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Sa i njohin dhe i pranojnë adoleshentët fëmĳ ët me a  ësi të kufi zuara në 
shkolla

Blerina Rjepaj
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Një ndër kërkesat e shtruara qartë për vendet që kërkojnë të anëtarësohen në Komunitetin 
Europian është edhe përmbushja e të drejtës për arsimim të të gjithë fëmĳ ëve pa asnjë lloj 
dallimi, pavarësisht nga a! ësia e kufi zuar që ata kanë. Për shoqërinë shqiptare, plotësimi 
i kësaj kërkese ende përbën një shqetësim të madh. Pavarësisht nga fakti se shkolla jonë 
ka vite që është përfshirë në një sërë procesesh reformuese të cilat vazhdojnë të synojnë 
ridimensionimin e funksioneve të saj edukative dhe shndërrimin gradual të saj në shkollë “për 
të gjithë”, rezultatet e deritanishme akoma nuk i afrohen standardeve dhe kërkesave të KE. 
Në këto rrethana, intensifi kimi i përpjekjeve të përbashkëta për të përshpejtuar dhe thelluar 
më tej reformën gjithëpërfshirëse në arsim, që nënkupton në vetvete sigurimin e barazinë 
arsimore për të gjithë nxënësit, përfshirë edhe ata me AK, përbën një detyrë sa të rëndësishme 
aq edhe të domosdoshme. Gjithëpërfshirja arsimore në Shqipëri ende përbën një proces në 
hapat e tĳ  të parë. Nxitja dhe mbështetja e këtĳ  procesi, kryesisht ka ardhur nga organizmat 
jo qeveritare lokale dhe ndërkombëtare si: Children’s Aid Direct (CAD), UNICEF, Save the 
Children, MEDPAK, Shoqata Kombëtare e Handikapëve Mendorë, FSHDPAK, Ndihmoni 
Jetën, Organizata e të verbërve, etj. Ndërkohë, politikat qeveritare në këtë aspekt, kanë qënë 
të pakta, ndërsa praktikat gjithëpërfshirëse mja!  të ngadalta. Gjithësesi, në vitet e fundit 
mund të konstatohet lehtësisht se është rritur në mënyrë progresive vetëdĳ a dhe përpjekja 
e përbashkët për të pranuar dhe instaluar arsimin gjithëpërfshirës. Merita më e madhe në 
këtë drejtim, i takon pa dyshim, organizmave joqeveritare të lartpërmendura, të cilat përveç 
përkujdesjes së drejtpërdrejtë social- ekonomike që kanë treguar ndaj personave me nevoja të 
veçanta, nuk kanë rreshtur për asnjë çast përpjekjet e tyre për të ndikuar në përmirësimin e 
politikave dhe legjislacionit shqiptar që garantojnë të drejtën e çdo personi ( përfshi edhe ata 
me AK), për t‘u arsimuar dhe për të pasur një jetë normale e me dinjitet.

Fjalë kyce: gjithëpërfshirje, integrim, fëmĳ ë me AK, arsimim.

Hyrje

Gjithëpërfshirja në arsim është një proces kompleks i cili para së gjithash, ka nevojë të 
njihet dhe pastaj të vihet në lëvizje. Sipas një kuptimi më të moderuar, gjithëpërfshirja 
ndryshon nga integrimi. Ajo ka të bëjë me diçka më shumë se sa thjesht t‘i pranosh 
fëmĳ ët me nevoja të veçanta brenda klasës së rregullt. Pranimi në vetvete është një 
proces më i lehtë dhe nuk kërkon ndryshime në sistem. Ndërsa, përfshirja kërkon 
të bëhen ndryshime rrënjësore. Zakonisht këto ndryshime fi llojnë me kuadrin ligjor 
për arsimimin dhe pasojnë me angazhimin e përbashkët të autoriteteve arsimore 
dhe të vetë shkollës, për të rritur pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve në programet 
mësimore, për të siguruar shërbime mbështetëse të mja! ueshme, personel të 
kualifi kuar, mësues me trajnimin e duhur, dhe mbi të gjitha, për të krĳ uar një 
atmosferë shkollore mikpritëse dhe të sigurt. Një shkollë e tillë kultivon kulturën 
e bashkëpunimit, përkujdesjes dhe respektit reciprok. Ajo orientohet nga ideja se 
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diferencat dhe diversiteti midis nxënësve nuk mund të shihen më si pengesa për 
zhvillimin dhe të nxënit, por si cilësi që duhen vlerësuar me përparësi, duke lejuar 
kështu që çdo nxënës, përfshirë edhe ata me nevoja të veçanta (fi zike, mendore, 
sociale dhe emocionale), të zhvillojnë a! ësitë e tyre përkrah moshatarëve të tjerë. 
I parë nga ky këndvështrim, gjithëpërfshirja në arsim cilësohet si mjeti më i favorshëm 
që krĳ on shanse të barabarta arsimimi për të gjithë fëmĳ ët, me apo pa a! ësi të 
kufi zuara, shmang qëndrimet diskriminuese ndaj fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, 
nxjerr në pah vlerat personale të gjithësecilit, për të cilat një shoqëri e emancipuar 
ka shumë nevojë, dhe lehtëson integrimin social të tyre në jetën e ardhshme si të 
rritur. Përveç dobisë arsimore, edukimi gjithëpërfshirës i kushton shumë më pak 
shoqërisë njerëzore. Për këto arsye dhe të tjera, shumë vende të zhvilluara të botës e 
kanë përqafuar herët praktikën gjithëpërfshirëse dhe sot janë duke refl ektuar vlerat 
e shumfi shta që burojnë prej saj. Nga ana tjetër, përvoja e këtyre vendeve, ka treguar 
se rruga drejt gjithëpërfshirjes së plotë nuk është dhe aq e lehtë. 
Një studim i UNESCO-s në vitin 1996 për arsimimin e personave me nevoja 
të veçanta dhe nivelet e gjithëpërfshirjes së tyre në shkollat e zakonshme ( në 52 
vende të botës) tregoi se asnjë nga vendet e marra në studim (përfshi edhe ato 
vende relativisht të pasura dhe të zhvilluara nga pikëpamja arsimore), nuk kishin 
arritur gjithëpërfshirjen totale. (Unë jam si ju - fq. 60. prill 2003). Në këtë linjë, vlen 
të përmendet projekti i shoqatës Children’s Aid Direct (CAD) në bashkëpunim me 
Drejtorinë Arsimore të Tiranës dhe shoqatën kombëtare të prindërve “ Në Ndihmë 
të Handikapeteve Mendore”, i zbatuar në vitet 1994-1996. Përmes këtĳ  projekti, i cili 
pushoi së ekzistuari me mbarimin e fondeve, u arrit të integrohen disa fëmĳ ë me 
AK në disa kopshte të Tiranës. Po në këtë periudhë u integruan 11 fëmĳ ë të moshës 
shkollore në shkollën e qytetit të Librazhdit (FSHDPAK-Nano, 2002). Më pas, në 
vitin 1997-1998 Qendra e Zhvillimit të Fëmĳ ëve në Tiranë, ndërmori një projekt që 
synoi integrimin e fëmĳ ëve me AK (probleme dëgjimore, autizëm, hiperaktivitet, 
me vonesa në zhvillimin psikomotor, me probleme të foluri, etj.) në shkollat e 
zakonshme. Aktualisht këta nxënës vazhdojnë shkollën e përgjithshme pa ndonjë 
mbështetje të jashme (Nano, 2002). 
Paralelisht me praktikat e para integruese, u zgjua interesi për identifi kimin e 
fëmĳ ëve me AK në shkallë vendi dhe për njohjen reale të problemeve të tyre lidhur me 
arsimimin. Sondazhi i organizuar nga FSHDPAK në 1998, i fokusuar në visibilitetin 
e njerëzve me a! ësi të kufi zuara dhe veçanërisht të fëmĳ ëve me AK, tregoi se janë të 
paktën 9 000 fëmĳ ë me a! ësi të kufi zuara të theksuara dhe (e diskutueshme) deri në 
11 000 të tjerë me a! ësi të kufi zuara të lehta, të cilët nuk kanë marrë shërbime nga 
OQ-të dhe OJQ –të (Unë jam si ju, fq. 32. Prill, 2003). Ky studim shpjegoi gjithashtu 
edhe arsyet e padukshmërisë së PAK. Studime të tjera në vĳ im, të shoqëruara edhe me 
statistika, artikuj, botime, etj. sollën fakte nga realiteti shqiptar lidhur me arsimimin 
e fëmĳ ëve me AK. Ndërkohë, institucionet që ofrojnë shërbime të përshtatshme nuk 
arrĳ në të plotësojnë as 2-3 % të nevojave në shkallë vendi. Shumica e qyteteve dhe 
fshatrave mbeten të pambuluara me shërbim arsimor të përshtatshëm për fëmĳ ët me 
AK”. Ndërsa studimi i Prof. As. Dr. Ardian Turku, në vitin 2001, përshkruan si më 
poshtë gjendjen në institucionet speciale: “Institucionet e specializuara ( 6 shkollat 
speciale) për arsimimin e fëmĳ ëve me AK manifestojnë një ulje të efektivitetit të 
punës që rezulton jo vetëm nga izolimi social që ju bëhet fëmĳ ëve në to, por edhe 
nga zhvillimi i programeve mësimore shpesh jo të përshtatshme, mungesa e një 
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kualifi kimi të vazhdueshëm të stafi t që ofron shërbime edukative dhe terapeutike, 
bashkëpunimi i dobët me strukturat komunitare, prezenca e një teknologjie të 
pamja! ueshme për mësimdhënien cilësore, etj.” Në kontekstin e këtyre përpjekjeve 
për të sjellë zhvillime të reja arsimore, përmes projektit “Arsimi Special i Integruar” 
u arrit më në fund të bëhet realitet gjithëpërfshirja e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta 
në shkollat e zakonshme pranë vendbanimeve të tyre. Në studimin sasior- cilësor 
mbi përgatitjen e shkollës shqiptare për të ecur më tej në proceset integruese që u 
zhvillua në Tiranë dhe Durrës nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave 
me A! ësi të Kufi zuara (FSHDPAK), një organizatë joqeveritare që ka luajtur një rol 
shumë të rëndësishëm në promovimin e së drejtës për arsim për fëmĳ ët me a! ësi të 
kufi zuara, në mënyrë të veçantë për aprovimin e dispozitave normative, kapitullit 
mbi arsimin special, doli ne pah fakti se integrimi i fëmĳ ëve me a! ësi të kufi zuara 
nuk përbën një dukuri masive. 
Gjithashtu, arsimimi i fëmĳ ëve me AK është përfshirë edhe në strategjinë e MAS-
it për edukimin. Pjesë e kësaj strategjie, është edhe atashimi gradual i psikologëve 
në shkollat e rregullta, proces i cili ka fi lluar. Mund të themi se fi llimi i shekullit XI 
ka sjellë një erë të re dhe mja!  favorizuese për procesin gjithëpërfshirës në arsimin 
shqiptar. Falë përpjekjeve të përbashkëta të organizmave joqeveritarë dhe atyre 
qeveritarë, mund të deklarojmë me entuziazëm se aktualisht kemi një variant rajonal 
të arsimit gjithëpërfshirës i cili mund të shërbejë si model për të zhvilluar praktika 
edukative gjithëpërfshirëse në një shkallë më të gjërë. 

Konjicioni dhe të nxënit e nxënësve me a  ësi të kufi zuara

Klasa, si bashkësi heterogjene, përbëhet nga individë me formim kulturor dhe me 
përvoja të ndryshme. Nisur nga ky realitet, mësuesi duhet të krĳ ojë bindjen se 
nxënësit, si individë, kanë a! ësi dhe ritme të ndryshme të nxëni. Për pasojë, mësuesi 
duhet të parashikojë, të përcaktojë dhe të shtresëzojë objektiva dhe veprimtari, të 
tilla që i vënë në lëvizje të gjithë nxënësit, të cilët, në varësi nga a! ësitë individuale, 
të mund të fi llojnë në pika të ndryshme. Është e vështirë, madje e pamundur, që në 
një klasë të gjenden dy nxënës me a! ësi, interesa apo nevoja të njëjta. Klasa, pra, nuk 
është kolektiv i individëve të njëjtë. Nxënësit janë të ndryshëm nga njëri-tjetri, secili 
ka kërkesa të veçanta, secili percepton, secili dëgjon, secili fl et, secili mendon, secili 
mëson ndryshe nga tjetri, prandaj secilit i duhet dhënë shansi të gjejë veten dhe ta 
zhvillojë personalitetin. 
Të gjitha këto dhe arsye të tjera kanë bërë që, në vend të mësimdhënies tradicionale, 
të kërkohet që të zbatohet mësimdhënia bashkëkohore, thënë ndryshe, mësimdhënia 
e diferencuar. Nga ana tjetër, çdo strategji mësimore, çdo aktivitet mësimor i 
planifi kuar është i paramenduar të dështojë, nëse nuk merr parasysh qëllimin për të 
cilin përdoret. Përgatitja e mësimit është e lidhur ngushtë me objektivat që synohet të 
arrihen gjatë orës mësimore, prandaj dhe çdo aktivitet që përgatitet dhe që mendohet 
të zhvillohet me nxënësit, duhet të jetë i lidhur dhe në funksion të asaj që programi 
mësimor dhe mësuesi kërkojnë të përmbushet. Vendi, koha dhe konteksti i çdo 
situate mësimore ndikojnë jo pak në përzgjedhjen e procedurave mësimore. 
Pra, mjedisi, që ka të bëjë dhe me kulturën dhe atmosferën e klasës e të shkollës, i 
diktohet mësuesit që ai të përshtatë metodën e planifi kuar me mjedisin ose mjedisin 
t’ia përshtatë metodës që mendon të zbatojë për të arritur një apo disa objektiva 
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mësimorë. Detyra e mësuesit është të krĳ ojë mjedis sa më të përshtatshëm dhe mjedis 
të ngrohtë pune, ku secili nxënës të ndihet i lirshëm për të shprehur mendimin e vet, 
të besojë në vetvete, të besojë te mësuesi dhe te shokët e tĳ . 

Gjithëpërfshirja

Gjithëpërfshirja e lartë është evidente kur të gjithë nxënësit në klasë, nga të gjitha 
kulturat apo origjinat, marrin pjesë në detyrat e shtruara, si edhe kur kontributet e 
tyre merren seriozisht dhe vlerësohen. Gjithëpërfshirja e lartë identifi kohet kur klasa 
është e çliruar nga format negative të paragjykimit dhe diskriminimit dhe për këtë 
arsye, të gjithë individët, pavarësisht nga a! ësitë apo nga origjina e tyre, ndjehen të 
inkurajuar të marrin pjesë plotësisht në mësim. Elementi i gjithëpërfshirjes i referohet 
specifi kisht faktit, ku të gjithë nxënësit çmohen dhe vlerësohen, pavarësisht grupit 
social ku ata bëjnë pjesë. Jo pak ngjarje tregojnë se mësuesit nuk duan të kenë në 
klasat e tyre fëmĳ ë me a! ësi të kufi zuara. Vetë hapja e shkollave speciale ka ndikuar 
negativisht duke u ligjëruar mësuesve në një farë mënyre të shprehen: “ ky fëmĳ ë 
nuk është për ne, por për shkollë speciale”. 
Përpjekjet e para për praktika të mirëfi llta integruese në Shqipëri lidhen me vitet 
90’. Në 10-vjeçarin e fundit në kuadrin e shndërrimeve të shumta demokratike, për 
arsye të ndryshme, prindërit gjithmonë e më shpesh nuk pranojnë që fëmĳ ët e tyre 
të përfshihen në institucione speciale. Ata janë të ndërgjegjshëm për mundësitë e 
fëmĳ ëve të tyre dhe kanë rritur kërkesat dhe pretendimet për një trajtim dhe shkollim 
më të mirë të fëmĳ ëve me a! ësi të kufi zuara në kuadrin e shkollave të zakonshme 
duke e konsideruar këtë jo si një privilegj, por si një të drejtë njerëzore që duhet ta 
gëzojnë të gjithë.
Në vitin 1996 për herë të parë në dispozitat normative të arsimit publik theksohet se 
“integrimi i nxënësve me a  ësi të kufi zuara në kuadrin e shkollave të zakonshme 
konsiderohet si një proces i domosdoshëm bashkëkohor” pa specifi kuar zgjidhjet 
e nevojshme.
Në vitin shkollor 1997-1998 Qendra e Zhvillimit të Fëmĳ ëve në Tiranë ndërmori një 
projekt për të integruar disa fëmĳ ë me a! ësi të kufi zuara në shkollat e zakonshme 
të Tiranës (fëmĳ ë me probleme dëgjimi, autizëm, hiperaktivitet, me vonesa në 
zhvillimin psikomotor, me probleme të foluri etj). Në këtë proces personeli psiko-
pedagogjik dhe social i Qendrës u përpoq të punonte në ekip duke përfshirë në këtë 
proces dhe prindërit. Në fund të vitit shkollor rezultatet u konsideruan të kënaqshme. 
Mësuesit u bënë më të motivuar dhe prindërit rriten kërkesat e tyre. 
Personat me a! ësi të kufi zuar i përkasin asaj pjese të shoqërisë e cila ka nevojë 
për mbështetje të vazhdueshme nga shteti, për t’iu garantuar të drejtat dhe liritë 
themelore, si dhe aksesin në disa prej eksperiencave më themelore të jetës. Vendimi 
i OKB për të shtuar një instrument universal, Konventën “Për të Drejtat e Personave 
me A! ësi të Kufi zuara”, (të nënshkruar tashmë prej vitit 2010 nga Shqipëria), kishte 
për qëllim që t’i garantonte këtĳ  grupimi shoqëror, të drejta dhe liri themelore, të 
cilat janë të mirëqena prej shumicës së qënieve njerëzore. 
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Përfundime

Së pari duhet të pranojmë se integrimi i fëmĳ ëve me a! ësi të kufi zuara në shkollat 
tona publike nuk përbën një dukuri masive. Si rezultat i presioneve të shumta të 
prindërve një pjesë e fëmĳ ëve me a! ësi të kufi zuara, nga këta më shumë raste të 
lehta, arrĳ në të përfshihen në shkollat e zakonshme. Me kalimin e viteve ecuria e tyre 
në shkollë bëhet më e vështirë, sidomos në ciklin e lartë të shkollës 9-vjeçare. Gjatë 
karrierës së tyre profesionale mësuesit e shkollave të zakonshme janë ndeshur shpesh 
në klasat e tyre me fëmĳ ë që paraqesin vështirësi në të nxënë apo a! ësi të kufi zuara, 
më pak në rastin e ndonjë projekti të izoluar dhe më shpesh gjatë përvojës së tyre 
shumë vjeçare. Dhe, megjithatë këto përvoja nuk kanë arritur të ndikojnë shumë 
në stilin e punës së tyre, aq më pak të imponohen. Ende në shumicën e situatave 
shkollore në vendin tonë dominon rutina e punës frontale, një program, një tekst 
për të gjithë, pak ose aspak përshtatje sipas nevojave, mundësive apo interesave të 
nxënësve. Për mja!  mësues më shumë rëndësi ka programi apo teksti sesa nxënësi.
Jo pak mësues e shohin punën me fëmĳ ët me a! ësi të kufi zuara më shumë si një akt 
bamirës, si një ngarkesë të tepërt dhe jo si një përgjegjësi të tyren, duke e justifi kuar 
këtë me argumentat se: “Për këta nxënës ka shkolla speciale, ne nuk jemi të përgatitur për 
këtë punë, nuk kemi kushte në klasë aq më pak për ata që kanë probleme fi zike, etj.”
Nëse do të shohim realisht situatën dhe mësuesit në shkollat tona rezulton se ata 
përgjithësisht bëjnë një punë të mbyllur, të izoluar në klasat e tyre, pak kooperojnë 
e bashkëpunojnë midis tyre për zgjidhjen e problemeve që ndeshin në klasë. Në 
shkolla mungojnë shërbimet mbështetëse për mësuesit dhe nxënësit. Shpesh, 
të ndodhur të vetmuar përballë problemeve të ndryshme mësuesit ndjehen të 
dështuar, të pa motivuar. Ka mja!  raste mësuesish të apasionuar në profesionin e 
tyre që edhe pa patur mbështetje të organizuar, me interesimin dhe përpjektjet që 
bëjnë, arrĳ në të sigurojnë rezultate mja!  të mira në klasat e tyre edhe për fëmĳ ët 
me a! ësi të kufi zuara. Përpjekjet për një kualifi kim të mja! ueshëm të mësuesve 
dhe mbështetja e tyre në proces, vlerësohen si të domosdoshme për të ndryshuar 
praktikat e përditshme. Mësuesit duhet të binden praktikisht se zotërojnë shkathtësi 
për të trajtuar fëmĳ ët me a! ësi të kufi zuara. Njëkohësisht veprimtaritë që mësuesi 
organizon brenda e jashtë klasës duhet të jenë të organizuara, të këndshme, me më 
shumë elemente bashkëpunimi e më pak elemente gare. Vetë shkollat nuk kanë një 
politikë të qartë për realizimin e proceseve integruese. Të gjitha këto shpesh krĳ ojnë 
konfuzione. Ligji e pranon të drejtën e kujdo për t’u edukuar e arsimuar në përshtatje 
me mundësitë dhe a! ësitë e individit, por nuk shpjegon e garanton rrugët sesi do 
të realizohet ky proces. Për realizimin e proceseve integruese një rëndësi të madhe 
ka sensibilizimi dhe ndryshimi i qëndrimit të njerëzve dhe në veçanti ai i mësuesve. 
Krahasuar me vite më parë mund të pohojmë se në këtë drejtim ka ndryshime 
pozitive. Nuk duhet harruar gjithashtu se nga ndryshimi i ideve, pikpamjeve, deri 
në ndryshimin e praktikave kemi përpara një proces të gjatë dhe mja!  kompleks që 
lidhet me ndryshimin jo vetëm të shkollës, por të gjithë shoqërisë.
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Analize mbi konceptet e izomerise ne arsimin nentevjecar dhe ate te mesem 
te larte

Xhuljeta Xhafaj
Shkolla e Mesme “Dervish Hekali” Ballsh

Abstrakt

Cështjet dhe problemet mbi arsimin sot janë të shumta dhe komplekse.Arsimi sot është 
në ngërç.Problematikat janë nga më të ndryshmet, që nga problemet me tekstet,cilësia e 
tyre,shumëllojshmëria pra mosunifi kimi, cilësia në arsim dhe mësimdhënie,kriteret e pranimit 
në universitete e vecanerisht në degët e edukimit,kurrikulat të cilat ndryshojnë here pas here 
dhe mospërshtatja e tyre me infrastrukturën në zona të ndryshme,dixhitalizimi në shkolla 
ku 30% e nxënësve janë nga zonat rurale,kriteret e pranimit në universitete që jo gjithmone 
përshtaten me kurrikulen dhe sidomos kriteret në shkencat e edukimit që pothuajse nuk 
ekzistojnë.Në disa vende në bote kriteret më të forta janë në degët e edukimit duke patur 
parasysh ndjeshmërinë dhe benefi tet që sjell arsimi në shoqëri.Promovimi i individit sjell 
si rezultat të mira për gjithë shoqërinë.Por kjo jo gjithmonë realizohet.Arsimtarët dhe 
arsimdashësit sot janë në udhëkryq.Një mori e pafund tekstesh shkollore të cilat lënë shumë 
për të dëshiruar,një matematikë gjimnazi e cunguar ku nxënësi i shkollës së mesme duhet 
të kryejë veç pjestime e shumëzime që tashmë i ka mësuar në nëntëvjecare, një kimi ku në 
ushtrime i duhet të plotesojë vendet bosh ndërkohë që standarti i ndërtimit të testeve të 
maturës shteterore është tjetër dhe nivel më i lartë.Si pasojë nxënësi rropatet duke mos ditur 
ku të shkojë. I duhen të paktën 5 lëndë të forta për maturë, ndërkohë që kurrikula në klasën e 
XII-të i ofron vetëm një.Në këtë punim unë kam marrë në shqyrtim vetëm një aspekt të kësaj 
panorame, atë të teksteve shkollore dhe cilësisë së tyre në këndvështrimin tim si mësuese.Nga 
një analize e të paktën dhjetë viteve të fundit situata është alarmante.Çdo vit zgjedhim libra 
në verberi të plotë,pa u shqyrtuar më parë pasi koha është e kufi zuar dhe për më tepër që të 
gjitha botimet kanë mangësi.Kjo e con arsimin në kaos.

Fjalë kyçe: izomeri, izomeri konstitucionale, izomeri vargu, izomeri pozicioni, izomeri e 
ndryshimit te grupit funksionor, izomeri gjeometrike, izomeri optike, izomere cis, izomere 
trans, karbon kiral, kiralitet.

                                                                   Hyrje

“Ditën e fi llonte me një banjë me petale lulesh, preferonte petalet e trëndafi lave.Floku 
i saj kishte një ngjyrë të papërsëritshme.Vaji i ullirit ishte prezent në recetat e saj, i 
cili i bën mirë fl okut dhe lëkurës.Përdorte të fresketa qumësht, mjalt, vezë, limon. 
Dafi nën e pëlqente shumë. E fshehta e bukurisë së saj fshihej tek kremi i përgatitur 
me cilësi që ndalon plakjen e parakohshme dhe i jep ngjyrë shumë të bukur lëkurës 
së fytyrës”.
Kjo ishte Kleopatra. (marrë nga ‘Gruaja është si dielli’ Myslym Barburi)
Izomerët ndodhen në të gjithë produktet që Kleopatra përdorte, si geranioli, (dimetil-
3,7-oktadien-2,6-ol-1) dhe linaloli, (dimetil-3,7-oktadien-1,6-ol-3), që ndodhen tek 
esenca e trëndafi lit, mbetje të acidit oleik që shfaq izomeri cis-trans e që ndodhet 
tek vaji i ullirit, acidi laktik i cili shfaq izomeri optike i gjendur në qumësht, acidi 
L-askorbik (vitamina C), tek limoni,  acidi para-amino benzoik dhe acidi laurik  i 
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ndodhur në vajin e dafi nës, përbërës të locioneve kozmetike, fruktoza dhe glukoza 
tek mjalti, e një sërë produktesh të tjera.Pyetja është. A i dinte Kleopatra këto? 
Ndoshta po, ndoshta jo.Të njohësh izomerët dhe t’ia  paraqitësh qartë nxënësit, 
nuk është e lehtë, ndaj ky punim synon të realizojë disa qëllime në përmirësimin e 
teksteve shkollore.

1.1 Izomeria tek përbërjet organike
Izomeria është një dukuri shumë e rëndësishme në  kiminë organike pasi falë kësaj 
dukurie është siguruar shumëllojshmëria e përbërjeve organike dhe roli i tyre 
biologjik në jetën tonë dhe të organizmave të gjallë.
Izomerët janë substanca me formulë të njëjtë molekulare por me formulë të 
ndryshme strukturore.Ato ndahen në 1-izomerë konstitucionalë (strukturorë)
                                             2-izomerë hapësinorë (stereoizomerë)
Izomerët  konstitucionalë ndahen në:   a- izomerë vargu
                                                              b- izomerë pozicioni  
                                                              c-të ndryshimit te grupit funksionor. 
Izomerët hapësinorë ndahen në:   d-izomerë  gjeometrikë  
                                                      e-izomerë optikë.
Izomerët gjeometrikë ndahen në:  a-izomerë cis 
                                                       b-izomerë trans.
Izomerët optikë ndahen në:  a-majtasrrotullues 
                                              b-djathtasrrotullues.
Më poshtë do të jepen disa shembuj të këtyre llojeve të izomerisë.
a-Izomeria e vargut haset tek shumica e përbërjeve organike por më e theksuar është 
tek alkanet.Ajo haset kur struktura e vargut karbonik ndryshon nga një përbërje 
tek tjetra.Shembuj të kësaj izomerie janë
Butani dhe izobutani (metil-2-,propan), pentani dhe neopentani (dimetil- 2,2- 
propan), (buten-1ose buten-2) dhe izobuteni (metil-2-,propen), etj.
b-Izomeria e pozicionit haset tek shumica e përbërjeve organike.Ajo haset kur 
grupi funksionor i klasës organike ndryshon pozicionin e vendosjes.
Shembuj të kësaj izomerie janë.
(buten-1 dhe buten-2), (propanol-1 dhe propanol-2), (pentanon-2 dhe pentanon-3), 
(acid ! alik, izo! alik dhe tere! alik), (katekol, rezorcinol dhe hidrokinon) ,(bromuri i 
n-butilit dhe bromuri i s-butilit), (diklor- 1,1- etan dhe diklor- 1,2- etan) etj. 
c-Izomeria e ndryshimit të grupit funksionor është një lloj izomerie që haset më së 
shumti midis klasave te ndryshme organike.Ajo haset kur dy përbërje me formulë 
molekulare te njëjtë kanë grupe funksionore të ndryshme.
Shembuj të kësaj izomerie janë:
Alkenet dhe cikloalkanet (buten-1 ose butin-2 dhe ciklo-butani).
Alkinet dhe alkadienët (butin-1 ose butin-2 dhe butadien-1,3)
Alkolet dhe eteret (propanol-1 ose propanol-2 dhe metoksi-etani)
Aldehidet dhe ketonet (propanal dhe propanon)
Acidet dhe esteret (acid n-pentanoik dhe n-propanoati i etilit) etj. 
d-Izomeria gjeometrike haset tek sistemet e shtangëta që lindin si pasojë 
e pamundësisë së rrotullimit të molekulës rreth lidhjes dyfi she kovalente. 
Stereoizomerët janë përberje kimike me lidhje të njëjtë kovalente të atomeve por 
me radhitje të ndryshme hapësinore të atyre atomeve. Ato kanë veti fi zike dhe 
kimike të ndryshme.
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Shembuj të kësaj izomerie janë.
(cis-buten-2 dhe trans-buten-2), (cis-retinali dhe trans- retinali), (cis-acid oleik dhe 
trans-acid oleik) etj.
e-Izomeria optike haset tek përbërjet organike të cilave u mungojnë elementët e 
simetrisë (qendër, plane, boshte etj). Përbërje të tilla kanë në molekulën e tyre atome 
karboni kiral të lidhur me katër atome ose grupe atomike të ndryshme. Ato qëndrojnë 
me njëra tjetrën si objekti me shembëllimin e vet  pasqyror dhe paraqesin interes të 
vecantë mbi vetitë  e tyre biologjike, pasi vetitë fi zike dhe kimike i kanë të njëjta.
Shembuj të kesaj izomerie janë:
(L-adrenalina dhe R-adrenalina), (L-acidi askorbik dhe D-acidi askorbik), (aldehidi 
L-glicerik dhe aldehidi D-glicerik), (acidi D-laktik dhe L-laktik) etj.
Më poshtë do të analizohen me kujdes  njohuritë që marrin  nxënësit duke  fi lluar 
qysh  në  klasën  e  nëntë  mbi  këtë  element bazik për shumëllojshmërinë e botës 
organike. Do tregojmë në mënyrë të përmbledhur njohuritë që marrin nxënësit në 
këtë nivel të arsimimit të tyre. Ky studim u është referuar:
1-tekstit të kimisë të klasës së 9-të  të arsimit 9-vjecar. Shtëpia botuese pegi.Tiranë
2-tekstit të kimisë (bërthamë) të klasës së 11-të të arsimit të mesëm. Shtëpia botuese 
pegi Tiranë
3-tekstit të kimisë (me zgjedhje) të klasës së 11-të të arsimit të mesëm. Shtëpia 
botuese pegi Tiranë
4-tekstit të kimisë (së avancuar) të klasës së 12-të të arsimit të mesëm. Shtëpia 
botuese pegi Tiranë
Kjo për arsye të shtrirjes së këtyre koncepteve në këto stade të arsimimit të nxënësve.
Per efekt hapesire ne kete punim nuk kam paraqitur njohuritë që u jepen nxënësve 
në tekst dhe fi gurat e izomereve në pjesen e mësipërme.Konkluzionet e analizës 
jepen si më poshtë vĳ on:

II. Materiale dhe metoda

2.1 Disa aspekte të hartimit të kurrikulës
Organizimi horizontal: 
Ka të bejë me faktin që lëndët/temat që zhvillohen brenda një klase duhet të kenë 
lidhje mes tyre (të ndihmojnë njëra-tjetrën) dhe të mos kenë mbivendosje.
Organizimi vertikal: 
Ky aspekt i hartimit te kurrikulës ka të bëjë me faktin se njohuritë duhet të merren 
duke u zgjeruar nga viti ne vit. Fillimisht merren njohuritë më të përgjithësuara 
dhe pastaj vĳ në dhe zgjerohen dora dorës. Një gjë e tillë përputhet me idenë e 
‘kurrikulës spirale’ të Brunerit. Bezati F.(2010-2011): Leksione të shkruara të hartimit 
të kurrikulës. Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
Një përputhje e tillë vihet re (përgjithësisht) edhe në studimin tonë ku njohuritë mbi 
konceptet e izomerisë zgjerohen duke kaluar nga viti në vit, (por jo gjithmonë) duke 
u përputhur kjo edhe me zhvillimin moshor të nxënësve. Por më gjerësisht për të 
fl itet në çështjen e mëposhtme. 

2.2 Një vështrim i përgjithshëm mbi rezultatet
Ashtu siç u trajtua edhe më sipër, në kurrikulën e re që ka prekur edhe arsimin 
9-vjeçar, nxënësit njihen fi llimisht me konceptet mbi izomerinë tek përbërjet organike 
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në klasën e 9-të. 

Kjo realizohet jo në kuadrin e një kapitulli të veçantë por shtrihet në disa tema, të 
cilat zënë faqe të caktuara. Në këtë studim këto koncepte përfshihen në rreth 30 
tema, për të dyja ciklet e studimit dhe rreth 13 faqe. 
Nxënësit njihen me izomerinë që në klasën e 9-të (izomerinë e vargut dhe të 
pozicionit), dhe e plotësojnë atë me izomerinë  gjeometrike në klasën e 11-të.
Izomeria gjeometrike merret pë herë të parë në klasën ë 11-të.
Izomeria e ndryshimit të grupit funksionor dhe izomeria optike nuk hasen fare 
në konceptet mbi izomerinë.Izomeria e pozicionit zë peshën më të madhe gjatë të 
dy cikleve të arsimimit të nxënësve.Nxënësit marrin njohuri në rritje për shumicën 
e klasave organike dhe për herë të parë për eteret dhe aminat në klasën e 11-të, por 
izomeria në këto klasa nuk trajtohet.
Në tabelat e mëposhtme tregohen kapitujt, temat dhe ' alët kyçe që trajtojnë izomerinë 
në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm të lartë (AML) Tab.( 4-1),(4-2),diagrama krahasuese 
(4.1) dhe grafi kët (4.1) dhe (4.2). Studimi është bazuar duke analizuar librat e kimisë 
të botuar nga shtëpia botuese Pegi (klasat  9-të, 11-të,,12-të), ku klasa e 11-të paraqitet 
lëndë bërthamë dhe me zgjedhje, dhe klasa e 12 lëndë e avancuar.

2.3 Roli dhe vendi që zenë temat, ushtrimet dhe punët laboratorike mbi 
izomerinë

(Tab. 2-1 tregon peshën në përqindje që zënë ushtrimet në temat përkatëse mbi 
konceptet e izomerisë. Punët laboratorike nuk trajtojnë tema mbi izomerinë.)
Tab. 2-1 Temat, ushtrimet dhe konceptet kyçe që trajtohen në disa  kapituj , kimia 
9-të.
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Tab. 2-2 Temat, ushtrimet dhe konceptet kyçe që trajtohen në disa kapituj, kimia 
11-të.
(Tab. 2-2 tregon peshën në përqindje që zënë ushtrimet në temat përkatëse mbi 
konceptet e izomerisë. Punët laboratorike nuk trajtojnë tema mbi izomerinë.

Diagrama( 2.1) Krahasimi i shtrirjes së koncepteve të izomerisë në kiminë 9-të dhe 
11-ë.
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Graf. 2.1(Përqindja e ushtrimeve mbi izomerinë sipas kapitujve në klasën e 9-të dhe 
11-të)

Graf. 2.2 (Përqindja e temave mbi izomerinë sipas kapitujve në klasën e 9-të dhe 11-
të).
Siç shihet nga diagrama (4.1) dhe grafi ku (4.1) përqindja që zënë  ushtrimet është 
më e lartë tek alkolet në klasën e 11-të  dhe hidrokarburet në klasën e 9-të, ndërsa 
përqindjen më të ulët, e zënë eteret, karbohidratet në klasën e 9-të dhe arenet, eteret, 
acidet, esteret, karbohidratet në klasën e 11-të. Pra siç vihet re izomeria shtrihet më 
së shumti si koncept tek hidrokarburet, alkolet, fenolet, aldehidet dhe ketonet dhe 
shfaq dominancë në klasën e 9-të (përsa u përket ushtrimeve).Përsa u përket numrit 
të temave që trajtojnë konceptet e izomerisë, vihet re se ato shtohen me dy tema për 
hidrokarburet, 1 temë për fenolet, alkolet, dhe karbohidratet, ulen me një temë për 
arenet dhe acidet karboksilike dhe ngelen po njësoj për eteret dhe alkolet.
Përsa u takon temave mësimore për cdo kapitull (graf. 4.2),dominancë shfaqin 
hidrokarburet, alkolet, fenolet, eteret, aldehidet dhe karbohidratet në klasën e 11-
të, dhe ulje të peshës në përqindje tek arenet dhe acidet karboksilike,(përgjithësisht 
shfaqet dominancë në klasën e 11-të)

1.4 Cfarë mund të ndryshojmë në kurrikulat tona lidhur me izomerinë?
Në kuadrin e mësimdhënies së efektshme dhe jo të drejtpërdrejtë (socio-konjitive 
me në qendër nxënësin dhe jo mësuesin, e cila dallohet për a! ësi përpunuese,   në 
kuadrin  e zbatimit të reformës së gjimnazit dhe risive në përmbajtjen e saj, për 
përmirësimin e vazhdueshëm dhe orientimin nga e ardhmja, për një përdorim të 
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larmishëm burimesh informacioni ,  selektim, analizim dhe menaxhim të tĳ  e shoh 
izomerinë në dimensione më të gjera , të lidhura më ngushtësisht me  jetën dhe 
përditshmërine. Në këtë kuadër koncepteve mbi izomerinë duhet ti kushtohet më 
tepër vëmendje (për mendimin tim), ndaj dhe marr guximin të sugjeroj.                                                                                                            
• Klasifi kimin e qartë të llojeve të izomerisë (duke theksuar se një përbërje 
mund të shfaqë disa forma të izomerisë). Izomeria të ilustrohet me tabelat  përkatëse.
• Ti lihet  hapësirë në përqindjen e duhur  llojeve të izomerisë, pasi izomeria 
e pozicionit
zë përqindjen më të madhe, izomeria e ndryshimit të grupit                                                                                      
funksionor  nuk  përmendet  fare  dhe  izomeria optike  gjithashtu.
• Minimizimin e të qënit teorik duke i lënë më shumë hapësirë prakticitetit. 
Në këtë kuadër propozoj futjen e konceptit të izomerisë në punët laboratorike për 
shembull, një temë mund të ishte: ‘Tretshmëria e hekzanit dhe izomerëve të tĳ ’ 
(patretshmëria në ujë e tĳ  dhe tretshmëria në vaj).
• Trajtimin gjerësisht të izomerëve,  (në kiminë 11 me zgjedhje) që paraqesin 
interes të veçantë në  jetën e përditshme dhe prirjen drejt prakticitetit, psh vitaminat si 
retinoli (A), acidi folik (B9), acidi askorbik (C), tiamina (B1), kalciferoli (D), tokoferoli 
(E), ribofl avinë (B2), etj.
• Futjen e izomerisë optike në kuadrin e rëndësisë që paraqesin përbërjet që e 
zotërojnë këtë lloj izomerie.
• Trajtimin e izomerëve ( në kiminë 12-të me zgjedhje), në kuadrin e 
mekanizmave të reaksioneve organike dhe izomerëve që formohen gjatë këtyre 
reaksioneve, pasi nuk i jepet rëndësia e duhur në klasën e 12-të (me zgjedhje).
• Përvec tabelave krahasuese që krahasojnë vetitë fi zike të dy përbërjeve me 
masë molare të njëjtë, të krahasohen dhe vetitë fi zike të izomerëve dhe të vihen re 
ndryshimet midis tyre (nëse ka) si psh orto-ksileni, meta-ksileni dhe para-ksileni.
• Futjen e koncepteve të izomerisë në hartat e koncepteve që trajtojnë lidhjen 
gjinore midis izomerëve (një hartë e tillë është sugjeruar më poshtë).
• 

2.5 Lidhja gjinore midis izomerëve
Meqënëse një hartë e lidhjes gjinore midis llojeve të ndryshme të  izomerisë  nuk 
ndodhet në tekstet shkollore, atë mund ta kompozojnë dhe vet nxënësit me ndihmën 
e mësuesit. Në të mund të paraqitet kalimi nga një përbërje në një tjetër, nëpërmjet 
reaksioneve organike tipike të klasës organike, shih fi g-4.1.

Fig-4.1.  Numri në tabelë korrenspodon me izomerët përkatës.
1-izomerë pozicioni
2- izomerë vargu
3- izomerë gjeometrikë
4- izomerë optikë
5- izomerë të ndryshimit të grupit funksionor
(Harta  shoqërohet me krahasimet përkatëse për tvl, tsh, M dipolare dhe vetitë e tyre.   
                   

Perfundime

Në përfundim të këtĳ  studimi është vërejtur se:
• Izomeria e vargut merret për herë të parë në klasën e 9-të  dhe zhvillohet më tej 
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në klasën e 11-të. E shtrirë pothuaj në të gjitha klasat organike ajo ka zënë vendin 
kryesor në konceptet dhe shembujt për izomerinë

• Në përgjithësi shembujt e dhënë në klasën e 9-të janë të njëjtë me ato të klasës 11-
të.

• Izomeria e pozicionit haset për herë të parë në klasën e 9-të tek alkenet (buten-1 
dhe buten-2) dhe tek e njëjta klasë organike në klasën e 11-të futet izomeria cis-
trans për buten-2, përveç asaj të vargut dhe pozicionit  e cila përbëhet pothuaj nga 
e njëjta bazë teorike.Izomerët cis -trans nuk trajtohen më tej për ndryshimet që 
paraqesin dhe vetitë e tyre.

• Koncepti i izomerisë së pozicionit tek halogjenalkanet në klasën e 11-të nuk 
shtjellohet në lidhje me konceptin e grupit funksionor dhe halogjenin nuk e 
trajton si një grup të rëndësishëm funksionor të halogjenalkaneve.

• Izomeria e ndryshimit të grupit funksionor nuk përmendet në të dyja ciklet, 
(mund të përmenden psh si izomerë të këtĳ  klasifi kimi alkinet dhe alkadienet, 
alkolet dhe eteret, acidet dhe esteret, aldehidet dhe ketonet të cilat janë përmendur 
që janë izomerë por pa përcaktuar të cilit tip),etj.

• Tek arenet nuk thekson fenantrenin dhe antracenin si izomerë pozicioni por në 
klasën e 11-të thekson ketë izomeri tek rrjedhesit e dyzëvendësuar të benzenit.

• Tek alkolet në klasën e 9-të dhe të 11-të zë vend vetëm  izomeria e pozicionit, 
por jo izomeria optike si një izomeri e një rëndësie të madhe  dhe në kuadrin e 
zgjerimit të koncepteve që ajo duhet të shtrĳ ë në klasat më të larta.

• Pesha e ushtrimeve mbi izomerinë shfaq dominancë në klasën e 9-të duke mos 
u përputhur me moshën e zhvillimit të fëmĳ ës, ndërsa tek temat kjo peshë shfaq 
dominancë në klasën e 11-të (bërthamë), në përputhje të plotë me moshën e 
nxënësit.

