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Pjesëmarrja është vulnetarishtë. Ne qofse doni të merrin pjesë, ju lutemi që të 

lajmroheni tek ne, që të mund tua dërgojmë formularet per pjesemarrje (ne email: 

fruehenglisch@psychologie.uzh.ch ose ne Telefon: Mobili i anketes, Lea Jost: 077 

490 2550; ose Udhëheqësi i anketës, Urs Maurer: 044 635 7181).  

Në anketë «Frühenglisch im Gehirn» hulumtojnë shkenctarët e  Univesitetit te  

Cyrihut: 

1) Sie mëson truri në klasën e dytë Anglishtë? 

2) Si mësojnë fëmijët me dy gjuhë Anglishtë. 

3) Si mësojnë fëmijët me probleme në lexim Anglishtë. 

4) A mund të parashihet mësimi i Anglishtës.  

Nëse e paraqiteni fëmijun tuaj, ne do ta analizojmë aftësitë e trurit (EEG) të fëmijut 

tuaj PARA se të mësoj Anglishtë në klasën e dytë, e pastaj edhe një herë MBASI ka 

viju 1 vitë mësimë të gjuhës Angleze.  

 

Cdo herë janë të planifikuar dy takime (njëri takim do zgjasë 3 orë  dhe tjetri 2 orë). 

Në kto takime fëmiju i juaj zgjedh detyra të ndryshme. Terminet janë parapa në 

Institutin e Psikologjik (si pas dëshirës tuaj njëri prej takimeve mund të parashihet 

në shtëpinë tuaj).  

 

Të njejtën kohë do të anketohen.  

 

EEG (Elektroenzephalogramm) është nisija matëse e aftësisë së trurit Hirnströme në 

lëkurën e kokës. Njkohësishtë fëmijut do ti vendosët një rrjetë me shpuzë në kokë. 

Kjo nuk kriojnë dhimbje dhe nuk është e rrezikshme (nuk ka rrezatim).  

Më shumë informacione rreth anketës ekzostojnë në letrën për informim, në 

dokumentet për pjesëmarrje ose përmes telefonit (Mobili i anketes, Lea Jost: 077 490 

2550; ose Udhëheqësi i anketës, Urs Maurer: 044 635 7181).  

 

Cka është 

kjo? 

 

Kush mundet 

të merr 

pjesë? 

 

Cka duhet te 

bëjë? 

 

Cka është 

EEG? 

A ka më 

shumë infor-

macione? 

Fëmijet e klasës së parë mund të marrin pjesë, të cilët kaljonë në klasën e dytë në 

vjeshtë të 2011 (në Cyrih). Fëmijet ende nuk duhet të kenë mësuar Anglishtën. 
 

Ne lypim: 

- Fëmijë që kanë probleme me lexim 

- Fëmijë me gjuhë të nënes nga  romanishtja/latinishtja 

 (Frangjishtë Italishtë, Katalanishtë, Portugishtë, Romanishtë, Rumunishtë, Spanjollishtë)  

- Fëmijë me gjuhë slave si gjuhë të nënes (Bosnishtë, Bulgarishtë, Kroatishtë, Mazedonishtë, 

Polishtë ,Rusishtë, Serbishtë, Slowakishtë, Slowenishtë, Tschechishtë, Ukrainishtë) 

-Fëmijë me gjuhën Shqipe si gjuhë të nënës  

 

Sa i madh 

është 

angazhimi? 

 

Fëmijut i dhurohet një dëftesë për libra (40 Fr.) dhe mund ta zgjedh edhe një dhuhat 

nga arka magjike. 

Në qofse dëshroni ne u a dërgojmë rezultatet. 

 

Cka i 

dhurohet 

fëmijut? 

Kush e perkrah 

anketen? 

Anketa përkrahet nga fondi nacional i zvicrrës dhe nga institucioni shkollor të 

Cyrihut  dhe nga udhëheqsi i cytetit të Cyrihut për psikologjinë në shkollim. 


