit gojarisht?
 Po
 Jo
 Koment:

3.

A i vlerёsoi mёsuesi/ja nxёnёsit me shkrim?
 Po
 Jo
 Koment:

4.

A janё nxёnёsit pjesё e vlerёsimit?
 Po
 Jo
 Koment:

5.

A reagojnё nxёnёsit nga vlerёsimi me notё, fitbek-u gojarisht apo i shkruar?
Si reagojnё ato?
 Po
 Jo
 Koment:

6.

A pёrmban kurikula mёnyrёn e vlerёsimit tё nxёnёsve?
 Po
 Jo
 Koment:

7.

A ёshtё vlerёsimi pjesё e planeve ditorё tё mёsuesve?
 Po
 Jo
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8.

Koment:

A i vlerёsoni nxёnёsit nё tё njёjtёn mёnyrё gjithmonё apo ndryshoni
metodёn nё bazё tё qёllimit tё orёs mёsimore?
 Po
 Jo
 Koment:
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Shtojca#7
Tabelat e ndarjes sё nxёnёsve nё grupe nё bazё tё nivelit tё tyre tё motivimit, sipas
klasёs nё tё cilёn ndodhen, nё tё tri pjesёt e studim rastit
Nxёnёsit
e klasës
së
gjashtë
(VI-1)

Pjesa e
parë e
studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

2

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

3

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

4

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

5

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

6

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

7

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

8

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

9

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

10

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

11

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

12

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

13

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

14

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

15

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

16

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

Pjesa e dytë Pjesa e
e studim
tretë e
rastit
studim
rastit
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Nxёnёsit
e klasës
së shtatë
(VII-1)

Pjesa e
parë e
studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

2

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

3

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

4

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

5

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

6

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

7

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

8

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

9

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

10

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

11

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

12

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

13

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

14

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

15

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

16

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

17

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0
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Nxёnёsit
e klasës
së shtatë
(VII-2)

Pjesa e
parë e
studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

2

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

3

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

4

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

5

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

6

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

7

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

8

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

9

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

10

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

11

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

12

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

13

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

14

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

15

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

16

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

17

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

18

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

19

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2
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Nxёnёsit
e klasës
së tetë
(VIII-1)

Pjesa e
parë e
studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

2

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

3

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

4

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

5

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

6

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

7

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

8

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

9

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

10 Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

11 Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

12 Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

13 Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

14 Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

15 Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

16 Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

17 Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1
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Nxёnёsit
e klasës
së tetë
(VIII-2)

Pjesa e
parë e
studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

2

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

3

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

4

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

5

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

6

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

7

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

8

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

9

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

10

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

11

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

12

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

13

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0
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Nxёnёsit
Pjesa e parë
e klasës së e studim
nëntë
rastit
(IX-1)

Pjesa e dytë
e studim
rastit

Pjesa e tretë e studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

2

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

3

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

4

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

5

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

6

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

7

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

8

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

9

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

10

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

11

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

12

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

1

13

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

14

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

15

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

16

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

17

Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0
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Nxёnёsit
e klasës
së nëntë
(IX-2)

Pjesa e
parë e
studim
rastit

1

Nxёnёsi

Grupi

3

Grupi

3

Grupi

3

2

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

3

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

4

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

5

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

2

6

Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

3

Grupi

3

7

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

8

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

9

Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

1

10 Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

11 Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0

12 Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

13 Nxёnёsi

Grupi

2

Grupi

2

Grupi

3

14 Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

1

Grupi

2

15 Nxёnёsi

Grupi

1

Grupi

2

Grupi

2

16 Nxёnёsi

Grupi

0

Grupi

0

Grupi

0
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