• Punët laboratorike nuk e prekin fare izomerinë.
• Hartat e koncepteve për izomerinë nuk ekzistojnë.
• Lidhja gjinore midis klasave nuk e trajton izomerinë.
• Në klasën e 11-të (me zgjedhje të lirë) trajtohen disa kapituj si përbërjet 

farmaceutike, kozmetike etj ku izomerët mund të gjenin veten më së miri dhe në 
mënyrë shumë interesante dhe tërheqëse për nxënësin, por nuk trajtohen.

• Në tabelat që shprehin vetitë fi zike të përbërjeve organike përgjithësisht nuk 
krahasohen rezultatet për dy izomerë të cdo lloji qofshin ato, me përjashtim të 
orto-krezol, meta-krezol dhe para-krezol, në kiminë e klasës së 11-të (bërthamë).

• Emërtimet sistematike sipas IUPAC, në disa raste nuk respektojnë rregullat në 
tekst, për shembull: klor-1,pentan, klor-2,pentan, klor-3,pentan, duhen klor-1-
pentan,  klor-2-pentan, klor-3-pentan (midis numrave vendosen viza).

Vlerësimi i një teksti shkollor është një nga sfi dat më të mëdha të arsimit dhe proçesit 
të edukimit sot.Kjo përsa i përket një sërë procesesh të cilat e kanë pikënisjen në 
përshtatjet që ai krĳ on me dĳ et e nxënësve, cilësinë e letrës, kushtet e përdorimit, 
efektivitetin e tĳ , vlerën monetare të harxhuar për prodhimin e tĳ  etj. Përsa i përket 
anës shkencore, u fol më lart, ndërsa rreth cilësisë dhe formatit mendoj se:
Lexueshmëria gjuhësore e tekstit:
• Gjuha e tekstit i përgjigjet moshës së nxënësve.
• Vihen në dukje ' alët e reja.
• Jepet perkufi zimi i ' alëve të reja.
• Gjuha është e qartë dhe e saktë.
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Lexueshmëria lidhur me faqosjen.
• Hapësirat midis paragrafëve janë të vogla në kiminë e klasës së 11-të (bërthamë).
• Teksti shoqërohet me ilustrime të fi gurave për konceptet kryesore..
Hartimi i tĳ 
• Propozon veprimtari pune në grup.
• Alternon veprimtari mësimore, detyra praktike, lojra, pyetësorë, vëzhgime, 

hartime projektesh etj.
• Teksti është i tipit të hapur ku konkluzionet nxirren nga vet nxënësit.
• Teksti shoqërohet me libër që i vjen në ndihmë mësuesit.
• Siguron ushtrime të mja! ueshme duke mos i lënë vendin përsëritjes thjesht 

mekanike.
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The Role of the Native Teacher on students’ eff ectiveness in learning English 
at the primary school American school- Peshkopi

Teuta Gazidede
Abstract

This study investigated the a* itudes of primary school pupils, who study English with a N\
ative Speaker. In order to examine the a* itudes, this study mainly relies on the method of  
observation of the English classes. The Role of a Native Teacher on students’ eff ectiveness in 
learning English is obviously seen by each student.
The students, taken into consideration in this case study all have diff erent level of English 
Profi ciency. Some students with rich vocabulary understand the native teacher, and the 
rest refuse learning English with the native one, because of the lack of English profi ciency. 
The main  methodological tools applied in this case study are: Interviews, observation and 
questionnaire. The overall fi ndings suggested that Native English teacher were preferred 
by students with good English. In terms of the solidarity dimension, the students had good 
a* itudes toward the NET. The majority of the respondents in this study were able to identify 
whether the students’ eff ectiveness was positive or negative.

Keywords: Language learning, Native teacher, English Class, Language Teaching.

Introduction

There have been many researchers that have paid a* ention to the learning process 
and the learners. There are  however fewer researches which analyse the teaching 
process which engage a native teacher. In Albania, the native English speakers are 
welcomed to teach. Learning English language by a native teacher could be easier 
and faster, because a native teacher of English has the right pronunciation, notation, 
and doesn’t speak Albanian Language (L1). Students have to think only in English. 
The students should pay more a* ention when the teacher explain something. They 
will work hard to learn new words, to understand their teacher. Another advantage 
is that the students do not need to think in their mother language, before using the 
English language.
NET help students learn faster, acquire the right pronunciation and acquaint 
themselves be* er with the target culture itself. However, being taught by a native 
teachers also involves a lot of hard work on part of both the students and the teacher. 
The student’s eff ectiveness in learning English is positive, according to the case  study 
at the, “American School” of Peshkopi. In that research, it will be explained how 
native teacher’s language skills aff ected teaching and learning. NET aff ects designing 
the English course. Native teacher help students acquire good pronunciation, and 
learn more about the culture of the native teachers. Most parents’ opinion about 
NET are positive. They general opinion is that: NET is qualifi ed in grammar and 
communicative method, as well as knowledgeable of the cultural content.
The current study was conducted to test the a* itudes of Albanian primary school 
pupils toward native English teacher. A number of scholars have claimed that: Non-
native English teachers are be* er than native English teachers for EFL.
Florence, (2009) said that: NET may not have the necessary insights into lesson 
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preparation and delivery (Shaw, 1979). When teaching grammar, they may have 
native intuition of what is grammatically acceptable and what is not, but may not 
have the metalanguage for explaining grammatical rules, (p, 282).
According to my experience in learning Greek, I cannot agree with these statements. 
The process of learning a foreign Language will not last longer, if we are surrounded 
by native speakers and native teachers. Students who have the opportunity to learn 
English with a native teacher gain higher level of English profi ciency.  This research 
aims to prove this  through the research I have conducted at the “American school” 
of Peshkopi.
This chapter aims to provide a theoretical basis for the study though a literature 
review of the students’ eff ectiveness in learning English. At fi rst there is a brief 
introduction of the concepts related to language studies and the methods applied for 
the measurement of language learning. A! er this, the previous research on language 
learning is examined and, special a* ention is put on the improvement of English 
language knowledge.

Literature review

The concept of a native English teacher is of great signifi cance in social psychology 
in Peshkopi. Great importance has been a* ached to it in the eff ectiveness of the 
students in learning.
Studying English language taught in our case by NET is essential for the substantial 
power of the students’ eff ectiveness.. NET gain a special status of being a linguistic 
model (Cook, 1999;  Luk & Lin, 2007), and their English knowledge, profi ciency, or 
competence is regarded as a point of reference (Stern, 1983).
According to Llurda “The L2 learner has had the fi rst language always present while 
acquiring the language; the L2 user has it in their mind whichever language they 
happen to be functioning in” (2005, p.15).   Thinking in L1 produces more elaborate 
content and greater risk-taking than thinking in L2 although the la* er produces 
greater accuracy. This would seem obvious as the L1 language store is much greater. 
If the teacher elicits ideas only in L2, and especially if the teacher encourages the 
learners to avoid mental translation, they are going to tap into a much more limited 
pool of language (p.77). It is very diffi  cult for a native teacher to deal with learners 
in that case. Students wants to use L1 in class, and for beginners learners is very 
diffi  cult not to use L1 in class. Poulisse 1999) fi nally refers to strategies which 
a learner can use if communication threatens to break down, for example due to 
misunderstanding or because the learner lacks the vocabulary to express him/herself 
as initially intended”(as cited in Muller 2005, p.51)/ The way of developing the course 
is diff erent from NET to NNET
Aĳ mer (2002) argues that, native speakers use discourse particles with great 
precision as sign   posts in the interaction, for example to make it easier for the 
hearer to understand how the diff erent parts of the text are related. If a non-native 
speaker uses discourse particles incorrectly or not uses them at all this may lead to 
misunderstandings. A structural and functional description of discourse particles 
will therefore be useful for learner.(as cited in Muller, 2005, p.243). Native teachers 
of English, try to spread their culture by correcting students’ behavior. NET, also 
should be aware of students’ culture. Being sensitive to them and understanding 
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their culture. For example, In “American school of Peshkopi”, the native teacher 
got surprised by students not taking care of the school. She says: I try to teach my 
students not to through everywhere the rubbish.
Another thing that she has noticed in her students is: they like copying during the 
test. They don’t take responsibilities; they think taking high grade is the only choice 
for them by copying and cheating. She is aware of the Education in Albania, students, 
who don’t have high grades, have no chance to enroll in the universities. 
 Students make a lot of questions to their teacher like: 
Ø How will you understand our needs of English language?
Ø Why don’t you allow us to copy in the exam? 
They don’t like their teacher for being strict in that case.
The native teacher of English needs time to change students’ opinion.
NET easily identifi es errors or mistakes done by the students. Students sometimes 
compare their L1 to L2 in writing, and speaking.
Ellis, (1999, p.56) noted that: 
Although linguistic and surface strategy taxonomies of errors may have a pedagogic 
application (for example, by demonstrating which errors are the most frequent and 
therefore, most in need of a* ention). In general they shed light on how learners learn L2.
Corders (1974) explained in his book that: Frame work for describing errors is more 
promising in respect” (as cited in Ellis, 1996, p.243).
 In the American school it has been noticed that there is a progress in correct 
pronunciation, students’ behavior, cultural awareness etc.
For NET, the main characteristic of a good student is developing leadership qualities. 
Activating students in class makes the lesson a productive one. 

Students’ eff ectiveness in learning English, by NET

NET also includes the technology in class, in order to elicit the ideas more clearly to 
students. NET tries to provide net sources and also giving advice to the students to 
learn working on the computer.
In our case of study the “American school” has provided computers in the English 
classes. As a result, it was observed that the computerized environment provides 
students with new opportunities to acquire skills in the second language (online 
searches, posts online, email exchanges, etc.) as well as to be* er understand the 
culture of a second language. 
So we can say that the use of active, creative and dynamic work with computers in 
the second language not only helps students acquire knowledge of the principles 
of other languages, but provides them with the opportunity to acquire a second 
language culture in a more complete way.

Research hypothesis

• Native teachers contribute to the be* er understanding of target culture
• Learning English by a native English  speaker, provides be* er pronunciation 
• Learning English with Native English teachers can be more time consuming 
with beginner.
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Questionnaire and interview

The questionnaires and interviews are frequently applied in the studies on language 
Learning.
However, the limitation of both parents and students exist. The structure of the 
questionnaire consists of two parts.
The questionnaire for students
In the fi rst part I have included questionnaires for learners 12-14, that measure the 
level of English at school as the measurement instrument of the level of English 
language knowledge.
In the second part I have included questionnaires for learners 9-11, that measure 
the level of English as well as the level of communication between the teacher and 
the student. Each statement is measured by using those types of answers which 
correspond to the Liker scale:
Always                  o! en                     neutral               rarely                      never
The questionnaire for parents and teachers
This is a well-structured questionnaire that aims to identify and to highlight the 
beliefs and a* itudes of parents and students  towards NET.
The questionnaire contains two sections:
The fi rst section presents demographic data such as gender, age, the English level. 
The second section consists of eight questions that express statements in diff erent 
opinions of parents and teachers. Each statement is measured using Liker scale with 
fi ve divisions.
Strongly  agree -------- Codifi ed No.1
Agree-------- Codifi ed No.2
Undecided---------- Codifi ed No.3
Disagree---------- Codifi ed No.4
Strongly disagree----------- Codifi ed No.5
 Part 4 and 5 are include interviews and discussions with teachers, leaders and 
students at the secondary schools.
Part 4.
The questions during the interview with students 
How would you classify your communication with your English Language teacher? 
Is it positive or negative?
Do you think NET hardly understands you?
Have you complained to your parents? 
Part5.
The questions during the interview with NET
What happen if the students don’t understand you? How do you explain things to 
them?
Which are the main reasons that some students do not  want to learn English in your 
English class?
 Which method of teaching is more appropriate to the students, as a NET?

Procedure

The data collection was undertaken in the “American school of Peshkopi over a period 
of one  month during the English classes, also  including the time of completing the 
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questionnaire.
Before completing the questionnaire, respondents were informed about the procedure 
of the study (verbal questionnaire). In the questionnaire were included, gender, age, 
the English language progress etc. A! er the fi lling in of  the questionnaire, the group 
was aware of the procedure of learning English.

Data analyzing

Based on the statistical fi ndings many discussed questions of the research are 
mentioned in this research, are discussed or interpreted in this chapter.

Research question 1

      Are the parents satisfi ed with  their children’s eff ectiveness of learning English by 
a Native English teacher? The answers of the parents are mentioned above.

Opinions Number of responses Percentage
Yes 17 90%
No 3 10

                                               Table1.1 Answers of the fi rst question

Research question 2
      What is the best for the students’ eff ectiveness of the primary school, a native 
English   teacher or a non-native English teacher?

Opinions Number of responses Percentages

NET 18 92%
NNET 2 8%

                                                   Table 1.2 Answers of the second question.   
According to the answers, it is a clear statement that NET is be* er than NNET.

Conclusions

By the analysis and discussion of the data collected, the tentative conclusions 
according to each research question can be researched. This chapter summarizes 
the research fi ndings and puts forward the limitations of the current study and the 
suggestions for future research.
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Martematicienë të shquar
Lenda: matematike 8

Mimoza  Arapi
Tema:  matematiciene te shquar
Kohezgjatja : 6 ore 
Qellimi :
• Te njohim jeten e matematicieneve te shquar
•   Te argumentojne rolin e matematikaneve me te rendesishem ne zhvillimin 
e shoqerise njerezore
Objektivat: Nxenesit te jene te a! e
• Te mesojne per jeten e matematikaneve me te njohur
• Te mesojne per  vepren e matematikaneve me te njohur
• Te mbledhin informacionin nga burime  te ndryshme
• Te kerkojne informacion sipas temes se dhene
• Te perpunojne informacionin e mbledhur
• Te bashkepunojne ne grup
• Te menaxhojne nje veprimtari
• Te sistemojne informacionin e mbledhur
• Te nxjerrin konkluzionet 

Pershkrimi i projektit:
Projekti do realizohet ne 5  faza.
• Organizimi Prezantimi me temen,formimi i grupeve te punes
• Grumbullimi sasior I materjaleve te ndryshme
• Perpunimi cilesor Studimi dhe perpunimi i materialit te grumbulluar
• Vleresimi i realizimit te projektit dhe punes se nxenesve
•  Realizimi I produktit Prezantimi I projektit .

Perfi tuesit
• Nxenesit e klases 8
• Arkivi i projekteve per lenden MATEMATIKE

Menyra e organizimit:
1. Prezantimi i temes dhe games se perzgjedhjeve .
2. Krĳ imi i grupeve te punes.
3. Percaktimi i mjeteve dhe ambjentit ku do te zhvillohet prezantimi.
4. Marrja e masave per te stimuluar prezantimet dhe punimet me te mire.
5. Secili nxenes  ose grup te pergatise nje raport perfundimtar mbi  
konkluzionet e projektit.

Lidhjet nderlendore
• Njohuri nga HISTORIA
• Njohuri nga EDUKIMI FIGURATIV
• INFORMATIKA Krĳ imi i nje produkti (posteri ose CD ose liberth i vogel)
• Njohuri nga FIZIKA
• Njohuri nga Statistika,Probabiliteti,Gjeometri

Pjesemarresit ne projekt : Te gjithe nxenesit e klases 8
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Mjetet burimore
• Interneti 
• Bibloteka  e shkolles ose e qytetit 
• Enciklopedi
• Mediateke
• Perdorimi i cd ,videoprojektorit

Grupet e punes 
Nxenesit do ndahen ne grupe dhe cdo grup do trajtoje nje teme te vecante.
1. Biografi a e matematicieneve qe kontribuan per nr.
2. Te dhena mbi jeten dhe veprimtarine e dekartit,ejler
3. Te dhena mbi jeten dhe veprimtarine e gausit ,varjershtrausit
4. Aplikime konkrete te puneve te matematicieneve qe u moren me nr
5. Historia e gjeometrise fi gurat gjeometrike  trupat gjeometrike 
6. Historia e statistikes dhe e  probabilitetit 

Kalendari i veprimit
Ora 1 : Prezantimi i temes ,diskutime rreth saj ,objektivave,veprimtarive,ndarja e 
grupeve te punes
Ora 2: Studimi dhe perpunimi i materialeve te grumbulluara.
Ora 3 : Perpunimi cilesor
Ora 4: Konkluzione , rekomandime
 Ora 5 :Prezantimi i projektit

Hapat e zhvillimit te projektit
Nr Veprimtarite Afati Zbatuesi 

 ORA 1 Organizimi ,prezantimi i temes
Orjentime ,ndarja e grupeve te punes

Mesuesi 

ORA 2 Grumbullim sasior Nxenesit 

ORA 3 Perpunimi cilesor Nxenesit

ORA 4 Konkluzione,rekomandime Nxenesit

ORA 5 Realizimi i produktit ,vleresime Nxenesit

ORA 6 Veprimtari ne baze shkolle:prezantimi i 
produktit

1 Nxenes nga 
secili grup

 Afati per realizimin e ketyre veprimtarive eshte nga ora e pare e prezantimit te 
temes deri ne ne oren e 6  te prezantimit te projektit ( 5 muaj).
Produkti 
• Produkti cd audio vizive me punimet e nxenesve
• Posteri ose CD ose liberth i vogel
• Portofol individual me materjalet kerkimore dhe rezultatet e kerkimeve
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• Cd me prezantimin audioviziv te gjithe punes se bere

Buxheti : Mjetet e perdorura ne projekt jane mbuluar nga buxheti personal i nxenesve 
dhe mesueses. 

Mjetet Cope Shuma
Flete formati A  - 4 100 1000 leke

Printime,fotokopje 100 500 leke
Ngjyra 2 400 leke
Kartona 6 300 leke

CD 2 100 leke

Ngjitese 6 120 leke

Totali 2420 leke

Konkluzionet rreth projektit 
Nga diskutimet,analiza rreth temes se zgjedhur arrĳ ne ne konkluzionin qe :
• Qe nxenesit u a! esuan ne perzgjedhje informacionin rreth nje ceshtjeje
• U a! esuan ne perpunimin dhe ruajtjen e te dhenave
• Njohen biografi ne e matematikaneve me te njohur
• U a! esuan te punojne ne grup 
Vleresimi 
Per vleresimin e nxenesve nisem nga 
• Plani i projektit 
• Zbatimi i ketĳ  plani
• Mbledhja dhe perpunimi i te dhenave 
• Etika e punes ne grup
• Prezantimi i projektit
• Konkluzioni i projektit.

NOTA 4 (pa kalues): Nuk paraqet raport ose asnje material ne lidhje me temen e 
caktuar 
NOTA 5-6 (baze): Nxenesi mbetet ne nivelin e grumbullimin e te dhenave. Pak 
burime informacioni.Material i kopjuar. Pak argumente.Prezantimi i percipte.
NOTA 7-8(mesatar ): Disa burime informacioni ,perpunimi i mire i materialeve.
Nxenesit bashkepunojne argumentet me te mira. Te perpikte ne afat ,pak gabime 
gjuhesore dhe informacion i strukturuar mire.
NOTA 9-10(i larte) : Larmi burimesh informacioni,gjykime kritike .Ide origjinale.
Pune e pavarur  e individuale e perfshire ne grup ,strukturim shume i mire. 
Prezantim korrekt.
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Trajtimi metodiko-shkencor të forcës dhe ligjeve të Njutonit.

Elisabeta Çobo
Shkolla 9-vjeçare “Koli Dimo”  Frashër

Abstrakt

Duke parë se lënda e fi zikës është  sa e vështirë dhe po aq e bukur, gjatë punës sime me 
nxënësit kam vënë re se vështirësia e saj lidhet ngushtë me trajtimin metodiko-shkencor  të 
koncepteve fi llestare  në mënyrën më të saktë  në lidhje me kuptimin fi zik të çdo koncepti te 
ri. Në  këtë  temë  kam  menduar  të  fl as  rreth  një  trajtimi  metodiko-shkencor  të  forcës  
dhe   ligjeve  të  Njutonit, i  cili  do  të  shërbejë  për  të  vënë  në  dukje  problemet  që  dalin  
dhe pikëpamjet  e  gabuara  që  kanë  nxënësit  në  lidhje  me  to. Gjithashtu  do  të  trajtoj  
dhe  disa nga  çështjet  gjuhësore  që  mendoj  se  i  dëmtojnë  ata  në  lidhje  me  kuptimin  e  
koncepteve  të  forcës  dhe  ligjeve  të  Njutonit,  në  mënyrë  që  t’i  shmangim  nxënësit  nga  
përdorimi  i tyre. Në  këtë  temë  do  të  përqëndrohem  në  strategjinë  dhe  analizën  që duhet  
të  përdorim në  probleme  të  ndryshme  të  dinamikës,  në  mënyrë  që  nxënësit  të  nxiten  
për  të  argumentuar  dhe  arsyetuar  me  ' alët  e  tyre  si  dhe  të  drejtohen  në  përpjekjet  
për  të braktisur  parakonceptet  intuitive  të  besueshme  që  kanë  zënë  vend  thellë  tek  ata  
dhe pengojnë  në  zhvillimin  e  pikëpamjes  kundër- intuitive   por  “të  saktë”. Kjo  temë  
është  një paraqitje  e  punës  së  mësuesit  që  duhet  të  bëjë  me   nxënësit  në  mënyrë  që  
ata  të shmangin  boshllëqet  që  u  kanë  mbetur  nga  njohuritë  ekzistuese, si  dhe  dhënien  
e shembujve  për  trajtimet  plotësuese  që  i  ndihmojnë  nxënësit.

Fjalët kyçe: forcë,  ligje te Njutonit,  trajtim metodiko- shkencor.

Hyrje

 Në studimin e fi zikës historikisht ligji i inercisë dhe koncepti i forcës kanë qenë 
dy nga blloqet pengesë më të vështira për nxënësit. Fakti që problemi i të mësuarit 
është i vështirë, nuk duhet të përbëjë çudi nga pikëpamja se sa gjatë ai e ka 
preokupuar mendjen e njeriut për të zgjidhur këto aspekte të fenomeneve natyrore 
në radhë të parë .Shumë nga nxënësit vĳ në me mendje të mbushur plot me rregulla 
ose nocione intuitive që ne i quajmë ”ide të gabuara”. Drejtimi ynë pedagogjik 
bëhet më i mbështetur dhe më i arsyeshëm nëse ne i karakterizojmë këto nocione 
si “parakoncepte” të kuptueshme që duhet të ndryshohen nëpërmjet përvojës 
konkrete. Hulumtimet në mënyrë të përsëritur kanë treguar që këto parakoncepte 
janë të rrënjosura thellë dhe mja!  të qëndrueshme për tu ndryshuar, e për më tepër 
pikëpamjet që ka një nxënës nuk janë domosdoshmërisht të qëndrueshme dhe priren 
të ndryshojnë nga njëra situatë fi zike tek tjetra, duke shfaqur kontradikta që nuk 
janë dalluar menjëherë si të tilla.Askush nuk mund të besojë që nxënësi të për! ojë 
teorinë e dinamikës vetëm nëpërmjet paraqitjes gojore, sado e kthellët të jetë ajo. Në  
tekste të ndryshme  mësimore është  vënë  re  se  problemat tradicionale në fund të 
kapitullit janë të pamja! ueshme sepse ato priren për tu përqëndruar në procedurat 
e llogaritjeve. Rezultatet përfundimtare rrallë herë shkaktojnë të menduarit 
fenomenologjik,që mbështetet në përvojën e llojit  të  problemave,në  mënyrë  që 
studimi të jetë ndihmës në kalimin e pengesave konceptuale. Por fakti i a! ësisë 
për të qënë i saktë,bart pasigurinë për të kuptuar në thelb konceptet bazë. Pyetjet 
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fenomenologjike sasiore në fund të kapitullit janë të pamja! ueshme në vetvete kur 
nuk shoqërohen me përvojën konkrete  dhe  mundësisht  me testim.
Para se të bëjmë  trajtimin metodiko-shkencor, në përshkrimin dhe analizën 
e vërshtirësive  konceptuale të nxënësve është me vend që t’i vëmë në dukje 
pikëpamjet e gabuara që kanë nxënësit në lidhje me forcën dhe ligjet e Njutonit. 
Për  vetë  specifi kën  e mësimdhënien e lëndës  së Fizikës, nga njëra  anë, si  dhe për 
trashëgiminë metodike të saj nga  ana tjetër, vihet re një “stepje”  e mësuesve. Më  
parë  arritjet e njohurive në lidhje me temën që unë trajtoj mbështeteshin në bazën e 
dy fushave të mëdha : 
a)  të  vëllimit  të njohurive, dhe b) të shkathtësive, shprehive, qëndrimeve dhe 
vlerave. Metodologjia e sotme e vë theksin mbi fushën e formimit dhe  të  përmirësimit 
të shkathtësive, shprehive , qëndrimeve  dhe vlerave, në ndryshim nga metodologjia 
tradicionale e arsimit tonë e cila vinte theksin mbi fushën e vëllimit të njohurive. Kjo  
do të thotë se  është  më e rëndësishme  që të formojmë te nxënësit tanë shprehitë 
dhe shkathtësitë e kërkimit  dhe  të përpunimit  të informacionit sesa  t’i  kthejmë ata  
në “ magazina pa inventar” të njohurive dhe dĳ eve. Konceptet fi zike në lidhje me 
çështjen që trajtojmë në temë përvetësohen qartë dhe shpejt nëse ne i trajtojmë me 
metoda dhe teknologji që  ne mësuesit duhet t’i zgjedhim në përputhje me kërkesat e 
programit, psikologjinë moshore  dhe mjedisin fi zikë ku jeton nxënësi. Gjatë orëve të 
mësimit kur trajtojmë forcën dhe ligjet e Njutonit, duhet të zhvillojmë demonstrime  
dhe  të  bëhen  mja!   pyetje  drejtuese  dhe  të përdoren  teknika të ndryshme të 
mësimdhënies,  pa  qenë gjithmonë e nevojshme përdorimi i mjeteve të një laboratori 
të sofi stikuar fi zike. Kjo arrihet duke ndjekur  hap pas hapi reformimin e shkollës 
sonë. Në  këtë  kuadër  ndjej  detyrim  profesional  që duhet t’i  vĳ më  në  ndihmë  
nxënësit  për  t’i  lehtësuar  punën  e  lodhshme  që  i  duhet  të  bëjë  për  të  pervetësuar  
njohuritë  e  fi zikës  shkollore  sepse  ajo  sot  është  pasuruar me  përmbajtje  të  re  
dhe  trajtime  didaktike  të  avancuara. Para se të bëjmë  trajtimin metodiko-shkencor, 
në përshkrimin dhe analizën e vështirësive konceptuale të nxënësve është me vend 
që të vemë në dukje pikëpamjet e gabuara që kanë nxënësit në lidhje me forcën dhe 
ligjet e Njutonit.

Problemet që dalin dhe pikëpamjet e nxënësve në lidhje me forcën dhe ligjet e 
Njutonit

Janë tri rrjedhime themelore dhe secila prej tyre ka vështirësi serioze për nxënësit:
1.Çfarë është forca?
2.Cila është lidhja midis forcës dhe lëvizjes?
3.Si lidhen forcat kur bashkëveprojnë dy objekte?

Çfarë është forca?

Nxënësit nuk e kanë të qartë se çfarë është forca në vetvete. Ata nuk përpiqen të 
dallojnë në vetvete kuptimin e forces, inercisë, energjisë, fuqisë si dhe shpejtësisë.
1.Ata mendojnë se vetëm qeniet e gjalla mund të ushtrojnë forcë.
2.Forcat shihen si ndikime në lëvizjen e një objekti dhe jo si forca.
3.Shumë nxenës mendojnë për një forcë teori të inpulsit të lëvizjes.
4.I shohin forcat nga pikëpamja e aplikuesit të forcës dhe jo nga pikëpamja e objektit 
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që i pëson këto forca.
5.Një nga arsyet që ato mendojnë se lëvizja kërkon forcë është se nuk e dinë që objekti 
mund të pësojë forcat e padukshme shtesë të fërkimit,gravitetit dhe njohin shtytjet 
dhe tërheqjet që ato do të zbatojnë për të lëvizur një objekt.
Si lidhet forca dhe lëvizja: Nxenësit mendojnë se lëvizja kërkon forcë dhe është një 
mendim shumë, i vështirë për të ndryshuar. Pikëpamjet e tyre për ligjet e lëvizjes 
janë :
Nëse mbi një objekt nuk ushtrohet force,ai është në qetësi ose menjëherë do të bjerë 
në qetësi.
E kundërta nuk është e vërtetë. Një objekt në qetësi në mënyrë absolute nuk zbaton 
asnjë forcë të pastër.
Lëvizja kërkon forcë dhe anasjelltas forca shkakton lëvizje.
Forca është në përpjestim të drejtë me shpejtësinë. 
Si sillen forcat gjatë bashkëveprimit?: Ligji i tretë i Njutonit është një temë delikate. 
Disa nga vështirësitë që kanë nxënësit me ligjin e tretë të Njutonit dhe me sistemet e 
bashkëveprimit janë :

• Nuk e besojnë ligjin e tretë të Njutonit.
• Kanë vështirësi në ndarjen e sistemeve nga njëri-tjetri dhe nga mjedisi.
• Kanë vështirësi në përcaktimin e çi! it të forcave veprim-kundërveprim.
• Ata kundërvenë dy forca në të njëjtin objekt.
• Bashkangjisin forcat në objekte të gabuara.
• Nuk besojnë se zgjasin në kohë dhe kanë forca kundërveprimi.
• Nxënësit ngatërrojnë ' alët “ Forcë e barabartë” me “përshpejtim të barabartë”.
• Nxënësit nuk e kuptojnë tensionin.Mendojnë se:
a) Tensioni është shumë e forcave të ushtruara në skajet e një litari.
b) Tensioni ushtron forcë vetëm në drejtim të lëvizies,
c) Tensioni e përshkon objektin në litarin tjetër.
d) Objektet që lidhen me një litar të patërhequr do të kenë përshpejtime me 

madhësi të barabarta.

Diagramat me dorë të lirë

Diagramat janë mjeti i parë për të punuar me forcat. Vështirësitë e nxënësve që 
ndeshen më shpesh për diagramat me dorë të lirë janë:
a) Përcaktojnë saktë forcën, por nuk njohin mënyrën se si ta tregojnë atë .
b) Përfshĳ në vetëm forcat e ushtruara nga objekti dhe jo forcat e ushtruara mbi 

objekt.
c) Nuk përdorin një sistem kordinativ ose përdorin një sistem të pasaktë.
d) Vendosin më shumë sqarime se sa drejtimet e vektorëve në origjinë gjë që e bën të 

vështirë përcaktimin e forcës rezultante dhe përbërësve të forcave Fx dhe Fy.
e) Bëjnë gabime në përcaktimin e elementëve përbërës të vektorëve të forcës.
f) Vendosin vektorët e forcës veprim-kundërveprim në diagrama të gabuara.

Për fat të mirë këto janë më shumë gabime teknike sesa konceptuale .Disa nga 
çështjet gjuhësore që ne mendojmë se na dëmtojnë në kuptimin e koncepteve të 
forcës dhe ligjit të inercisë. Në të folurin e përditshëm ka një prirje të natyrshme që 
janë në të kundërt me zhvillimin e kuptimit të konceptit të forcës dhe ligjit të inercisë. 
Ne duhet të bëhemi të ndjeshëm ndaj këtyre përdorimeve, të mësojmë vetë për t’iu 
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shmangur atyre si dhe të largojmë nxënësit nga përdorimi i tyre. Ka një prirje shumë 
të fuqishme, për të thënë se një forcë bën që një trup “të lëvizë”. Fjala “ të lëvizë” në 
mënyrë serioze fsheh çështjen dhe priret që të mbështesë një pikëpamje Aristoteliane. 
Nxënësit që e përdorin atë priren të nguliten në kuptimin e “shpejtësisë” dhe të 
humbasin pikëpamjen e epërsisë të “nxitimit”,sidomos në fazat e fi llimit kur nxitimi 
është ende një koncept i panjohur dhe nuk dallohet plotësisht nga shpejtësia.
Një shprehje shumë e zakonshme është se “forca tejkalon inercisë e një trupi”. Kjo 
nxit nxënësit të mendojnë për inercinë si një forcë që duhet të “tejkalohet” nga forcat 
e tjera. Është mirë që të shmanget çdo lloj ndërlikimi që inertësia. Në shumë nxënës 
“ forca” interpretohet si diçka e dhënë dhe që është një veti ose ndenjëse e një trupi 
që është në lëvizje,ose që i është dhënë shpejtësi.Në këtë rast duhet të kundërshtojmë 
këtë nocion dhe të vemë në dukje efektin e bashkëveprimit, si i kundërt me ndenjien 
në trup. Kuptimi i forcës “së pastër”, rezultante ose “përgjithshme” do të duhej të 
zhvillohej me shumë kujdes dhe qartësi. Nxënësit kanë një prirje të fuqishme për 
të menduar që një nga forcat individuale është zhdukur ose sikur është fshirë në 
një farë mënyre në mbivendosjen e disa forcave që kundërshtojnë njëra-tjetrën dhe 
në veprimin e fundit janë tejkaluar. Kur një forcë tejkalon një forcë kundërshtare, 
disa nga nxënësit e kuptojnë efektin e forcës zotëruese sikur vepron vetëm, dhe jo 
shumë algjebrike  ose vektoriale e dy forcave.Gjuha kërkon një vëmendje të qartë 
rreth konfuzionit ndërmjet një veprimi të vazhduar dhe një force impulsive me një 
“forcë ushtruese”. Shumë nxënës vazhdojnë të fl asin për forcat si “forca që punojnë” 
mbi objektet kur merren në shqyrtim. Duhet që kjo shprehje të mos përdoret por 
të përdoret ' ala “që veprojnë” e cila më vonë do na duhet për të formuar saktë 
konceptet e energjisë. Për të eleminuar pikëpamjet dhe konceptet e gabuara duhet 
t’i a! ësojmë nxënësit në mënyrë që ata t’i saktësojnë dhe thellojnë njohuritë e tyre 
mbi baza të forta shkencore,dhe kjo arrihet me anë të një pune të mirë metodiko-
shkencore e cila bazohet në dy struktura:

Trajtimi pedagogjik dhe objektivat e studimit të tĳ  në lidhje me forcën dhe ligjet 
e Njutonit

Shumica e nxënësve kërkojnë një orientim për të mësuar me sukses konceptin mbi 
forcën dhe ligjet e Njutonit. Kjo është e rëndësishme për të hedhur bazat konceptuale 
para kalimit në zgjidhjen e problemeve për këtë duhet të kemi parasysh objektivat e 
studimit gjatë trajtimit pedagogjik të cilat janë:
1. Të njohin çfarë përbëjnë dhe çfarë nuk përbëjnë në vetvete forcat.
2. Të përcaktojnë forcat e duhura që veprojnë në objekt.
3. Të vizatojnë dhe të përdorin diagrama me dorë të lirë.
4. Të kuptojnë lidhjen ndërmjet forcës dhe lëvizjes 
5. Të mësojnë një strategji për zgjidhjen e problemave të forcës dhe të lëvizjes.
6. Të përcaktojnë çi! et e forcave veprim-kundërveprim.
7. Të kuptojnë dhe të shfrytëzojnë ligjin e III-të Njutonit.
Në lidhje me këto çështje duhet të kushtojmë sa më shumë vëmendje në paraqitjen 
e ligjit të III-të të Njutonit sepse nxënësit kanë vështirësi të mëdha konceptuale 
dhe tema mbi bashkëveprimin i shton edhe më shumë ato. Udhëzimet duhet të 
përqëndrohen në faktin sesi një objekt i thjeshtë u përgjigjet forcave.Kur këto ide 
asimilohen nga nxënësit,atëherë mund të merremi me studimin e bashkëveprimit të 
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dy trupave me njëri tjetrin. Për këtë duhet të bëjmë një ndarje të situatës në aspektin 
e bashkëveprimit: Sistemi dhe  Mjedisi.
Sistemi përbëhet nga objektet që na interesojnë dhe mjedisi që ndodhet kudo.

Përcaktimi i forcave

Në fi llim forcat në sistem përcaktohen si shtytje dhe tërheqje. Çdo forcë duhet të ketë 
një faktor ose një shkak të përcaktueshëm në mjedis dhe çdo forcë është një forcë 
kontakti që zbatohet në një pikë ku mjedisi preket me sistemin. Bëjnë përjashtim 
forcat me afat të gjatë veprimi. Magnetët janë një demostrim i mirë megjithëse 
nxënësit përballen me forcën e gravitetit si të tillë. Me këtë përcaktim të forcës mund 
t’u japim nxënësve këtë guidë veprimi për të përcaktuar forcat:
-Ndajmë problemin në “sistem” dhe “mjedis”. Sistemi është  vetëm objekti të cilit 
duam ti studiojmë lëvizjen dhe mjedisi është gjithçka tjetër.
-Vizatojmë për problemën një fi gurë që tregon objektin dhe gjithçka tjetër në mjedis,që 
preket me të. 
-Vizatojmë një kurbë të mbyllur rreth sistemit me objektin brenda kurbës dhe gjithçka 
tjetër jashtë kurbës.
-Vendosim çdo pikë në kufi rin e kësaj kurbe ku mjedisi prek ose është në kontakt me 
sistemin. Këto pika janë mjedisi ku ushtrohen forcat e kontaktit mbi objektin,duke 
mos lënë asnjë pikë jashtë.
-Emërtojmë forcat e kontaktit dhe i vendosim secilës një nga simbolet përkatëse.
-Përcaktojmë forcat afatgjata që veprojnë mbi objektin, i emërtojmë dhe vendosim 
simbolin përkatës në fi gurë.
 Në këtë mënyrë të natyrshme, përcaktimi i forcave të çon në vizatimin me dorë të lirë 
të diagramave. Synimi është që t’u bëjë të mundur nxënësve të gjitha informacionet e 
nevojshme jashtë diagramave me dorë të lirë. Duhet të nënvizojmë se kjo pjesë është 
fi zika në zgjidhjen e një problemi.

Ligji i dytë i Njutonit dhe bashkëveprimet

Pasi nxënësit janë a! ësuar për të përcaktuar forcat, vjen momenti që ata të bëjnë 
lidhjen ndërmjet forcës dhe lëvizjes. Për këtë e rëndësishme është të përdorim çdo 
mjet që kemi në dispozicion për të demonstruar, për të parë se forca është ajo që 
përcakton përshpejtimin e objektit dhe jo shpejtësia e tĳ . Kjo dëshmi eksperimentale 
është një ide e re dhe një mjet i fuqishëm kundër idesë së gabuar që ndeshet tek 
nxënësit se forca është në përpjesëtim të drejtë me shpejtësinë. Më e parapëlqyeshme 
për ligjin e dytë të Njutonit është forma
                                  a= F 
                                      m               sesa forma tradicionale     F=m*a
 pasi kjo e bënë më mirë pohimin shkak-pasojë Ky trajtim anashkalon ligjin e parë të 
Njutonit,i cili logjikisht nevojitet si një përcaktim i forcës, më parë se ligjit të dytë ti 
jepet kuptim. Por kjo arsye është e pakapshme për nxënësit fi llestarë dhe motoja më 
e mirë në këtë moment është “të mbahet ligji  konkret dhe i thjeshtë”, të përcaktojmë 
forcat si shtytje dhe tërheqje të prekshme dhe pastaj të përcaktohet përshpejtimi 
për shkak të një force rezultante. Kjo është një procedurë vepruese që do t’i bëjë 
nxënësit të punojnë dhe të ngrenë nivelin.Nga kjo pikëpamje ligji i parë është një 
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“rast i veçantë” i ligjit të dytë kur a=0.
Vështirësitë e nxënësve rrjedhin nga dështime shumë të rëndësishme në përcaktimin 
e sistemeve përkatëse ose të forcave që bashkëveprojnë midis tyre. Ligji i tretë i 
Njutonit jepet më mirë si një pohim shumë i saktë rreth forcave. Të gjithë nxënësit e 
njohin frazën “Për çdo veprim ka një kundërveprim të barabartë” megjithëse përgjigjet 
e tyre për pyetjet që “të krahasojnë forcat” tregojnë se ata nuk e besojnë atë. Ata e 
kanë të përvetësuar si frazë por çorientohen nga ajo, sepse ajo nuk tregon se veprimi 
dhe kundërveprimi duhet të jenë në objekte të ndryshme. Një pohim më i mirë i 
ligjit të tretë është “Çdo forcë paraqitet si një përbërës i një çi  i bashkëveprues 
forcash” Dy përbërësit e një çi! i forcash bashkëvepruese, veprojnë mbi dy objekte 
të ndryshme.
Të dy përbërësit e një çi! i forcash bashkëvepruese janë të barabarta në madhësi 
por të kundërta në drejtim. Shumë nxënës janë të paqartë me idenë rreth “forcave 
shtytëse”, “forcave të brendshme” dhe “ngadalësimi i përshpejtuar”. Ata nuk janë të 
sigurtë se forcat e përfshira në ecje dhe drejtimin e makinës janë statike më  shumë 
sesa fërkimi kinetik, dhe kanë vështirësi në përcaktimin e drejtimeve. Ligji i tretë 
lejon një shikim më nga afër mbi tensionin dhe mbi lëvizjet e objekteve të lidhura me 
spango ose litar sepse tensioni është një koncept i vështirë. Një mënyrë e vlefshme 
është që të bëhet një prerje imagjinare e spangos dhe pastaj të pyeten sesi ana e 
majtë dhe e djathtë “mbahen” te njëra-tjetra. Kjo mënyrë është efektive që nxënësit 
të kuptojnë se ç’janë forcat e brendshme. Që të zgjidhim probleme të ndryshme në 
dinamikë në lidhje me forcën dhe lëvizjen, si dhe me bashkëveprimet e forcave duhet 
të njohim mirë strategjitë e plota dhe analizës për këto probleme.
1. Strategjia për problemet e forcës dhe lëvizjes është një metodë e cila është e 
bazuar në këto etapa:
1. Analizojmë pohimin e problemit duke përgatitur paraqitien e një fi gure. Paraqitja e 

një fi gure i kthen ' alët në simbole, qartëson informacionin që njihet dhe përcakton 
çfarë synon të zgjidhë problemin.

2. Analizojmë lëvizjen duke përgatitur një diagramë lëvizjeje. Diagrama e lëvizjes do 
të përcaktojë vektorin e përshpejtimit dhe do të sigurojë informacion të dobishëm 
i cili do përdoret në analizën kinetike

3. Përcaktojmë të gjitha forcat që veprojnë mbi objektin dhe i paraqisim me dorë të 
lirë.

4. I drejtohemi ligjit të Njutonit në formë vepruese a=1/m*∑i Fi.
5. Përcaktojmë shumën e vektorit të forcave direkt nga diagrama me dorë të lirë .
6. Bëjmë zgjidhjen për lëvizjen pasardhëse, duke shfrytëzuar përfundimet e sakta 

nga kinetika.
7. Vlerësojmë përfundimet.
Këto hapa janë të nevojshme të demostrohen në detaje të konsiderueshme gjatë 
kohës që ne punojmë problema dhe shembuj me nxënësit. Duhet të këmbëngulim që 
nxënësit të zhvillojnë idenë:          
Forcë individuale=>rezultantja e forcës=>përshpejtimi=>kinetika.
Kjo vetëdĳ e nxitet duke këmbëngulur që:
a) Nxënësit të përdorin të gjitha fazat e stategjisë në zgjidhjet e problemit në Fletët e 

Punës të Dinamikës.
b) Të fi llojnë paraqitjen matematikore të çdo problemi me një pohim të plotë të ligjit 

të dytë të Njutonit.
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c) Të përdori diagramën me dorë të lirë për të për! uar komponentet të ligjeve 
të Njutonit.

2. Analiza e sistemeve të bashkëveprimit
Për të eleminuar vështirësitë e nxënesve në përcaktimin e sistemeve dhe të forcave që 
veprojnë midis tyre ,është e rëndësishme të bëhet një analizë në përcaktimin e saktë 
të tyre për këtë duhet që nxënesit të njihen me procedurën fi llestare e cila është:
a) Vizatimi i fi gurës me çdo objekt që paraqitet si sistem i veçantë 
b) Përcaktimi dhe vizatimi i të gjitha forcave që veprojnë në çdo objekt.
c) Shprehja e çdo force në trajtën FA. FB

d) Përcaktimi i çi! eve të forcave veprim-kundërveprim duke bashkuar FA në B dhe 
FB në A me një vĳ ë të pikëzuar.

e) Verifi kimi në mënyrë që çdo forcë të çi! ohet me një forcë tjetër dhe që forca e një 
çi! i të veprojnë në objekte të ndryshme dhe të dy vektorët të tregojnë drejtime 
të ndryshme.

Kjo procedurë fi llestare, ndonëse e plotë duket qartë që është e vështirë, por me disa 
shembuj praktik, pa vështirësi njohin që vetëm disa nga objektet në prodhim janë 
me interes. Këto mund të përcaktohen si “sisteme”. Objektet e tjera si toka, tavolina 
dhe kështu me radhë mund të largohen nga vëmendja dhe të çohen te “mjedisi” prej 
ku ata ushtrojnë forca të jashtme mbi sistemet. Tani nxënësit mund të kuptojnë që 
nuk ka forca të jashtme reale, ngaqë të gjitha forcat janë bashkëvepruese dhe nuk 
përbëjnë problem sikur të trajtojmë disa nga këto forca si të jashtme. Për këtë është 
më e përdorshme kjo proçedurë e rishikuar në lidhje me analizën e sistemeve të 
bashkëveprimit e cila bazohet në :
a) Ndarjen e objekteve në “sisteme që na interesojnë” dhe “mjedisi”.
b) Vizatimin e çdo sistemi të ndarë nga sistemet e tjera dhe nga mjedisi. Ndarja e 

sistemeve është një fazë shumë e rëndësishme.
c) Përcaktimin dhe vizatimin e forcave për çdo sistem.
d) Përcaktimin e çi! eve të forcave veprim-kundërveprim, duke kontrolluar që dy 

forca në një çi! ,  të veprojnë në objekte të ndryshme.
e) Vizatimin e një diagrame të “veçantë” me dorë të lirë për çdo sistem. Për këtë 

duhet të përdorim vĳ a të pikëzuara për të lidhur dy përbërësit e një çi! i forcash 
veprim-kundërveprim me kusht që dy forcat e lidhura me vĳ a të pikëzuara të 
jenë në dy diagrama të “ndryshme”.

Duhet kushtuar rëndësi te përdorimi i ' alëve “i veçantë” dhe “i ndryshëm” sepse 
nxënësit kanë një prirje të veçantë dhe të fortë për të përcaktuar peshën  dhe forcën 
normale mbi një objekt si një çi!  forcash veprim-kundërveprim. Për këtë duhet që të 
përforcojnë idenë se forcat e një çi! i veprim-kundërveprim gjthmon shfaqen në dy 
diagrama të ndryshme.Këto janë të rëndësishme që nxënësit të fi tojnë një shprehi të 
kultivuar në zgjidhjen e problemave duke siguruar një themel të fortë për përparimin 
në zonat më delikate të dinamikës. 

Zgjidhja e problemave

Gjatë proçesit të trajtimit pedagogjik në lidhje me forcën dhe ligjet e Njutonit i 
kushtohet rëndësi të madhe zgjidhjes së problemave. Në shumë tekste mësimore 
jepen shembuj të një qasjeje sistematike për zgjidhjen e problemave, por shumë 
nxënës hezitojnë t’a përdorin atë. Të dobishme janë sekuencat e stërvitjes së 
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drejtuar ku nxënësit gjejnë vështirësi në zbatimin e skemave të paraqitura në tekstet 
e tyre. Një stërvitje e tillë sigurohet në seanca mësimi kolektiv ose me dialogë të 
mbështetur nga kompjuteri. Nxënësve u duhet dhënë një orientim që për të ndërtuar 
diagramat e forcës duhet që në fi llim të ndërtojmë sistemet e koordinatave dhe të 
zbatojnë ligjin e dytë për kryer zgjidhjen. Qasja sistematike jo vetëm që lehtëson 
zgjidhjen e problemit,por ajo ndihmon nxënësit që të analizojnë problemin.Zgjidhja 
e problemeve paraqet një aspekt të zhvillimit të a! ësisë njohëse dhe interpretuese të 
nënësve dhe lidhet ngushtë me formimin e koncepteve bazë që i paraprĳ në aplikimit 
në zgjidhjen e problemave. Është vënë re se në shumë tekste mësimore anashkalohet 
përfshirja e disa aspekteve shumë të vlefshme që duhen përfshirë në problema të 
ndryshme. Për këtë  problemat duhet të përfshĳ në sipas rastit dhe
1.  Informacione që s’kanë lidhje me zgjidhjen. Kjo bëhet me qëllim që nxënësi të 
kuptojë situatën fi zike që paraqet problema dhe e a! ëson atë që të dallojë të dhënat 
që kanë dhe nuk kanë lidhje me zgjidhjen e problemës. Shpesh vihet re se nxënësit 
kur përballen me të dhëna të cilat nuk kanë lidhje me zgjidhjen e problemave, i 
përdorin ato si për t’u siguruar që i kanë përdorur të gjitha të dhënat dhe kur ata 
kuptojnë se  ato nuk kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemës ankohen për vështirësi 
dhe padrejtësi, pa kuptuar se ata duhet t’a dallojnë vetë të dhënat që kanë dhe nuk 
kanë lidhje me zgjidhjen e problemës . Për të eleminuar këtë të metë duhet që nxënësit 
të bëjnë një diskutim të hollësishëm të situatës së problemës.
 2. Kur është e përshtatshme, në problema  duhet që të kërkojmë edhe zhvillimin e 
një zgjidhjeje të plotë algjebrike  për sasinë e panjohur që duhet  të gjejmë, pa bërë 
zëvendësimet numerike më parë .Kjo bëhet me qëllim që nxënësit të kuptojnë se 
çdo të thotë “zgjdhje algjebrike” sepse ata shpesh  përdorin ekuacionin algjebrikë 
në përcaktimin e madhësisë së panjohur, në vend që të përdorin kombinimin e 
madhësive në formula të ndryshme për të gjetur madhësinë që kërkojnë.
 3. Të kërkohet shprehja e interpretimit me ' alë në lidhje me analizën e situatës së 
problemës si dhe përzgjidhjen numerike dhe algjebrike të problemës. Në këtë pikë 
mësuesi luan një rol të veçantë sidomos në kontrollin e zgjidhjes  dhe në detyrat e 
shtëpisë, pasi aty janë mundësitë më të mëdha që të plotësohet kjo kërkesë. Është 
një çështje shumë e ndërlikuar dhe për këtë arsye pak nxënës e zhvillojnë në mënyrë 
spontane. Interpretimi i rezultateve numerike duhet të përfshĳ ë një vlerësim të faktit 
kur ka ose nuk ka kuptim rendi i madhësisë me argumentin, kurse interpretimi i 
zgjidhjeve algjebrike duhet të përfshĳ ë shqyrtimin e rasteve ekstreme, kufi zuese, 
veçanërisht kur këto kufi zime tregojnë nëse rezultati ka apo nuk ka kuptim. Kjo 
mënyrë përbën një kontroll mbi saktësinë e interpretimit të zgjidhjeve algjebrike. 
Pra për të përvetësuar forcën dhe ligjet e Njutoni përveç trajtimit pedagogjik, i do 
kushtuar një vëmëndje e veçantë në lidhje me strukturën logjike të përkufi zimit të 
tyre.           

Struktura logjike për forcën dhe ligjet e Njutonit

Punimet e Njutonit karakterizohen nga përgjithësimi i parimit të inercisë, kuptimit 
të forcave, futja e konceptit të masës. Sipas Njutonit masa luan një rol në proçeset 
mekanike. Kuptimi i forcës, në kundërshtim me pikëpamjen Aristoteliane është se 
forca shkakton lëvizjen, lidhet ngushtë me ndryshimin e gjëndjes së trupit. Masa 
është një veti e caktuar e trupave kurse forca shkakton ndryshim të gjendjes së trupit. 
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Kjo duket qartë në përkufi zimet që Njutoni i ka përmbledhur në librin e tĳ  “Parimet”.
“Një forcë e shtuar është një veprim i ushtruar mbi një trup me qëllim që të ndryshojë 
gjendjen e tĳ  të qetësisë ose të lëvizjes së njëtrajtshme në një vĳ ë të drejtë”.
Ne duhet të pranojmë që qetësia dhe lëvizja drejtëvizore e njëtrajtshme janë  gjendje  
natyrore të objekteve dhe bashkëveprimet me objektet e tjera, janë të nevojshme për 
të prodhuar ndryshime në gjëndje të tilla. Në bazë të tyre ne mund të interpretojmë 
ligjin e parë i cili na jep një përkufi zim cilësor të forcës. Nje demostrim  i shkëlqyera, 
përdoret gjerësisht, për të treguar se çfarë është pershkruar shpesh si inerci është 
rasti i mëposhtëm  
1. Mbulesa është tërhequr me forcë bashkë me një komplet enësh duke i lënë ato mbi 
tavolinë.
Me përkufi zim cilësor të forcës kuptojmë veprimin e një faktori të jashtëm mbi 
trupin që lëviz duke i ndryshuar shpejtësinë dhe si pasojë ky “ndryshim” përfshin si 
madhësinë ashtu dhe drejtimin. Kjo është faza e parë drejt përkufi zimit funksional 
të forcës. 
Fazat e tjera të cilat e përpunojnë konceptin nga cilësor në sasior lidhen me ligjin e 
dytë të Njutonit i cili shprehet me anë të formulës:
                                        F = m · a
Pra, forca është në përpjesëtim të drejtë me nxitimin. Kjo vihet re në një fakt 
eksperimental: nëse aplikojmë forca të ndryshme mbi një trup, vemë re se i vetmi 
element që nuk ndryshon është masa e trupit, e cila është veti që zotërohet nga trupi. 
Por këtu nuk kemi krejtësisht përmbajtjen e ligjit të dytë, sepse duhet të diskutohet 
dhe çështja e mbivendosjes së masave.  Kjo realizohet me anë të eksperimenteve, të 
cilët konfi rmojnë se masat shtohen kur trupat janë të kombinuar dhe se dy forca, të 
barabarta në të njëjtin drejtim, e transmetojnë dyfi sh nxitimin që jep njëra nga forcat 
kur vepron vetëm. Forcat e barabarta në drejtime të kundërta japin nxitim zero çdo 
objekti.Në përgjithësi forcat drejtvizore mbivendosen në mënyrë algjebrike dhe forcat 
që formojnë kënd me njëra-tjetrën, shtojnë në të njëjtën mënyrë si shpejtësitë dhe 
nxitimet,duke u sjellë në këtë mënyrë si vektorë sasish. Është me vend të theksojmë 
se  nxitimi është gjithmonë në drejtimin e forcës rezultante dhe jo shpejtësia e trupit.
Ligji i III-të i Njutonit thotë se: 
Të gjithë objektet bashkëvepruese ushtrojnë forca të kundërta dhe të barabarta mbi 
njëri- tjetrin, çast pas çasti. 
 Kjo zbatohet gjerësisht tek trupat e veçuar që lëvizin për shkak të rëndesës si dhe tek 
trupat që ushtrojnë forca kontaktuese me njëri-tjetrin. Këtu lind koncepti i “kohës 
zero”. “Koha zero” është koha që kalon ndërmjet ndryshimit që ndodh në njërin trup 
dhe efektit të ndryshimit që ndihet tek tjetri. Ligji i tretë përbën pjesën themelore  
në kuptimin e konceptit të forcës. Pa atë nuk ka bazë  për  ndarjen e dy a më shumë 
objekteve  bashkëvepruese  dhe për zbatimin  e ligjit të dytë mbi  një objekt  në të një 
objekt në të njëjtën kohë. Forcat janë një aspekt tjetër në fi zikë që kërkon  një vemendje 
të veçantë në konceptin  fi zik dhe logjik të të kuptuarit. Nga sa thamë më lart baza 
për të bërë më kuptueshëm konceptet mbi këto lloj forcash, janë demonstrimet e 
thjeshta të cilët lënë përshtypje të pashlyeshme te nxënësit. Ne duhet të përdorim 
të gjitha demonstrimet që kemi në dispozicion dhe shpeshherë ato janë më bindëse 
sesa të mësuarit me kujtesë nga libri. 



39 

Konkluzione

Gjatë trajtimit të kësaj teme në aspektin pedagogjik dhe logjik të saj, jam përpjekur 
që të prek çështjet më thelbësore mbi forcën dhe ligjet e Njutonit dhe kam arritur në 
përfundimet  e mëposhtme:       
1. Arritjen e të kuptuarit e jep udhëzimi dhe praktika e qartë, si dhe teknikat e 

përcaktimit dhe përdorimit të forcave të bashkëveprimit.
2. Demonstrimet lënë përshtypje te nxënësit dhe luajnë një rol të veçantë që ata të 

plotësojnë boshllëqet që kanë dhe të saktësojnë konceptet fi zike.
3. Pas një trajtimi sistematik, arsyetimi logjik i nxënësve bëhet më i saktë dhe zgjidhja 

e problemave është më e thjeshtë .
4. Vështirësitë e nxënësve rrjedhin ngaqë nuk janë të sigurtë në zbatimin e 

mendimeve të tyre përshkak të koncepteve të gabuara që kanë në lidhje me  forcë 
dhe ligjet e Njutonit.

5. Për të formuar një kuptim funksional  dhe të shëndoshë për konceptet  në 
parashtrimet e teksteve mësimore, mësuesit  duhet të zgjerojnë përpunimin e 
njohurive , t’u japin  atyre  një realitet më të madh si dhe t’i drejtojnë nxënësit  në 
interpretimin, duke shpjeguar dhe analizuar me ' alët e tyre.

6. Shkujdesjet gjuhësore janë burim konfuzionesh të cilat kanë një prirje të kundërt 
me zhvillimin e kuptimit të forcës dhe ligjeve të Njutonit sepse ato më vonë 
shtojnë vështirësitë në lidhje me konceptet e reja që do përvetësojnë më vonë.

7. Stimulimi kompjuterik është i vlefshëm për të siguruar një praktikë më të gjerë 
rreth një shumëllojshmërie shembujsh dhe konkretisht në skemat e paraqitjeve të 
forcave në sisteme të ndryshme dhe në vizatimin e diagramave të ndryshme në 
ushtrime.

8. Në trajtimin e ligjeve të Njutonit duhet të merremi sa më shumë të jetë e mundur 
sidomos me ligjin e tretë të tĳ  sepse moskuptimi i tĳ  i shton më shumë vështirësitë 
të cilat bëhen komplekse për shumë nxënës.

9. Një rëndësi u duhet kushtuar dhe diagramave me dorë të lirë sepse aty synohet 
që të bëhet a! ësimi logjik i nxënësve për të lexuar informacionet e nevojshme mbi 
forcën dhe llojet e tyre, ti emërtojnë ato dhe të bëjnë lidhjet midis tyre.
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Vlerësimi dhe metodat e tĳ  në mësimdhënie

Enkelejda   Lalzi
Gjimnazi “Skënderbeu” Krujë

Abstrakt

Në fokus të këtĳ  studimi është mënyra e vlerësimit, e cila është një fazë e rëndësishme në 
procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, ku vendosen qëllime, objektiva, synime. Qëllimi i 
vlerësimit dhe i metodave të tĳ  është të njohë rezultatet e të nxënit dhe t’i ndihmojë nxënësit 
të përmirësojnë të nxënët e mëtejshëm. Ka shumë forma, tipe të vlerësimit dhe metoda, të 
cilat të bazuara në kritere janë të vlefshme.Përdorimi i metodave të vlerësimit sjell efi kasitet 
në orën e mësimit dhe çon në arritjet e nxënësve. Këto metoda duhet të kuptohen si strategji të 
parashtrimit të pyetjeve, detyrave dhe kërkesave të tjera të nxënësve nga mësuesi, me qëllim 
të mbledhjes së informacioneve për vlerësimin e përparimit në procesin e të nxënit dhe të 
rezultateve që do të arrihen nga nxënësit.Gjatë zgjedhjes së metodave dhe instrumenteve 
duhet të kemi parasysh moshën,përvojën e kaluar të nxënësve dhe kontekstin në të cilin ato 
do të zbatohen. Procesi i vlerësimit ndodh para, gjatë dhe pas procesit mësimor. Vlerësimi 
nevojitet të bëhet në mënyrë konstruktive, duke u fokusuar më shumë në arritjet e nxënësve 
sesa në dështimet e tyre. Ky proces duhet t’u japë mundësi nxënësve të parashtrojnë përpara 
mësuesit dhe nxënësve të tjerë në klasë, atë që ata dinë, duke shmangur përpjekjet për të 
kapur “mat”nxënësit në atë që ata nuk dinë. Vlerësimi i nivelit dhe cilësisë së arritjeve të 
objektivave të përmbajtjes lëndore nga nxënësit është element i rëndësishëm i procesit të të 
nxënit.Ai përdoret për të analizuar dhe vlerësuar punën e bërë gjatë një viti shkollor, nëpërmjet 
tĳ  arrihen objektiva specifi ke  për tema të ndryshme, ku e rëndësishme është përdorimi i 
metodave efi kase të cilat sjellin një mësimdhënie dhe të nxënë të suksesshëm.Pra, vlerësimi 
është proces i mbledhjes sistematike, analizimit dhe interpretimit të informacionit me qëllim, 
se në çfarë shkalle nxënësi i ka zotëruar objektivat udhëzues. 

Fjale kyçe: vlerësim, motivim, metoda, kritere, të nxënët. 

Hyrje

Në shoqërinë e sotme bashkëkohore ka ndryshuar botëkuptimi dhe qasja ndaj 
shkollës, si institucion shumë i rëndësishëm në shërbim të shoqërisë, në shërbim të 
edukimit dhe përgatitjes së njeriut të së sotmes dhe të së nesërmes. Mësimdhënia 
dhe të nxënit janë dy aspekte të rëndësishme të shkollës, me të cilat lidhet procesi i 
vlerësimit.Si mësues është e nevojshme që nxënësve t’u jepet vlerësimi përkatës për 
përparimin e tyre dhe shumica e nxënësve në klasë duhet të jenë në gjendje të marrin 
një vlerësim (minimalisht) kalues. Nëse nuk ndodh kështu, lind domosdoshmërisht 
nevoja për të analizuar me kujdes atë çfarë ka ndodhur në klasë gjatë semestrit apo 
vitit shkollor.Është e domosdoshme që vlerësimi të ketë një shkallë besueshmërie, 
që do të thotë se ai është konsistent dhe se nën të njëjtat kushte dhe me të njëjtën 
performancë të nxënësve, vlerësimi do të prodhojë rezultate të njëjta ose të paktën të 
ngjashme. Nëse paraprakisht mësuesit nuk do të hartojnë kritere të qarta vlerësimi 
dhe nëse nuk do të zbatojnë procedura të qarta për kryerjen e tĳ  dhe t’u përmbahen 
objektivisht atyre, ekziston rreziku që disa nxënës të diskriminohen në raport me 
disa të tjerë.
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Ai i jep mundësinë mësuesve që t’u përgjigjen pyetjeve: 
• A jemi duke bërë për nxënësit tanë atë që kemi thënë që do bëjmë? 
• A janë nxënësit tanë duke mësuar ato gjëra që ne kemi përcaktuar që ato duhet të 
mësojnë? 
• A është e nevojshme që të përmirësojmë metodat tona të mësimdhënies dhe vlerësimit?
 Secila prej pyetjeve bart në vete vecantinë e saj,ku synimi i vlerësimit është arritja 
e objektivave specifi ke për tema të ndryshme,ku e rëndësishme është përdorimi 
i metodave efi kase të cilat sjellin një mësimdhënie dhe të nxënë të suksesshëm. 
Atëherë çfarë kërkon vlerësimi? 
• Objektiva të qarta mësimore
• Njohjen e përvojës dhe të a! ësive të nxënësve
• Kërkesa të qarta ndaj nxënësve
• Përdorimin e metodave dhe teknikave efi kase të të nxënit
• Motivimin e nxënësve
Ky proces ka rëndësi:
§ Së pari,për nxënësit pasi vlerësimi i njohurive të nxënësve përbën një nga 
proceset bazë të të nxënit,si dhe përmirëson veprimtarinë e mëtejshme.
§ Së dyti,për mësuesit sepse nëpërmjet tĳ  i jepet mësuesit informacion për 
nivelin e dĳ eve të nxënësve,për arritjet dhe dobësitë,duke bërë që ai jo vetëm bën 
vlerësimine arritjeve por ndihmon për të lu! uar dhe dobësitë.
§ Së treti,për prindërit, pasi  informon ato për rezulatet e arritura dhe forcon 
bashkëpunimin mësues-prindër-nxënës.
Ndërkohë që, vlerësimi është një fazë e rëndësishme në procesin e mësimdhënies 
dhe të nxënit, ku vendosen qëllime,objektiva,synime atëherë ndalemi në disa çështje 
të rëndësishme:
Ø Pse vlerësojmë?
Ø Çfarë vlerësojmë?
Ø Tipet e vlerësimit
Ø Kriteret e vlerësimit
Ø Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë zgjedhjes së metodave të vlerësimit
Ø Metodat e vlerësimit 
Ø Mbajta e shënimeve 
Ø Komunikimi i përparimit të nxënësve
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1-Pse vlerësojmë?
Vlerësimi ka për qëllim: 
• Të sigurojë informacion rreth përparimit të nxënësve
• Të motivojë nxënësit
• Të sigurojë realizimin e objektivave
• Të sigurojë gadishmërinë e nxënësve për nxënie në të ardhmen
• 
• 2-Çfarë vlerësojmë?
• Arritjet e qëllimeve dhe objektivave
•     Puna e nxënësit vlerësohet në lidhje me qëllimet e programit mësimor 
• Arritjet në të nxënë
• Vëzhgimet përqendrohen mbi metodën e punës individuale ose në grup
• 
• Sjelljen  e nxënësit
• Vlerësimi i sjelljes mbështetet në respekt

3-Tipet e vlerësimit
Vlerësimi mund të klasifi kohet në:
• Vlerësim formues
• Synon marrjen e informacionit mbi atë që ka arritur të përvetësojë nxënësi kra-

hasuar me standartin mësimor
• Vlerësim diagnostikues
• Përdoret për të marrë infomacion mbi përgatitjen dhe dobësitë e nxënësve në 

përvetësimin e materialit mësimor
• Vlerësim objektiv dhe subjektiv
• a-vlerësimi objektiv(ka të bëjë vetëm me ato lloj pyetjesh që kanë një përgjigje të 

saktë)
• b-vlerësimi subjektiv(ka të bëjë me pyetje që kanë më shumë se dy përgjigje)
• Vlerësimi përmbledhës
• Ky vlerësim jep informacion mbi atë çfarë kanë arritur të nxënë dhe të bëjnë 

nxënësit gjatë periudhës së dhënë kohore (në fund të semestrit,vitit apo të disa 
kapitujve mësimorë)

• Vlerësim në bazë të normave dhe kritereve
• Realizohet kur testet analizohen në bazë të disa kritereve dhe normave të për-

caktuara
• Vlerësim formal dhe jo formal
•              a-formal- ka të bëjë me një dokument me shkrim,një test,ese etj,jepet me 

notë
•              b-jo formal- mbështetet në vëzhgime,vetëvlerësime,vlerësime të  bashkë-

moshatarëve
• Vlerësim i brendshëm
• Bëhet nga shkolla, nga mësuesit, për punën e nxënësve,mësuesve,për shkollën
• Vlerësim i jashtëm
• Bëhet nga autoritete qeveritare,personel apo agjensi e paanshme.
• 



43 

4-Kriteret e vlerësimit
• Vlerësimi duhet të jetë proces i vazhdueshëm
• Vlerësimi duhet të jetë i shumëllojshëm
• Vlerësimi duhet të jetë një aktivitet bashkëpunues
• Vlerësimi duhet të jetë autentik
• Vlerësimi duhet të jetë kompleks

v Vlerësimi  është proces i cili kalon në tri etapa kryesore:
• Kontrolli
Përbën procesin e kërkimit dhe të mbledhjes së informacionit,me qëllim të nxirren 
përfundime për nivelin e të mësuarit dhe të nxënit
• Kontrolli i njohurive dhe shprehive
Realizohet nëpërmjet teknikave dhe metodave të ndryshme

• Matja
Është proces krahasimi,krahasohet sasia e informacionit të njohur me sasinë e 
infromacionit të panjohur në raport me njohuritë që duhet të përvetësojë nxënësi 
sipas objektivave të programit
v Vlerësimi i nxënësit mund të jetë:
        a-sistematik (për çdo temë mësimore)
        b-periodik (në përfundim të çdo kapitulli)
        c-semestral dhe vjetor

5-Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë zgjedhjes së metodave të vlerësimit
Vlerësimi në klasë lejon një shumëllojshmëri të metodave të vlerësimit që për bazë 
ka përmbajtjet e kurikulës,duke zgjedhur metoda të përshtatshme me rezultatet 
mësimore. Metodat e vlerësimit duhen të sigurojnë tregues të arritjeve të qëndrueshme 
dhe të kuptueshme për nxënësin.
Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë zgjedhjes së metodave të vlerësimit:
• Të jenë të përshtatshme me qëllimin dhe objektivat dhe në kontekstin e shkathtësive 
dhe sjelljeve  të nxënësit.
• Të jenë të tilla, të cilat të nxjerrin konkluzione për njohuritë, shkathtësitë dhe vlerat 
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për secilin nxënës. 
• Të jenë të vlefshme në mënyrë që të identifi kohet progresi i nxënësve.
• Të jenë të lidhura me rezultatet mësimore dhe të jenë kompakte me qasjen e 
mësimdhënies në të cilat zbatohen.
• Të jenë të përshtatshme me nivelin e përgatitjes së nxënësve.
• Mësuesi duhet të zgjedhë metoda dhe të hartojë instrumente duke patur parasysh  
qëllimin e vlerësimit.(Për shembull: vlerësimi i nxënësit në të nxënë, çfarë është mirë 
dhe ku duhet të përmirësohet. Kur kemi për qëllim të vlerësojmë me  notë, do të 
përdoren më shumë metoda të ndryshme, me më shumë objektivitet në raport me 
përmbajtjen, p.sh.: teste, punime më komplekse dhe fl etë analitike si instrumente.)

6-Disa nga metodat e vlerësimit

Në literatura të ndryshme dhe në praktikën shkollore janë të njohura këto metoda 
të vlerësimit:
• Detyrat individuale
Për të thelluar të kuptuarit e temës mësimore, zbatimin e njohurive, zgjidhjes së 
problemeve, arsyetimet, përfundimet, ndërlidhja me jetën reale dhe zhvillimi i 
shkathtësive ë mësimdhënies dhe nxënies realizohet përmes detyrave individuale. 
Karakteristikë e kësaj metode është analizimi i kërkesave shtesë në tekst, dokumentarë 
të ndyshëm dhe në krĳ imin e hartës së koncepteve.
• Projektet individuale dhe në grup
Në këtë metodë të vlerësimit përfshihet zgjedhja dhe përdorimi i provave (dëshmive) 
për të identifi kuar, përshkruar, analizuar dhe për të nxjerrë konkluzione në lidhje me 
çështjen. Duhet të përfshihen shumë shpesh nxënësit  në një sërë aktivitetesh për një 
kohë të konsiderueshme në mënyrë që të punojnë në mënyrë individuale dhe në 
grup. Karakteristikë ka shfrytëzimin e burimeve të ndryshme, detyrat e planifi kuara 
nga mësuesi, organizimin e aktiviteteve, identifi kimin e roleve të anëtarëve të grupit.
• Anketat
Me anë të anketave verifi kohet përvetësimi i një njësie apo i disa njësive mësimore, 
bëhen intervista. Për të mbledhur informacione përdoren pyetsorë ose tabelat e të 
dhënave, konkluzionet nxirren në bazë të të dhënave, përgatiten edhe raportet.
• Dosja(portofoli) i nxënësit
Kjo metodë ka të bëjë me grupin e detyrave të pavarura,të cilat janë kryer nga 
nxënësi gjatë vitit shkollor dhe janë grupuar në një dosje.Në të mund të ketë detyra 
me shkrim, projekte, fl etore të punës praktike etj.Nëpëmjet tĳ  nxënësit dhe prindërit 
gjejnë informacionin e shpejtë për progresin e nxënësit.
• Vëzhgimet
Me këtë metodë bëhet grumbullimi i shënimeve në mënyrë sistematike dhe duke 
evidentuar saktë ngjarjen apo dukurinë në kohën e duhur dhe në momentin e 
duhur, këto shënohen për secilin nxënës. Realizohet përmes intervistës me secilin 
nxënës apo edhe në grup, ndërsa lista e kontrollit bazohet në komentet e mbledhura. 
Karakteristikë ka shënimin dhe regjistrimin 
e komenteve në një faqe të veçantë për secilin nxënës.

• Vizitat në terren
Përmes kësaj metode realizohet vlerësimi si: skicimi i projektit në terren, vrojtohet, 
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bëhet harta orientuese, përgatitet harta e koncepteve, përdoret dhe studiohet 
literatura, bëhet diskutimi pas vizitës dhe përgatitet raporti.Si karakteristikë ka 
planifi kimin e mirë të aktiviteteve.  
• Prezantimet me gojë
Është një nga metodat mja!  motivuese për vlerësim e në veçanti për ato që nuk 
e preferojnë të shkruarit. Është tregues i fuqishëm i shkathtësisë së komunikimit, 
nxënësit prezentojnë raporte me gojë para audiencës si psh: prezantim i një 
projekti apo te një punimi të bërë nga nxënësit. Karakteristikë  ka diskutimin dhe 
bashkëveprimin e nxënësve brenda grupit.
• Të dëgjuarit
Duhet që me kujdes të përgatiten pyetjet, kjo zhvillon një spektër të gjërë shkathtësish 
(komunikimi, qëndrimet dhe të dëgjuarit) bashkpunimi në grup, përmbledhje 
të shkurtra. Karakterizohet me kohëzgjatjen e përkushtimit të vëmendjes, 
përshtatshmërisë dhe saktësisë së informacionit.
• Punimet praktike
Jepen udhëzime dhe vërejtje të nevojshme në mënyrë që të zhvillohen kompetencat 
e caktuara. Niveli i njohjes së pajisjeve dhe konkluzionet e nxjerra nga matjet. Për 
karakteristikë ka procedurat që duhen përvetësuar.
• Aktivitetet krĳ uese
Duhet të bëhen një numër i ushtrimeve për matjen e të kuptuarit të koncepteve, 
shfaqet niveli i njohjes, bëhet punë individuale dhe në grup. Për karakteristikë ka 
simulimin, intervistat, debatet.
• Testet dhe esetë
Janë  shumë motivuese për disa nxënës e në veçanti ato që  kanë  dëshirë shkrimin, 
në mënyrë të shpejtë dhe të besueshëm bëhet vlerësimi i arritjeve të nxënësve, janë të 
lehta për të organizuar dhe vështira për korigjime. Mundësi e madhe në përfshirjen 
e nxënësve në riorganizimin e argumenteve fakteve dhe ideve, për të përmirësuar 
efektivitetin e nxënies,rëndësi ka përdorimi i referencave.Karakteristikë e së cilës 
është se bëhen teste individuale dhe në grup, me kohzgjatje të kufi zuar, po ashtu edhe 
esetë vlerësojnë një numër të shkathtësive të nxënësve por janë me kohë të kufi zuar.
Në vlerësimin e esesë duhet patur parasysh disa kritere si:përmbajtja,organizimi etj.
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Folëm për metodat e vlerësimit dhe theksuam që ato janë të domosdoshme në 
këtë proces. Këto metoda çojnë në rezultate por ndodh që përdorimi i ndonjërës 
e zbeh rezultatin e arrtitjeve të nxënësve,atëherë është vetë mësuesi,i cili duhet të 
zgjedhë atë metodë që sjell rezultate. Nga përdorimi i metodave të vlerësimit dalin 
dhe rezultate,të cilat interpretohen dhe raportohen te prindërit,në drejtorinë e 
shkollës,bordin e shkollës apo institucione të tjera arsimore,nëpërmjet statistikave 
të ndryshme. Në praktikën e tyre të punës mësuesit duhet të mbajnë shënime të 
ndryshme përsa i përket ecurisë së arritjeve të nxënësve. Aty ku ato shohin dobësi 
atëherë duhet të përdorin metoda të tjera të vlerësimit,të cilat sjellin rezultate. 

7- Mbajtja e shënimeve

Studimet e ndryshme dhe praktikat mësimore të vlerësimit në shkollë theksojnë 
rëndësinë e mbajtjes së shënimeve dhe interpretimin e rezultateve.
• Shënimet e përparimit të nxënësve
Mbajta e shënimeve ka rëndësi sepse:
a-Të sigurojë bazë të dobishme për komunikim me të tretët(prindër,mësues të   tjerë etj.)
b-Të vëzhgojë për ndonjë shqetësim që paraqitet rreth punës së nxënësve,duke 

krahasuar rezultatet.
c-Të lehtësojë planifi kimin e punës së ardhshme me çdo nxënës,bazuar në rezultatet 

e mëparshme.
 

Përfundime

Në përfundim,ajo çfarë është e rëndësishme në lidhje me vlerësimin është që të 
kuptohet se si mund të përdoren metodat dhe idetë e përgjithshme të vlerësimit për 
të përmirësuar të nxënët  e nxënësve dhe efi kasitetin e mësimdhënies. Këtë duhet të 
arrĳ në mësuesit,të cilët duke përdorur metoda dhe procedura teorike dhe teknike 
duhet të bëjnë një vlerësim në shkallë të gjërë,për të vëzhguar punën e nxënësve 
dhe për të nxjerrë detyra për të ardhmen.Metodat duhet të kuptohen si strategji të 
parashtrimit të pyetjeve, detyrave dhe kërkesave të tjera të nxënësve nga mësuesi, 
me qëllim të mbledhjes së informacioneve për vlerësimin e përparimit në procesin e 
të nxënit dhe të rezultateve që do të arrihen nga nxënësit.

Rekomandime

• Të përdoren ato metoda vlerësimi qe sjellin rezultate
• Të ketë larmi të tyre nga ana e mësuesit,ku nxënësi të përshtatet më mirë
• Metodat e përdoruara duhet të lidhen me qëllimet dhe objektivat e programit 
mësimor
• Të respektohen dhe të vlerësohen punët e nxënësve duke respektuar afatet
• Të forcohet komunikimi me prindërit dhe të bashkëpunohet vazhdimisht me to.
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Stresi te fëmĳ ët   në arsimin e mesëm të ulët dhe ndikimi i tĳ  në procesin 
mësimor.

Entela  Kodheli
Shkolla 9-vjeçare “Hasan  Ngjela” Berat

Abstrakt

 Edhe pse jetojmë në një kohë kur teknologjia dhe shoqëria  është në një shkallë të lartë evolimi, 
individi i kohës moderne si bërthama  e shoqërisë, është transformuar në një “robot”ku çdo 
ditë e më tepër po humbet vlerat humane në vetvete, por edhe në marrëdhëniet sociale të 
kohës dhe vendit ku jetojmë.  Në përditshmërinë tonë, shpesh dëgjojmë raste të sëmundjeve 
të ndryshme vdekjeprurëse, shtim të personave me probleme mendore, të dhunës në familje, 
vrasjeve në shoqëri ,vetëvrasjet e grupmoshave të ndryshme, por edhe ekstremet, vrasjet dhe 
abuzimet seksuale brenda familjes (streha e vetme, ku njeriu duhet të ndihet i sigurt) etj. 
Gjithë shoqëria ka pësuar tronditje. Duke u përpjekur të japin një përgjigje të shqetësimit: 
shumëkush mund të përgjigjet se të gjitha vĳ në nga stresi me shtrirje në të gjitha moshat.  Po 
te  fëmĳ ët  si paraqitet situata? Dihet se themeli i një individi të shëndetshëm është fëmĳ ëria. 
Stresi te fëmĳ ët për shumë mund të tingëllojë e çuditshme, madje e papranueshme, ndërkohë 
që shumë të rritur, apo prindër e shohin stresin si të lidhur me përgjegjësitë, me moshën e tyre 
. Shkaku i dëshirës së hershme për t’u kthyer në fëmĳ ëri, lidhet pikërisht me të, kohën e artë,  
pa stres,  ku gjithçka është e bukur dhe e lumtur. Në këtë punim do të njihemi me përcaktimet 
mbi stresin, simptomat e tĳ , që lidhen me të si: ankthi,  frika,  çrregullimet mendore e sëmundje 
fi zike. Sa e dëmton stresi shëndetin e fëmĳ ëve dhe sa të rrezikuar janë ata  nga prezenca 
e stresit në  jetën e tyre. Cilat mund te jenë disa këshilla të vlefshme në ketë aspekt dhe si 
mund të pretendojmë që të arrĳ më një ndërgjegjësim të prindërve , mësuesve dhe shoqërisë, 
që të vlerësojnë sa duhet këtë aspekt të jetës së fëmĳ ës dhe jo ta mohojnë atë. Gjatë punës 
disavjeçare në  shkollë,  kam rezultuar se disa nxënës kanë probleme të shumta të cilat vĳ në 
nga faktorë të ndryshëm brenda familjes e më gjerë shoqërisë, nën ndikimin e ndryshimeve të 
saj si: papunësia, emigracioni, niveli i të ardhurave, divorci, ndryshimet e mjedisit,  probleme 
që denigrojnë sjelljen dhe sjellin probleme të mprehta në shkollë e më gjerë.

Fjalë kyçe: Stres, fëmĳ ë, ndikim, shëndet mendor, proces mësimor.

Hyrje

 Arsimi i mesëm i ulët përfshin fëmĳ ërinë e mesme dhe fi llimin e adoleshencës.
Fëmĳ ëria e mesme dhe e vonë (6 – 12 vjeç) përkon me të mësuarit në shkollën fi llore, 
ku zhvillohen shprehitë e të shkruarit, të lexuarit  dhe shprehitë matematikore. 
Adoleshenca (12 deri 18-21 vjeç) është periudha e tranzicionit nga fëmĳ ëria në 
moshën e rritur. Zhvillohet indetiteti i të menduarit logjik dhe abstrakt,egocentrizmi. 
Ajo lidhet ngushtë me fi llimin e vrullshëm të pubertetit dhe ndryshime të tjera si 
rritja në peshë e gjatësi. (Karaj, 2005,10). Te vajzat rritja e vrullshme fi llon mes moshës 
8-10 vjeç, te djemtë fi llon rreth moshës 13 vjeç Gjatë kësaj periudhe kemi zhvillimin 
hormonal dhe karakteristikave dytësore seksuale, te vajzat: gjinjtë, qimet pubike, 
zhvillimi i kockave të legenit dhe menarkea. Te djemtë fi llojnë të rriten tekstikujt dhe 
penisi, qimet pubike, zëri i trashë, zhvillimi i mjekrës dhe zhvillimi i shpatullave. 
Stanley Hall (1916) e mendonte adoleshencën si një kohë të turbullimit dhe stresit. 
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Fëmĳ a vihet në raport me të tjerët me shokët,shkollën,familjen e shoqërinë, ku sipas 
modelit ata formojnë dhe personalitetin duke iu përgjigjur pyetjes:”kush jam unë?”.  
Sipas teorisë së Erik Eriksonit, në secilin stad zhvillimi personi përjeton një krizë 
dhe nëse e kalon atë me sukses, kalon më pas në stadin  tjetër. (Pe* ĳ ohn,1996,95).Si 
rrjedhojë edhe e zhvillimit hormonal, në këto grup- mosha sëmundjet dhe turbullimet 
nuk janë të rralla. Fëmĳ a kalon nga një regjim i lirë, në një regjim të organizuar dhe të 
detyruar. Ai do të shkëputet nga lojërat, familja do të rrisë kërkesën ndaj mësimeve. 
Kërkesa e mësuesit është më e lartë. Gjatë  procesit mësimor fëmĳ a lodhet jo vetëm 
nga puna mendore, por edhe nga pozicioni i qëndrimit të detyruar në bankë, nga 
punët e detyruara me shkrim, nga proceset praktike etj. Por, njëkohësisht, fëmĳ a 
mund të lodhet  dhe nga kushtet jo të mira higjienike të klasës dhe mjedisit më të 
gjerë në shkollë dhe marrëdhëniet  e krĳ uara brenda tĳ . (Nesturi,2012,40). 
STRESI- Si mund ta përkufi zojme atë ?
   Në librin e tĳ  “Paa! ësia për të ndihmuar veten”(1975), Martin Seligman përshkroi 
një teori që shpjegon se përse disa njerëz nuk dorëzohen dhe vihen në një gjëndje 
të pashpresë, ata nuk e kontrollojnë situatën dhe më në fund mësojnë se reagimet 
që do të bëjnë nuk do të japin ndonjë rezultat të veçantë. Në këtë mënyrë, kuptojnë 
që  të përpiqesh të reagosh është e pavlefshme, kështu ata dorëzohen dhe më në 
fund depresohen. Stresi është çdo gjë që ushtron kërkesa ndaj të cilave ne duhet të 
përshtatemi. Ai mund të shkaktohet prej rreziqeve fi zike ose kërcënimeve psikologjike. 
Presioni ndodh kur përpiqemi shumë për të plotësuar kërkesat që ushtrohen mbi ne 
nga të tjerët dhe nga vetvetja. Fakti se sa stres përjetojmë varet nga stresorët në jetën 
tonë, nga karakteristikat e personalitetit dhe nga a! ësitë përballuese. Stresi është një 
kompleks, proces dinamik i marrëdhënies ndërmjet një personi dhe jetës së tĳ , që 
vjen si rezultat i një tensioni apo ankthi të shkaktuar nga ngjarje irrituese specifi ke, 
kushtet e përgjithshme të jetës ose ndryshimet gjatë ciklit të saj. Njerëzit reagojnë në 
mënyra të ndryshme ndaj stresit. Mënyra si reagojmë ndaj stresit quhet Përshtatje. 
Sipas Grasha dhe Kirschenbaum (1986) e përcaktojnë atë si proces që na detyron t’i 
nënshtrohemi kur  ngjarjet e jetës na detyrojnë të ndryshojmë. Ajo shfaqet me tre llojet 
e saj: keqpërshtatja, përshtatja dhe kompetenca. Keqpërshtatja ndodh kur përdoren 
rrugë të gabuara për t’iu përgjigjur kërkesave (përdorimi i duhanit, alkoolit, drogës), 
duke çuar në produktivitet të ulët profesional. Përshtatja ndodh kur reagojmë ndaj 
stresit në mënyrën e duhur. Ajo çon në produktivitet të kënaqshëm. Kompetenca 
kur reagojmë në mënyrë që shkon përtej përballimit të vështirësive të jetës, duke 
përmirësuar dhe arritur qëllimet tona. Rezultati i kompetencës: rezultat i shkëlqyer 
profesional. (Pe* ĳ ohn,1996,423) 
Stresi nuk është vetëm negativ. Studiuesit e kanë përcaktuar stresin si negativ dhe 
pozitiv.
     Stresi pozitiv. Trupi mund të kundërveprojë me stres pozitiv, kur njeriu është i 
ngarkuar me gjëra që i sjellin kënaqësi, gjëra që njeriu i ka zgjedhur vetë dhe që e 
çojnë përpara. Por, edhe në këto raste, njeriu dhe trupi i tĳ  nuk mund t’i përballojë 
ngarkesat e tepërta. Stresi pozitiv mund të kthehet në negativ. Të gjitha llojet e stresit 
kthehen në të dëmshme, nëse trupi është i stresuar për një kohë të gjatë, pa pasur 
mundësi ta marrë veten sërish.
    Stresi negativ shfaqet kur njeriu ndjen pakënaqësi dhe nuk mund ta ndryshojë këtë 
gjendje. Duhet të reagojë dhe t'u përshtatet atyre për të ruajtur ekuilibrin shpirtëror, 
fi zik e mendor. Stresi shfaqet atëhere, kur njeriu përballet me kërkesa dhe probleme 



50 

te realitetit, të cilat kërkojnë nga ai që të ndryshojë në njëfarë mënyre. Prandaj, stresi 
shpreh nevojën e njeriut për t'u përshtatur ndaj atyre rrethanave apo problemeve 
që e prishin ekuilibrin e jetës së tĳ . Stresi paraqet një kërkesë mbi mundësitë e 
përshtatshmërisë sonë shpirtërore dhe fi zike. Kur këto mundësi të njeriut mund 
t'u përgjigjen një apo disa kërkesave, për të cilat ai ndien kënaqësi, atëhere stresi 
është i pranueshëm dhe i dobishëm. Kur mundësitë e njeriut nuk janë në gjëndje t'u 
përgjigjen kërkesave dhe këto konsiderohen diskredituese, të rrezikshme, atëherë 
stresi është i padëshirueshëm dhe i dëmshëm. Studiuesi Hans Selye (1976), bën ' alë 
për eustresin dhe distresin. Eustres ai quan stresin e ardhur nga pasojat e këndshme e 
të pëlqyeshme (p.sh arritja e një suksesi në  shkollë, marrja e një note të mirë). Ai na 
ndihmon të bëjmë një jetë intensive. Kurse distres quhet stresi që është i dëmshëm 
dhe i pakëndshëm (p.sh frika, ankthi). Distresi përjetohet nga nxënësit kur nuk e 
kryejnë mirë një test ose kur vuajnë nga sëmundje. Njeriu ka nevojë për pak stres, ai 
është i rëndësishëm në jetën e njeriut, sepse e nxit dhe e mobilizon atë në kryerjen 
e punëve apo përballimin e situatave. Nxënësit duke menduar që të nesërmen kanë 
një provim, nxiten që të pregatiten për të. Kjo gjendje që përjeton nxënësi në këtë 
situatë është STRES. Stresi është një kompleks reagimesh që shfaqen në situata të ndryshme 
dhe çojnë në prishjen e ekuilibrit apo në sforcime në fuqitë tona përshtatëse. Studiues të 
ndryshëm dhe njerëz të ndryshëm e kuptojnë stresin në mënyra të ndryshme. Por 
çdo njeri mund të përcaktojë dhe sheh si stres vetë ndodhinë apo kur e vlerëson 
atë si kërcënuese ose shumë të vështirë për t’u përballuar. Sipas Prof.Dr.Theodhori 
Karaj në librin”Psikologjia e stresit” thuhet: ”Fakti është se fenomeni stres përfshin 
si ndodhinë stresante ashtu edhe reagimet ndaj saj”. Stresi përfshin kërcënimin 
ndaj mirëqënies sonë, presionet dhe ndryshime të tjera, të cilat kërkojnë që ne të 
përshtatemi në situata të reja. Një varg ndryshimesh biokimike që ndodhin dhe 
ndikojnë fuqishëm në çdo qelizë të trupit tonë. (Karaj,2005,10)   

Personaliteti  dhe stresi; teoritë për shpjegimin e tĳ 

Teoria e psikoanalitike
Psikoanalistët bëjnë dallime midis ankthit objektiv që është një reagim i arsyeshëm 
ndaj një situate të dëmshme, dhe ankthit neurotik. Sipas Frojdit, ankthi neurotik i 
ka rrënjët në konfl ikte jo të ndërgjegjshme brenda një individi midis impulseve të 
papranueshme të idit dhe limiteve që venë ego dhe superego. Shumë impake të idit 
përbëjnë një kërcënim për individin se bien në kundërshtim me vlerat sociale apo 
personale. Sipas teorisë psikoanalitike, të gjithë kemi konfl ikte jo të ndërgjegjshme. 
Për disa njerëz këto konfl ikte, janë në të shumtën e  rasteve të thella dhe ato e bëjnë  
jetën më stresuese.( Gjini & Piluri,1998,196)
Teoria e sjelljes ( bihejviorizimi)
Bihejvioristët fokusojnë një mënyrë, me të cilën individët mësojnë të lidhin reagimet 
e stresit me situata të caktuara.Të mësuarit e papërshtatshëm çojnë në çrregullime të 
fëmĳ ërisë që vĳ në nga modele dhune në mjedisin ku rriten. Përmes eksperiencave 
të përsëritura në ngjarje të  pakontrollueshme, njerëzit binden se ata s'mund t’i 
kontrollojnë ngjarjet, prandaj heqin dorë dhe dorëzohen. Një fëmĳ ë i rritur në një 
familje të varfër, të cilit i thuhet gjithmonë se është e pamundur të dalë nga ajo gjendje, 
mund të heqë dorë nga përpjekjet për të dalë. Ai mund të mos ndjekë mundësitë për 
t’u shkolluar ose të gjeje punë, sepse ka mësuar se çfarëdolloj gjëje të bëje, nuk do ta 
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ndryshojnë gjendjen e tĳ . 
Njerëzit mund të reagojnë me frikë ndaj situatave specifi ke me frikë dhe ankth, 
sepse në të kaluarën këto situata i kanë shkaktuar dëm ose stres. Disa fobi zhvillohen 
nëpërmjet kushtëzimit klasik. Disa frikëra janë të vështira për t’u zhdukur. Në qo! ë 
se reagimi i parë është të evitosh apo të ikësh nga situata që provokon ankth, mund 
të jesh në gjendje të përcaktosh, kur situata nuk është më e rrezikshme. Sipas parimit 
të kushtëzimit klasik, (Pavllov, 1927), Fobia është frika e madhe ndaj objekteve, 
situatave që mund të përbëjnë rrezik p.sh fëmĳ ë që vuajnë nga frika e matematikës, 
sepse përvoja me mësuesin e saj është negative. Ato mund të eliminohen nëpërmjet 
procesit të kundërkushtëzimit. Alberi i vogël në eksperimentin e Xh.Watson, kishte 
frikë nga miu i bardhë, duke përgjithësuar atë edhe në objektet e tjera si lepuri i 
bardhë, pellushi i bardhë etj, por kur u shoqërua shfaqja e tĳ  me muzikë të ëmbël apo 
çokollata, frika e tĳ  fi lloi të zhdukej. (Gjini & Piluri, 1998, 258).
Kushtëzimi instrumental ndodh kur fëmĳ a mëson nga pasojat e sjelljes p.sh. 
recitojnë një vjershë, marrin pjesë në konkurse, janë shpërblyer ose kanë marrë çfarë 
kanë dashur, një notë të mirë, një certifi katë vlerësimi apo shpërblim monetar, punon 
me kënaqësi e qetësi për të tjera aktivitete.(Gjini & Piluri, 1998, 258).
Kushtëzimi operant, sipas Eduart Torndajk (1847-1849), ose ligji i efektit do të 
thotë se një veprim do të pasohet nga një efekt i kënaqshëm i cili në një situatë të 
dhënë do të përsëritet, dhe sjellja që pasohet  nga një efekt i dëmshëm, ka prirje 
të mos përsëritet. Ky lloj kushtëzimi i ndihmon fëmĳ ët të përshtasin sa më mirë 
sjelljen dhe veprimtaritë e tyre në mjedisin përreth. Nëpërmjet aplikimit të tĳ  mund 
të kontrollohen sjellje agresive te fëmĳ ët, marrëdhëniet e prindërve me adoleshentët 
mund të përballohet depresioni, fëmĳ ët që nuk kanë shumë dëshirë të mësojnë, por 
të luajnë etj. (Gjini & Piluri, 1998, 258).

Si fi llon stresi tek njeriu?

Stresi fi llon me trurin. Është ai që percepton dhe vlerëson  diçka si stresante. Kjo 
ndodh me anë të kortekstit cerebral, pjesa  më e sofi stikuar e trurit që realizon të 
menduarit. Nëpërmjet  tĳ  jepet  alarmi. Mesazhet jepen poshtë drejt hipotalamusit, 
e cila është  një strukturë  e vogël  sa një bizele. Aktiviteti i njeriut, gjumi, uria, 
dhimbja, ruajtja e nivelit  normal  të funksioneve  trupore, rrahja e zemrës, presioni 
normal i gjakut apo temperatura normale trupore janë aktivitete, që kontrollohen  
dhe rregullohen  nga kjo strukturë trunore. Hipotalamusi është përgjegjës edhe për  
realizimin  e emocioneve si: zemërim, frikë, kënaqësi dhe  reagimit ndaj stresorëve. 
Kjo pjesë quhet ndryshe : Qendra trunore e stresit. Sapo merr mesazhet e urgjencës  
prej kortekstit cerebral, hipotalamusi aktivizon dy sisteme  të rëndësishme në trupin 
tonë: sistemin nervor autonom, që përbëhet  nga nervat që lidhen me organe të 
ndryshme të trupit. Së dyti,  sistemin endokrin, gjendrat me sekrecion të brendshëm. 
Këtë kontroll, sistemi nervor  autonom  e realizon  mes dy  seksioneve: 1.seksionin 
parasimpatik 2.seksionin simpatik.  Në një situatë alarmi , seksioni parasimpatik 
ka funkson të ruajë energjinë trupore . Ai e kthen trupin në një  gjëndje qetësie pas 
stresit dhe përpiqet në mënyrë aktive të ruajë funksionet e trurit në nivel normal. 
Ndërkohë seksioni simpatik ka funksion të vërë në përdorim energjinë trupore. 
Ai nxit përnjëherësh shumë organe të trupit për të reaguar më shpejt ndaj situatës 
stresante. Gjithashtu ai sekreton në gjak hormone si adrenalina dhe noradrenalina.
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Veprimi i kombinuar i seksionit simpatik dhe i hormoneve, synon të mobilizojë 
forcat e organizmit. Si pasojë, shkaktohen një sërë reagimesh trupore që ju përgatisin 
të reagoni fi zikisht në mënyrë aktive për të përballuar situatën që ju e mendoni si 
stresante: rritet sasia e sheqerit, yndyrnave dhe e proteinave në gjakun tuaj duke 
rritur forcën fi zike, pështyma thahet, zgjerohen rrugët e frymëmarrjes, zemra rreh 
shumë më shpejt dhe për çdo të rrahur pompon më shumë gjak. Djersitja rritet 
qëllimisht që të shkarkojë  nxehtësinë e tepërt të trupit që shkaktohet nga djegia 
e ‘’karburanteve’’sheqer, yndyrë, proteinë. Aktiviteti i trurit rritet. Bebja e syrit 
zgjerohet që të futet në sy, më shumë dritë. Pëllëmbët e duarve squllen, muskujt 
tendosen. Kjo është arsye pse dhe gjatë reagimit me zemërim ndiheni më energjikë 
e të fuqishëm fi zikisht kur godisni objekte ose dhe ju merret  fryma. Të gjitha këto 
reagime i kontrollon truri ynë për t’iu kundërpërgjigjur një situate stresante ose 
përballë stresit në përgjithësi. (Karaj,2005,11-21)

Sëmundjet
Për vite është parë lidhja mes stresit dhe sëmundjes. Një shembull dramatik fl et për 
vdekjen e papritur kardiake, një formë ataku zemre që vret në SHBA rreth 450.000 
njerëz në vit. Shumë nga këta njerëz që vdisnin, u provua se kishin kaluar shumë 
situata stresante në jetën e tyre. (Shehu, 2008, 237) Janë disa sëmundjet e shkaktuara 
nga veprimi i faktorëve stresues, duke fi lluar nga ulçerat e stomakut, hipertensioni, 
dhimbja e kokës, obeziteti, astma, kanceri, migrena, artriti, ekzema në lëkurë, 
sëmundjet nervore etj. Fiziologu Hans Selye mendon se stresi kronik përshpejton 
plakjen dhe shpie në sëmundje përmes konsumimit të energjive trupore si dhe 
dëmtimin e organeve të ndryshme të trupit. (Karaj, 2005, 27). Graviteti i stresit dhe 
rrjedhimisht shkalla e veprimit të tĳ  mbi organizmin varet nga rëndësia, zgjatja, 
shpeshtësia, shumëllojshmëria, shkalla e ndërlikimit të kërkesave, që i parashtrohen 
njeriut. Sa më i zgjatur në kohë të jetë stresi, aq më i rëndë ka të ngjarë të bëhet ndikimi 
i tĳ  në shëndetin e njeriut. Veprimi i faktorëve stresues bëhet më i rëndë, kur këta 
veprojnë në të njëjtën kohë dhe kur janë radhitur e ngjeshur njëri pas tjetrit. Situata 
të tilla prodhojnë ose shpërthejnë sëmundje të ndryshme, disa edhe të rënda. Jo të 
gjithë njerëzit reagojnë në të njëjtën masë ndaj stresit. Pasojat e stresit shfaqen edhe 
në shtimin e rasteve të ! ohjes, gripit, dhe rënies së imunitetit, por edhe të plagosjeve 
atletike. Adoleshentëve që u mungon mbështetja sociale (të fl asin për problemet e 
tyre me një mik ose me prindërit) dhe nuk janë në gjendje ta kapërcejnë vet stresin, 
goditen dhe plagosen  shpesh në periudha stresi.( Dragoti,2004,497)

Reagimet emocionale të stresit

  Kur ndeshemi me një stresor mendja dhe trupi ynë reagon si një e vetme. Kjo do 
të thotë se reagimet në organizëm nuk janë të shkëputura. Sa më të forta të jenë 
reagimet psikologjike, aq më të forta janë reagimet fi ziologjike dhe anasjelltas. 
Ankthi është një ndjenjë e paqartë frike dhe shqetësimi për të ardhmen dhe shpesh 
është një reagim emocional ndaj stresit.  Mund të përcaktohet si diçka e pakëndshme, 
frikë, mërzi apo shqetësim, që nuk ka zgjidhje. Frikë e shkaktuar nga kërkesat, që i 
vihen para njeriut, në një moment kur ai nuk e di se ç’janë këto kërkesa. Ai ndez 
fuqishëm motorët e reagimeve fi ziologjike. Ai është edhe situativ që lidhet me situata 
të veçanta si psh.fëmĳ ët në ankthin e ndarjes nga prindërit në klasën e parë, dhuna  
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verbale dhe joverbale e ushtruar ndaj tyre. Shpesh ankthi përpiqet të rezistojë brenda 
nesh me anë të mendimeve, ideve, imazheve të padëshiruara në mendjen tonë. Ato 
janë obsesionet dhe kompulsionet. Paniku është një ankth i papritur që shoqërohet 
me tensionim fi zik dhe mendimin se diçka e keqe do të ndodhë. Fobia është frikë 
e vazhdueshme për dukuri të ndryshme jashtë rrezikut real,  psh.frika e fëmĳ ëve 
nga dentisti. Depresioni është një pasojë e natyrshme e ankthit në ato situata që 
vlerësohen nga njeriu si të pashpresa (vdekja e një njeriu të dashur, mbetja në provim 
në  vjeshtë etj.). (Karaj, 2005,44) 

Vetëvrasja dhe depresioni

   Nëse stresi është i fuqishëm, sjellja mund të ndryshojë, madje të prishet p.sh. fëmĳ ët 
shkruajnë me një shkrim të keq e të pakuptueshëm, mund të braktisin shkollën, të ikin 
nga shtëpia, të marrin drogë apo të bëhen agresivë. Këto sjellje kanë në thelb largimin 
nga stresi ose shmangien e tĳ . Zakonisht forma më e ashpër e shpëtimit nga stresi 
është vetëvrasja. (Gjini & Piluri, 1998, 258). Të paktën 200.000 përpjekje për vetëvrasje 
ndodhin çdo vit në SHBA dhe Kanada dhe vetëm 26.000 arrĳ në ta kryejnë vetëvrasjen. 
Këto ngjarje tragjike prekin të gjitha grupimet social-ekonomike, të dyja sekset, çdo grup 
racial dhe kulturë si dhe çdo grup moshe që nga mosha 9-90 vjeç. Rastet e vetëvrasjes 
vĳ në duke u rritur me shpejtësi nga mosha 15-24 vjeç, duke përfshirë këtu jo vetëm 
nxënësit e shkollave, por edhe moshën e adoleshencës në përgjithësi. Kriza e identitetit 
që provon kjo moshë i shtyn adoleshentët në depresion dhe vetëvrasje. (Gjini &Piluri, 
1998, 276). Shansin më të madh për vetëvrasje e kanë ata adoleshentë që humbin besimin 
dhe kontrollin e tyre dhe që besojnë se nuk do të arrĳ në atë që dëshirojnë. Janë vajzat më 
shumë sesa djemtë që synojmë vetëvrasjen. (Karaj, 2005, 321)

Reagimet në mendjen e fëmĳ ës

  Stresi keqëson vëmendjen, kujtesën dhe të menduarit nga emocionet dhe reagimet 
fi ziologjike kur ndeshemi me situata stresante. Sa më i fortë ankthi, zemërimi, 
depresioni dhe nxitja psikologjike, aq më e turbulluar është mendja e fëmĳ ës. Kanë 
vështirësi për t’u përqëndruar, ulje të  a! ësisë së kujtesës, paa! ësi për të organizuar 
mendimet në mënyrë logjike, paa! ësi për të menduar variante të ndryshme zgjidhjesh 
për një situatë stresante, fi ksim i të menduarit në diçka. Stresi mbi mundësitë e 
njeriut, është i dëmshëm.
Reagimet e stresit në veprime
Nxitim në kryerjen e veprimeve, prirja për të ecur më shpejt, për të folur më shpejt 
etj.; veprime neurotike (duar dhe këmbë që nuk zënë vend apo kërcitje gishtash); 
probleme të të folurit (prirja për t’u marrë goja dhe në rastet  ekstreme, bllokim 
i të folurit); çrregullime të të ngrënit si: bulimia, prirja për të ngrënë shumë dhe 
anoreksia, prirja për të mos ngrënë; hiperaktivitet (prirja për t’u marrë me disa 
aktivitete njëherësh, sportive, dëfryese etj. thjesht për të shmangur stresin); rritje 
e përdorimit të alkoolit, duhanit dhe llojeve të ndryshme të drogave; agresivitet 
(fëmĳ ë të zemëruar, ngacmues e të dhunshëm në marrëdhënie me të tjerët; veprime 
apatike, tërheqje dhe mbyllje në vetvete duke qenë kështu fëmĳ ë asocial, i padëshiruar 
nga pjesa tjetër e grupit(Karaj, 2005, 63).
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Burimet e stresit

Stresi është sasia e kërkesave, që vendosen tek individi dhe paa! ësia e tĳ  për të 
përmbushur ato, mund të vĳ në nga burime të jashtme si: mjedisi, familja, shoqëria, 
shkolla, por mund të jenë edhe të brendshme, nga mendimet negative që ne kemi, për atë 
se çfarë duhet të bëjmë përkundër  asaj që na kërkohet. Burimet më të dukshme të stresit 
janë ngjarje traumatike: situata të një rreziku ekstrem që janë jashtë vullnetit të njeriut. 
Këto përfshĳ në fatkeqësi natyrore si: tërmete, përmbytje, fatkeqësi të shkaktuara nga 
njeriu si: lu! ra dhe sulme fi zike si përdhunim apo abuzime fi zike. (Pe* ĳ ohn,1996,424)
Stresorët psikologjikë janë: situatat frustuese- psh. nxënësi do të ngihet në dërrasë 
për të thënë mësimin. Presioni i kohës -në fundin e orës së mësimit do të zhvillohet 
një minitest, ku ai ndjen ankthin e ziles që mund të bjerë. Mërzia- përsëritja e 
vazhdueshme e të njëjtave stategjive të mësimdhënies; zhvillimi i të njëjtave detyrave; 
orar i ngarkuar me lëndë kryesore etj.( Gjini & Piluri, 1998, 54)
Stresorët e mjedisit janë: ngjarje ose forca të mjedisit që kërcënojnë ekzistencën 
e organizmit dhe mirëqënien.Zhurma, studimet kanë treguar efektet negative të 
zhurmës tek njerëzit (Cohen, 1980), si sëmundje mendore, konfl ikte ndërpersonale, 
agresivitet etj, Rasti i ambientit të shkollës në zonat urbane: zhurma e makinave, 
mjeteve të ndërtimit apo zhurmat e kafshëve në fshat tërheqin vëmendjen e fëmĳ ëve, 
rastet kur ato zgjasin në mënyrë të vazhdueshme, kthehen në burim stresi. Temperatura, 
kemi tipa që i përcaktojmë si “gjakënxehtë”,”mori zjarr”. Rritja e temperaturës sjell 
rritjen e agresivitetit, pakëson pëlqimin dhe mundësinë për të bashkëpunuar me të 
tjerët duke shtuar kështu stresin. (Dragoti, 2004, 489) 

Stresi i performancës

Të përjetosh presion të fuqishëm psikologjik apo nxitës efektivë në aktivitetin 
profesional? Kur vendosemi përballë zgjedhjeve të padëshiruara përjetohet 
presion. Rasti i fëmĳ ëve të sferës së lartë shoqërore përjetojnë më shumë stresin 
e performancës. Kjo lidhet me kërkesat e larta që vihen para tyre për të arritur 
rezultate të larta në mësime apo në procese të tjera ku përfshihen. Prindërit i nxisin 
apo i përfshĳ në fëmĳ ët e tyre në disa aktivitete, që ata vetë i kanë ëndërruar, që i 
vlerësojnë më të mirët për të ardhmen e tyre, duke mos marrë parasysh dy elemente 
tejet të rëndësishme të tillë si dëshira dhe a! ësitë e fëmĳ ës për t’u përfshirë në këto 
aktivitete dhe për të arritur rezultate të larta. Ndodh që kontakti i parë me disiplinën 
dhe garën, transformohet në një situatë stresi për fëmĳ ët. Nuk janë të paktë fëmĳ ët 
që ditën e parë të shkollës e përjetojnë keq. (Karaj, 2005, 81)
Belbëzimi është ndërprerja e të folurit rrjedhshëm ose përsëritjes së ' alëve, zanoreve 
e bashkëtingëlloreve. Ai shfaqet në moshën 2-7 vjeç dhe arrin kulmin në moshën 
11 vjeç. Paa! ësia për të komunikuar siç duhet, sjell dëshpërim dhe zemërim dhe 
ndonjëherë edhe tërheqje: “Nuk mund të komunikosh kur të duash, apo atë që do 
të thuash dhe si të duash. Dhe gjithëkush mund ta kuptojë sesa pa shpresë të bën të 
ndjesh një gjë e tillë.(Shehu, 2008, 199)

Stresi i provimeve

Studimet e shumta kanë treguar se: nxënësi i tensionuar sidomos gjatë testimeve, 
rezultati i tyre bie ndjeshëm, psh.gjatë zhvillimit të Provimeve të Lirimit (Përlala, 
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2010, 28). Ndikon në mosfunksionimin e kujtesës. Gjatë një testi duhet të ketë 
shqetësim, por jo të kalojë në nivel paniku. Ky panik, ndikon për disa orë në 
mosfunksionimin e kujtesës. Hormonet e stresit ndikojnë në qendrën e kujtesës. 
Emocionet më të zakonshme që përjetojnë fëmĳ ët ndaj stresit janë ankthi, frika, 
depresioni dhe agresiviteti duke i paraprirë kështu situatave të tilla si provime dhe 
konkurse. Zgjidhja : qetësia dhe gjumi para tyre. (Gjini &Piluri, 1998, 257).
Disa nga simptomat e stresit tek një fëmĳ ë janë:
1.Irritim, trishtim, inat, agresivitet.
2.Vështirësi për t’u kuptuar nga shokët ose veçim prej pjesës tjetër të grupit.
3.Dhimbje koke, barku që përsëriten vazhdimisht.
4.Energji apo nervozitet i lartë,ngacmime të shokëve, mungesë vëmendje.
5.Kafshimi i thonjve, përdredhja e fl okëve, psherëtima të herë pas hershme.
6.Mosangazhim në detyrë e aktivitete.

Aspektet  psikologjike në institucionet arsimore

   Institucioni edukativ e trajton jetën individuale së bashku me jetën sociale. Familja 
përbën mjedisin e parë edukativ, më pas vjen shkolla me gjithë nivelet e saj nga 
kopshti deri në universitet. Hyrja në shkollë përbën një ngjarje të rëndësishme në jetën 
e fëmĳ ës, një tjetër mjedis familjar, njerëz të rinj, rregulla dhe detyra të reja. Shkolla 
bëhet kështu një stresor ankthi, i cili nëse është në ekstrem mund të bëhet shkak për një 
performancë të dobët mësimore. Përballë një lënde, materiali të ri, ndryshimi i klasës, 
shkollës, një vit më të rritur, ambjent i ri, shokë të rinj, marrëdhënie të reja, mësues 
të rinj, nxënësit stresohen dhe mund të ndihen nervozë për shkak të mendimeve 
negative p.sh. nuk mund të zgjidhin dot ushtrimin; nuk mund të kuptojnë mësimin 
ose do të kritikohen për rezultatin. Cilësia e të mësuarit, shëndeti i mirë fi zik dhe 
psikologjik varen nga organizimi i punës në kohë. Ditët mësimore, orari, pushimi i 
shkurtër, pushimi i gjatë. Shumë fëmĳ ë janë tepër të zënë për të luajtur apo për t’u 
relaksuar pas shkollës, duke u angazhuar me punë apo aktivite të tjera pas mësimit 
si psh.frekuentimi i kurseve.  Gjatë adoleshencës presioni në shkollë dhe familje 
ndikon në a! ësinë për ta menduar veten si një person që ka shumë apo pak vlerë, 
ose në rrugën drejt suksesit ose në nënvlerësim, në depresion ose në nivel të ulët të 
zhvillimit të personalitetit; konsideruar sipas rezultateve shkollore që lidhet ngushtë 
me kushtet edukative të institucioneve arsimore. (Përlala, 2010, 28). “Mësuesit  janë 
agjentë moralë të ndryshimit, qëllimi moral i shkollave është të sjellë diçka tjetër në 
jetën e nxënësve dhe se sjellja e diçkaje tjetër, do të thotë saktësisht, që të shkaktosh 
ndryshime që ia vlejnë’’. Shkolla krĳ on kushte dhe mundësi të barabarta për të 
realizuar procese të edukimit dhe qytetari demokratike. Ajo punon me kontigjente 
heterogjene në pikëpamjen e nivelit ekonomik, social, kulturor, por homogjen në 
moshë, dëshirë, interesa, a! ësisë së nxënësve për të nxënë. Ka fëmĳ ë që stresohen 
lehtë nga presione të brendshme apo të jashtme, duke u cënuar emocionalisht. Për 
të përvetësuar detyrat e thjeshta e të përditshme duhet pak ankth i cili përmirson 
përgatitjen e detyrave. Me shumë rëndësi është krĳ imi i raporteve miqësore, pozitive 
e bashkëpunuese gjatë procesit mësimor në marrëdhëniet nxënës-mësues.( Hajdini 
& Dhëmbo & Pema; Duci & Agolli & Tahsini,2009,75)
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Marrëdhëniet e fëmĳ ës në shoqëri

Sipas studiuesit Robert Selman (1981) në moshën 7-12 vjeç marrëdhëniet me 
moshatarët zhvillohen dukshëm duke ndikuar në zhvillimin e personalitetin e 
fëmĳ ës. Shoqëria ndihmon në zhvilimin e vetëvlerësimit, rrit aktivitetin e fëmĳ ës, 
shërben si model komunikimi dhe krĳ on marrëdhënie të ngrohta besimi. Fëmĳ ë 
me shoqëri të qëndrueshme kanë qëndrime të mira në shkollë, rezultate të larta në 
mësime dhe i ndihmojnë ata të përballojnë streset. (Karaj, 2005, 278)

Marrëdhëniet në familje

    Tek grupmosha e fëmĳ ëve në Arsimin e Mesëm të Ulët, marrëdhënia prind-fëmĳ ë 
ndryshon. Fëmĳ ët shprehin më pak agresion direkt ndaj prindit dhe bërtasin më pak 
se kur ishin më të vegjël. Fëmĳ a ka nevojë për një monitorim jo të drejtpërdrejtë, por 
monitorimi nga ana e prindit është diçka e domosdoshme. Monitorim do të thotë 
që prindi të dĳ ë, se ku janë fëmĳ ët e tĳ  dhe çfarë janë duke bërë dhe po ashtu të dĳ ë 
nëse ajo që ata janë duke bërë është e përshtatshme apo jo. Fëmĳ a kërkon më shumë 
barazi dhe prindi duhet ta shohë atë si të barabartë me veten. Kjo është e mundur kur 
prindi e përfshin përherë e më tepër fëmĳ ën në vendimet familjare, në diskutime dhe 
negocime. (Karaj, 2005, 10)  Në adoleshencë të menduarit abstrakt kundër fakteve sjell 
edhe trubullira në raportet me familjen. Egocentrizmi gjatë adoleshencës së hershme 
i bën ata të ndihen si aktorë të një skene, duke u gjykuar për veshjen, sjelljen, linjat 
e trupit, vetizolohen duke u shqetësuar edhe për një puçër në fytyrë. Të ndjerit si 
mitik, heronj, i çon ata drejt pakujdesisë ndaj shëndetit ose sjelljeve të ndaluara p.sh. 
përdorimi i drogës, pĳ es, duhanit etj. (Karaj, 2005, 305) Divorci në familje, sjell pasoja 
si: mërzi, ankth, zemërim, depresion dhe një ndjenjë sikur janë ata shkak i tĳ . Abuzimi 
psikologjik brenda familjes ndodh në rast refuzimi të nevojave apo kërkesave të tyre, 
mohimi i ngrohtësisë emocionale nga ana e prindërve dhe poshtërimi në ambjente 
publike çojnë në vetëvlerësim të ulët. Terrorizimi dhe kërcënimi i vazhdueshëm 
nga ana e prindërve: p.sh. refuzimi i fëmĳ ës për të luajtur me shokët apo mbyllja 
në banjë. Shfrytëzimi ndodh kur të rriturit përfi tojnë nga pafuqia e fëmĳ ës duke i 
abuzuar seksualisht. Në fokus të aktualitetit janë, abuzimet seksuale brenda familjes, 
ku fëmĳ a është i detyruar të gënjejë njërin prind për t’u mbrojtur nga prindi tjetër . 
Kur një fëmĳ ë përjeton ngacmime të përsëritura vazhdimisht, pasojat mund të jenë 
të thella. Ndihen në ankth, të depresuar dhe me rezultate të ulëta në mësime. Bie 
vetëvlerësimi për veten, shtohet vetmia. Për djemtë që janë të dobët fi zikisht, e për 
vajzat që janë më të turpshme, kjo mund të ndodhë më shpesh.  (Karaj, 2005, 282)

Sjellja e këshillueshme kur fëmĳ a është i stresuar

Ø Kujtojini se pak prezencë stresi është normale, një mënyrë largimi të stresit është, 
duke shprehur inatin, dhimbjen, të qajnë, të qeshin.

Ø Ju jeni aty për t’i ndihmuar dhe për ta kaluar së bashku këtë situatë përmes 
besimit që krĳ oni, ose mbështetjen sociale që i jepni në momente ankthi.

Ø Kryeni veprimtari me fëmĳ ët që të mund të minimizoni stresin te ta, psh. të luani 
lojën e preferuar, të dilni në natyrë.

Ø Ndihmojini fëmĳ ët tuaj të menaxhojnë kohën duke e programuar atë, nëpërmjet 
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orarit të detyrave, të kohës së lirë, të pushimeve.
Ø Ndryshojini disa sjellje, ndihmojini të menaxhojnë situatat që i krĳ ojnë stres, psh. 

të fl asin me një shok, prindin, mësuesin ose mbajtja e një ditari.
Ø Integrojini ata në disa grupe fëmĳ ësh, të jenë pjesëmarrës në aktivitete kulturore, 

sociale. 

Përfundime
                                                                                                                                                                            
Stresi në jetën tonë është i pashmangshëm. Stresi është një dukuri e pranishme 
edhe, në jetët e fëmĳ ëve, madje me të njëjtat simptoma apo edhe më dramatike. 
Stresi lidhet me ankthin, çrregullimet, depresionin dhe probleme të shëndetit dhe  
të personalitetit. Kapërcimi i stresit varet edhe nga veçoritë personale të fëmĳ ës: 
temperamenti, besimi në vetvete, mënyra e të menduarit, përfytyrimi pozitiv i vetes, 
vetërespekti mbështetja e dhënë nga familja, shkolla dhe shoqëria. Burim stresi 
janë marrëdhëniet në familje, në shkollë apo në ambiente të tjera sociale.  Prindërit 
duhet të identifi kojnë burimet e stresit te fëmĳ ët, me qëllim që të minimizojnë 
efektet, nëpërmjet identifi kimit të burimeve të tĳ . Burim stresi, mund të jenë edhe 
bisedat në familje për pamundësi fi nanciare. Për të ulur shqetësimin tek fëmĳ ët, 
prindërit mund t’i motivojnë  fëmĳ ët për të shmangur mendimet negative, duke i 
zëvendësuar me mendime pozitive. Kur stresi grumbullohet dhe ndihma mungon, 
zhvillimi normal i fëmĳ ës, mund të frenohet. Psikologët shkollorë duhet të  ofrojnë 
në shkollat ku punojnë, trajnime për mësuesit në lidhje me aspekte të strategjive 
të kontrollit të sjelljes, metodave paralele të vlerësimit si dhe menaxhimit të stresit 
në punë dhe familje. Në përgjithësi, shkolla dhe psikologët shkollorë, duhet t’u 
sqarojnë prindërve se është e rëndësishme që të luajnë një rol aktiv në shkollimin e 
fëmĳ ëve të tyre. Prindërit dhe mësuesit duhet të vlerësojnë simptomat dhe duhet të 
përfshihen aktivisht me qëllim që të ndihmojnë fëmĳ ët të kapërcejnë këtë situatë. E 
gjithë shoqëria dhe njerëzimi, po jeton të ashtuquajturën “shoqëri moderne”, ku jeta 
priret të jetë gjithmonë e më shumë komode. Të gjithë ne kërkojmë në vazhdimësi të 
jemi të lumtur dhe të ngremë shtyllat e harmonisë brenda vetes dhe me njëri-tjetrin. 
Njeriu shpenzon një pjesë të mirë të kohës për t’u ndjerë i realizuar dhe për t’i dhënë 
një kuptim jetës së tĳ . E megjithatë, jo në të gjitha rastet ia del mbanë dhe kënaqësia 
e tĳ  jetësore dëmtohet. Përballimi i suksesshëm i stresit, shpie në një përshtatje të 
njeriut me jetën, duke përballuar me lehtësi e sfi duar kështu “vrasësin e heshtur”, 
stresin e duke kontribuar drejt një shoqërie moderne e të shëndetshme.
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Ekuacionet e  Maksuellit

Eliona  Tashi
Shkolla ‘’Vasil Sota’’

Hyrje

Maksuelli u përpoq t’u japë formë matematike ideve fi zike të Faradeit për fushën. 
Por nga intuita dhe konsiderata matematike ai parashikoi dukurinë e rrymës së 
zhvendosjes. Duke i përpunuar rezultatet e këtyre dukurive arriti në një lidhje 
thelbësore midis dy fushave elektrike dhe magnetike. Duke bashkuar në një sistem 
prej katër ekuacionesh të gjitha rezultatet teorike të elektricitetit dhe të magnetizmit 
që nga koha e Njutonit, Maksuelli realizoi sistemin më të madh në fi zikë.”Shkrirjen 
e këtyre bashkëveprimeve në një të vetëm në bashkëveprimin elektromagnetik. Ky 
sistem quhet sistemi i ekuacionit të Maksuellit. 

Eksperimentet e para që çuan në idetë e lidhjes së fushës elektrike me fushën 
magnetike

Ideja se fusha magnetike e ndryshueshme me kohën lind fushën elektrike ,ishte 
rezultat i përpunimit teorik të maksuellit në lidhje me fenomenin e induksionit 
elektromagnetik. Ideja e  kundërt se fusha elektrike e ndryshueshme në kohë lind 
fushën magnetike, qe një parashikim teorik më i rëndësishëm në fi zikë i bërë nga 
Maksuelli. Për të patur mundësi të provojë eksperimentalisht këtë hipotezë Maksuelli 
u nis nga rasti më i thjeshtë i ndryshimit të fushës elektrike të një kondensatori të 
rrafshët gjatë shakarkimit të tĳ  nëpër një përcjellës. Kur densiteti sipërfaqësor  i 
ngarkesave në pllakat e kondensatorit është σ  intesiteti është i njëjtë , i drejtuar 
pingul me pllakat ,(nga pllaka pozitive tek ajo negative) E=σ/є0

N.q.s pllakat i lidhim me përcjellës ato fi llojnë të shkarkohen dhe në përcjellës rrjedh 
rryma e përcjellshmërisë me vektor të densitetit  ip me vlerë   = I/S=dq/Sdt=dσ/dt dhe 
me drejtim në përcjellës, nga pllaka positive tek ajo negative.
Maksuelli ndërtoi në hapësirën midis pllakavë një vector të ri që quhet vektori i 
densitetit i rrymës së zhvendosjes dhe shënohet izh  = є0 . Sipas hipotezës së Maksuellit 
i vetmi efekt i rrymës së zhvendosjes duhet të jetë shoqërimi i saj në hapësirën përreth 
me fushë magnetike. Me anë të kësaj teorie në teoremën e çirkulacionit  rryma e 
zhvedosjes merr pjesë njëllojë si rryma e përcjellshmërisë, prandaj forma e plotë e 
kësaj teoreme duhet të jetë:
∫Bl dl =µ0 ∫(I pn + є0  ðEn/ðt)dS

Ky quhet ekuacioni i parë i Maksuellit dhe në termin e fundit të tĳ  shprehet fakti se 
fusha elektrike e ndryshueshme në kohë lind fushën magnetike.
Duke përdorur fl uksin e fushës elektrike të ekuacionit shohim një ngjashmëri me 
dukurinë e induksionit elektromagnetik. 
Në mungesë të rrymave të përcjellshmërisë, kur në një sipërfaqe ndryshon fl uksi 
elektrik në pikat e vĳ ës që kufi zon këtë sipërfaqe- lind fushë magnetike. Duke 
zvogëluar vazhdimisht sipërfaqen ku ndryshon fusha elektrike, arrĳ më në relacionin 
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që lidh dy fushat : kur në një zonë të vogël ose në limit në një pikë të përbashkët 
të hapësirës ndryshon fusha elektrike,  në zonën përreth lind fusha magnetike.
Struktura e fushës elektromagnetike paraqitet me anën e Ekuacioneve të  Maksuellit.
                              
1. єi= § = -∫ĉB/ĉt dS   që është përgjithësimi i ligjit të induksionit elektromagnetik, 

nuk ka të bëjë me praninë ose jo të përcjellësit ku lind rryma e induktuar.
                               
2.  §=∫(ip+ĉD/ĉt)dS
Ky ëhtë përgjithësimi i teoremës së Amperit.

3. §=0 gë përfaqëson teoremën e Gausit për fushën magnetike dhe tregon se 
ngarkesat magnetike mungojnë në natyrë. Fusha magnetike është shtjellore.

4.   =  ∫δ dr që  përfaqësoon   edhe ky teoremën e Gausit për fushën elektrike dhe 
tregon ekzistencën e ngarkesave elektrike sikurse të fushës elektrostatike. Vĳ at e 
fushës elektrostatike janë të hapura.

5.  = µ . µ 
6.  = ε.ε  
7.  = θ  (ligji i Omit)
Ekuacionet 1 deri 4 janë ekuacione në trajtë integrale  që lidhin madhësitë e intesiteteve 

të fushës elektrike dhe magnetike.

a. Aspekti teorik i ekuacioneve të Maksuellit në trajtën diferenciale.
Në teorinë e fushës provohet se anët e majta të barazimeve,

janë përbërësit e një vektori që quhet rotor I vektorit  dhe rot. = 
rot  = µo( p+ εo )
Në trajtë diferenciale ata shprehen në trajtën më poshtë
Rot  =µ ( p+ εo )
Rot  = 
d v  =                div  = 0
menjëherë bie në sy se fusha elektrike nuk është simetrike me fushën magnetike. 

Ndërsa te fusha elektrike ka ngarkesa dhe rrymë , te fusha magnetike nuk ka 
ngarkesa magnetike.

b. Kuptimi fi zik I ekuacioneve të Maksuellit.
Lidhjen midis vektorëve të intesitetit të fushës elektrike  me vektorin e induksionit 

magnetic   e shprehim kështu:
S  Ee dl = - 
  Interpretimi fi zik i këtĳ  relacioni  është ky: kur në pikat e sipërfaqes S, të përfshirë 

nga një kontur vektori i induksionit  magnetik  ndryshon me kohën, në pikat e 
konturit l, lind një fushë elektrike me intesitet .

c. Informacioni fi zik mbi elektrodinamikën dhe ekuacionet e Maksuellit .
Vetitë e lëndës dhe boshllëku.
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Elektrodinamika është ura lidhëse midis fi zikës klasike dhe asaj moderne. Nga ligji 
i induksionit elektromagnetik lind një forcëelektromotore(f.e.m) pra një fushë elek-
trike shtjellore. Ideja se çdo fushë magnetike e ndryshueshme lind një fushë elektrike 
shtjellore është dhënë nga Maksuelli; si dhe e anasjellta, fusha elektrike e  ndry-
shueshme  krĳ on fushë magnetike të ndryshueshme. Kështu fusha magneike dhe 
elektrike të ndryshueshme lidhen ngushtë me  njëra –tjetrën.
Të dyja fushat nuk mund të ekzistojnë të vetmuara,pa njera –tjetrën.
Bashkësia e këtyre dy fushave të pandashme përbënë një fushë të vetme që quhet 
fusha elektromagnetike.
Fusha elektrike pa fushën magnetike mund të ekzistojë vetëm në një sistem të caktu-
ar referimi.Ngarkesat elektrike krĳ ojnë një sistem referimi, kur ajo nuk lëviz, vetëm 
fushë elektrike.
Në lidhje më sisteme të tjera , ajo leviz dhe do të krĳ ojë fushën magnetike. Po kështu, 
magneti që nuk lëviz në lidhje me një sistem referimi, krĳ on vetëm fushë magnetike, 
por  në lidhje me një sistem tjetër që lëviz , krĳ on edhe fushë elektrike. (dukuria e 
induksionit elektromagnetik).
Pra ,në përfundim, në varësi të sistemit të referimit në lidhje me të cilin shqyrtohen 
proceset elektromagnetike, shfaqet njëra ose tjetra anë e një objekti të vetëm, fushës 
elektromagnetike.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

���� ����

���������	
����

���
���
�

���������	
����

������
�

�� �� ��

���	
����

�������



61 

Shqipja standarde, perdorimi i dialekteve, shmangiet nga norma në shtyp 
dhe shkolla

Merita Difi 

Hyrje

Vendosa të zgjedh pikërisht këtë temë ,për arsye se shmangien nga norma standarde e 
hasim çdo ditë e në përmasa që sa vĳ në e zmadhohen. Në fi llim të kësaj teme kam sjellë disa 
informacione bazë për gjuhën standarde në mënyrë që të kuptohet më tej dhe shamngia nga 
norma në shtypin e shkruar. Pikërisht këtë shamngie e kam ilustruar me shembuj të marrë 
nga disa gazeta të përditshme dhe nga puna ime ne shkolle. Kam paraqitur gabimet më 
tëshpeshta  gjuhësore që ndodhin në media,ato në rrafshin gramatikor dhe drejtshkrimor,por 
natyrisht si devĳ im të normave i kam kushtuar një kapitull të veçantë ' alëve dialektore qe 
përdoren në disa shkolla pa kriter dhe që janë absolutisht të panevojshme përderisa gjuha 
jonë e ka standardin e ' alëve të saj.
Nuk mund të lĳ a pa përmendur dhe t’i ruaja një hapesirë të veçantë në punimin 
tim  dialektizmave si një nga shmagiet. Shtrembërimet që ibëhen  gjuhës tonë janë të 
patolerueshme,ndaj ne si qytetarë të këtĳ  kombi dhe folës të kësaj gjuhe kemi detyrimin për të 
kontribuar sado pak  në pastërtinë e saj sidomos perdorimi i standardit te gjuhes nga mesues 
e nxenes ne shkolla.

1. Gjuha standarde shqipe,normat

E vendosa këtëkapitull  jo shumë të gjatë në fi llim të kësaj teme,pasi dhe në shtypin 
e shkruar qëështë një nga burimet kryesore të informacionit,gjuha standarde dhe 
normat e saj po vĳ në duke u shmangur.Për të saktësuar më tej se cilat janë këto 
shmangie nga norma është e nevojshme të japim një informacion të përgjithshëm se 
çfarëështë gjuha standarde në vetvete dhe cilat janë normat që ajo mbart.
Gjuhastandarde është faza më e lartë e zhvillimit dhe e përsosjestënjë gjuhe letrare 
kombëtare .Çdo komb ka një gjuhë të caktuar.Gjuha e përbashkët vjen si pasojë e 
nevojës së komunikimit brenda kufi jve.Ajo zgjdhet për t’u përdorur në administratën 
shtetërore,shkolla etj. Ky variant i përbashkët i gjuhës së një kombi quhet gjuhë standard 
(Memushaj, 2005, 46). Qytetari duhet të zotërojë gjuhën standarde në mënyrë që të 
marrë nga mjetet e informimit siç janë shtypi,televizioni,radio etj, informacionin që 
i nevojitet.Për këtë arsye njohja,zotërimi dhe përdorimi i gjuhës standarde është një 
domosdoshmëri.Që të zotërosh dhe përdorësh gjuhën standarde duhet të përvetësosh 
normat gjuhësore që janë të pranishme në çdo gjuhë.Me normëkuptojmë jo vetëm 
trajtat,' alët,ndërtimet dhe gjedhet ' alëformuese e sintaksore,por dhe tërësinë mbi 
përdorimin e tyre (Memushaj, 2005, 47). Në çdo gjuhë standarde është prania dhe 
veprimi i normave fonetike,morfologjike,sintaksore dhe leksikore. Në një kuptim të 
dytë, norma përbën një kod.
Në gjuhën standarde shqipe kode të tilla janë “Drejtshkrimi I gjuhës shqipe”, apo 
“Rregullat e pikësimit në gjuhën letrare shqipe” etj.Gjuha standarde përdoret në dy 
forma,në atë të shkruar dhe në atë të folur.Natyrisht përderisa të dyja këto forma 
janë të ndryshme,por nga ana tjetër të lidhura me njëra-tjetrën,atëherë kanë norma 
gjuhësore të përbashkëta  dhe të vëçanta.Të përbashkëta për formën e folur dhe të 
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shkruar janë normat morfologjike dhe ato sintaksore,' alëformuese dhe ato leksikore.
Forma e të shkruarit ka si të veçanta normën drejtshkrimore dhe atë të pikësimit.
Patjetër që lidhjet midis këtyre normave janë të ngushta,por dhe mja!  të ndërlikuara.

2.Shtypi i shkruar,shmangia nga norma

Informacioni vjen tek ne në dy forma nëpërmjet mjeteve të informimit,të cilat 
janë:gjuha e shkruar dhe ajo e folur.Gjatë kësaj rruge që përshkruan informacioni 
për të ardhur tek marrësi,gjuha e shkruar,por jo më pak dhe ajo e folur devĳ ojnë nga 
shqipja standarte.Më konkretisht këtë devĳ im e pasqyron dhe e hasim më shumë në 
median e shkruar.Fakeqësisht këto shmangie nga norma janë të formave të ndryshme 
dhe ne ndeshemi,qo! ë në ligjërime apo qo! ë në çdo gazetë të ditës.Do të bëjmë tani 
një ndarje të saktë të mjeteve të informimit masiv :
*Gjuha e shkruar – gazetat.emisionet e lajmeve,programe telvizive si dhe fi lmat.
*Gjuha e folur – ligjërimet.konferencat e shtypit,biseda politike,' alimet e 
politikanëve,intervista etj.
Zakonisht,përbërësit e gjuhës së folur janë ligjërime të papërgatitura,por që ligjëruesi 
detyrimisht orientohet dhe ka si bazë gjuhën e shkruar.Gjuha e folur është dhe një 
dëshmi për t’i qëndruar larg ' alëve të huaja të panevojshme.
Të gjitha shmangiet apo deviacionet mund të bëjnë që informacioni të përcillet apo të 
kuptohet gabim.Studimin tonë do ta përqëndrojmë tek media e shkruar.
Do të merremi në këtë studim me gabimet e ndryshme si ato gjuhësore,leksikore
,drejtshkrimore dhe gramatikore me qëllimin e mirë për të ndikuar pozitivisht 
tek shqipshkruesit që mesa duket nuk mendojnë për pasojat që sjell puna e tyre, 
të cilën mesa po shohim, as nuk e kontrollojnë ate pasi e kanë përfunduar.Këta 
shqipshkrues,mund t’i emërtojmë ndryshe edhe si:gazetarë,redaktorë apo korrektorë 
nuk mund të bëjnë gabime të tilla të patolerueshme pasi vetë “ai” është një “mbrojtës 
fanatik dhe besnik” i gjuhës shqipe,i cili është specializuar për këtë profi l pune.
.Ndërsa, për disa që janë të vëmendshëm,por dhe që fl asin e shkruajnë gjuhën 
standarte shqipe,titulli mund të jetë hapi i parë i transmetimit të gabimit apo 
shmangies.
Nisur nga kjo do të shtroj dy pyetje mëposhtë ,të cilat lindin shumë natyrshëm:
1-Sa e mbajnë të pastër mediat gjuhën tonë?
2-Sa ndikim ka media në gjuhën popullit?
-Ndikimi i gjuhës së medias në popull është aq i madh sa nuk mund as ta imagjinojmë 
atë. Gjuha jonëështë e unifi kuar.Ajo u njehsua në Kongresin e Drejtshkrimit.Ky 
kongres është arritja më e madhe përsa i përket gjuhës shqipe dhe pas këtĳ  hapi 
presupozohet që çdo shqiptar të jetë folës dhe shkrues i gjuhës shqipe standarte.
Në fakt, të gjithë e dimë se kjo është e pamundur pasi këtu hyn dhe zë vend të 
rëndësishëm niveli arsimor.Jo të gjithë kanë nivel të njejtë arsimor kështu që dhe këtu 
do kemi një disnivel të shqiptarëve.Pyetjes: Sa ndikon media e shkruar në popull? 
Do ti përgjigjemi me një shembull të thjeshte.
Çdokujt i ka rënë në dorë të shfl etojë një gazetë dhe të ketë hasur në dhjetra gabime.
Një pjesë e lexuesve i marrin këto gabime si forma të sakta të gjuhës dhe këto gabime 
vazhdojnë dhe ngjiten në shkallë më të lartë të gjuhës duke eleminuar standartin.
Pra, media ndikon drejtpërsëdrejti në gjuhën e popullit.Kjo është dhe një arsye teper 
e vlefshme që në media duhet të punojnë njerëz të mirëzgjedhur dhe të jenë njohës 



63 

të mirë të gjuhës standarte.
Të gjithë jemi në dĳ eni se gjuha në këto vite të tranzicionit ka pësuar deformime të 
shumtadhe një kontribut në këtë drejtim kanë dhënë gazetarët e mediave të shkruara 
dhe elektronike, të cilët nuk kanë kulturë gjuhësorë të mja! ueshme.
Kushtetuta e Shqipërisë ka një nen të posaçëm për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 
dhe për gjuhën kombëtare.Për këtë arsye madhore duket se dhe shteti teorikisht ka 
një rol objektiv në zhvillimin, pasurimin dhe pastrimin e gjuhës standarte.Pra, shteti 
ka një politikë gjuhësore te cilën duhet ta vërë në zbatim dhe jo vetëm ta mbaj të 
shkruar ne kushtetutë.

3.Ç’është gabimi gjuhësor?

Në ' alorin e gjuhës shqipe gabimi cilësohet si:
1-Diçka jo e përpiktë,jo e drejtë,pasaktësi,lajthitje,gabim shtypi
2-Bisedë jo e drejtë,jo si duhet;gabimisht,foli gabim(si ndajfolje)
Në kapitullin e kaluar theksuam se në median e shkruar janë gazetarët ata, të cilët 
duke pasur mungesa gjuhësore përcjellin gabimet gjuhësore tek lexuesit.
Brenda morisë së gabimeve kemi dhe një ndarje të dyfi shtë:
1-Gabime që konsiderohen lapsuse
2- Gabime që vĳ në drejt padĳ es
Gabimet që vĳ në nga padĳ a lidhen drejtpërdrejt me nivelin e arsimit të cdo personi.
Sa më i arsimuar të jetë ai,aq më pak gabime do të bëjë.    
Zakonisht kemi disa tipe lapsusesh:
*mungesa e vizës lidhëse në mes në ato ' alë të cilat në pjesë të tjera të tekstit është 
përdorur saktë,
Shembuj :
njëri tjetrin= njëri – tjetrin
lloj lloj= lloj – lloj
aty këtu= aty – këtu
andej këndej= andej – këndej
Në bazë të rregullit: Shkruhen me vizë lidhëse në mes formimet e për" uara nga përsëritja 
e një # ale në të njëjtën trajtë ose në trajta të ndryshme, nga bashkimi i dy antonimeve, i 
dy numërorëve themelorë (për të shënuar një sasi të përafërt), formimet onomatopeike të 
për" uara nga përsëritja e një # ale në të njëjtën trajtë ose në trajtë të ndryshuar
 *mungesa e nyjave të përparme, pjesëzave, para' alëve etj.,
Zakonisht, gjatë shkrimit dallojmë mungesën e nyjevetë përparme: i, edhe të
Shembuj: Ministria e Arsimit e Kulturës,stacioni i makinave,organet e frymëmarrjes 
dhe të qarkullimit të gjakut.
Kur një emër përcaktohet nga dy a më shumë emra të bashkërenditur të rasës gjinore,të gjithë 
këta përdorën zakonisht me nyjë të përparme.1

Pjesëzat:tëdhe pa
Shembuj: të punojmë dhe të mendojmë,pa u lodhur e pa u përpjekurPjesëza të që 
vihet para lidhores apo pjesores,shkruhet rregullisht në të gjitha rastet e përsëritjes së trajtave 
foljore përkatëse.2

Pjesëza pa përpara pjesores shkruhet rregullisht në të gjitha rastet e përsëritjes së kësaj trajte 

1  Drejtshkrimi i Gjuhes Shqipe,Tirane 1973,f 116
2  Drejtshkrimi i Gjuhes Shqipe,Tirane 1973,f120
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foljore.3

Para' alët:me dhe prej
Shembuj: me thonj e mëdhëmbë, prej Himare e prej Mirdite 
Para# alët me, prej e të tjera përsëriten në shkrim sa herë që bashkërenditen me dy a më shumë 
emra a përemra me të cilët lidhen.4

Shembull : Duket se po ndahe6t nga gruaja e tĳ  Vanesa.. === Duket se po ndahet 
nga gruaja e  tĳ  Vanesa..,këtu kemi lapsus5

4.Disa tipe të gabimeve që hasim me shpesh ne media
“Në kohen tonë merr rëndësi tepër të madhe sektori i shërbimeve, i cilivë në lëvizje 

grupe të mëdha njerëzish,zhvendos kufi rin e klasave shoqërore dhe duke lëvizur 
personat e klasat,lëviz më fuqishëm se kurrë edhe gjuhën”6

Në shtypin tonë të përditshëm hasim shpesh një numër të madh gabimesh gjuhësore 
që bien ndesh me normën dhe rregullat gramatikore të gjuhës së sotme shqipe.Edhe 
pse ne këtë punim jemi përqëndruar tek shtypi i shkruar, nuk mund të lëmë pa 
vënë në dukje dhe gabimet që ndodhin ne mediat vizive. Kjo e fundit luan një rol po 
aq të rëndësishëm sa media e shkruar.Te dyja qëndrojnë bashkarisht duke përcjellë 
gabime të pafundme.Në këtë kapitull do të paraqesim shembuj për të dyja këto 
forma të medias.
Gabime në median vizive
*Shqiptimi gabim.Pjesë e leksikut tonë janë bërë shumë ' alë të huaja të cilat 
shqiptohen gabim duke ndërruar vendin e tingujve., thuhet :
-infakt,infrakt – infarct
-boljer,buljer – boiler
-andresë – adresë
Ventratë – vetratë
Prespektivë – perspektivë
*Shtimi i tingujve.Fjalëve te huaja ,por dhe atyre të vendit u shtohen tinguj në 
fund,por dhe nëmes, si psh:
-garazhd – garazh
-yzberisht – yzberish
-zvicerian – zviceran
*Zëvendësimi i shkronjës apo tingullit me një tjetër, si psh:
-albitër – arbitër
-dakort – dakord
-eleminim-eliminim
- denancim- denoncim
-arjan – arian
-difekt – defect

mënd mend
shënjuar shenjuar
shënjonte shenjonte
le lë
ta lemë ta lëmë
e leme e lëmë

3  Drejtshkrimi I Gjuhes Shqipe,Tirane 1973,f 121
4  Drejtshkrimi I Gjuhes Shqipe,Tirane, 1973,f 121
5  Gazeta Sot 2014,f.15
6  Gjovalin Shkurtaj,Sociolinguistikw e shqipes.Morava,Tirane,2099,f43
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lenë lënë 
gjithëÇkaje gjithÇkaje
vendas vendës
vendasit vendësit
të  ulta të ulëta
të errta të errëta
e jashtëme e jashtme
drejtë drejt
vërtetë vërtet
thjeshtë thjesht
të mbrapsht të mbrapshtë
hyrë hyr
ikë ik
frutdhënëse frytdhënëse
ta ndjente ta ndiente
ndjente ndiente
e ndjejnë e ndiejnë
të ndjehej të ndihej
ndjehej ndihej
ndjeheshin ndiheshin
ndjehen ndihen
Çpaketonte shpaketonte
shgërryheshin zhgërryheshin
shlirësi Çlirësi
të shlirëta  të Çlirëta
shlodhje Çlodhje
shlodhej Çlodhej
zmbrapset smbrapset
të zmbrapsej të smbrapsej
i zmbrapsur i smbrapsur
zmbrapsej smbrapsej
të dërmuar të dërrmuar
e dërmuar e dërrmuar
së zhavortë së zhavorrtë
të pashterrëshme të pashtershme
tastjerës tastierës
katërmbëdhjetë  vjecar katërmbëdhjetëvjeÇar
dymbëdhjetë  vjecar dymbëdhjetëvjeÇar
fl okë gështenjë   fl okëgështenjë   
bojë  gështenjë bojëgështenjë
gjë e gjëzë gjëegjëzë
pa tjetër patjetër
ndonjë herë ndonjëherë
hë për hë hëpërhë
gjithë sa herë gjithësaherë
me qenë se meqenëse
deri sa derisa
me që meqë
mirë mëngjes mirëmëngjes
pesëmĳ ë pesë mĳ ë
njëzetenjë njëzet e një
tridhjeteshtatë tridhjetë e shtatë
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njëmĳ ë një mĳ ë
njëzetekatër njëzet e katër
dymĳ ë dy mĳ ë
mirëserdhët  mirë se erdhët  
ish sundimtarit ish-sundimtarit
ish skulptor ish-skulptor
ish nxënësi ish-nxënësi

5.3 Koncepti i manualit dhe studiuesve për zanoren –ë fundore

Manuali i Drejtshkrimit për zanoren –ë fundore vendosi:
-ë-ja fundore
Shkruhet  -ë-ja  fundore te ' alët me theks që në krye të herës në rrokjen e parafundit, 
duke u ruajtur ajo edhe në trajtat e tyre ku s’është më fundore.7

Kështu shkruhem me –ë :
-Mbiemrat e formuar me anë të prapashtesës –të nga emra njërrokësh ose me theks 
në rrokjen fundore.
(i,e) artë (ar),   (i, e ) drunjtë (dru),   (i,e ) gurtë  (gur),  (i,e ) leshtë (lesh),   (i,e ) pambuktë  
(pambuk),  (i,e )  zjarrtë  (zjarr) etj.8

Prof. Gj. Shkurtaj për zanorën –ë fundore thekson:
Në stilin e plotë të shqiptimit ë-ja fundore, megjithëse rrudhet, ndihet mja!  qartë. 
Studimet fonetike tregojne se kur ë-ja ndodhet pas dy bashkëtingëlloresh, shqiptohet 
më qartë sesa kur ndodhet pas një bashkëtingëlloreje:
i barabartë, i brishtë, i çeliktë, i drejtë, i fortë, i gjashtë, i lehtë, i rreptë, i thartë, i urtë, i zjarrtë.9

5.4. Rezultatet e testimit të nxënësve të shkollës “Kole Jakova “Tirane

-Në komunitetin e nxënësve testi është përcjellë në formën e diktimit. Të gjithë 
mbiemrat janë paraqitur me –të në fund.
Gjithsej janë testuar 140 nxënës, dy klasa të teta dhe dy klasa te nenta. Rezultatet janë këto :

MBIEMRI

Nr. i 
n x ë -
nësve 

140-të

Nr. i nx. që

kane shkru-
ajtur mb. 
me -të

E kthy-
er në

%

Nr. i nx. 
që kanë 
shkruaj-
tur mb. 
me -ët

E kthyer 
në %

Nr. i nx 
që kanë 
shkruajtur 
pa –ë.

i anasjelltë 140 100 70% 28 18% 8 ose 6%

i zhdërjelltë 94 62% 36 23% 11 ose 7%

i dushtë 124 85% 22 14% 0

i cektë 94 62% 34 22% 19 ose 12%

i co" ë 72 49% 41 27% 36 ose 24%

i " ohtë 144 96% 4 3% 0

i zbraztë 76 51% 73 49% 0

7 Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe, Tiranë, 1973, f. 52.
8 Po aty, f. 52.
9  Gj. Shkurtaj, Shqipja e Sotme, f. 32.
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i zymtë 140 93% 8 5% 0

i dobtë 62 40% 55 38% 28 ose 18%

i errtë 66 44% 40 37% 44 ose 29%

i kthjelltë 58 39% 56 37% 36 ose 24%

i myshtë 52 35% 33 22% 65 ose 43%

i pambuktë 140 94% - - 9 ose 6%

i haptë 130 86% 12 8% 8 ose 5%

i kafenjtë 133 88% 16 11% -

i lagtë 78 51% 68 45% -

i ngathtë 65 43% 73 49% 12 ose 8%

i përbashktë 71 37% 75 50% 5 ose  3%

i shkathtë 140 95% 7 5% -

i artë 150 100% - - -

i ultë 84 56% 63
42%

3 ose 2%

i drunjtë 124 83% 26 17% -

i gurtë 133 89% - - 17 ose 11%

i leshtë 129 86% - - 21 ose 14%

i lehtë 140 94% - - 10ose 6%

i mprehtë 143 95% - - 7 ose  5%

i mëndafshtë 134 87% 16 11% -

i ngrohtë 139 93% - - 11 ose 7%

i ngushtë 75 50% - - 75 ose 75%

i njëllojtë 119 79% 15 10% 16 ose 11%

i përpiktë 99 66% 31 21% 20 ose 13%

i saktë 118 79% - - 32 ose 21%

i thartë 146 97% 3 2% 1 ose 1%

i zbehtë 150 100% - - -

i theptë 131 87% 19 13% -

i mbylltë 89 59% 61 41% -

i çeltë 53 35% 97 65% -

i rrafshtë 114 76% 33 22% -

i pingultë 148 98% . . 2 ose 2%
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5.4.1.Konkluzionet e përdorimit të  këtyre rasteve nga bashkësia folëse e nxënësve
Nga statistikat vihet re mosshfaqja e të njëjtit realitet si në ' alorët leksikorë.Edhe 
pse pritej që ngulitja e manualit tek nxënësit e shkollave të ishte më e kënaqshme, 
realiteti është ndryshe. Vihet re tendenca për të përdorur mbiemrat me –të në fund 
si p.sh:
Mbiemrat i zhdërvjelltë, i dushktë, i cektë, i zbraztë, i haptë, i lagtë, i përbashtë, i shkathtë 
edhe pse në ' alorin leksikore janë me prapashtesën –ët, nga bashkësia folëse e 
nxënësve janë përdorur në më shumë se 60% të rasteve me prapashtesën –të.
Vihet re që një përqindje e lartë e nxënësve, disa nga mbiemrat i shkruajnë pa –ë 
pastheksore, fundore. Shembujt me përqindjem më të lartë janë mbiemrat: i ngushtëku 
50% e nxënësve e shkruajnë pa –ë në fund. Po ashtu dhe i errët, i kthjellët, i dobët, i 
myshtëetj., pothuajse 30% e nxënësve i shkruajnë pa –ë në fund.
Mbiemrat më përqindjen më të lartë që janë shkruar më prapashtesën –ët janë: i 
pambukët është shkruar nga 50% e nxënësve, i dobët është shkruar nga 38% e nxënësve.
Shikohet qartë se në bashkësinë folëse të nxënësve nuk kemi një ngulitje të lartë të 
manualit të drejtshkrimit.

6.Përdorimi i te folmeve dialektore

“Dialektet dhe të folmet e një gjuhe pasqyrojnë të kaluarën e njerëzimit në përgjithësi 
e të një bashkësie shoqërore në veçanti”.10

Koha që jetojmëështë koha e komunikimeve të mëdha që marrin nisje në nivel lokal 
e përfundojnë  në dimesnione globale.Gjuha standarde është një etnitet kombëtar që 
duhet vënë në mirëfuksionimin e kombit dhe shtetit.Nëse evolon kombi evolon dhe 
standardi.
“Gjuha e nënës (fi sit,krahinës)”, në këtë aspëkt është shumë nocion i vogël dhe i 
parëndësishëm sepse nocioni “gjuha e nënës” e gjen veten në fi s,krahinë e jo në 
komb (Shkurtaj, 1999, 232). Gjuha e nënës nënkupton diçka të lidhur me traditën, 
ndërkohë që kombi eksziston në emër të së ardhmes.
Sot një pjesë e konsiderueshme e popullsisë,brenda dhe jashtë Shqipërisë,nuk iështë 
përshtatur dialektit zyrtar.Ata perdorin një dialekt i cili nuk shkruhet dhe nuk 
përpunohet.Përdorimi i dialektit nga ky grup njerëzish është i patolerueshëm.

Perdorimi i & aleve dialektore ne shkolle

Sipas nje studimi te bere ne shkollen 9 vjecare “Kole Jakova”ne Tirane nxenesit 
perdorin shume ' ale dialektore gjate komunikimit te perditshem. 
Nxenesit e klasave te nenta.
Nga 100 nxenes te testuar rezultuan se 30 % e tyre perdorin ' ale dialektore te dialektit 
gege.
Rreth 7% e nxenesve perdorin dialektin toske.
Po keshtu nga  disa mesues te kesaj shkolle perdorimi i dialektit gege eshte me i 
theksuar.
Nga 43 mesues rreth 23% e tyre perdorin dialektin gege.
Mesuesja e gjuhes shqipe.
A asht kshu Sonila?
10  Jorgji Pinari,Gjovalin shkurtaj,Dialekto
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Tkan bo damin ma tmadh.
Me e zan gjume…a ti je tu e ba vec per inat tem?
Nuk je tuj ba gja askujt?
Mos u kthe mo,se ta mora ' eten….
Perdorimi i # aleve dialektore nga nxenesit ne shtepi.
O ĳ e! Si u gdhive?A tka dhimt kryet sonte?
Mora nant nhistori.Sa inat e kam ket landen.
Qa do bajm…..Do iku te nana ne Diber.
Tani kam me ba vetem projektin.
Perdorim me te madh kane # alet qe ne trupin e tyre kane A hundore.
Asht   rranj
Hanate   tana
Kanga  kanshem
Rane  shpaj
Damtoj  lang
Dhander mramje
Gjama  randoj

7.Cilat janë “pikat e dobëta të gazetarëve”?

Në gjuhën shqipe shmangiet nga norma gjuhësore në shtypin e shkruar vĳ në nga: 
- Mosnjohja e normave të gjuhës standarde,
- Ndikimi i dialektit, 
- Përdorimi i ' alëve të huaja të panevojshme
Në kapitujt e mëparshëm folëm dhe dhamë disa shembuj për mosnjohjen e normave 
të gjuhës shqipe si një faktor kryesor në shtypin e shkruar duke dhënë një ndikim të 
ndjeshëm dhe të dukshëm në shamngien nga gjuha standarde.Kjo shmangie nuk ka 
vetëm këtë si faktor të saj të vetëm.Natyrisht, që për këtë process ndikojnë përdorimi 
i të folmeve dialektore si dhe ' alët e huaja, të cilat gjejnë një përdorim të gjerë të 
panevojshëm.

6.1Përdorimi i & alëve të huaja të panevojshme

Gjuha, si mjeti kryesor i komunikimit, për ta kryer sa më mirë këtë funksion nuk duhet 
të ketë ' alë të huaja të panevojshme. Fjalët e huaja, në vend që ta pasurojnë gjuhën, e 
varfërojnë më shumë atë.                                                                                                                                                                               
Teksti, si bashkësi mjetesh gjuhësore, që të jetë i perceptueshëm nga lexuesi duhet 
të jetë sa më i kuptueshëm. Që një tekst të jetë i kuptueshëm duhen shmangur ' alët 
e huaja të cilat nuk janë të nevojshme. .Sot,askush nuk bën përpjekje serioze për t’i 
bërë ballë sulmit nga ' alët e huaja. Mund të bëhet ndonjë orvatje individuale në 
disa shkrime të rralla të botuara në gazeta. Depërtimi i ' alëve të huaja në gjuhën 
shqipe gjatë kësaj periudhe, për dallim nga kohët e tjera, ka qenë dhe është shumë i 
vrullshëm .
 Zhvillimi i jetës ka bërë  që çdo gjë të jetë dinamike, ndërsa ne jemi mësuar më parë 
t’i trajtonim gjërat më ngadale.Gazetarët i perdorin këto të fundit pa qenë nevoja 
madje sheshherë në mënyrë të gabuar.Kjo prirje sjell deformimet më të rëndomta të 
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gjuhës shqipe në faqet e shtypit të shkruar.Pse duhet të përdorim kaq shumë ' alë të 
huaja kur i kemi gjegjëset në shqip?
Vitet e fundit nga përdorimi i tepërt i ' alëve të huaja,' alët shqipe po zhduken nga 
përdorimi dhe roli ynë që kemi si shtetas shqiptar për ta mbrojtur gjuhën tonë nga 
këto ' alë,nuk po duket gjëkundi,përkundrazi ne po i zëvendësojmë ato pa asnjë 
problem me ' alë të huaja.Për ta argumetuar më mirë këtë që sapo thashë po paraqes 
disa shembuj:
Agravim – rëndim
Trend – prirje
Abandonoj – braktis
Eksperiencë – përvojë
Anunçoj – njo! oj
Resurse – burime
Suprizohem – befasohem
Koordinator – ndërlidhës
Garantim – siguri
Performancë – paraqitje
Prononcim – shprehje (folje: u shpreh)
Kontratë – marrëvesh
Është e vërtetë se ka plot raste në gjuhën shqipe ku përdoret ' ala e huaj por  ne kemi 
për detyrë të nënvizojmë rastet kur gjuha jonë ka ' alët gjegjëse dhe në vend të tyre 
përdoret ' ala e huaj. 
Në shqipe shmangiet nga norma gjuhësore vĳ në nga: 
- Mosnjohja e normave të ngulitura të gjuhës standarde,
- ndikimi i dialektit, të folmes së vendlindjes te bartësit e gjuhës,
- pasqyrimi në trajtën e shkruar të ndryshimeve të trajtës së folur, pasi gjuha e folur 

është në zhvillim të vazhdueshëm dhe lë gjurmë në shkrim.
- Duke iu referuar ndikimeve në srukturën e gjuhës shqipe mund te themi se ato 

janë të shumta .Çdo dite e më shumë në gjuhën tonë futen huazime. Në gazetat 
e marra veme re gabime ne leksik ,ne drejtshkrim dhe futjen e huazimeve e cila 
përbën dhe një pengesë për gjuhën tonë. Për të shmangur këto gabime duhet 
që jo vetëm të zotërohet norma por edhe të zbatohet drejt ajo.Duhet a! ësim për 
t’u përdorur drejt standardi për zgjedhjen e trajtës gjuhësore më të drejtë. Për 
ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës duhen krĳ uar ' alë të reja me mjetet e vetë gjuhës 
për të mbrojtur individualitetin dhe origjinalitetin e saj.

Përfundime

Për të qënë një shqipshkrues dhe shqipfolës i mirë duhen zbatuar një tërësi 
rregullash,por siç e theksuam më sipër kjo varet edhe nga formimi.
Gjuhastandarde është faza më e lartë e zhvillimit dhe e përsosjes të një gjuhe letrare 
kombëtare.Media, sidomos ajo e shkruar, aktualisht po e dëmton gjithnjë e më tepër 
gjuhën shqipe, kur në fakt roli i saj duhet të jetë pastrues e fi ltrues i kësaj të fundit.
Shmangiet nga norma janë të formave të ndryshme dhe ne i hasim shpesh,qo! ë në 
ligjërime apo qo! ë ne cdo gazetë të ditës. 
Në shtypin tonë të përditshëm hasim një numër të madh gabimesh gjuhësore që bien 
ndesh me normën dhe rregullat gramatikore të gjuhës së sotme shqipe.Edhe pse ne 
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këtë punim jemi përqëndruar tek shtypi i  shkruar, nuk mund të lëmë pa vënë në 
dukje dhe gabimet që ndodhin ne mediat vizive. Kjo e fundit luan një rol po aq të 
rëndësishëm sa media e shkruar. Ajo çka vihet re në analizën e gazetave janë gabimet 
e ndryshme drejtshkrimore si pasojë e mënjanimit të të mësuarit të Drejtshkrimit të 
Gjuhës Shqipe
 Edhe Gabimet gramatikore vĳ në si pasojë edhe për njerëzit e medias, nga moszotërimi 
iformave  morfologjike dhe sintaksore që ka në brendësinë e përbërjes së saj gjuha 
shqipe standarte. Gjuha, si mjeti kryesor i komunikimit, për ta kryer sa më mirë këtë 
funksion nuk duhet të ketë ' alë të huaja të panevojshme. 
Fjalët e huaja, në vend që ta pasurojnë gjuhën, e varfërojnë më shumë atë.                                                                                                                                             
Teksti, si bashkësi mjetesh gjuhësore, që të jetë i perceptueshëm nga lexuesi duhet të 
jetë sa më i kuptueshëm. Që një tekst të jetë i kuptueshëm duhen shmangur ' alët e 
huaja të cilat nuk janë të nevojshme.
 Sot një pjesë e konsiderueshme e popullsisë,brenda dhe jashtë Shqipërisë,nuk iështë 
përshtatur dialektit zyrtar.Ata perdorin një dialekt i cili nuk shkruhet dhe nuk 
përpunohet..Nuk mund të përjashtojmë nga kjo pjesë e popullsise njerëzit e medias, 
ose më saktë ata “pseudogazetarë”.
Përdorimi i dialektit nga ky grup njerëzish është i patolerueshëm.
 Gazetaria është në interest ë publikut duke ofruar lajme të sakta,të drejta e të 
balancuara.Të gjithë gazetarët e mirë duhet t’i kushtĳ në vëmendje kodit të etikës. 
Kur thuhet se “Gjuha zyrtare është shqipja”, do të thotë që shqipja përdoret në 
administrate ,çerdhe,shkolla,media, kudo në Shqipëri.11Kjo do të thotë se ligji për të 
mrojtur gjuhën tonë zyrtare ekziston,por nuk po funksionon siç duhet.
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Edukimi i fëmĳ ëve: punë, mjeshtëri, dashuri

Silvana Frashëri
Shkolla 9-vjeçare, Otllak, Berat

Manjola Xhepi
Shkolla 9-vjeçare, ‘’Genc Leka’’, Librazhd

Abstrakt

Të jesh prind dhe mësues, është sfi dë e vështirë. Një jetë besohet në duart e tua. Duart e tua 
do t’i japin formë kësaj jete. Indiferentizmi ndaj këtĳ  fakti, është i pamëshirshëm. E pafalshme 
të abuzosh ndaj kësaj detyre. Është mision, jo thjesht detyrë. Mision i udhëhequr nga pasioni, 
ndryshe të udhëheqin dështimet. Dështimi nuk është vetëm i edukuesit. Dështimi është 
edhe në formimin e një krĳ ese të pafajshme, e cila na është besuar. Nuk mja! on pasioni. 
Pasioni është motivi, por ky mision kërkon sakrifi ca, kërkon të konsiderohet shumë serioz.                                                                                                                                          
Ndoshta kemi shumë dëshirë të ndihmojmë fëmĳ ën, por nuk dimë dhe gabojmë. Ndihma e 
duhur është çelësi i zgjidhjes së problemit. Ajo portë nuk do të hapet nëse përdorim çelësin 
e gabuar. Ky çelës përmbledh një univers teknikash shumë delikate brenda tĳ . Ky çelës 
kërkon të punojmë fi llimisht me vetveten. Të rritemi edhe ne së bashku me fëmĳ ët. Ajo çfarë 
ne u mësojmë fëmĳ ëve është ajo çfarë ne u demostrojmë me shembullin e sjelljes sonë. Ne 
këmbëngulim që ai të kupojë e të mësojë çfarë është e logjikshme dhe çfarë jo. Me shembujt 
e sjelljeve tona, ne nxitohemi apo e humbasim durimin. Demostrojmë ndaj tyre sjellje të 
palogjikshme. Ne jemi pasqyra ku fëmĳ a sheh veten e tĳ  dhe fëmĳ a është pasqyra ku ne 
shohim veten tonë. Duke u parë vazhdimisht në këtë pasqyrë ne përmirësojmë vazhdimisht 
vetveten.
Këto krĳ esa të vogla e të brishta kanë nevojë për dashuri, aq sa edhe për ushqim. Kontrolli 
dhe dashuria janë dy anët e ekuilibruara të peshores së formimit të tyre.
Dhuna është formë primitive. Ajo mëson se duhet të ndalohet sjellja, por fëmĳ a nuk mëson 
çfarë duhet të bëjë. Duke ushtruar dhunën, mësojmë dhunën. Nuk duhen marrë personale 
sjelljet e padëshiruara të fëmĳ ëve. Disiplina i drejtohet sjelljes së fëmĳ ës e jo fëmĳ ës. Masat 
disiplinore apo përforcimet duhen zbatuar e jo neglizhuar nëse janë të domosdoshme për t’u 
realizuar.
Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Humori kërkon mjeshtëri. 
Ai është si kripa brenda ushqimit tonë. Ajo i jep shĳ en ushqimit, por edhe ia humbet atë, kur 
mungon sasia e duhur. Ky pohim nuk vlen vetëm për humorin. Ai vlen për të gjitha teknikat 
edukuese. Gjithçka është mjeshtëri akrobatike që kërkon ekuilibër.
Shumica e sjelljeve të padëshirueshme kanë arsye faktorë të jashtëm që ngacmojnë tek fëmĳ a 
nevojën e brendshme për vëmendje. Një nevojë e tillë e mundonte Samuelin. Ai nxënës rrebel, 
gjatë një pune këmbëngulëse me shumë durim, u shndërrua në një djalë të qetë e të edukuar. 
Në përshkrimin e këtĳ  rasti, evidentohen disa nga teknikat e përdorura për zgjidhjen e tĳ .

Fjalë kyçe: fëmĳ ë, edukues, dashuri, teknika,edukim.

Hyrje

Edukimi i fëmĳ ëve është një problem, i cili kërkon kujdes shumë të veçantë. Shohim 
fëmĳ ë me personalitete të ndryshme, por jemi ne ata që i kemi formuar.Në familjet 
dhe shkollat tona mundohemi të edukojmë fëmĳ ë të mirë, e megjithatë nuk u 
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kushtojmë shumë vëmendje shembullit që vetë sjellja jonë refl ekton tek ata. Nuk u 
kushtojmë vëmendje rëndësisë së teknikave që trajtohen në literaturat pedagogjike.
Puna dhe dashuria kushtuar fëmĳ ëve janë dy çështje të cilave prindërit dhe mësuesit 
gjatë gjithë kohërave u kanë dhënë rëndësi. Forma të ndryshme edukimi janë përdorur 
gjatë viteve të shkuara në literatura, por edhe të krĳ uara nga përvoja jetësore. Janë 
ushtruar edhe shumë forma negative, të cilat studiuesit i ndalojnë kategorikisht ato. 
Ndëshkimi fi zik është një formë që gjatë sistemit komunist është përdorur rregullisht 
në shkolla. Sot kjo formë ndëshkohet me ligj. Literaturat pedagogjike argumentojnë 
pasojat që kjo formë shkakton.
Gjatë hulumtimit në literaturat pedagogjike mundëm të analizojmë disa teknika, të 
cilat edhe në punën tonë na kanë dhënë rezultate. Analiza e këtyre teknikave tregon 
një copëz të këtĳ  universi kaq të madh që përmban problemi i edukimit të fëmĳ ëve 
si nga prindërit dhe nga mësuesit.
Këto analiza u trajtuan nga bashkëpunimi i dy mësueseve të ciklit fi llor Silvana 
Frashëri dhe Manjola Xhepi. Puna jonë është bazuar jo vetëm në zbatimin e këtyre 
teknikave, por edhe në përvojën e punës sonë edukative, edhe në pasion e dashuri 
ndaj këtyre krĳ esave të  pafajshme. 

Fëmĳ a pasqyra ime dhe unë pasqyra e fëmĳ ës

Thuhet shpesh që fëmĳ a është pasqyra e prindit, por është detyrë e prindit apo 
mësuesit të shërbejnë si pasqyrë ku fëmĳ ët të shohin veten.
Kur fëmĳ a është nxehur, detyra juaj është të shërbeni si pasqyrë. (Bailey,2011,195)
Pasqyra na demostron pamjen e jashtme, por ajo që theksohet më sipër e krahason 
prindin apo mësuesin me një pasqyrë që demostron e kupton botën e brendshme të 
fëmĳ ës. Ajo që ne do të demostrojmë si paqyrë ndaj tĳ  do të thotë: ‘’Unë të shoh, të 
dëgjoj dhe të ndjej. Unë dua të, të ndihmoj ty.’’
Ne vërtet duam të ndimojmë, por nuk dimë se si. Mënyra se si ne ndihmojmë, është 
çelësi i zgjidhjes së problemit. Gabimisht mund të përdorim çelësin e gabuar, dhe 
ajo portë nuk mund të hapet. Ky çelës përmbledh një univers teknikash shumë 
delikate brenda tĳ . Secila prej këtyre teknikave kërkon punë e durim, zgjuarsi, 
mjeshtëri, dashuri. Ajo që ne harrojmë shpesh është të zbulojmë edhe faktorët e 
jashtëm që ndikojnë në nervozizmin herë pas here të fëmĳ ës, të cilat pasojnë me 
sjellje të padëshirueshme.Faktorët e jashtëm në jetën e fëmĳ ës janë burim i sjelljes së 
padëshirueshme dhe na ndihmojnë të kuptojmë se përse një fëmĳ ë sillet mirë apo 
keq. Zbulimi i faktorëve të jashtëm dhe të botës së brendshme kërkon komunikim. 
Komunikim do të thotë të dish të fl asësh dhe të dish të dëgjosh. Çelësi për të folur 
me një fëmĳ ë të mbyllur është të fl asim me respekt me të, ashtu siç do të dëshironim 
që ai të fl iste me ne. Të dëgjojmë me respekt ' alët e tĳ , ashtu siç do të dëshironim 
që ai të na dëgjonte ne. Nëse nuk dëgjojmë nuk mundemi të kuptojmë se çfarë në 
të vërtetë duan fëmĳ ët. Duke humbur durimin e qetësinë dështojmë, sepse nuk 
e kapim kuptimin e vërtetë që përçon fëmĳ a. Dëgjimi aktiv është një teknikë e 
vlefshme që duhet të mësojë gjithkush. Është një teknikë që ne e mësojmë jo vetëm 
për të kuptuar fëmĳ ën, por duke e demostruar me shembullin tonë, ia mësojmë edhe 
fëmĳ ës. Atëherë edhe ai do të dëgjonte me durim e qetësi shpjegimet tona. Duke 
parë neglizencën e prindërve apo mësuesve për t’i kuptuar e dëgjuar, edhe fëmĳ ët 
do të bëheshin shurdh ndaj tyre. Komunikimi i shëndetshëm bën diferencën nëse 
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fëmĳ a do të bindet apo do të neglizhojë. Ne u shpjegojmë shumë fëmĳ ëve, por ajo që 
fëmĳ a duhet të dĳ ë më parë bazohet në atë se çfarë është dhe çfarë nuk është sjellje e 
pranueshme, para se ai të bëhet përgjegjës për këtë rregull. Disa mësues apo prindër 
ua shprehin ndjenjat e tyre fëmĳ ëve, që ata të kuptojnë se çfarë i mërzit. Për këtë ai 
duhet të mësojë prej nesh të mirën dhe të keqen, të drejtën dhe të gabuarën, dhe se 
veprimet duhet të jenë të logjikshme. Megjithatë ai duhet të kuptojë e të mësojë se 
çfarë është e logjikshme dhe çfarë jo. Kështu fëmĳ ët mësojnë se çfarë nuk duhet të 
bëjnë dhe përse.
Ndonjëherë ne u kërkojmë arritje që nuk përshtaten me mundësitë e tyre. Kur 
kërkesat ndaj një fëmĳ e janë të parealizueshme për shumë arsye, p.sh. a! ësive të tĳ  
për të nxënë dhe për këtë arsye do të sillemi ashpër me ta, atëherë një paa! ësi tepër 
serioze duhet korrigjuar tek ne më parë. Kjo që ne bëjmë është e palogjikshme. Si do 
t’ia mësonim logjikën fëmĳ ës atëherë? Është për t’u adhuruar një prind i cili i thotë 
fëmĳ ës: ‘’Unë jam rritur me ty.’’ Nëse ai është rritur me të, atëherë e ka kryer detyrën 
si prind. Ajo çfarë i kërkohet fëmĳ ës duhet më parë të refl ektohet tek mësuesi apo 
prindi i tĳ . 
Nëse e ndryshoni mënyrën si e trajtoni veten, do të ndryshoni natyrshëm edhe 
mënyrën si i trajtoni fëmĳ ët. (Bailey, 2011, 139)
Ne jemi pasqyra ku fëmĳ a sheh veten e tĳ  dhe fëmĳ a është pasqyra ku ne shohim 
veten tonë. Duke u parë vazhdimisht në këtë pasqyrë, ne përmirësojmë vazhdimisht 
vetveten.

Edukimi- mjeshtëri akrobatike, që kërkon ekuilibër

Dashuria dhe kontrolli ndaj fëmĳ ës, janë dy anët e ekuilibruara të peshores së 
formimit të tĳ . Dashuri e kontroll, do të mund të shpreheshin ndryshe nga shprehja 
popullore:‘’Tërhiq e lësho!’’ Këto krĳ esa të vogla e të brishta kanë nevojë për dashuri, 
po aq sa për ushqim. Kontrolli dhe disiplina janë shumë efektive kur ekuilibrohen 
të shoqëruara nga durimi, respekti, ngrohtësia. Formimi i këtyre krĳ esave duhet 
realizuar pa u thyer shpirtin e tyre. Fëmĳ ët do të kenë në jetën e tyre situata të 
vështira dhe konfl ikte të pafundme. Ata do të ndjejnë nevojën për mbështetje, sepse 
do të ndihen vazhdimisht të zhgënjyer. Fëmĳ ët duhet të mësojnë se si të zgjidhin 
konfl iktet. 
Mësimi i zgjidhjes së konfl iktit përgjigja ndaj nevojës së fëmĳ ës. (Bailey, 2011, 76)
Zgjidhja e konfl iktit kalon në 4 faza. 1) Ruhet qetësia. 2) Krĳ ohet një moment mësimi 
duke përdorur mirëkuptimin. 3) Reagim ndaj përgjigjes së fëmĳ ës duke i mësuar me 
autoritet se çfarë të bëjë, ose nëse fëmĳ a është rezistent, biseda shtyhet më vonë deri 
sa fëmĳ a të qetësohet. 4)Fëmĳ a i përgjigjet mësimit të dhënë duke nxënë a! ësinë e re 
të, të harruarit. Pasojat do të ndihmojnë në motivimin e tĳ  për të kujtuar.
Vini re përpjekjet, progresin dhe arritjet e fëmĳ ës. Sillini këto në vëmendjen e tĳ . 
(Bailey,2011, 150)
Ajo çfarë duhet inkurajuar janë përpjekjet dhe jo vetëm punët e mbaruara e të kryera 
mirë. Shumë njerëz në mënyrë të dëshpëruar kërkojnë miratimin e të tjerëve, ose 
duken të fi ksuar me fi toren. Ata stërmundohen të jenë të përsosur dhe mohojnë 
gabimet që bëjnë duke pasur frikë të jenë ata që janë në të vërtetë.
Nëse lavdëroni vetëm punët e mbaruara e të kryera mirë, ju u mësoni fëmĳ ëve të 
zhvlerësojnë përpjekjet. (Bailey, 2011, 143)
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 Lavdërimi i punëve të kryera mirë në krahasim me të tjerët dhe jo përpjekjeve nxitin 
konkurrencën. Konkurrenca dhe krahasimi ndërtojnë konfl ikt. Ato nxitin rivalitet, jo 
bashkëpunim. Inkurajimi duhet të mbështetet në përpjekjen për t’ia dalë mirë dhe 
jo përpjekjes për të mposhtur të tjerët. Format e inkurajimit mund të jenë: miratim 
me kokë, buzëqeshje, përmendja e një suksesi para të tjerëve. Sjelljet e dëshiruara 
duhen shpërblyer duke i ofruar vëmendjen, dashurinë dhe lavdërimin tonë. 
Gjithmonë duhen krĳ uar situata motivuese në momentin e duhur pa e tepruar. Ajo 
çfarë kërkohet nga të gjitha teknikat edukuese është të bindim fëmĳ ën ndaj sjelljes 
së dëshiruar. Ekzistojnë forma që bazohen në shpërblime materiale. Shpërblimet 
materiale mund të përforcojnë sjelljen e dëshiruar, po gjithçka kryhet për interes 
dhe jo për bindje e edukim. Po kështu ekzistojnë forma primitive që bazohen në 
ndëshkimin fi zik. Nëpërmjet ndëshkimit fi zik nuk e përmirësojmë sjelljen e fëmĳ ës. 
Fëmĳ a nuk e kupton, nuk mëson se ç’duhet të bëjë, çfarë sjellje duhet të mbajë. Ai 
mëson vetëm se duhet të ndalojë atë që po bën. Ndëshkimi fi zik shkakton armiqësi 
duke i bërë më të vështira raportet dhe mirëbesimin midis mësuesit apo prindit të tĳ . 
Kjo e vështirëson më tepër punën. Kur ne përdorim ndëshkimin fi zik rezultatet janë 
të paparashikueshme. Ato çojnë në dëshpërim, uljen e vlerësimit për veten, zemërim, 
tërbim, agresivitet, dëshirë për hakmarrje, makthe, mungesë respekti ndaj autoritetit 
dhe gjendje të lartë depresive. Duke ushtruar dhunën, ne mësojmë dhunën. Po ashtu 
edhe dhuna verbale është një formë tjetër primitive ndaj këtyre krĳ esave të vogla. 
Ajo mund të demostrohet 
në format e fyerjeve apo sarkazmave. Sarkazma ndaj fëmĳ ëve me rezultate të dobëta 
në mësime i bëjnë këta fëmĳ ë ta ndjejnë veten edhe më të padobishëm. Dhuna i 
tjetërson fëmĳ ët. Ata mund të rrebelohen apo të mbyllen në vetvete.
    Kontrolli dhe masat disiplinore duhet të kenë mirëkuptim brenda tyre. Mirëkuptimi 
bazohet në përputhjen e komunikimit verbal dhe joverbal. Nëse e vështron me egërsi 
ai nuk beson për ato që dëgjon prej teje, por të keqkupton. Vështrimi i qetë, qortues 
por dashamirës shoqërohet me një ton zëri të kontrolluar dhe komunikim verbal 
sqarues e dashamirës. Disiplina i drejtohet sjelljes së fëmĳ ës e jo fëmĳ ës. Nuk duhen 
marrë personale sjelljet e padëshiruara të fëmĳ ëve. Masat disiplinore ndaj një sjelljeje 
të padëshiruar duhen zbatuar e jo neglizhuar, nëse janë të domosdoshme për t’u 
realizuar. Përgjigja ndaj sjelljes së padëshiruar duhet të jetë me vendosmëri të plotë. 
Po kështu edhe përforcimet për një sjellje të dëshiruar.
Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Një konfl ikt, 
situatë e pakëndshme apo sjellje e padëshiruar, mund të zgjidhet shumë bukur me 
pak humor të zgjuar. Humori është virtyt i gjeniut. Mesazhin që përçon aq bukur një 
pohim i ilustruar me humor nuk do të mund ta përçojë ndryshe asnjë formë tjetër. 
Efekti që realizohet prej tĳ  është shumë kurativ. E megjithatë humori aq sa i thjeshtë, 
aq edhe delikat është. Gjithçka duhet në kohën e duhur e në masën e duhur. Zbulimi 
i këtĳ  sekreti është mjeshtëria e mësuesit. Humori është zgjidhja që e motivon një 
fëmĳ ë, i cili për një arsye mund të ndodhet në dëshpërim. Në botën e tĳ  pushon shiu 
dhe papritur del e buzëqesh dielli.
Krejt e kundërta ndodh nëse me humorin teprohet. Atëherë situata del jashtë 
kontrollit dhe me kalimin vazhdimisht të situatave të tilla të konsumuara, problemi 
nuk do të ketë zgjidhje. Humori është si kripa brenda ushqimit tonë. Ajo i jep shĳ e 
ushqimit, ajo ia humbet shĳ en kur nuk është në sasinë e duhur. Pohimi më sipër 
theksohet jo vetëm për humorin, por për të gjitha teknikat edukuese. Mjeshtëria e 
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mësuesit apo prindit qëndron në ekuilibrin akrobatik të çdo veprimi. Ky ekuilibër, 
ky përkushtim, është ushqimi që u duhet këtyre qënieve të brishta për t’u bërë qënie 
më të forta dhe më të mira.  

Studim rasti. Momente nga puna me Samuelin

Samueli ishte një djalë 9-vjeçar, i cili ishte rritur nga gjyshërit. Prindërit e tĳ  ishin të 
divorcuar dhe kishin krĳ uar familje të tjera. Gjyshërit e kishin llastuar shumë dhe 
ai ishte mësuar të qëndronte gjithmonë në qendër të vëmendjes. Çdo veprim, çdo 
sjellje e dëshiruar apo e padëshiruar kishte një arsye. Të gjithë duhej të përkushtonin 
vëmendjen ndaj tĳ . Ai ishte dielli dhe gjithkush rrotullohej përqark tĳ . Arsyeja e kësaj 
sjelljeje nuk ishte vetëm llastimi i gjyshërve. Duke e studiuar me kujdes rastin e tĳ  
fshihej diçka më e thellë se kaq. Ai ndiente nevojë për vëmendje të tepruar, sepse 
kërkonte të kompesonte mungesën e vëmendjes së prindërve. Ky çapkën rrebel e 
arrogant, ishte një qënie shumë e dobët dhe delikate në brendësi të tĳ . Vëmendja 
ishte pika e tĳ  e dobët, e cila e frymëzonte për sjelljet e padëshirueshme, por edhe 
ato të dëshirueshme. Gjatë këtyre momenteve nuk i kushtoja asnjëherë vëmendjen, 
por qëndroja indiferente edhe në rastet kur sjellja ishte e dëshirueshme, por që kishte 
synim vëmendjen. Sapo ora e mësimit arrinte në momentin më kulminant, shikoja se 
si fl uturonte goma nga Samueli në drejtim të shokut që ndodhej në qoshen tjetër të 
klasës. Atëherë duke vazhduar shpjegimin dhe diskutimin me nxënësit, pa e ndërperë 
proçesin, por duke ndryshuar tonin e zërit, ecja e qetë në drejtim të Samuelit, pa 
i folur i kushtoja një shikim indiferent dhe vazhdoja mësimin duke qëndruar më 
shpesh pranë tĳ . Çaste më vonë, sapo krĳ ohej situata e ndonjë veprimtarie në klasë, 
theksoja herë pas here emrin e Samuelit duke u munduar ta përfshĳ a në punë, të 
përqendroja vëmendjen e tĳ  në detyrën e duhur, ose duke i kërkuar ndihmë. Sapo 
përfshihej në veprimtari, ai përkushtohej me ndershmëri dhe nuk kishte nevojë 
për vëmendje. Aktiviteti që kryente e bënte të motivohej vetë dhe të mos e ndiente 
nevojën e vëmendjes. Atëherë mendoja se ishte momenti i duhur që ai të lavdërohej 
para të tjerëve dhe e realizoja me kënaqësi këtë.
Gjithmonë, me shumë takt, synimi ka qenë të përfshihen gjithmonë në aktivitete 
nxënës të tillë dhe çdo ditë shihja rezultate pozitive. Kështu ishte edhe puna me 
Samuelin, i cili krĳ onte situata nga më të vështirat që kërkonin shumë punë e durim 
dhe që më rritën e më forcuan edhe mua bashkë me të.
Samueli sot është një djalë i fortë, çapkën,i qetë, i pavarur e i edukuar, dhe jo ajo 
krĳ esa delikate që kishte nevojë në çdo moment për vëmendje.

Përfundime

   Fëmĳ a pasqyra ime dhe unë pasqyra e fëmĳ ës. Ne jemi pasqyra ku fëmĳ a sheh veten 
e tĳ  dhe fëmĳ a është pasqyra ku ne shohim veten tonë. Duke u parë vazhdimisht në 
këtë pasqyrë ne përmirësojmë vazhdimisht vetveten. Gjithçka që duhet t’i mësojmë 
fëmĳ ës duhet t’ia mësojmë më parë vetvetes. Sjellja jonë është modeli i edukimit të 
tyre. Po kështu edhe dashuria e kontrolli janë dy anët e ekuilibruara të peshores së 
formimit të tĳ . Konfl ikti është ajo çfarë do të shoqërojë jetën e fëmĳ ëve dhe ne jemi 
ata që duhet t’u mësojmë atyre se si të zgjidhin konfl iktet. Inkurajimi i fëmĳ ëve është 
një formë që ndihmon progresin e tyre. Ai duhet mbështetur në përpjekjen për t’ia 
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dalë mirë dhe jo përpjekjes për të mposhtur të tjerët duke i konkuruar. Format e 
edukimit duhet të mbështeten në bindje. Formë e gabuar është shpërblimi material, 
i cili përforcon sjelljen e dëshiruar për interes.
    Dhuna është formë primitive. Duke ushtruar dhunën, mësojmë dhunën. Masat 
disiplinore dhe përforcimet nuk duhen neglizhuar.
    Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Humori është 
sa i thjeshtë aq edhe delikat. Ai është shumë kurativ për zgjidhjen e situatave, por 
duhet të jetë i ekuilibruar në sasinë e tĳ  ashtu si të gjitha teknikat e tjera edukuese. 
Mjeshtëria e mësuesit apo prindit qëndron në ekuilibrin akrobatik të çdo veprimi. 
Gjatë momenteve nga puna me Samuelin, i cili rrebelohej sepse kërkonte vazhdimisht 
vëmendje, u përshkruan disa nga teknikat që e korrigjuan këtë problem. 
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Abstract

 Rewarding employees is one of the most discussed topics for the organizations and not only. 
On one hand, employers want to a* ract the most qualifi ed people to work for them. On the 
other hand, employees want to be motivated to do the best in their work. They want to be 
praised for their achievements and of course to be rewarded for their qualities and skills at 
work. According to them, rewarding increases their performance and improves in a way their 
lifestyle. Everyone goes to work for a certain purpose. Behind these purposes stand a motive 
and a great desire for reward. In order to reward people and to motivate them for having 
good outcomes, organizations are trying to fi nd the right strategies and ways to do it fairly 
and based on the best criteria. Of course this is a very diffi  cult task because these criteria must 
be focused on the people’s true achievements and on the organization’s perspectives such as 
cost or possibilities of doing this. Human resource management provides these organizations 
with the needed help for rewarding and motivating their employees fairly and in the best way 
possible. This is done not only to increase the employees’ performance at work, but also to 
create a warm and trustful environment within the organization. A positive climate is essential 
for every organization and for reaching the desired goals. Rewarding and motivation do not 
only bring satisfaction, but also increase self-esteem and collaboration of both sides. Thus, 
they cannot be separated from one another. In conclusion to what was said above, whether 
fi nancial or non-fi nancial, reward and motivation increase performance at work.
 
Keywords: Human Resource Management, reward, motivation, education, organization.

Introduction

People get motivated to work be* er when their employers reward them for the job 
they do. Motivation is an essential key for the success of every organization, company 
or school. At the same time, it encourages the desirable behaviors and increases the 
potential of employees. We go to work, organize diff erent activities and respond to 
the environment for certain reasons. Motivation is closely related to human resource 
management and for that reason mangers and leaders of the organizations, schools 
and companies are trying to fi nd the best ways to raise productivity.  
Reward and motivation are closely connected to one another. When people get paid 
or are praised at work by sure they will be motivated to reach good results and to 
improve their performance. So reward does not have to do only with pay or salary 
because employees expect more than pay for their eff orts. Like in every organization, 
even in education, teachers get motivated to increase their performance if their school 
leaders praise them or encourage for the hard work they do. This will aff ect also 
students’ success. Therefore, human resource management creates good relationships 
between the employer and the employee based on everyone perspectives.
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Theories of reward

Reward management is an essential activity within the human resource management 
because pay and benefi ts- together with fi nancial or non-fi nancial rewards can 
have a powerful infl uence in the recruitment and employee performance (Gilmore 
& Williams, Human Resource Management, 2009, p. 169). For this reason many 
organizations are creating reward strategies that seek to pay employees for their 
performance rather than for the period of time in the fi rm or for their experience. This 
is done because the managers of the organizations think that these strategies would 
bring be* er achievements and the goals set by them would be fulfi lled completely. 
Reward strategies do not only motivate employees, but also helps organizations to 
encourage the desirable behaviors.    
More o! en the word reward tends to be used instead of the word payment. 
Employees do not prefer only pays but also other benefi ts for their skills and 
performance. Reward is being used as a holistic term within a contemporary human 
resource management context, representing portfolio managerial practices where 
fi nancial and non-fi nancial elements are directed at rewarding employees who add 
values to the organization (Gilmore & Williams, 2009). That means that despite the 
importance of money in our lives, there are things such as praise that give pride to 
us for our achievements.
Reward is closely related to reward strategy. It encourages and involves the 
organization to align the reward practices with the established goals. According to 
Armstrong the employee reward is about how people get benefi ts based on their 
value to the organization. It is concerned with both fi nancial and non fi nancial 
reward (Armstrong, Employee Reward, 2002). Sometimes the term ‘compensation’ 
is used instead of the word reward. It is a form of pay, but it refers to what people do 
for a living and not for their abilities or reaching the organization’s goals. There are 
diff erent types of rewards given to the employees such as bonuses, incentives praise 
or other non-fi nancial and fi nancial rewards.
Reinforcement was another term used by Skinner-the father of the operant 
conditioning (McLeod, 2015). When behavior is reinforced, it tends to be repeated 
and improved in the best way. If this is done the employers get the desired response. 
The goals are reached and either the employee or the employer gets satisfaction.  
Although Skinner did most of his experiments with the animals, it is true even for 
the individuals. Those behaviors that are not reinforced tend to be weakened or to 
die out. When people are not rewarded when reached high achievements, they will 
not be motivated to increase their performance at work. So rewarding reinforces 
certain behaviors at the employees of an organization. 
As mentioned before, organizations use reward strategies based on the human 
resource management. These strategies are considered as the main tools to increase 
the employee’s performance. The main aims of the reward strategies are driven by 
the needs of the company or organization and of course to establish responsibilities 
for managing the reward. For that reason, the reward management is seen as an 
important key in all human resource management models. Values and principles 
stand in the center of these models and employees are not considered as simple 
workers but also as a basic force of an organization.
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Theories of motivation
People go to work because they have special wants or needs. Some of them need salary 
for food or other goods and some others to have a position in the society. Whatever 
might be their reasons, they all need motivation to have a good performance and 
good achievements at work. They engage themselves at work in order to accomplish 
their tasks and to justify the benefi ts they may get. But what people need more in 
their work is to get motivated. Motivation is an important key to success and by 
having it the possibilities of success are very high.  
Most of the employees start a new job with lots of enthusiasm and energy. They 
have great expectations for themselves and from their employers. This enthusiasm 
may fail if the managers of the organization do not motivate in a way or another 
the employees and so this cause a decline in their performance. It is obvious that 
motivating the others is a diffi  cult task within the organization because it diff ers 
from one person to another. It is closely connected to certain condition and must be 
done in the right time and must be based in the right criteria.
Motivation refers to the forces either within or external to a person that arose 
enthusiasm and persistence to pursue a certain course of action (L.Da! , Management, 
2009, p. 442). As mentioned above people have diff erent needs. They try to do the best 
with enthusiasm especially if they love the job they do. Motivation has a great eff ect 
in the increase of the employees ‘performance at work. If organizations motivate 
their employees for the outcomes, this would create a positive culture within the 
organization. People have various needs so even the types of motivation diff er to 
each of them. 
There are two types of motivation- intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic 
motivation is related to psychological rewards such as the opportunity to use one’s 
ability, a sense of challenge and achievement, receiving appreciation, positive 
recognition and being treated in a caring manner. On the other hand, extrinsic 
motivation is related to tangible rewards such as salary and fridge benefi ts, security, 
promotion, contract of service, the work environment and conditions of work  
(Mullins.J.Laurie, 2010, p. 254). Most of the employees are very a* racted by this type 
of motivation. 
Motivation is very important because it encourages people to see work not as a 
punishment, but as something that lead toward satisfaction, need fulfi llment and 
a be* er way of doing the tasks. Motivation is one of the most discussed topics in 
the work environment. There are many theories about motivation. They are all 
based on the employees’ desires and needs. Of course they rely on diff erent studies 
and approaches because motivation does not belong only to the employees. A very 
important part in motivation is the organization or employer’s strategy of doing it. If 
they want a be* er performance at work or good achievements, motivation should be 
considered as a key to success.
The hierarchy of needs
Maslow developed the famous hierarchy of needs based on what people want or need 
(Da! .L.Richard, 2009, pp. 444-445). He developed it in a form of pyramid because 
needs are classifi ed from the lowest to the highest level. According to Maslow this 
hierarchy is not fi xed because varies in diff erent people. Physiological, safety, love 
esteem and self-actualization needs motivate employees to have a good performance 
at work and to create a be* er image for themselves. Though people are not totally 
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satisfi ed, organizations should do a detailed evaluation of what individuals want 
and why do they do the task given to each of them.   
The hierarchy pyramid of needs was later modifi ed by Adlerfer. Existence, 
relatedness and growth needs and the fulfi llment of them motivate employees and 
create a satisfi ed culture within the organization. This was called the ERG theory and 
give companies opportunities to improve their achievements and what is more the 
employees’ performance. Individuals may contribute by giving ideas or by making 
suggestions concerning the way motivation should occur in the workplace. Many 
organizations have found that if you create a warm environment at work allows 
people to achieve a balance between their private life and work (Da! .L.Richard, 
2009).

Herzberg’s two factor theory
Frederick Herzberg performed diff erent studies to understand be* er employees’ 
desires and to see which factors caused satisfaction or dissatisfaction at work. He 
interviewed diff erent workers especially in the fi eld of business and asked them 
about the times they felt motivated or unmotivated at work (Da! .L.Richard, 2009, 
pp. 446-447). He developed the motivation hygienic theory to explain the results of 
his studies. This theory was composed by two factors such as the hygienic factor and 
the motivators. Herzberg believed that these two factors infl uenced the employee’s 
performance at work. 
Hygienic factors involve the working conditions, pay, company policies and the peer 
relationships. If these factors are in a low level, employees get dissatisfi ed and their 
performance is not very good. On the contrary if these hygienic factors are in a high 
level people get satisfaction from work and they have a good performance.  So they 
get motivated because the satisfaction not only fulfi ll their needs but also make them 
feel important and respected at work. Each of these factors is closely connected to 
each other because the lack of one can bring dissatisfaction or low performance. 
        
McClelland achievements motivation theory
According to McClelland people are not born with lots of needs but they learn them 
through their lifetime (Mullins.J.Laurie, 2010, pp. 267-268). He identifi ed four main 
types of motives or needs: the achievement motive, the power motive, the affi  liation 
motive and the avoidance motive. These motives or needs vary from one individual 
to another. McClelland studied people’s motives for more than twenty years. These 
needs motivate people to enjoy the job they do and to increase their performance 
at work. At the same time this theory helps the managers or the employers to 
understand be* er the employees’ needs in order to create a fair motivation strategy.
Equity theory of motivation
Equity theory is focused on the people’s feelings and the way they are treated in 
comparison with the treatment received by others (Mullins.J.Laurie, 2010, pp. 275-
277). It is based on the social aspect among the employees and the employers. People 
compare their work with that of the others. At the same time they make a comparison 
of the way the organization treats them. They want to be treated equally and want 
to feel that in the way the employers motivate the job done for the organization. 
If there is a feeling of inequity, employees get dissatisfi ed and this decreases their 
performance at work. According to the equity theory, inputs and outcomes are 
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closely related to each other. People place a weighting on these diff erent inputs or 
outcomes and if there is an inequity, they do not feel well in the work. 
The presence of the inequity aff ects the employee’s behavior, the performance at 
work and the relationship between the peers. In order to reduce this inequity at work 
there must be a change in the work eff ort, in the outcomes and in the perceptions. 
This must be done because sometimes employees who feel it choose to leave their 
job. So again the organization must review the policies of reward and motivation in 
order to have a fair and positive culture at work. It is very important not to choose 
favorites within the company or organization because everyone gives a certain 
contribution that diff ers from the others. 

Goal theory
Goal theory is another theory that deals with motivation.  Employees ‘goals play a 
very important part in their performance and outputs. At the same time managers 
can help in the increase of motivation by se* ing clear, specifi c and challenging goals 
to help in the employees’ progress. Goals should be in a realistic level and based 
on their abilities and skills. Some important key for the goal se* ing theory would 
be: goal specifi city, goal diffi  culty, goal acceptance and the most important feedback 
from the employers’ side. Employees want to know their progress toward the fi nal 
goal. Goal se* ing theory motivates people to focus more in their work and to be 
clearer on what is being asked from them (Da! .L.Richard, 2009, p. 448).

A climate of creativity
The creation of a climate of creativity is one of the biggest challenge organizations 
faces nowadays. They do not only want to rely simply on the salary or fi nancial 
benefi ts but also on the strategies and the package of motivation and reward. Many 
employees are interested in having a creative job. Routine or monotony frustrates 
them in having a be* er performance and good achievements. Challenges do not 
only grow employees but also help in the development of the emotional intelligence. 
They share and transfer knowledge because a creative culture motivates them to 
have be* er relationships and get satisfaction from their job.   
Most people’s experience of motivation in the everyday life is more than just ge* ing 
benefi ts for a job or task done by the employee. Motivation to do a task grows 
gradually and passes through a mental process that involves a deep planning, 
se* ing the goals, compiling the right strategies and outcome evaluation (Dornyei 
& Ushidoda, 2013). People experience it in diff erent ways and get motivated in 
various levels. Many researches have shown that it aff ects every fi eld of life and 
in particularly the people’s feelings and perceptions. As mentioned before together 
with reward leads employees toward growth and personal development.
Managers are trying to shi!  power down from the top of the organization and 
discuss it with the employees for achieving the established goals. Empowering the 
employees involve them more in the organization and motivate them in having a 
be* er performance. It is based in four elements; giving knowledge to the employees, 
give them the power to make decisions, giving them the access on all fi nancial 
and operational information. In this way employees feel that are all part of the 
organization and can contribute in achieving the goals with a lot of eff ort and a good 
performance within the human resource management.
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Performance management; an organizational phenomenon

In the above section it is widely mentioned the term employees’ performance 
because it is an important part of organizational success. For that reason it has 
become a widely practiced activity in the organization. Managers are trying to fi nd 
diff erent ways to improve it and encourage the employees to cooperate for doing 
that. Performance is the way employees do an action or a given task. It is closely 
related to motivation and reward because if people are motivated and rewarded for 
the job done by them, they would try to do it be* er and be* er in the future. Thus 
it is the managers’ task to fi nd the right manners of doing that.  
Managing performance is about individuals or organizations achieving something 
that is desirable for their actions (Da! .L.Richard, 2009). It is also about the outcomes 
and about what do employees learn from their experiences within the company. It 
is considered as a strategy which relates to every activity of the company based on 
the human resource policies and culture. The performance strategies vary from one 
company to another. Performance management is being considerate as a modern 
process for the employees’ development and for the success of the organization.
Many defi nitions given to the performance management emphasize the importance 
of individual behavior in achieving the goals of the company. It is well-known the idea 
that the way individuals behave within the organization establishes the relationship 
between him and the peers or the managers of it. If the employees are hard-working, 
honest and try to do their best at work are highly rewarded and motivated. In this way 
their high level performance provides them with another status and consideration. 
On the contrary if their performance at work is weak and unpleasant, there would not 
be any consideration for the employee from the side of the manager or other peers. 
We should not neglect the fact that there are many workers who are very competitive 
toward the others and do not have a good performance for their development or for 
the vision of the organization. They want to be above the others with every manner 
and are interested only on the rewards given to them. Or there are cases when a! er 
rewarded or motivated they decrease their performance. They fall into monotony and 
stay in their circle of comfort which aff ects their performance at work. So we may say 
that motivation and reward infl uence performance either for good or for bad. 
The human resource management is of a basic importance in the contribution of the 
goal achievements. Because of its importance the organizations are trying to fi nd 
diff erent ways especially in the increase of the performance. That means to do things 
in the right way. According to Armstrong and Byron the performance management 
is a process that contributes on the eff ective management of the individuals with the 
scope to reach higher levels of the organizational performance (Shyqyri, 2010). 
For most employees, performance management comes into reality when their 
performance at work is assessed by the employer during a performance appraisal. 
Therefore this performance appraisal is an experience that can be signifi cant for both 
the employers and the employee because it has an infl uence on a* itudes and actions. 
These two elements are keys to a good organizational performance. Again we have 
to mention the role of the human resource management in the evaluation of the 
employees’ performance in the organization.  Performance evaluation is 
done by the judgment of some trained and experienced people such as managers 
or leaders of the organization. This evaluation is of a great importance because 
employees want to see where are they at the moment and where do they want 
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to go. There are many forms of assessing the performance; graphical methods of 
degree, methods of refereeing, methods orientated by the results (Shyqyri, 2010). So 
increasing the performance must be on the focus of all the organizations nowadays.
                                               

Conclusions

Reward is of a great importance for the employees who work in the organizations. 
It does not only make them feel respected and motivated to achieve the established 
goals, but also improves their organizational performance. Either extrinsic or 
intrinsic motivations are related to the culture and the leadership of the organization. 
Every success or failure of the employees is aff ected by the way managers treat the 
workers and the strategies they create to pay their work. People have diff erent needs, 
desires and expectations. These motives push them to do their job and to have a 
position in the society. But if they are not rewarded for all the eff ort and energy they 
spent in performing their job, this would disappoint them and would make them 
feel uncomfortable at work. Thus, organizations and companies have to pay more 
a* ention to the strategies of reward and motivation. They should not see only the 
personal needs and desires but, should cooperate with the employees for reaching 
the wanted success.
So the creation of a rewarding strategy based on meritocracy would increase not only 
the performance, but also would create a warm and positive culture at work. Every 
work has its own success or failure and each of them must be shared between all the 
members of the organization. Everyone has to feel secured and treated equally in 
order o work be* er and to give the highest eff ort at work. These policies on reward 
and motivation must contain clear criteria on which employees are going to get 
either fi nancial or non-fi nancial benefi ts. These would help them to be focused more 
on their job and in the increase of their organizational performance.
To conclude what is being said above, it is very easy to talk about reward and 
motivation, but it is very hard to fi nd the ways of doing it properly. Employees 
are those people who play the most important role in an organization. It is their 
performance that establishes a good name for it. They are part of the success 
and of good achievements. They do the most diffi  cult and tiring tasks within the 
organization. Therefore, if organizations want to reach the highest level, they should 
not treat them as working machines, but as individuals who work for themselves 
and give the maximum for the organization they work.
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Abstrakt

 Politika e ndjekur nga qarqet në pushtet në ish – Federatën Jugosllave e në Republikën 
e Serbisë, për të ruajtur me çdo mjet gjendjen ekzistuese dhe për të forcuar shtypjen dhe 
shfrytëzimin e gjithanshëm të popullit shqiptar, nxitën lu! ën dhe përpjekjet e këtĳ  populli 
për liri dhe barazi me popujt e tjerë të atĳ  vendi. Demostratat e vitit 1981 patën një rëndësi 
të veçantë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në jetën politike brenda vetë ish-Jugosllavisë, 
ndërsa çështja e Kosovës dhe e shqiptarëve mori përmasat e një problemi serioz ndërkombëtar. 
Opinioni botëror u sensibilizua gjithnjë e më shumë me gjendjen, kërkesat dhe me lu! ën e 
drejtë të këtĳ  populli.
Si komb i viktimizuar në funksion të baraspeshës midis Fuqive të Mëdha dhe të ruajtjes së 
paqes (e cila edhe ashtu nuk u ruajt) në të kaluarën, me suprimimin e ndarjes ideologjike 
të Evropës do të duhej të mundësohej realizimi i interesave vitale të kombit, të renditjes 
në radhën e popujve të barabartë dhe të avancuar në Evropë. Mirëpo, problemi i çështjes 
shqiptare, nuk qëndron te bashkimi..., por te rrugët për realizimin e këtĳ  qëllimi. 
Populli shqiptar i Kosovës është populli më i shtypur, më i përndjekur pas Lu! ës së 
Dytë  Botërore, është viktimë e politikës gjenocide të Serbisë. Me dhunën e ushtruar ndaj 
shqiptarëve  të Kosovës, Serbia e ka tradhëtuar ndërgjegjen e njerëzimit, por kjo dhunë është 
zyrtarizuar nga Fuqitë Evropiane në Konferencën e Londrës më 1913 duke i mohuar popullit 
shqiptar – autokton dhe shumicë, të drejtën që ato dikur ia kishin dhuruar njerëzimit si fi tore 
të civilizimit: të drejtën për vetëvendosje.
Dhuna dhe terrori i vazhdueshëm ndaj shqiptarëve dëshmon se Serbia nuk është pajtuar 
me qenien e shqiptarëve si një popullatë jugosllave në Kosovë. Kjo politikë frymëzohej prej 
traditës së saj hegjemoniste në Ballkan nga njëra anë si dhe prej interesave ekonomike në 
Kosovë nga ana tjetër, politikë e cila ka bërë që shqiptarët e Kosovës, megjithëse jetojnë mbi 
pasuritë më të mëdha nëntokësore në Evropë, të jenë populli më i varfër evropian. 
 Gjatë historisë shqiptarët nuk ishin në gjendje t’i kontribuonin krĳ imit të çështjes shqiptare, 
gjë që  ua krĳ uan të tjerët. Mirëpo, doemos duhet të jenë në gjendje që t’i kontribuojnë zgjidhjes 
së saj të drejtë. Dhe, zgjidhja e drejtë e çështjes shqiptare është bashkimi i tyre në kontekst të 
proçeseve integruese të Evropës.
Kundër politikës koloniale të Serbisë në Kosovë do të protestohet në tubimet paqësore të 
studentëve më 1981, ku njëkohësisht do të shtrohet kërkesa që krahinës autonome të Kosovës 
t’i njihet statusi i njësisë federale të barabartë me njësitë e tjera: statusi i Republikës. Këtë 
kërkesë paqësore, demokratike të studentëve shqiptarë Serbia do ta shfrytëzojë që të fi llojë së 
pari propagandën e paparë kundërshqiptare që do të bazohet në nocionet kundërrevolucion, 
nacionalizëm, separatizëm dhe irredentizëm e pastaj me dhunë e terror mbi popullin shqiptar 
në të cilat do të përfshĳ ë edhe institucionet federative. Në këtë mënyrë regjimi serb nëpërmjet 
terrorit politik e propagandistik, të shoqëruar me terror policor shumë shqiptarëve do t’u 
marrë të drejtën elementare të njeriut: të drejtën për jetë. Shumë të rinj e të reja kanë humbur 
jetën vetëm pse kanë marrë pjesë në tubime protestuese dhe kanë brohoritur parrullat 
demokraci dhe liri. Shumë të tjerë do të bëjnë “vetvrasje” gjatë hetimeve në polici apo në 
Armatën Popullore Jugosllave, shumë të tjerë do të gjenden të vrarë në fushë a në mal, të 
mbytur në lumenj apo do të humbin pa adresë përgjithmonë.
Një popull i dënuar, i mohuar, i dhunuar, i vrarë, i gjakosur, që ngrihet mbi humnerat e 
së shkuarës. Ngrihet pa asnjë armë në duar, por me armën e pamposhtur që është shpirti 
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liridashës i ideve liridashëse dhe të vetëfl ĳ imit kombëtar. Marsi i vitit 1981 nisi shembjen e një 
perandorie të quajtur Jugosllavi, është një mars që nisi një epokë dhe bëri një epokë, që u shtri 
nëpër qytete e fshatra, nëpër shkolla e fabrika, nëpër lagje e rrugë, por mbi të gjitha në çdo 
familje shqiptare, pasi rrënjët janë në popull dhe nuk ka forcë që ta asgjësojë një popull të tërë.
 “Pranvera shqiptare 1981” ishte referendumi më i mirë i një populli për të shprehur në 
mënyrë paqësore kërkesën që Kosovës t’i njihet trajta më e lartë e barazisë politike dhe 
juridike në Federatën Jugosllave – Republika. Në Kosovë triumfoi lëvizja kombëtare, e cila 
e ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës, e ktheu vëmendjen e Evropës edhe nga Kosova, 
Shqipëria e Jugosllavia, e demaskoi parajsën jugosllave të gënjeshtërt të vetëqeverisjes, për 
barazinë midis kombeve. Në mënyrë ciklike studentët e populli, në forma të ndryshme, nëpër 
dekada shprehën e manifestuan pakënaqësitë e tyre. Dhe, mbeti i vetmi popull që më së 
shumti u ballafaqua me kërkesën legjitime për liri e pavarësi, si një e drejtë historike. Ata do 
të kërkonin atë që u takonte - të drejtën e tyre, kërkonin që kjo pjesë e robëruar të fi tonte lirinë 
e merituar. Kjo kërkesë shteteve të botës do t’u trokasë në ndërgjegje si një vonesë historike.
 Kosova e robëruar- binom, që s’u pajtuan kurrë. Sa më e rëndë që ishte robëria, aq më e 
fuqishme ishte urrejtja dhe dëshira për lirinë e merituar. Ngjarjet tragjike të Kosovës më 1981, 
popullin shqiptar as nuk e dobësuan, as nuk e luhatën për asnjë moment nga rruga e tĳ  e 
nisur, përkundrazi, populli shqiptar i pajtuar me fatin e rezistencës dhe i bindur thellë në 
kauzën e vet të shenjtë, qëndroi me besim të patundur në drejtësinë e amshuar për ditët e 
bardha të lirisë dhe të pavarësisë.                                                   

Demostratat e vitit 1981. Shkaqet dhe kërkesat

Shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi janë pjesë e pandarë e popullit 
shqiptar. Ata shquhen për traditat atdhedashëse, për ndihmesën që kanë dhënë në 
lëvizjen kombëtare, në lu! ën për liri e pavarësi dhe për ruajtjen e zhvillimin e gjuhës 
dhe kulturës kombëtare. Nga pikëpamja etnike, për nga gjuha, kultura, zakonet, 
traditat dhe historia, shqiptarët ndryshojnë nga popujt e tjerë të ish-Jugosllavisë, 
të cilët në përgjithësi i përkasin trungut etnik sllav. Kosova është një nga pikat 
kyçe të pjesës së brendshme të ballkanasve. Një gërshetim etnik në të gjitha etnitë 
e territoreve ballkanike, shkon me një hap paralel me profi lin etnik të Gadishullit 
Ballkanik.(Grmek & Gjidara & Simac, Tiranë 2010, 262)
 Në vitet e Lu! ës së Dytë Botërore shqiptarët e Kosovës u përfshinë  në çështjen e 
përbashkët të popujve që lu! onin kundër fashizmit, si një garanci për të fi tuar të 
drejtën e tyre për vetvendosje. Këtĳ  qëllimi i shërbeu edhe Thirrja që Komiteti Qendror 
i PKSH-së iu drejtua shqiptarëve të Kosovës. E vetmja rrugë e shpëtimit, thuhej aty, 
është Lu! a Nacionalçlirimtare “që do të sigurojë të  drejtën e vetëvendosjes deri në 
shkëputje”.(Milo, Tiranë 2014, 417)                                                                                              Në vitet 
e Lu! ës së Dytë Botërore shqiptarët u trajtuan si komb e si popull, ndërsa në fund të 
saj ata u quajtën dhe u trajtuan në mënyrë arbitrare si “pakicë kombëtare”. Pas Lu! ës 
së Dytë Botërore parimi bazë (e drejta e popujve për vetëvendosje) për zgjidhjen e 
plotë dhe përfundimtare të problemit kombëtar të shqiptarëve në Jugosllavi nuk u 
zbatua. Udhëheqja e PKJ-së duke trashëguar, duke ruajtur e zhvilluar më tej bagazhin 
shovinist serbomadh mori nëpër këmbë të drejtat kombëtare të shqiptarëve, si dhe 
aspiratat e shprehura saktë e qartë prej tyre që gjatë viteve të lu! ës.
Sipas pohimeve zyrtare jugosllave, njësitë federative e ato autonome synojnë 
afi rmimin kombëtar të popujve, realizimin e barazisë midis tyre. Por në kundërshtim 
të hapur me deklaratat zyrtare, pas lu! ës popullsia shqiptare u copëtua dhe iu 
aneksua republikave të ndryshme. Nga kujtesa historike dihet se në shtetet federative, 
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copëtimi artifi cial i popullsisë dhe prishja e kompaktësisë së tyre kombëtare, ka qenë 
dhe mbetet një nga rrugët për shkatërrimin e unitetit kombëtar të tyre. 
Kjo politikë i ka hapur rrugën përpjekjeve për shkombëtarizimin dhe për asimilimin 
e popujve të ndryshëm të përfshirë në kuadrin e tyre. Rrjedhojat e kësaj politike i kanë 
ndjerë më shumë se kushdo shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi. Në 
periudhën e rregullimit administrativ të Jugosllavisë së paslu! ës, viset shqiptare në 
Jugosllavi,edhe pse janë kompakte e homogjene, të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin, u  
përdorën si plaçkë tregu për të kënaqur lakmitë e klaneve shoviniste të republikave 
sllave. Kështu shqiptarët u vunë në pozitë të nënshtruar e në varësi të sistemeve 
politike të Republikave të federuara të Serbisë, të Maqedonisë e të Malit të Zi brenda 
të cilave u copëtuan dhe u aneksuan (Historia e Popullit Shqiptar,Tiranë, 2008, 343).
Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 1981, RSF e Jugosllavisë kishte 22 418 331 banorë, për 
nga numri shqiptarët ishin 1 731 252, pothuajse sa sllovenët (1 753 605) e myslimanët 
(2 000 034) dhe më shumë se maqedonasit (1 341 420) e malazezët (577 298). Pjesa më 
e madhe e shqiptarëve (1 227 424) jetonin në Krahinën Autonome të Kosovës, ndërsa 
pjesa tjetër (503 828) jetonte në republikat e Serbisë, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi 
(Gazeta “Rilindja”, 14.05.1981).
Qëllimi i P.K.Jugosllave ishte shpartallimi i kombit shqiptar dhe prishja e tërësisë 
unike e të kompaktësisë të viseve shqiptare. Nëpërmjet copëtimit artifi cial u bënë 
përpjekje që shqiptarët të viheshin në pozitën e minoriteteve periferike brenda 
republikave në të cilat u aneksuan. Për rrjedhojë, në shtetin federativ  jugosllav 
që u krĳ ua pas lu! ës, shqiptarëve iu mohua barazia me popujt e tjerë që krĳ uan 
njësitë federative. Republikës Serbe iu aneksua trungu kryesor i viseve shqiptare në 
Jugosllavi, Kosova, e cila u quajt si Qark Autonom i Republikës së Serbisë.
Trajtimi i shkaqeve të demostratave të vitit 1981 duhen parë në dy këndvështrime:                     
Së pari shqiptarët ishin pjesë e një skenari të përgatitur më parë nga sigurimi jugosllav 
dhe ai shqiptar.                                                                                                                                           
Së dyti  rezultati i politikës shtypëse, mohimi i të drejtave kombëtare, shfrytëzimi i 
pamëshirshëm ekonomik i viseve shqiptare ishin shkaqet kryesore të demostratave 
masive e popullore të pranverës së vitit 1981.
Përsa i përket këndvështrimit të parë po citojmë autorin e një mendimi të tillë: “Në 
bashkëpunim me “sigurimin” serbët organizuan skenarin e demostratave të vitit 
1981 në Kosovë. Logjika ishte shumë e thjeshtë. Zhvillimi kaq i hovshëm i Kosovës 
ishte një pasqyrë e keqe për regjimin e Tiranës” (Spahiu, Lajmi Ditës, 4.01.1996, 
Tiranë).
Një autor tjetër shprehet se demostratat e vitit 1981 i ka organizuar KGB-ja ruse 
dhe shërbimi bullgar në bashkëpunim me Serbinë.(Bakalli Mahmut, shkrim te Zëri 
Shqiptar, 1995)
 Sipas këtyre autorëve, shtetet si Serbia, Shqipëria apo forca të tjera që u preken 
interesat në Kosovë, janë munduar të përfi tojnë secila për vete. Në fakt kanë 
përfi tuar duke instrumentalizuar popujt e vet për interesa të ndryshme: Serbia për 
të mobilizuar nacionalizmin shtetëror për shuarjen e çështjes shqiptare dhe për të 
homogjenizuar popullin serb, kurse regjimi i Tiranës për të neglizhuar vështirësitë 
ekonomike si dhe për të dëshmuar patriotizmin e vet komunist. Fuqitë e tjera kanë 
bërë llogaritë e tyre për dobësimin e njërës në rajon dhe forcimin e tjetrës.
Shqipëria mbajti një qëndrim të moderuar mbi trajtimin e minoritetit shqiptar, duke 
ia nënshtruar lidhjet etnike me Kosovën, interesave të tjera të saj ekonomike, politike 
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dhe të sigurisë. Nuk komentoi dhe kaloi zyrtarisht me heshtje burgosjen e shumë 
kosovarëve, në linjë me politikën e mos acarimit të marrëdhënieve me Beogradin. 
Tirana shfaqi kujdes të pazakontë kundrejt zhvillimeve në Kosovë dhe nuk i nxiti 
shqiptarët etnikë kundër autoriteteve jugosllave.(Rakipi, Tiranë 2013, 240-241)
Këndvështrimi i dytë është më i besueshëm, pasi thelbin e argumentimit kryesor e 
mbështesim në vĳ imësinë e veprimtarisë patriotike me dekada të tëra pa ndërprerje 
gjer në momentin e shpërthimit të demostratave, argument që trajtohet në vĳ im.     
Në Serbi, ka qenë e zakonshme për ta parë popullatën shqiptare në Kosovë si 
problem. Arsyeja për këtë mund të jetë se shqiptarët e Kosovës nuk janë asimiluar 
njësoj si minoritetet e tjera nën ndikimin serb. Mund të jenë disa arsye për asimilim 
jo të suksesshëm në Kosovë. Para së gjithash shumica e popullatës në rajon ka qenë 
shqiptare, shumicë e cila është rritur edhe më shumë pas vitit 1945. 
Gjithashtu serbët dhe shqiptarët u përkasin dy grupeve të ndryshme gjuhësore. Një 
tjetër rol ka luajtur shoqëria që qeverisej nga rregullat dhe kodet e nderit (Kanuni). 
Ndërvarësia me pjesën tjetër të popullatës shqipfolëse në Ballkan, ka qenë një faktor 
i fortë i identitetit.( Martinsen, Çfarë ndodhi në Kosovë? 1998-1999, 13)
Vetëvendosja qe një prej zbulimeve diplomatike dhe politike të shekullit të 20-të dhe 
Ballkanet e kaluan këtë shekull në përpjekje për ta merituar vetëvendosjen.( Varoshi, 
Tiranë 2010, 6)
Shqiptarëve iu mohua e drejta e vetëvendosjes dhe nuk iu dha - siç iu qe premtuar 
gjatë lu! ës- status i barabartë me grupet e tjera etnike në Jugosllavi. Aspiratat e 
tyre legjitime kombëtare u sakrifi kuan me qëllim që të përmbusheshin ambiciet 
nacionaliste të serbëve, malazezëve dhe maqedonasve. Shqiptarët etnikë 
konsideroheshin nga autoritetet qendrore si politikisht të paqëndrueshëm dhe me 
qëllim që të minimizonin forcat e nacionalizmit shqiptar, territoret e banuara prej 
tyre u ndanë në tri njësi të ndryshme administrative.            
Faktet dhe dokumentat dëshmojnë qartë se Kosova si njësi autonome nuk lindi nga 
gjiri i Republikës së Serbisë, por ajo kishte një pozitë të veçantë e të barabartë me atë 
të viseve të tjera të Jugosllavisë duke përfshirë edhe vetë Serbinë. Akti i aneksimit të 
saj në kuadrin e Republikës së Serbisë ishte rrjedhojë e kombinacioneve politike që 
u kryen pas lu! ës.                                                                                                               
Ky trajtim i padrejtë që iu bë problemit kombëtar të shqiptarëve i hapi rrugën 
terrorit dhe përpjekjeve të shovinizmit sllavomadh për shkombëtarizimin e rajoneve 
kompakte shqiptare. Metodat dhe mjetet që u përdorën për këtë qëllim u huazuan 
nga arsenali i politikës serbe të paralu! ës. Mirëpo, sado i fuqishëm që ishte terrori dhe 
mjetet e dhunës që përdorte regjimi serb, asnjëherë nuk arriti ta realizonte qëllimin 
kryesor të politikës së shtetit,që të thyente krenarinë dhe rezistencën e popullatës së 
robëruar, e cila të gjitha i ka të ngulitura në kujtesën e saj historike.(Çeku, Prishtinë 
2003, 131)
Politika antishqiptare që u ndoq nga udhëheqja e PKJ-së pas lu! ës forcoi urrejtjen 
në radhët e kësaj popullsie, mbajti ndezur zjarrin e lu! ës për liri e të drejta politike 
si dhe për zgjidhjen e problemit të saj kombëtar. Populli shqiptar lu! oi pareshtur 
kundër barrierave artifi ciale me trungun amtar, për njësinë kombëtare si dhe për 
realizimin e të drejtave të plota kombëtare.
Një rol të rëndësishëm kanë luajtur elementët atdhetarë, përparimtarë, rinia dhe 
inteligjenca kosovare, të cilët u shquan në lu! ën e pandërprerë për të mbajtur gjallë 
patriotizmin shqiptar në ato vise. Në shoqërinë kosovare, gjatë diskutimeve për 
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ndryshimet kushtetuese në vitin 1968, intelektualët shqiptarë por edhe anëtarë të 
LKJ shkuan më tej.
 Në një artikull të së përjavshmes së Beogradit “NIN” tregohet se anëtarë të LK të 
Jugosllavisë dhe profesorë të universitetit të Kosovës, u shprehën në favor të statusit 
të Republikës, për heqjen e nocionit të “kombësisë” në kushtetutën e Jugosllavisë 
dhe për përdorimin e fl amurit shqiptar. Protagonistët e irredentizmit shqiptar kanë 
qenë frymëzuesit dhe organizuesit e demostratave kundërrevolucionare në Kosovë 
më 1981.(Fondi i ATSH, Beograd, 1985). 
Këto kërkesa u paraqitën publikisht edhe gjatë demostratave të organizuara në 
nëntor 1968 në Prishtinë, Gjila, Ferizaj, Podujevë që përkujtonin festën kombëtare të 
popullit shqiptar. Demostruesit, kryesisht studentë e nxënës të shkollave të mesme 
mbanin në duar fl amurin kombëtar shqiptar dhe disa parrulla si: “Kushtetutë”, 
“Vetëvendosje”, “Republikë”, por ato u shtypën me forcën e armëve dhe të ushtrisë.
( Historia e Popullit Shqiptar, Tiranë, 2008, 362)
Përballur me një sfi dë serioze, autoritetet jugosllave lëvizën në dy fronte. Ata 
përdorën forcën për të mposhtur demostratat dhe i trajtuan ashpër organizatorët 
e tyre. Në të njëjtën kohë, Beogradi plotësoi disa nga kërkesat e shqiptarëve etnikë. 
Emri i krahinës u ndryshua nga Kosova – Metohĳ a në Krahina Autonome e Kosovës 
dhe u hartua edhe një “ligj kushtetues” për krahinën. Kosovës iu dha Gjykata e vetë e 
Lartë, simbolet e saj kombëtare dhe shqiptarët u lejuan të valëvisnin fl amurin e tyre. 
Gjithsesi, kërkesa për krĳ imin e një republike shqiptare u refuzua.( Rakipi,Tiranë 
2013, 234)
Rrethanat që u krĳ uan pas vitit 1968 shqiptarët në Jugosllavi i shfrytëzuan me shumë 
sukses për të përhapur arsimin dhe për të zhvilluar kulturën kombëtare, për të 
nxjerrë më mirë në pah unitetin dhe identitetin kombëtar, traditat dhe trashëgiminë 
historike të së kaluarës. 
Kosova dhe viset e tjera shqiptare për nga pasuritë minerale e ato të mbitokës janë 
nga rajonet më të pasura të Jugosllavisë. “ Barazia ekonomike” midis popujve, për të 
cilën ka folur aq shumë propaganda jugosllave, kërkon që viset shqiptare të mos jenë 
burim i lëndëve të para për ekonominë serbe e jugosllave. Ajo kërkon që pasuritë 
natyrore të këtyre viseve të shfrytëzohen për ngritjen e nivelit material e kulturor të 
popullsisë që jeton aty. 
Kosova edhe pas ndryshimeve kushtetuese të viteve 70-të, për shkak të mungesës 
së pavarësisë dhe zotërimit të pasurive të veta, mbeti prapa dhe e thelloi më tej 
pabarazinë me republikat e tjera si dhe me nivelin e zhvillimit mesatar ekonomik 
të vendit. Shfrytëzimi i egër ekonomik i këtyre trevave nga republikat e tjera 
kanë bërë që ato të jenë viset më të prapambetura të federatës, “shtëpia e varfër e 
Jugosllavisë”, rajone të shfrytëzimit tipik kolonial. Përkufi zimi i Kosovës si qark, 
mandej si autonomi me kompetenca të rrudhosura, kurse në Kushtetutën e vitit 1974 
si autonomi e gjerë, i detyrohet jovetëdĳ es shumëetnike jugosllave a evropiane të 
kosovarëve, por pikërisht identitetit kombëtar të shqiptarëve.(Qosja, Tiranë, 2006, 
45)
Nga ana tjetër kjo popullsi gjithnjë e më shumë bëhet e vetëdĳ shme për identitetin 
kombëtar, për pasuritë e mëdha të trojeve të veta dhe për faktin se ajo nuk është zot 
i tyre. Shtypjet politike, ndjekjet, persekutimet e vazhdueshme, mohimi i të drejtave 
kombëtare e demokratike, shfrytëzimi i pamëshirshëm ekonomik i viseve shqiptare 
ishin shkaqet kryesore që kanë përcaktuar vazhdimin e qëndresës së kësaj popullsie 
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si dhe shpërthimin e demostratave masive e popullore të pranverës së vitit 1981.
Demostratat e atĳ  viti ishin vazhdim i lu! ës së shqiptarëve në Jugosllavi për liri dhe 
të drejta politike, për barazinë me popujt e tjerë të kësaj federate. Ato nxorrën në 
pah me tërë mprehtësinë e tyre padrejtësitë e së kaluarës dhe kërkesat e ligjshme të 
mbarë shqiptarëve në Jugosllavi.
Shpërthimi i demostratave të vitit 1981 ishte rrjedhojë logjike e mosplotësimit të 
kërkesave të shtruara nga populli shqiptar në vitin 1968 e 1971 dhe gjatë hartimit 
të kushtetutës së vitit 1974, Kosovës i rezervuan status të dyfi shtë. Ajo ishte pjesë 
konstituive e Federatës dhe njësi autonome në kuadrin e Republikës së Serbisë. 
Me këto zgjidhje që synonin të kënaqnin të dyja palët, kërkesat e shqiptarëve për 
Republikën e Kosovës dhe të Serbisë për ta patur Kosovën në kuadrin e saj, problemi 
i Kosovës nuk mund të zgjidhej.
          

Zhvillimi i demostratave

Pakënaqësia e përgjithshme ndaj pushtetit nacionalist serb për shkak të gjendjes së 
vështirë politike, ekonomike dhe sociale të krahinës u refl ektua edhe në radhët e 
pjesës më të madhe, më të gjallë e më aktive të popullit të saj, të rinisë kosovare, të 
rinisë së shkollave të mesme, punëtore e studentore. Kjo pakënaqësi u shpreh me 
kërkesa e kritika të hapura ndaj pushtetit si dhe me organizime ilegale.
 Të gjithë këta faktorë që buronin nga statusi i varur kushtetues  politik i Kosovës,  
përcaktuan ndërthurjen e kërkesave ekonomike me ato kombëtare, të cilat u shprehën 
qartë në manifestimet, protestat dhe demostratat e vitit 1981. Demostratat fi lluan 
dhe vazhduan si manifestime paqësore. Ato ishin pasojë e keqësimit të mëtejshëm 
të gjendjes ekonomike të mbarë popullsisë, të rritjes së shkallës së varfërisë dhe të 
diskriminimit të gjithanshëm të shqiptarëve në Jugosllavi. Shpërthimi dhe zhvillimi i 
tyre treguan qartë se udhëheqja jugosllave nuk ishte më në gjendje të ruante sundimin 
e saj në këto vise me mjetet e zakonshme politike e policore.Demostratat e vitit 1981 
fi lluan në Prishtinë. Brenda një kohe të shkurtër ato përfshinë pjesën më të madhe të 
qyteteve  e të qendrave të rëndësishme ekonomike të krahinës, si edhe qendrat më 
të vogla dhe rajonet fshatare të komunave të ndryshme. Në periudhën mars-prill 
të vitit 1981, u bënë 16 demostrata në 11 qendra të Kosovës(Flaka e vëllazërimit, 
10.06.1981).
Demostratat nuk u shtrinë në viset e tjera jashtë Kosovës. Megjithatë, në ato që u 
organizuan në Kosovë, e sidomos në Prishtinë, morën pjesë shqiptarë nga Dibra, 
Tetova, Gostivari, Ulqini, Presheva, Kërçova etj., pra pothuajse nga të gjitha viset 
shqiptare në Jugosllavi. Demostratat fi lluan si protesta sociale mbrëmjen e 11 marsit 
1981, në qendrën e studentëve në Prishtinë, ku u protestua për cilësinë e dobët të 
ushqimit e kushte të papërshtatshme në konvikte. Qysh atë natë demostruesit u 
ndodhën nën goditjen e shkopinjve të gomës e të gazit lotsjellës. Megjithëse vala 
e parë e protestës u spraps, pakënaqësia ndër studentët rritej çdo ditë. Më 25 mars 
në qytetin e studentëve pati grumbullime spontane, ndërsa në Prizren nxënësit 
e shkollave të mesme dhe të shkollave tetëvjeçare nga grumbullimet kaluan në 
manifestime paqësore në rrugë. Më 26 mars, studentët nga qendra studentore 
marshuan në rrugët e Prishtinës. Me ta u bashkuan nxënësit e shkollave të mesme, 
punëtorë e madje, edhe fshatarë që, krahas parrullave ekonomike, hodhën edhe 
parulla politike.
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Për shtypjen e demostratave në Kosovë u dërguan dhe vepruan forca të mëdha 
të ushtrisë e milicisë, por që nuk mja! uan për “qetësimin” dhe për ndryshimin 
e gjendjes. Përkundrazi, dhuna ushtarake ndezi heroizmin patriotik të rinisë e të 
masave për t’i vënë gjoksin tankeve dhe për të mos kursyer as jetën për realizimin 
e kërkesave të tyre të drejta e të ligjshme. Sipas versionit zyrtar jugosllav, gjatë 
demostratave u vranë 9 veta (8 demostrues e 1 pjesëtar i forcave të milicisë) dhe u 
plagosën 257 veta (133 pjesëtarë të milicisë e 124 demostrues).
Ndër protestuesit e plagosur llogariten vetëm ata që kërkuan ndihmë nëpër spitale, 
apo në qendrat mjekësore. Shumica dërrmuese e të plagosurve u tërhoqën nga shokët 
e tyre dhe u mjekuan nëpër shtëpi, në baza të sigurta, jashtë kontrollit të UDB-së. Në 
këtë mënyrë, demostratat paqësore të popullsisë shqiptare, Beogradi i shndërroi në 
të përgjakshme. 
Përleshjet midis demostruesve të paarmatosur e të pambrojtur dhe reparteve të 
ushtrisë e të milicisë të armatosur deri në dhëmbë ishin të ashpra. Për rrjedhojë edhe 
numri i të vrarëve e të plagosurve nga rradhët e popullsisë ishte më i madh nga ai që 
u dha nga organet zyrtare jugosllave.
Edhe gjatë muajve prill-maj të vitit 1981, në shumë qendra komunale, shkolla të 
mesme etj., u bënë përpjekje për organizimin e demostratave të reja. Kështu, më 1 prill 
1981, studentë, punëtorë, nxënës shkollash, të revoltuar u ngritën në një demostratë 
të re në Prishtinë duke kërkuar bisedime me udhëheqësit e Kosovës. Ndaj tyre u 
përdor përsëri dhuna. Më 1 e 2 prill shpërthyen demostrata edhe në Podujevë, në 
Viti, në Lipjan, në Ferizaj, në Mitrovicë, ndërsa përpjekje për organizimin e tyre ishin 
bërë në Pejë, në Gjakovë, në Gjilan, por që u penguan në sajë të ndërhyrjes së shpejtë 
të forcave të mëdha ushtarake. (Historia e Popullit Shqiptar, Tiranë, 2008, 368)
Vatër e rëndësishme e qëndresës ishte dhe mbeti edhe më pas Universiteti i Prishtinës. 
Studentët e këtĳ  universiteti me gjithë vendosjen e “administratës së dhunës”, punën 
e komisioneve të posaçme që u ngritën për të kontrolluar e gjurmuar veprimtarinë 
e tyre dhe të pedagogëve, forcimin e masave të kontrollit e të sigurisë në fakultete e 
konvikte, vazhduan qëndresën. Kjo qëndresë u shpreh midis të tjerave, në organizimin 
e protestave, në shkrimin e parrullave që mbushnin auditorët e universitetit etj.
Pakënaqësia e popullsisë shqiptare edhe më pas vĳ oi me forma të ndryshme, legale 
dhe ilegale. Format e qëndresës e të lu! ës së kësaj popullsie iu përshtatën kushteve 
dhe rrethanave që u krĳ uan në atë periudhë. Në nëntor-dhjetor 1981 dhe gjatë 
janarit të vitit 1982, manifestime të shumta u organizuan në konviktet e Universitetit 
dhe në lokalet e shkollave të mesme. Demostrata më e madhe, që tronditi organet 
drejtuese në Kosovë e në Federatë si dhe organet drejtuese në RS të Serbisë, ishte 
ajo që shpërtheu në Prishtinë më 14 shkurt të vitit 1982. Sipas agjencisë jugosllave të 
lajmeve Tanjug, demostrata fi lloi në stadiumin e lojrave me dorë, gjatë një ndeshje 
basketbolli. Pas ndeshjes, 3000 spektatorët që ishin në stadium, marshuan në rrugët 
e qytetit dhe iu drejtuan konvikteve të studentëve. Me turmën e demostruesve u 
bashkuan student dhe qytetarë që brohoritnin parrulla të ndryshme. Kundër  tyre u 
dërguan forca të shumta policie. (Fondi i ATSH, 1982)
Shqetësimi i udhëheqjes  jugosllave erdhi duke u rritur, pavarësisht nga puna e dendur 
që zhvillonin si asnjëherë më parë organizatat politike, organet shtetërore, krahinore 
që mbështeteshin nga repartet e ushtrisë e milicisë, për faktin se manifestimet, 
demostratat e parrullat vĳ uan me forcë. Edhe marsi i vitit 1983, siç njo! onte agjensia 
jugosllave e lajmeve Tanjug, u karakterizua nga përpjekjet e “nacionalistëve dhe 
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irredentistëve shqiptarë për të përkujtuar përvjetorin e dytë të demostratave të 11 
marsit 1981.(Fondi ATSH, Tanjug, 1983)
Në disa shkrime në faqet e gazetave e revistave hidhet mendimi se gjoja për 
shpërthimin e ngjarjeve kundërrevolucionare në Kosovë faj kanë, të drejtat që kanë 
shqiptarët. Gjithashtu hasen ide për gjoja nevojën e rishqyrtimit të besnikërisë së 
shqiptarëve, vënia në pikëpyetje e simboleve kombëtare dhe se për stabilizimin e 
gjendjes në Kosovë duhet të përdoret forca. Ndonjëherë direkt ose indirekt vihen në 
pikëpyetje pozita, roli dhe vendi i KSA të Kosovës në sistemin politik.( Fondi ATSH, 
Prishtinë, 1985)
Udhëheqja jugosllave u përpoq me të gjitha mjetet që gjendjen politike e ekonomike 
të shqiptarëve në Jugosllavi e në veçanti në Kosovë, ta paraqiste në një dritë të 
shtrembër. Ajo u mundua që opinionit publik ndërkombëtar t’ia fshehë trajtimin 
e padrejtë e antidemokratik dhe nga pozitat shoviniste që i kishte bërë problemit 
kombëtar të kësaj popullsie. 
Misionet e saj diplomatike (jugosllave) dhe sidomos shtypi u përpoqën të minimizonin 
përmasat e vërteta të shprehjes së pakënaqësisë popullore, të shtrembëronin 
përmbajtjen e kërkesave të saj, të hidhnin baltë mbi organizatorët dhe drejtuesit e 
qëndresës e përgjithësisht mbi mbarë popullin shqiptar. Në mënyrë të veçantë, në një 
dritë të shtrembër u paraqit gjendja dhe pozita e pakicave  sllave, serbe e malazeze 
që jetonin në ato vise.
Edhe pse propaganda jugosllave foli shumë për presionin që ushtrohej në KSAK 
mbi popullsitë sllave që jetonin aty, në traktet dhe parrullat e panumërta si gjatë 
demostratave të pranverës së vitit 1981, edhe në ato të mëvonshmet nuk pati asnjë 
parrullë me përmbajtje shoviniste. Në këto trakte e parrulla nuk u kërkua asnjëherë 
largimi nga këto vise i serbëve dhe i malazezëve. Në asnjë rast nuk u aludua për 
krĳ imin e Kosovës së pastër nga pikëpamja etnike. Kjo ishte dëshmi e qartë e forcës 
së qëndresës, e shkallës së lartë të pjekurisë politike të popullsisë shqiptare.

Kërkesat e paraqitura nga demostruesit

Demostratat e marsit 1981 dhe ato që pasuan nuk ishin një revoltë e rastësishme, 
por një hallkë e rëndësishme në përpjekjet e popullit shqiptar të Kosovës për liri 
e barazi, për zgjidhjen e padrejtësive të së kaluarës. Në mënyrë ciklike studentët e 
populli, në forma të ndryshme, nëpër dekada shprehën e manifestuan pakënaqësitë 
e tyre. Dhe, mbeti i vetmi popull që më së shumti u ballafaqua me kërkesën legjitime 
për liri e pavarësi, si një e drejtë historike. Ata do të kërkonin atë që u takonte - të 
drejtën e tyre, kërkonin që kjo pjesë e robëruar të fi tonte lirinë e merituar. Kjo kërkesë 
shteteve të botës do t’u trokasë në ndërgjegje si një vonesë historike.( Basha-Keçmezi, 
Prishtinë 2003, 62)
Në të gjitha rastet u kërkua ndryshimi dhe përmirësimi i situatës ekonomike të 
keqësuar e të rënduar në krahinë, si dhe zgjerimi i të drejtave dhe lirive politike. 
Lu! a për ndryshimin e gjendjes ekonomike e politike të krahinës dhe të popullsisë së 
saj u sintetizua në kërkesën “Kosova - Republikë”, që synonte të ndryshonte pozitën 
kushtetuese të Kosovës. Kjo kërkesë para së gjithash shprehu protestën e fuqishme 
të popullsisë shqiptare, të vetëdĳ shme e të ndërgjegjshme për zgjidhjen e padrejtë që 
i ishte bërë problemit të saj kombëtar.
Ata kërkonin përmirësimin e gjendjes ekonomike të Kosovës, lirinë e shtypit, të drejta 
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të barabarta me grupet e tjera etnike, çlirimin e të burgosurve politikë si dhe dhënien 
e statusit Republikë për Kosovën. Pati gjithashtu edhe kërkesa për bashkimin e 
Kosovës me Shqipërinë.( Rakipi,Tiranë 2013, 245)
Kërkesa “Kosova – Republikë” nuk ishte një kërkesë e re, që doli për herë të parë gjatë 
demostratave të vitit 1981, por një kërkesë që shprehte protestën kundër pasojave 
negative të kombinacioneve e të zgjidhjeve politike antishqiptare që u kryen pas 
lu! ës në Jugosllavi, kur viset shqiptare u përdorën si monedhë për të kënaqur 
lakmitë e klaneve shoviniste të republikave sllave në federatë.
Të rinjtë kërkonin që gjysmës së popullit shqiptar, që padrejtësia e Fuqive të Mëdha 
e kishte ndarë me dhunë prej gjysmës tjetër që jetonte në shtetin kombëtar, t’i bëhet 
e mundshme të ketë aq sovranitet, aq të drejta dhe liri sa kishin edhe popujt e tjerë të 
Jugosllavisë – që të ketë Republikën e vet.(Qosja, Tiranë 2006, 195)
Kërkesa themelore e demostruesve dhe e mbarë popullsisë “Kosova – Republikë” 
ishte plotësisht e drejtë dhe ajo lindi në realitetin kosovar. Përqafi mi i shpejtë i saj nga 
masa e popullsisë dëshmoi qartë për forcën e lëvizjes, rritjen e ndërgjegjes politike të 
masave popullore dhe për vitalitetin e kësaj kërkese. Ajo nuk iu imponua popullsisë 
shqiptare në këto vise nga jashtë, nuk shprehu ambiciet për hegjemoni të shqiptarëve 
mbi popujt e tjerë dhe as synimet e tyre për shkatërrimin e Federatës, siç u mundua 
ta paraqiste atë propaganda jugosllave. Me gjithë përpjekjet e forumeve drejtuese 
dhe të shtypit jugosllav për të diskretituar demostratat dhe pjesëmarrësit e tyre, ata 
nuk gjetën asnjë parullë me përmbajtje raciste, që të shprehte mosdurimin kombëtar, 
ose të drejtohej kundër popujve të tjerë josllav.
 Edhe pas pranverës së vitit 1981, demostratat popullore ishin një nga format më 
të rëndësishme të lu! ës së shqiptarëve në Jugosllavi, që ashtu si më parë shtruan 
kërkesa të njëjta politike dhe ekonomike. Popullsia shqiptare vazhdoi të kërkonte 
përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës, që pasuritë e shumta të Kosovës të 
shfrytëzoheshin në krahinë, ndalimin e fushatës së egër të ndjekjeve e arrestimeve, 
lirimin e të burgosurve politikë që mbushën burgjet e krahinës e të mbarë Jugosllavisë, 
dhe mbi të gjitha që Kosovës t’i jepej statusi i Republikës. “600 parrulla nacionaliste” 
janë shkruar nëpër mure dhe pamfl ete, janë regjistruar 15 raste të vënies së zjarrit e 
shpërthimesh, 4 akte sabotimi.
Më poshtë po rendisim disa nga parrullat që u përdorën gjatë demostratave të vitit 
1981
“Duam kushte”, “Duam bukë”, “Duam kushte më të mira”, “Unitet”, “Duam shokët 
të lirohen nga burgu”, “Bashkimi i viseve shqiptare”, “Ne nuk jemi jugosllavë, 
por jemi shqiptarë”, “Duam Republikë”, “Republikë – Kushtetutë, ja me hatër, ja 
me lu! ë”, “Kush largohet është tradhtar”, “Kushte studentëve”, “Jemi të uritur”, 
“Kosova – Republikë”, “Kosova – kosovarëve”, “Trepça është jona”, “Punëtotë, 
student e fshatarë, jemi të pandarë”, “Milici, larg duart nga Kosova”, “Pa Republikë 
s’ka barazi”(Basha-Keçmezi, Prishtinë 2003, 67)
         

Përfundime

Udhëheqja jugosllave dhe shovinizmi serbomadh, ashtu si gjatë viteve 1981 dhe 
më pas, u përpoqën që nëpërmjet terrorit dhe “diferencimit politik” të frikësonin 
popullin shqiptar dhe të shuanin aspiratat e ligjshme kombëtare dhe të eleminonin 
të drejtat që kjo popullsi kishte realizuar e sanksionuar me gjak e sakrifi ca. Nga ana 
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tjetër, qarqet në pushtet në Republikën e Serbisë me anën e dhunës dhe të terrorit të 
gjithanshëm synonin të qetësonin gjendjen në këto rajone dhe të krĳ onin iluzionin, si 
brenda dhe jashtë Jugosllavisë, se elementët “nacionalistë dhe irredentistë” shqiptarë 
lu! onin për shkatërrimin e Jugosllavisë, për ndryshimin me forcë të kufi jve të saj.
Por, as mjetet e dhunës dhe as propaganda e shfrenuar antishqiptare nuk mundën 
të shuanin qëndresën popullore dhe të mashtronin opinionin publik demokratik 
ndërkombëtar. Politika e ndjekur nga qarqet në pushtet në Serbi, forcoi zemërimin 
e përgjithshëm popullor, i cili do të shpërthente akoma më me forcë në të ardhmen.
Ngjarjet  e vitit 1981, shtypja e egër që u ushtrua në atë kohë e më pas në Kosovë, 
vazhdimi i qëndresës së popullsisë shqiptare për realizimin e kërkesave dhe 
aspiratave të saj të ligjshme, përbëjnë një ngjarje të rëndësishme në historinë 
kombëtare. Në rrafshin kombëtar, ato patën një ndikim të jashtëzakonshëm për 
forcimin e kompaktësisë dhe të unitetit të mbarë popullit shqiptar. Ato i dhanë një 
goditje të rëndë perdes së ngritur nga qarqet në pushtet në Jugosllavi, por edhe në 
Shqipëri, e cila kishte synuar t’i mbante të ndarë dhe të izolonte shqiptarët që jetonin 
në Kosovë nga bashkëkombësit e tyre në Shqipëri. Në Shqipëri, vetëm pas këtyre 
ngjarjeve, dhe përmes një censure të rreptë e me shumë vështirësi, u rihapën çështjet 
që lidheshin me të kaluarën e të tashmen e popullsisë shqiptare dhe me trajtimin e 
problemit të Kosovës e të viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi.
Ngjarjet e asaj periudhe dhe ato që pasuan, patën një ndikim të rëndësishëm për 
fshirjen e kufi jve të copëtimit, të ndarjes artifi cial të shqiptarëve midis republikave 
sllave. Kjo ndarje atyre iu ishte imponuar kundër vullnetit të tyre dhe me dhunë. 
Shqiptarët e Kosovës e të viseve të tjera bënë një hap të rëndësishëm përpara drejt 
unifi kimit të kërkesave të tyre politike, ekonomike, kulturore dhe arsimore. Ngritja e 
vetëdĳ es politike të mbarë popullsisë u shpreh në kërkesën e njëjtë, për ndryshimin 
e statusit politiko-juridik të Kosovës, nga Krahinë në Repubkikë.
Në vitet që pasuan kjo kërkesë u avancua, u argumentua më tej dhe u ngri në një 
shkallë më të lartë cilësore. Realizimi i saj u kërkua me format, rrugët e mjetet më 
të përshtatshme dhe u lidh ngushtë me situatën e brendshme dhe me rrethanat 
ndërkombëtare. Në situatën e ndërlikuar që u krĳ ua si rrjedhojë e synimeve të 
qarqeve shoviniste serbe, organizatat politike e shoqërore si dhe personalitetet më 
të shquara shqiptare, vepruan me urtësi e me durim. Ata vazhduan të kërkonin që 
Kosova, në përputhje me aspiratën e përgjithshme të popullsisë së saj të njihej si 
subjekt i pavarur nga Serbia, si republikë sovrane dhe që shqiptarët si komb i tretë 
në Jugosllavi ta thonin ' alën e vet për organizimin e ardhshëm të saj. 
Organizimin e tyre në një njësi të veçantë shtetërore në Republikën e Kosovës, 
shqiptarët e shohin si një mjet që u siguron sovranitetin e plotë mbi territoret e veta, 
afi rmimin e plotë kombëtar në fushën politike e kulturore, rrugën më të sigurtë për 
të ruajtur identitetin e tyre si komb dhe për përparimin ekonomik e shoqëror. 
Ndërkombëtarizimi i problemit të Kosovës, i futur  në një fazë të re, ka bërë që 
Parlamenti Europian, Kongresi dhe Senati i SHBA-së, KSBE-ja duke u nisur nga 
parimi humanitar i mbrojtjes së të drejtave të njeriut, kanë dënuar dhunën që Serbia 
ka vendosur në Kosovë. 
Por mbrojtja e të drejtave të njeriut në Krahinën e Kosovës nuk mund të kuptohet 
pa sigurimin e të drejtave kombëtare, pa njohjen e shqiptarëve si subjekt i pavarur 
nga Serbia, pa organizimin e tyre shtetëror në Republikën e Kosovës. Shqiptarët 
e Kosovës nuk do të pranojnë kurrësesi të bëhen pjesë e bashkësisë të popujve 
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evropianë si aneks i Serbisë, si komunë e rëndomtë e saj, por si një popull sovran, i 
barabartë me popujt e tjerë të ish Jugosllavisë e të Europës. 
Historia nuk mund të ecë prapa si gaforrja. Koha e robërisë shqiptare në Ballkan ka 
vdekur përgjithmonë. Ndryshimi kolosal që ka ndodhur kohët e fundit në historinë 
e këtĳ  populli është se, liria shqiptare, këndej e tutje është pjesë e lirisë së Evropës.
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Efektet sociale dhe shendetsore te përdorimit te pajisjeve te teknologjise se 
informacionit.
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Gjimnazi “Abaz Shehu”

Abstrakt

Zhvillimi teknologjik ka sjellë përmirësim dhe lehtësim të jetës në pergjithesi duke berë 
të mundur ofrimin e disa shërbimeve të cilat më parë as që imagjinoheshin. Përdorimi i 
pajisjeve të teknologjisë së informacionit në veçanti është  bërë një trend global dhe numeri 
i përdoruesve është rritur shumë vitet e fundit pavarësisht nga mosha e tyre. Edhe këtu në 
Shqipëri vihet re një rritje e përdoruesve të kompjuterëve, tabletave dhe smartfonave nga 
grupmosha të ndryshme. Në këtë punim jemi përpjekur të sjellim në vëmendje përvec anëve 
pozitive të përdorimit të pajisjeve të teknologjisë së informacionit edhe efektet negative të 
cilat nuk janë të pakta. Punimi është bazuar mbi studimet e fundit mbi efektet negative të 
përdorimit të kompjuterëve dhe smartofnave duke sjellë një informacion të përgjithshëm mbi 
këto efekte të cilat shpeshherë injorohen nga përdoruesit. Këto efekte në këtë punim i kemi 
sjellë të klasifi kuara në dy kategori, ato shëndëtsore dhe sociale. Duke ju referuar studimeve 
të fundit mbi këtë fushe të cilat janë të panjohura për shumicën e përdoruesve sidomos 
nga adoleshentët, kemi sjellë disa fakte të rëndësishme mbi këto e� ete të cilat nuk janë të 
pakta dhe nuk duhen injoruar. Duke u mbështetur mbi këto studime për efektet negative të 
kompjuterëve dhe smartfoneve me anën e një ankete të zhvilluar midis moshave 15-18, jemi 
përpjekur të sjellim disa fakte mbi këto efekte se sa prezente janë tek adoleshentët tanë dhe 
nëse kane informacion mbi këto efekte. Në terma statistikore kemi pasqyruar këto rezultate 
të bazuar në anketën e zhvilluar dhe përgjigjet e dhëna nga adoleshentët.

Fjalët kyçe: Emetim, rrezatim, kompjuter, rrjete sociale, internet.

Hyrje

Zhvillimi i rrjeteve  të komunikimit solli rritjen e përdoruesve të pajisjeve të teknologjisë 
së informacionit duke lehtësuar komunikimin ndërmjet përdoruesve. Vitet e fundit 
vihet re një rritje shumë e shpejtë e përdoruesve nën moshen 18 vjeç, përveç anëve 
pozitive që sjell zhvillimi teknologjik ka edhe anët negative të saj. Adoleshentët 
janë kthyer në frekuentuesit më të rregullt të rrjeteve sociale, internetit dhe pajisjeve 
teknologjike në përgjithësi. Duke patur parasysh këtë trend në rritje tek të rinjte lind 
e nevojshme informimi i tyre në lidhje me anët negative të përdorimit të pajisjeve 
teknologjike dhe internetit. Gjatë përdorimit të kompjuterëve, celularve dhe tabletave 
është vënë re një neglizhim i efekteve negative si rezultat i mungeses se informacionit.

1- Fusha elektromagnetike dhe kompjuterat

Fushat elektromagnetike (EMF) janë vĳ at e padukshme të forcës që ndeshen kudo 
që elektriciteti është i transmetuar. Dy tipet e fushës elektromagnetike janë rrezatimi 
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jonizues dhe jo-jonizues. Rrezatimi jonizues ka energji të mja! ueshme për të larguar 
elektronet nga atomet, humbja e një elektroni me ngarkesën e tĳ  negative nga atomi 
ose molekula i shkakton kësaj të fundit një ngarkesë pozitive. Rrezatimi jo-jonizues 
është një pjesë e energjisë valore të kompozuar nga oshilimi i përbërses së fushës 
elektrike dhe magnetike duke lëvizur me shpejtesinë e drites. Rrezatimi jo-jonizues 
është i gjendur në një rang të gjerë në ambiente profesionale dhe mund të sjellë 
rrezikshmëri shëndetsore tek punonjësit e ekspozuar në qo! ë se nuk kontrollohet. 
Kompjuterat janë gjithashtu  një nga burimet e fushes elektromagnetike. Megjithatë 
, për shkak të kompleksitetit të qarqeve kompjuterike, mekanizmi i rrezatimit të cdo 
pjese të një kompjuteri nuk është i lehtë për tu shpjeguar, si pasojë deri tani nuk ka 
asnjë model të rrezatimit elektromagnetik për tërë sistemin kompjuterik që është 
i disponueshem. Një nga raportet e federates NYSUT shpjegon që kur një rreze e 
oshilimit të elektroneve godet sipërfaqen e ndritshme të një ekrani kompjuterik  
ajo prodhon imazh vezullues me rrezatimin e emëtuar në ambient. Këto elektrone 
duke goditur ekranin e një kompjuteri  gjithashtu prodhojnë pulse të rrezatimit 
elektromagnetik i cili vazhdon për disa orë madje edhe pas fi kjes se kompjuterit 
duke ndikuar negativisht në qeliza të gjalla. Efektet e rrezikshme të këtyre fushave 
magnetike mbi shëndetin njerëzor nuk janë eksploruar në mënyrë të hollësishme në 
studimet e kryera në lidhje me ketë çështje. Ndodhen disa studime të përqendruara 
në këto çështje. Këto pak studime kanë qenë fokusuar mbi efektet e përdorimit të 
gjatë të kompjuterit mbi shëndetin në formën e zbrazjes së joneve në ajër, në mjedis 
për shkak të monitorëve, emëtimit radioaktiv nga monitoret (rrezet x, rrezet gama, 
ultraviolet)  shkëlqimit verbues dhe refl ektimit nga monitorët, rrezatimi i fushës 
elektrike, fushës magnetike nga monitorët, tensioni statik ndërtuar nga monitorët, 
gazet kimike të jashtme nga materialet e pjesëve të ngurta të kompjuterit dhe 
ergonomia. Këto studime konfi rmojnë që profi li i rrezatimit ka rreziqe mbi tërë 
shëndetin. (Ellahi & Khalil & Akram, 2011, 3)

1.1 Emetimi i rrezatimit nga kompjuterat
Në menyrë të ngjashme si shumica e pajisjeve elektrike, kompjuterat i emëtojnë të 
dy llojet e rrezatimit, jonizues dhe jo-jonizues. Këto përfshĳ ne driten e dukshme , 
ultraviolet, rrezatimin X dhe emetimin e radiofrekuencave. Megjithatë emëtimet 
kompjuterike janë shpesh kaq të ulta sa të jenë të pamatshme ose janë gjetur të jenë 
poshtë niveleve të rekomanduara të sigurisë. Studime të përsëritura deri tani kanë 
dështuar të gjejnë ndonjë lidhje direkte ndërmjet përdorimit të kompjuterit dhe 
rrezatimit lidhur në pergjithësi me problemet shëndetsore të syrit. Nuk ka asnjë 
evidencë që rrezatimi nga kompjuterat të kontribuojë tek zhvillimi i katarakteve. 
Ndersa jo teknikisht një form e rrezatimit, në shumicën e kompjuterëve do të formojë 
gradualisht një ngarkesë elektrostatike në rrethinë të sipërfaqes së ekranit. Ngarkesa 
statike mund të shkaktojë tërheqje dhe akumulim të pluhurit dhe grimca të tjera të 
ajrit mbi faqen e ekranit kompjuterik. (American Optometric Association, 1997,3)

1.2 Efektet e përdorimit të kompjuterit mbi shëndetin e syrit dhe të parit
Rritja e përdorimit të kompjuterit në vendin e punes ka shkaktuar zhvillimin e një 
numri të madh të shqetësimeve shëndetsore. Shumë individë të cilët punojnë në 
një kompjuter raportojnë një nivel të lartë të ankesave të lidhura me punën dhe 
simptomat, duke përfshirë shqetësimin e të parit, lodhje muskulare dhe stres.  Shumë 
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njerëz të cilët punojnë në kompjuter kanë eksperienca të lidhura me shqetësimet e 
syrit ose me problemet e të parit. Studimet kanë gjetur që shumica e punonjësve në 
kompjuter  përjetojnë disa shqetësime të të parit ose syrit. Një studim i mjekëve të 
optimetrisë gjeti që 14% e pacienteve të tyre shfaqen me simptoma të syrit ose të parit 
si rezultat i punës në kompjuter. Shumica e simptomave të zakonshme janë lodhje 
sysh, dhimbje koke, mjegullim i të parit dhe dhimbje qafe ose shpatullas. (American 
Optometric Association, 1997,1)
    

1.2.1  Dëmtimi i të parit nga puna në kompjuter
Shikimi i ekranit të kompjuterit është i ndryshëm nga të shikuarit e një makine shkrimi 
ose letre të printuar. Shpesh letrat mbi ekranin e kompjuterit  nuk janë aq preçize ose 
më formë të përcaktuar, niveli i kontrastit të letrave në sfond është reduktuar dhe 
prezenca e shkelqimit verbues ose pasqyrimit mbi ekran mund ta bejnë shikimin 
shumë të veshtirë. Distanca e të shikuarit dhe kendi i përdorur për punën në kompjuter 
janë gjithashtu shpesh të ndryshme nga përdorimet e zakonshme në punët e tjera si 
të lexuarit dhe të shkruarit. Si rezultat, fokusimi  i syve dhe nevojat e lëvizjes së syrit 
gjatë punës në kompjuter mund të sjellin dëmtime shtesë mbi sistemin e të parit. 
Vecanërisht tek punonjësit më të vjetër mund të haset përshtatje e veshtirë e ketyre 
kërkesave të të punuarit. Syzet ose lentet e kontaktit që këshillohen për përdorim të 
përgjithshëm mund të mos jenë adekuate për punën në kompjuter. Lentet e veçanta 
profesionale këshillohen të përdoren në dëmtimet unike të punës në kompjuter, 
mund të jenë të nevojshme në të tilla situata. Kompozimi i lenteve speciale, si lentet 
poker, tint ose coating mund të ndihmojnë në maksimizimin e a! ësive shikuese 
dhe qetësuese. Punonjësit në kompjuter të cilët pranojnë ekzaminimin e syve dhe 
syze profesionale kanë raportuar përmiresim të qetësimit të syve dhe zgjidhje të 
simptomave të tyre. (American Optometric Association, 1997,2)

2- Celularët dhe efektet negative të tyre

Fillimisht telefonat celularë janë përdorur nga një pakicë njerëzish në mbarë botën 
dhe i përdornin vetëm në rastin e ndonjë emergjence. Por në dy dekadat e fundit 
ka një ndryshim të frikshëm në teknologjinë rrjetore dhe shërbimet e internetit. 
Shkencëtaret dhe novatorët kanë bashkuar duart e tyre për të përmirësuar teknologjitë 
mobile, për të prodhuar një pajisje unike e cila mund të jetë e përdorshme për të 
dërguar dhe pranuar audio dhe video ose për të përdorur shërbimet e internetit 
ose për të kryer ndonjë punë llogaritëse me kosto shumë të ulët. Telefonat celularë 
sigurisht që e bejne jetën më të lehtë por kjo ka padyshim disa efekte të dëmshme. Në 
këtë pjesë do të përpiqemi të paraqesim anën negative të përdorimit të smartfonëve 
ose një telefoni celular. Disa nga efektet negative më të rëdesishme janë paraqitur më 
poshtë. (Nath, 2015, 1)

1.1 Efektet mbi sytë
Ndryshimet e papritura në grafi kë dhe shkëlqim ndërsa ju jeni duke luajtur, është 
një nga shkaqet kryesore të sindromit kronik të tharjes së syve. Sytë prodhojnë një 
sasi të frikshme të refl ektimit, stresit dhe thatësi. Më parë sytë mund të çlodhen dhe 
përmiresohen që të jenë gati përsëri për të kryer funksionin e të shikuarit në ekran që 
është i lodhshëm për syrin. (Nath, 2015, 2)
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1.2 Dobësimi i stilit të jetesës
Mbiaktiviteti të çon drejt stresit, i cili të mer shumë kohë në ditët e sotme. Është 
e zakonshme në ditët e sotme të shohësh adoleshentët, madje dhe të rriturit të 
rraskapitur nga orët e gjata të shpenzuara mbi smartfonat, lojra dhe lundrim në 
internet, kjo ndikon mbi tretjen, ritmin e frymëmarrjes dhe ritmin e rrahjes së zemrës. 
Smartfonat janë bërë një armik i ri i gjumit tonë në terma kohore dhe cilësore. Veçmas 
nga kjo, orët që ndryshe mund të ishin shpenzuar duke bërë ushtrime fi zike, për 
shëtitje në ajër të pastër në park, vizita tek të afërmit ose  duke u kujdesur për kafshët 
shtëpiake, janë gjithë këto aktivitete të cilat ju largojnë nga smatfonat tuaj. Është e 
vështire për tu imagjinuar që e gjitha kjo na bën neve të shëndetshëm! Herën tjeter 
kur ju të jeni konsumuar nga celulari juaj, bëni pushim dhe merrni frymë, merrni 
fryme gjatë dhe lehtë sepse ju do të ndjeheni mirë dhe të lehtësuar nga stresi. (Nath, 
2015, 2)

1.3 Probleme me qëndrimin
Ndeshen disa sëmundje si rezultat i qëndrimit të gabuar ndërsa punoni për orë të 
tëra. Përqendrimi mbi celularin tuaj për një kohë të gjatë me qafën kërrusur dhe 
krahet në një pozicion të fi ksuar sjell një risk serioz për shëndetin. Dhimbja, spazma 
muskulare dhe nervozizmi janë pikërisht efektet me pak ' alë. Në qëndrime të gjata 
dhe të përhershme mund të ndeshen shqetësime kronike. Spontiliatroza e qafës, 
sindromi kronik i tharjes së syve, ngurtësimi në gishtërinjtë e mëdhenj, qafa dhe 
shpina janë duke u ndeshur me disa shqetësime nga vesi i të qëndruarit gabim gjatë 
përdorimit të smartfonave. Pozicioni tipik i kokes ulur poshtë dhe qafës kërrusur 
ndërsa janë përqëndruar në lojrat e tyre të preferuara ose biseda mund të jetë 
qëllimisht e nënvlëresuar. (Nath, 2015, 2)

1.4 Disa të dhëna të rëndesishme mbi përdorimin e gjatë të smartfonave
 Studimet tregojnë që ka një lidhje ndërmjet përdorimit të gjatë të celularve dhe 
dëmtimit serioz të shëndetit. Risqet e mundeshme shëndetsore të identifi kuara 
përfshĳ në jo vetëm tumoret e trurit por gjithashtu dëmtim të lindshmërisë, gjeneve, 
pengim të qarkullimit të gjakut tek truri dhe prodhimin e melatoninës si dhe efekteve 
të tjera biologjike, mendohet të kene rol ne zhvillimin e kancerit. Sasia më e madhe 
e të dhënave u përket tumoreve të trurit. Pothuajse çdo studim mbi përdorimin e 
gjatë të celularit me afërsi gjysme orë në dite për 10 vite, ka gjetur një rritje të riskut 
të tumoreve të trurit. (Nath, 2015, 2)

2 .4.1 Kanceri dhe tumoret e tjerë
Disa studime mbi grupe të konsiderueshme ka gjetur një dyfi shim të riskut nga disa 
tumore të trurit pas 10 ose më shumë vitesh përdorimi të celularit për rreth gjysme ore 
cdo ditë. Studimet tregojnë një lidhje të mundëshme ndërmjet përdorimit të celularit 
dhe tumoreve të gjendrrës pranë veshit. Agjencia Ndërkombetare e Organizatës  
Botërore e shëndetsisë për kërkimet mbi kancerin ka klasifi kuar rrezatimin e emëtuar 
nga celulari si “ kancerogjen për njerëzit” (Nath, 2015, 3).

2.4.2  Dëmtimi i lindshmërisë dhe riprodhueshmërisë
Studimet laboratorike dhe vëzhgimore kanë gjetur dëmtim të spermes, dobësim të 
lindshmerisë tek femrat dhe dëmtim të fetusit (embrionit) të palindur nga ekspozimi 
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ndaj rrezatimit të celularit (Nath, 2015, 3).

2.4.3  Efektet gjenetike
Studimet laboratorike nga grupe të ndryshme kërkuesish sugjerojnë madje që edhe 
pas periodave të shkurtra të ekspozimit ndaj rrezatimit të celularit, vargjet e ADN 
mund të prishen dhe ka efekte mbi informacionin gjenetik. Rrezatimi i celularit është 
i a! ë të ngaterrojë mekanizmin e riparimit të ADN dhe kjo mund të vazhdoje për 
disa orë pas përdorimit të celularit (Nath, 2015, 3).

2.4.4  Dëmtimi i proceseve të tjera biologjike
Studimet laboratorike  sugjerojnë që rrezatimi i celularit mund të dëmtojë qarkullimin 
e gjakut në tru duke shkaktuar një rrjedhje të albuminës brenda në tru. Studimet kanë 
gjetur nivele të konsiderueshme të reduktimit të melatoninës në njerëz pas rreth 
gjysmë ore përdorimi të celularit çdo ditë. Efektet në nxehjen e proteinave, vdekje 
qelizash dhe dëmtim të membranës qelizore kanë qenë identifi kuar në kërkime. Këto 
efekte mendohet të kenë një ndikim në zhvillimin e kancerit (Nath, 2015, 3).

2.4.5  Fëmĳ ët dhe të rinjtë
Indi i trurit të fëmĳ ëve është shumë i perçueshëm, depërtimi i rrezatimit është shumë 
i varur nga madhësia e kokës dhe fëmĳ ët do të kenë një kohëzgjatje më të madhe 
të ekspozimit se sa të rriturit, të gjitha rrisin riskun e tyre të dëmtimit. Studimet 
laboratorike kanë treguar pajtueshmëri që kokat e femĳ ëve absorbojnë dyfi shin e 
energjisë që absorbon një i rritur, kur kryen një thirrje në celular dhe kjo energji 
mund të jetë përqendruar në zona të caktuara të trurit të femĳ ës, duke rezultuar me 
3 herë më shumë absorbim në këto zona. Një studim ka gjetur qe risku i kancerit të 
trurit pas përdorimit të gjate të celularit është dukshëm më i madh tek përdoruesit e 
rinj se sa tek të rriturit. (Nath, 2015, 4)

1.5 Problemet e mosshkëputjes
Të bërit vartës i celularit tuaj ka sjellë detyrimisht atë që ekspertet tani ta quajnë 
“Nomofobia” (no-mobile-phone-phobia). Një vëzhgim i kohëve të fundit gjeti 
që 84%  e popullsisë së botës pranojnë që ato nuk mund të shkojnë diku gjate 
dites pa smatfonat e tyre, dhe studimet aktuale tregojne që afërsisht dy të tretat e 
adoleshentëve dhe të rinjeve kontrollojnë telefonat e tyre cdo 15 minuta ose dhe më 
pak. (Nath, 2015, 2)

Figura 1.
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3- Efektet sociale të Internetit

Interneti revolucionalizoi kompjuterat dhe botën e komunikimit si anjëherë tjetër më 
parë. Interneti ka fi lluar të zhvillohet në fund të viteve 1960 në Shtetet e Bashkuara 
Të Amerikës nga një grup  studiuesish amerikanë fi llimisht për nevoja ushtarake. 
Interneti është sistem global i rrjetave të ndërlidhura kompjuterike të cilat bëjnë 
shkëmbimin elektronik të të dhënave (tekst, muzikë video, fotografi , etj) nëpërmjet 
përdorimit të kabllove të bakrit, fi brave optike, lidhjeve pa tela dhe teknologjive të 
tjera. Pra interneti mundëson praktikisht komunikimin nga një pajisje kompjuterike 
në tjetrën.
Interneti gjithashtu është një mjet komunikimi e argëtimi i përdorur në mbarë 
botën. Interneti tashmë nuk është më një risi për fëmĳ ët dhe të rinjtë por një nevojë 
e domosdoshme për ata. Të gjithë fëmĳ ët kanë një sërë të drejtash që duhet të 
respektohen, edhe në internet. Ata kanë të drejtën për të mos u shqetësuar, ofenduar 
apo ngacmuar nga përdoruesit e tjerë. Ata kanë të drejtë të komunikojnë dhe 
gjithashtu të argëtohen
• Kërkimi në internet (WebBrowsing) - Ofron mundësi shfl etimi në faqe të ndryshme 

nëpërmjet aplikacioneve kompjuterike të tilla si Google Chrome, Safari, Internet 
Explorer;

• Posta Elektronike (E-mail) mundëson dërgimin e mesazheve të tipit tekst, foto, 
muzikë, video nga një person te një tjetër;

• Bisedat Online (Chat Online) - përdoren për të komunikuar në mënyrë të 
menjëhershme me personat që janë në linjë online;

• Rrjetet Sociale (prsh Facebook,Twi* er, Instagram)

• Lojrat Online (Louge, 2006,1)gegegegege )

                                               Figura 2.
1.1 Rreziqet ndaj të cilave janë të ekspozuar fëmĳ et dhe të rinjtë

Përpos lehtësirave dhe avantazheve që Interneti ofron, duhet thënë që duke pasur 
parasysh që janë miliona njerëz që përdorin internetin, atëherë edhe numri i 
keqpërdoruesve është i madh. Përdorimi i internetit nga fëmĳ ët është rritur dhe në 
këtë aspekt, kërkime të ndryshme kanë gjetur se fëmĳ ët që e përdorin internetin më 
shumë, kanë mundësi që të mësojnë më shumë dhe të ekspozohen ndaj rreziqeve më 
shumë. Edhe pse ka rreziqe në internet, fëmĳ ët nuk mund të kufi zohen nga përdorimi 
i internetit, sepse në ditët e sotme përdorimi i internetit është një pjesë natyrore e 
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zhvillimit të fëmĳ ëve. Fëmĳ ët duhet të kuptojnë se ata duhet t’u përmbahen disa 
rregullave në mënyrë që të jenë më të sigurt kur janë online. Prandaj, siguria në 
internet është shumë e rëndësishme dhe ne duhet të mësohemi që të mbrohemi nga 
keqbërësit kur përdorim internetin. (Louge, 2006,2)

1.1.1 Përmbajtja e paligjshme dhe e papërshtatshme
Interneti ofron burime të ndryshme informacioni dhe argëtimi. Burimet janë nga 
ato më të besueshmet , të liçensuarat deri te faqe pirate të paliçensuara. Jo të gjitha 
përmbajtjet që janë në internet janë të përshtatshme për të gjitha moshat. Disa nuk 
rekomandohen të shikohen nga fëmĳ ët e moshave nën 18 vjeç. Kjo Për arsye se 
fëmĳ ët e kësaj moshe ende nuk janë të gatshëm për të parë këto informacione pasi 
në të kundërt mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e tyre. Lehtësia për të lexuar 
këto përmbajtje tregon se fëmĳ ët janë të ekspozuar ndaj risqeve.
• Ndikon negativisht te zhvillimi psikologjik dhe mendor i fëmĳ ës;
• Nxit dhe provokon dëshira seksuale;
• Provokon sjellje të papërshtatshme seksuale;
• Keq edukim për çështjet e seksualitetit;
• Mund të shkaktojë ose nxisë përdhunimin; (Louge, 2006,2)

1.1.2 Kercënimet dhe ofendimet
“Cyberbullying"  është kur një fëmĳ ë apo adoleshent është kërcënuar, keqtrajtuar, 
poshtëruar, tallur, ofenduar ose është vënë në shënjestër në mënyrë të qëllimshme 
nga një fëmĳ ë ose adoleshent tjetër duke shfrytëzuar përdorimin e internetit, 
teknologjitë interaktive dhe digjitale ose telefonat celularë. 
• E-maile, mesazhe kërcënuese, fyese, tallëse, paragjykuese etj;
• Postimet Tallëse ose fyese në rrjetet sociale;
• Etiketime (pseudonime) fyese nëpërmjet postimeve në rrjete sociale;
• Postim i fotografi ve, videove të personave të tjerë pa miratimin e tyre, me qëllim 

tallës dhe fyes;
• Krĳ imi i profi leve false në rrjetet sociale në emër të një individi tjetër me qëllim 

talljeje apo fyerjeje; (Louge, 2006,3)

Figura 3
.

1.1.3 Lojrat Online
Interneti sot mundëson faqe të ndryshme të cilat ofrojnë argëtim nëpërmjet lojrave të 
tyre kompjuterike. Ju mund të luani me kompjuter, telefona celularë në rrjete sociale etj.
• Ka persona të rritur, që përfshihen në lojë bashkë me ju. Ata shpesh here shtiren 
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sikur janë fëmĳ ë për të krĳ uar shoqëri. Por qëllimi i tyre mund të mos jetë i mirë. 
Ata mund të duan të fi tojnë besimin tuaj me qëllim që mund t’iu bëjnë keq më 
vonë.

• Gjatë lojës shpeshherë shfaqen (faqe Internet të cilat hapen vetë) në ekranin 
tuaj. Përgjithësisht janë reklama, por mund të këtë edhe faqe me përmbajtje të 
papërshtatshme. 

1.1.4 Varësia nga interneti
Termi “Varësia Nga interneti” përdoret për të shpjeguar përdorimin e tepruar të 
internetit. Përdorimi i pakontrolluar i internetit mund të ndikojë negativisht në 
jetën e përditshme, në punë, dhe aspekte të tjera të jetës shoqërore. Mund të njihet 
edhe si varësia nga kompjuteri apo varësia online.
• Shpenzojnë periudha të gjata kohore në internet dhe nuk e menaxhojnë dot kohën;
• Preferojnë të komunikojnë me shokët e tyre online se sa me miqtë e tyre realë;
• Preferojnë të luajnë për orë të gjata në lojrat online se sa lojrat reale;
• Zbehet Jeta e tyre sociale kulturore;
• Kohë e pamja! ueshme për të përgatitur detyrat e shtëpisë;
• Probleme dhe efekte negative shëndetësore;
• Probleme pagjumësie;
• Ndikim negative në marrëdhëniet familjare, prishje e raporteve me shoqërinë. 
(Louge, 2006,3)

Figura 4.
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Komunikimi joverbal ne mesimdhenien e gjuhes angleze per grupmoshen 
15-18 vjeç
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Abstrakt

Komunikimi ne te gjitha llojet  dhe format e paraqitjes se tĳ  eshte shume I rendesishem, kjo jo 
vetem per vet funksionin primar qe ka ky proces ne transmetimin e mesazheve dhe vendosjen 
e mardhenieve meidis individeve, por ne ambjentet dhe insitucionet arsimore merr nje vlere 
akoma dhe me te medha. Komunikimi jo verbal eshte ai qe preket pak por qe perdoret shume 
dhe ka nje ndikim te gjith anshem ne klasa e ne grup mosha te ndryshme. Ne kete punim do 
te merren ne konsiderate format e paraqitjes se komunikimit jo verbal, llojshmeria origjina 
dhe funksioni qe  secila forme ka.  duke qene se klasat jane heterogjene qo! e nga permbajtja 
por edhe nga niveli ky lloj komunikimi do te studiohet e perdorur ne klasat e gjuhes se huaj 
(Anglisht) per grup moshen 15-18 vjecare. Duke qene se  mesuesit ne pergjithesi e ato te 
gjuheve te huaja ne vecanti jane te interesuar te jene sa me efektiv ne punen e tyre, ky punim 
mund t’iu vi ne ndohme qe kete lloj komunikim ta perdorin jo vetem ne aspektin didaktik 
por edhe ate social  ne ambjenentet e insitucioneve arsimore, kryesisht ne klasar ku zhvillojne 
mesim.  

Hyrje

Komunikimi është nje aspekt vital i rendesishem qe i jep kuptim jo vetem shoqerise 
humane,por edhe vete qenies njerezore. Si e tille është e rendesishme te dime te 
komunikojme ne nje menyre sa me efektive qe mardheniet tona me te tjeret te jene sa 
me harmonike dhe sa me pak konfl iktuale. Ne praktiken pedagogjike e per me teper 
ne mardhenien mesues-nxenes komunikimi është teper i rendesishem jo vetem ne 
aspektin funksional te vete profesionit te mesuesit, por edhe si nje mjet mardhenie 
vendoses. 
Roli i mesuesit ne klase është i shumefi shte, e per pasoje mesuesi duhet te dĳ e te 
zoteroje a! esi komunikuese te mira qe te arrĳ e qellimet e tĳ  profesionale dhe te krĳ oje 
nje mardhenie sa me te pranueshme dhe te kuptueshme me nxenesin. Llojshmeria e 
komunikimit, larmishmeria realizimit te komunikimit, si dhe faktoret e brendshem 
dhe te jashtem qe ndikojne ne nje proces te tille jane aq te shumte sa duhet ta njohim 
mire komunikimin dhe te jemi te ndergjegjshem per veshtiresit qe paraqiten nje 
proces komunikimi qo! e ky edhe nga me elementaret. Ky punim do te jet nje trajtim 
i komunikimit joverbal si nje aspekt i rendesishem ne mardhenien mesues-nxenes 
ne klasat e gjuheve te huaja, kryesisht ne grupmoshat 15-18 vjeç. Do te behet nje 
trajtim i hollesishem jo vetem i llojeve te ndryshme te komunikmit jo verbal por 
edhe i funksioneve dhe ndryshimet e mundshme te ketĳ  lloj komunikimi ne kultura 
te ndryshme te cilat mund te derivonin ne keq intepretime apo ne mos realizimin e 
qellimeve te kerkuara nga folesi.
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Llojet e komunikimit jo verbal

Gjate komunikimit gati 10 % e procesit është i llojit verbal pjesa tjeter qe perben edhe 
shumicen është jovebal. Ketĳ  te fundit i kane dhene shume rendesi studimet ne fushat 
e ndryshme te cilat kerkojne te rrisin a! esite e prezantimit ne publik, marketingut 
dhe ne punen sociale. Fare pak vemendje i kushtohet komunikmit joverbal ne 
aspektin pergatitor te mesuesve te gjuhes se huaj. Kjo lidhet me faktin se bashke me 
gjuhen e huaj nxenesit hasin edhe kulturen e nje vendi te huaj i cili karakterizohet 
edhe nga ndryshimi i interpretimit te komunikimit jo verbal. Nje mesues i gjuhes se 
huaj duhet te zoteroje mire jo vetem gjuhen por edhe te dĳ e t’u transmetoje nxenesve 
kuptimin e veçante qe mund te kene ne gjuhen e huaj disa elemente te komunikimit 
jo verbal. 1 
Ne kete te fundit perfshihen disa elemente ose disa menyra joverbale komuniki me te  
cilat perçohen me shume mesazhe se sa vete ' alet e thena. Ne mjedise pedagogjike siç 
jane klasat mesimore jo te gjitha elementet, ndoshta disa prej tyre, fi tojne me shume 
vlera se te tjerat duke i pare ne kendveshtrimin e mesimdhenies dhe mardhenieve 
pedagogjike.2 
Kinezia (Kinesics) Levizjet e trupit (rrudhja e shpatullvae, 

levizja e syve, perplasja e kembeve, kercitja e 
gishtave)

 Proksemia (Proxemics) Ndarja hapsinore( ne raporte te perbashket 
mjedisor dhe social ) 

Haptika (Haptics) Prekja

 Okulezia (Oculesics) Kontakti pamor

Kronemia (Chronemics) Perdorimi i kohes, pritja, 

Ofl azia (Olfactics) Aroma 

Zeri (Vocalics) Toni i zerit, timbri, volumi shpejtesia

Pasthirrma (Sound Symbols)  mmm, ëëëë, ah, ëh-hëh,

Heshtje(Silence)  Mungesa e tingujve (gjendja pezull,heshtje )

 Pamja e jastme (Adornment) Veshja, bizhuterit, stilimi i fl okeve

Postura (Postur) Qendrimi trupor 

Levizjet (Locomotion) Ecja, vrapi, çalimi

Shprhjet faciale (Expression) Rrudhosja  e vetullave, buzeqeshja, mimika, 

Ashtu siç është permendur edhe ne paragrafi n hyres roli i mesuesit është jo vetem 
te bej nxenesin te mesoje gjuhen e huaj por dhe duke bere pjese te tĳ en elemente te 
kesaj kulture te huaj, te bej qe nxenesit te kuptojne dhe te intepretojne sakte disa 
prej ketyre aspektve joverbale te lidhura ngushte me kutlturen e huaj. Ketu vlen te 
permenden levizjet e trupit apo gjestikulacionet e ndryshme te cilat ne kulturara te 
ndryshme mund te interpretohen ndryshe, per shembull levizja e kokes lart-posht ne 
gjuhen angleze nenkupton pohim, ndersa ne gjuhen shqipe nenkupton te kunderten. 
1  Aspects of Nonverbal Communication, Steve Darn, h* p://iteslj.org/Articles/Darn-Nonverbal/ dt 5/01/2011
2    Non-verbal communication, Submi* ed by TE Editor on 6 September, 2005, h* p://www.teachingenglish.org.
uk/think/articles/non-verbal-communication   lasted accesed dt 5/01/2011
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Per kete arsye mesuesit do t’i duhet qe bashke me kuptimet leksikografi ke te jap dhe 
kuptimin e disa elementeve te komunikimit joverbal ne gjuhen e huaj.
Ne kapitullin qe trajton funksionet e komunikimit jo verbal do te trajtohen gjeresisht 
rendesia dhe roli i ketĳ  lloj komunikimi ne klasat e ku mesohet gjuhe e huaj. 
Megjithate vlen te permendet fakti qe perdorimi i disa prej formave te koumunikimit 
joverbal jane me dominuese se te tjerat keto per vete ambjentin pedagogjiko-social 
qe krĳ ohet ne shkolle, (ketu nenkuptojme mesuesin i cili është ne qender te klases si 
burim informacioni dhe si  nje individ apo qenie sociale ne lidhje me qenie te tjera 
sociale ne zhvillim). Lidhur me kete te fundit permendim: zeri dhe karakteristikat e 
tĳ , levizjet trupore, kontakti pamor, postura, mimika etj. 
Ajo çka nuk duhet harruar ne kete kendveshtrim te dominimit te disa formave te 
komunikimit joverbal duhet te marrim ne konsiderate dhe grup moshat e nxenesve 
me te cilet kemi te bejme. Jo te gjitha moshat do t’i kuptonin dhe do te reagonin nje 
lloj ndaj te njejtit gjestikulacioni te realizuar nga mesuesi apo mesazhi transmetuar 
me ane te komunikimit joverbal. Keshtu grup mosha 15-18 vjeçare reagon me shpejt 
nese mesuesi ne nje moment te caktuar vendos te komunikoje me ta me ane te te 
parit. Nje veshtrim i zgjatur e shoqeruar nga heshtja do te nenkuptonte kerkimin e 
venies se qetesise si dhe vemendje nga ana e nxenesve. Nese mesuesi do te realizonte 
nje komunikmi te tille me nje grup moshe me te vogel, risku per te mos patur 
rezultate apo reagim do te ishte me i madh. Kjo vjen si pasoje e maturimit jo te plote 
fi zik dhe psikologjik te vete nxenesve. Ndaj edhe ne kete aspekt roli i mesuesit do te 
ishte shume i rendesishem, madje ky i fundit do te duhet te bente kujdes edhe per 
perzgjedhjen e formave te komunikimit jo verbal. 

Funksionet e komunikimit jo verbal

Metodologjite e mesimdhenies se gjuhes se huaj te kohes i meshojne faktit se gjuha 
është komunikim. Defi nicioni i komunikimit si “dhenie dhe marrje e informacionit 
mes te pakten dy individeve permes perdorimit te simboleve verbale dhe joverbale” 
ilustron faktin se komuniki është i shume llojshem. Ekspertet e komunikimit jo verbal 
kane perllogaritur se 65% e kuptimit ne çdo lloj situate sociale është e paraqitur jo 
verbalisht. Ne ambjentet e klases është llogaritur se 85% e te gjitha komunikimeve qe 
vĳ ne prej mesuesit jane jo verbale. 3

Ne nderveprimin mes menyres verbale dhe joverbale te komunikmit duhet te merren 
ne konsiderate keto t fundit ne meyre qe te per! ohet kuptueshmeria sa me e sakte 
e gjuhes se huaj. Perderisa komunikimi verbal dhe joverbal jane plotes te njeri tjetrit 
ne procesin e komunikimit, njohja e aspekteve joverbale do t’i ndihmonte studentet 
te arrĳ ne nje faze te plote te komunikimit ne gjuhen e huaj. Shume studime kane 
treguar se mesuesit e ‘mire’ te gjuheve te huaja perdorin me se shumti  komunikimin 
joverbal. Duke ditur rendesine e komunikmit joverbal ne nderveprimet  njerezore 
dhe rendesine e saj ne per! imin e gjuhes se huaj, a mund te mendohet per nje rol te 
rendesishem qe luan komunikimi joverbal ne ambjentet shkollore?4 
Sipas nje studimi te realizuar nga Rosendal dhe Jakobson te botuar ne librin e tyre 
Pigmalioni ne klase (Pigmalion in Classroom) u pa se nxenesit per kundrejt te cileve 
ishte perdorur se tepermi komunikimi joverbal rezultuan me te suksesshem ne arritjet 
3 Functions of Nonverbal Communication in Teaching and Learning a Foreign Language, Linda Quinn Allen, 
The French Rivew, Vol.72, no.3, February 1999, USA. 
4 Ibid.
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e tyre ne fund te vitit mesimor. Kjo tregon edhe nje here se shprehjet faciale, prekjet, 
gjestet, toni i zerit, postura dhe vendodhja ne hapesire luajten nje rol te rendesishem 
ne procesin e mesimdhenies dhe te mesuarit e nje gjuhe te huaj. 5

Roli dhe funksoni i komunikmit jo verbal ne klasat e gjuheve te huaja është 
domethenes ne procesin mesimor. Ashtu si është permendur edhe me lart, per shkak 
te funksioneve te ndryshme qe mund te kete mesuesi ne klase komunikimi joverbal 
fi ton perdorime nga me te ndryshmet. Keshtu ne funksionin e manaxhimit te klases 
mesuesi dhe jo veteme ai i gjuhes se huaj perdor ne menyre konstante komunikimin 
jo verbal per te mbajtur qetesi ne klase dhe per te terhequr vemendjen e nxenesve. 
Disiplina ose rremuja e mungesa e disiplines do te vareshin nga organizimi dhe nga 
veprimet apo mosveprimet e mesuesit ne klase mesuesi ndikon ne mardheniet e tĳ  me 
nxenesit me ane te veprimeve te tĳ  ne klase dmth me ane te veprimeve pedagogjike 
si dhe me zgjedhjet e ti jodidaktike te cilat jo ralle here gjejne shprehje ne format e 
komunikimit joverbal. 
Per te krĳ uar nje atmosfere sa me te favorshme per pervetesimin e gjuhes se huaj, 
mesuesi si aktori kryesor duhet te zbatoje disa rregulla baze elementare qe kane te 
bejne me komunimin me çdo lloj publiku veçanerisht me rolin e mesuesit ne klase. 
Nje lloj marredhenie vendoset me ane te shikimit. Duhet qe veshtrimi i mesuesit te 
mos humbase neper objekte dhe orendi te klases por me se shumti dhe shpesh here 
per te mos thene gjithnje tek nxenesit. Me nje veshtrim kostant me ta jo vetem qe 
mund te kontrolloje klasen por i ben te kuptojne qe u je drejtuar atyre dhe keshtu 
le vend per komunikim te metejshem me anen tjeter dmth me nxenesit. Veç ketĳ  
aspekti mimika e fytyres, veshtrimi i fokusuar ne idivide te veçante, ndryshimi i 
tonit/volumit te zerit apo dhe kercitja e lehte e kembes do te ishin nje menyre e 
zakonshme qe jo vetem do te ndihmonte mesuesin te arrinte objektivin e vene per 
te realizuar nje ore mesimi te pa shqetesuar nga zhurmat e jashtme, por nuk do te 
interferonte aspak ne shpjegimin apo ate çka do te ishte duke ndodhur ne klase.
Gjate lgjerimit ne klase edhe shprehja e mimikes se mesuesit ka rendesine e vet. 
Mesuesi duhet te menjanoje sa te mund nje fytytre qe shpreh merzi, zemerim apo 
nenshtrim. Nje fytytre e buzeqeshur do te mirepritej nga nxenesit si dhe do te ishte 
teper pozitive ne krĳ imin e mardhedhenieve ligjerimore me frytdhenese me nxenesit.
Nga ana tjeter gjestikulacioni i ndryshem mund te ishte nje element ndihmues ne 
shpjegimin dhe pervetesimin sa me te sakte pjeseve te ndryshme leksikore qe mund 
te hasim ne nje gjuhe te huaj. Pamja dhe kokretizimi i ' aleve ne gjuhen e huaj le me 
shume gjurme ne memorien vizuale te nxenesve se sa komunikimi i thjeshtë verbal i 
tyre. Te gjitha sa thame do te ishin pozitive ne rast se do te ishin te kontrolluara dhe 
jo te egzagjeruara. Ne te kundert mesuesi do te ishte qesharak dhe te tilla gjeste do te 
beheshin te bezdisshme nese do te perseriteshin pa pushim. 
Persa i perket vendosjes ne hapesire apo organizimit te klasave dhe orendive te 
ndryshme te perdorura ne to rendesi te veçante ju jepen vendosjes ne forme rrethi 
te bangave ne menyre te tille qe mesuesi te kete kontakt te vazhdueshem dhe te 
njejte pamor me te gjithe nxenesit njelloj duke arritur keshtu nje nderveprim me te 
mundshem me te tere nxenesit nje trajtesisht. Kjo do te thote qe te eleminohet sa 
me shume ndarja hierarkike tradicionale qe behet mes aktoreve ne nje klase. Ashtu 
siç dihet ne qender eshte mesuesi pastaj ne rreshtin e pare rrine nxenesit shume te 
mire me pas te miret per te thene qe ne rreshtat e fundit rrine nxenesit e dobet. Ne 
5 R. Rosenthal and L.Jackobsin, Pygmalion in the Classroom, fq283, New York,  1968
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menyre simbolike percaktohen rolet e gjithe secilit duke vendosur edhe barriera jo te 
domosdoshme ne oren e mesimit. Nje mesues qe zgjedh te organizoje mesimin me 
nje menyre si ajo  e lart permendur apo nje mesues qe leviz neper te gjithe klasen 
edhe kur ajo  eshte e organizaur ne rreshta e rradhe sipas modelit tradicional krĳ on 
mundesira me te favorshme komuniki i me te gjithe nxenesit njelloj duke mos bere 
asnje lloj dallimi ne kete aspekt. 
Gjithashtu nuk duhet lene pa permendur fakti qe ne klasat e gjuheve te huaja tashme 
preferohen ambjente me sugjestionuese ndaj kreativitetit mendor ne menyre te tille 
qe te nxitete te nxenesi deshira per te qene pjese e ketĳ  ambejnti shkollor si dhe te 
marre pjese aktive ne procesin mesimor.  Ne nxenes te grupmoshave te ndryshme 
arredimi i klasave ndryshon per shkak te zhvillimit te tyre mendor dhe psikologjik. 
Me kete nenkuptojme qe per nje grup moshe 7-10 vjeçare nje ambjent me shume 
ngjyra imazhe dhe objkte te ndryshme do te ishte me sugjestionues dhe me terheqes 
se sa per nje grup moshe me te rritur nxenesish. Prandja duhet bere kujdes lidhur me 
nje aspekt te tille te abmjenteve shkollore.6

Tjeter element i rendesishem qe lidhet me funksionin pedagogjik te komunikimt 
joverbal eshte pamja e jashtme ajo qe me lart u etiketua se adornement. Duhet te 
kujtojme gjithnje qe mesuesi eshte nje model dhe nje shembull per t’u ndjekur per 
nxenesit e tĳ  ndaj dhe paraqitje sa me afer rolit te mesuesit do te ishte e preferueshme 
dhe e keshillueshme per te gjithe mesuesit, ketu nuk mund te behet dallim nese 
duhet apo jo te jesh mesues i gjuheve te huaja. Nje veshje e egzagjeruar dhe aksesore 
jo te pershtatshem gjate praktikes mesimore jo vetem qe do te kishte efekte negative 
ne aspektin e lart permendur te shembulit te mesuesit por, do te shkaktonte nje 
terheqje vemendje te nxenesit duke e shperqendruar ate.
Le t’i kthehemi dhe nje here rendesise qe kane elemente te veçnate te komunikmit 
joverbal ne klasat e mesimdhenies se gjuhes se huaj. Duhet te mos harrojme faktin se 
gjuhe te ndryshme nuk karakaterizohen vetem nga nje korpus leksikor e gramatikor 
te veçante por dhe nga nje semantike e veçante qe shoqeron elementet verbale dhe 
joverbale te gjuhes. Per te rimarre per te disaten here idene se komunikmi eshte nje 
nderthurje e shprehjeve verbale dhe jo verbale duhet theksuar fakti qe perdorimi i 
pasthirmave vjen natyrshem ne situata te caktuara. Duke mos ditur veçantite e gjuhes 
se huaj ne kete aspekt krĳ ohen shpesh here situata konfonduese per nxenesin. Nese 
nxenesve nuk iu shpjegohet me pare fakti qe ne gjuhen angleze pasthirrmat jane te 
transkriptueshme atehere shumica e tyre do t’i konsideroje nje nocion te ri ' ale te 
tilla si yuk, ouch, atishooo, te cilat nuk jane gje tjeter veç se transkriptim i pasthirrmave 
qe shprehin mospelqim, lendim dhe teshtim. Kjo do te bente qe nxenesit te kerkonin 
kuptimin e ' aleve te tilla ne gjuhen e tyre amtare. Lidhur me te njejtin problem 
duhet te theksojme gjithashtu idene se jo gjithmone gjuhet e kane nje sistem te njejte 
pasthirrmash, dhe duke mos ditur nje gje te tille shpesh here nxenesit tane perdorin 
pasthirrma te gjuhes se tyre dhe keshtu na krĳ ohet nje situate jo aq e natyrshme ne 
gjuhen e huaj. Le te marim shembullin e perseritjes te tejzgjatur te ëëë ne ligjerimin 
bisedimor. Ne gjuhen angleze nje gje e tille shprehet me transkriptin e forms erm… 
duke mos e ditur kete gje nxenesi mundohet te plotesoje si te mund boshlleqet me 
sajesa apo elemente gjuhesore te gjuhes se tĳ  amtare. Per te permbledhur idene 
shtjelluar duhet qe mesuesi te bej pjese te tĳ en ne komunikimin e tĳ  dhe jo vetem por 
edhe ne shpjegimin e elementeve leksikore pikerisht simbole te komunikimt joverbal 
6 Haloçi Andromaqi, Mardheniet ne klase, fq 62, Tirane 2009
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te cilet do te ndihmonin ne nje pervetesim te gjithanshem te gjuhes se huaj ne rastin 
konkrete te anglishtes.
Kultura te ndryshme dhe shoqeri te ndryshme kane sjelljet e tyre te veçanta 
ne komunikin e tyre qo! e ky verbal apo joverbal. Duhet  te theksojme faktin qe 
meqenese mesuesi eshte burimi dhe ura lidhese e nxenesit me gjuhen e per pasoje 
edhe me kulturen e huaj qe ai eshte duke ndeshur, do te jete nje detyre apo sfi de 
tjeter per mesuesin te shpjegoje dhe te perdor simbole te komunikmit joverbal 
tipike ne gjuhen e huaj qe ai eshte duke levruar. Keshtu nese krahasojme gjuhen e 
huaj angleze me ate shqiptare duhet te thene se disa levizje te trupit mund te kene 
interpretime dhe nenkuptime te ndryshme ose te kunderta. Mirepo duke mos e ditur 
kete gje nxenesi konfondohet ne situata te caktuara duke keq intepretuar mesazhin 
e dhene nga bashkefolesi i tĳ . 

Perfundime

Nga sa u tha  me lart del mese e qarte detyra dhe objektivat e renedsishme 
komunikative qe lidh mesuesin me nxenesin. Situatat e komunikimit ne klase eshte 
disi e veçante krahasuar me situata te tjera komunikative, kjo sepse ai iu nenshtrohet 
disa rregullave rituale. Mesuesi me ane te formave komunikuese qe perzgjedh dhe 
qe perdor me efi kasitet jo vetem qe arrin te organizoje e te manaxhoje oren mesimore 
por edhe te vendos kur t’u jape ' alen nxenesve dhe kur mbaron kjo e drejte per ta. 
Ne fushen e metodologjise se mesimdhenies apo ne didaktike komunikimi shihet 
duke vene ne dukje nevojen imdeiate per nje ‘metodologji te komunikmit dhe 
perpunimi e programeve te komunikimit ne kete drejtim’. Ky fakt mbetet shume 
ie rendesishem per aq kohe sa praktikat  komunikative si dhe llojshmeria dhe 
diversiteti I formave verbale apo jo verbale ju lejon mesuese te kryejne funksionin e 
tyre te shume fi shte ne ambjentet shkooolore. 
Shpeshhere komunikimi ne klase i perngjan komunikimit teatror ku veç bisedave 
skenike, dialogjeve dhe monologjeve kemi dhe anen tjeter joverbale te komunikimit 
ku perfshihen gjestetet, mimika , levizjete trupor, ndarja hapsinore pozicioneve etj. 
Te gjitha keto elemente te marra sebashku do te krĳ onin nje mozaik sjelljeje ku ne se 
do te mungonte njeri elelemnt apo tjetri mozaiku nuk do te ishte i njejti. Ndaj dhe 
mesuesi duhet te perdore me rigorozitet dhe sipas rregullave qe percktojne rolin 
dhe jo vetem, te gjithe elementet e komunikimit e veçanerisht ato te aspektit joverbal 
sepse jo rralle here ashtu si eshte sqaruar edhe me lart behen burim konfondimi dhe 
keq kuptimi mes paleve. 
Nese i referohemi mesuesve te gjuheve te huaja duhet thene se roli i tyre eshte paksa 
me i ndelikuar ne faktin qe detyra e tyre eshte te perdore elemntet e komunkimit 
jo verbal jo thjeshte si ndihmes ne manaxhimin e klases por edhe ne procesin 
mesimor duke realizuar nje te kuptuar sa me rigoroz dhe te sakte te  elementeve 
dhe aspektit gjuhesor ne gjuhen e huaj qe ai levron. Duke pasur parasysh jo vetem 
ndryshimet gjuhesore pra linguistike mesuesi i gjuhes se huaj nuk duhete te harroje 
dhe ndryshimet kulturore e sociale te cilat nuk jane pak te rendesishme. Shpesh here 
mosnjohja e sakte e domethenieve te disa komponentve te komunikimit joverbal 
behen barrier  komunikative mes paleve apo burim konfondimi ne dhenien dhe 
marrjen e mesazheve. Ndaj dhe mesuesi si ure lidhese midis gjuhes dhe nxenesve, 
dhe meqenese ai vete eshte njohes i kultures  se tĳ  ne rradhe te pare dhe pastaj njohes 
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relativisht i mire i kultures se huaj presupozohet te dĳ e te menjanoje veshtiresi te 
ketĳ  lloji duke I ndihmuar nxenesit jo vetem te arrĳ ne nje kutpueshmeri te larte ne 
nivelin gjuhesor por edhe te bejne me vone pjese te gjuhes se prodhuar prej tyre 
pikerisht keto elemente  te aspektit komunikativ joverbal pasi ky i fundit perben 
edhe formen me te gjere te komunikimit. 
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A change of mindset: Cultivating Albanian leaders’ values, principles and 
professional ethics

 Joana Hyko
 “Neim Muçelli school, Pretushë-Pogradec

Abstract

Leadership is a concept of the last century, and for Albania of the last decade. People who 
are in the top of diff erent organizations, who lead many coworkers, must have some special 
qualities that would make the diff erence. The most common defi nition of leaders has to do 
with the inspiration of the coworkers. In this situation the leader must be trusted, but for 
this he/she must have deep values, principles and ethics. Leadership functions only in team 
and the collaboration of the followers is very important.  It is important to show their values 
through their actions and the way how they communicate and interact with each-other. 
According to diff erent authors emotional intelligence is very important for leaders. Leaders 
deal with people and social aspect, so it is vital for them to know how to treat people around 
them. Emotional intelligence is a value that makes leaders empathic and able not only to 
collaborate, but also to understand properly the needs and the capacity of all the followers. In 
this way the boundaries of the hierarchy are vanished and everyone can feel themselves as an 
important part of the organization and its successes. Leadership may be compared with the 
roots, from which depends the strength of the trunk, and the quality of the fruits. Leadership 
functions only as a team, where everyone feels respected, competent for their position, and 
empowered for future changes. The leader and the team, together make the heart and the 
spirit of the organization.   

Keywords: Values; Principles; Professional Ethics; Leadership; Mindset change.  

Introduction

Being the leader of an organization means to be in the centre of a* ention and in front 
of responsibilities. Many people consider a leader as the smartest person. Leaders 
have to be smart, but this is not enough. Diff erent authors make a list of the qualities 
that a leader should posses. For instance, Bill George in his book of discovering the 
authentic leadership, “True North”, suggests that a leader should have a purpose 
and pursue it with passion, solid values, to lead with heart, to establish enduring 
relationships and to demonstrate self-discipline. 
Despite all abilities and professional development that leaders should have, they 
must transmit their model to their team,  have an impact not only in followers’ 
activity, but also in their life.  In this context it is very important for leaders to possess 
a range of values. By practicing values, principles and showing ethics during their 
work, these kind of leaders gain more trust from their followers.
 Before dealing with other ideas in this paper, it is going to be made the distinction 
between values, principles and ethics. According to Bill George values are relative 
important things that ma* er in life, principles are values translated into actions and 
ethical boundaries are the limits placed on actions, based on standards of ethical 
behavior (George, 2007). Despite the diff erences that can be among these aspects, 
they are closely related to one another and very important in creating the model of a 
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true and ethical leader.     
As far as leadership in education is concerned, we have to say that education is a 
public good. People, who are related to it, have got not only legal, but also moral 
responsibility. Teachers and school leaders need to possess, not only professional 
abilities and a good formation, but they must transmit a civic model, with values, 
principles and ethics molded in it.
 Life of everyone is very precious, and for this reason the generation of the future 
needs to be faced with vivid values. The mission of the school today should not only 
be to equip pupils with knowledge and prepare them for the global market place, 
but also to embody in its citizens deep values for life. Organizing the life on bases of 
values, principles and ethic is easier to deal with complicated situations in life.

Key issues

Based on literature and international experiences, values, principles and ethics are 
very important qualities that make leaders eff ective ones.  In general are emphasized 
the following points:
1. Presenting to leaders a practical guide to check and refl ect their own actions.
2. Values, principles and ethics must be integral part of all leaders.
3. Leaders have got responsibility for their followers and public/community.
1. It is generally believed that leaders possess some embodied values, but also there 
is always the need to be updated and be fl exible, in order to respect others’ values 
and personality. Diff erent authors, such as Bill George, Robert J. Starra*  (Starra* , 
2005) etc, give the idea of presenting a framework that will help leaders to act in 
harmonious with others values and principles. Even though there is no one right 
set of values (George, 2007, page 86), still some schemes should be taken into 
consideration  (Kostanyan, 2015) .
2. It is very important for leaders to defi ne their values, and decide what is important 
for them in their life. It is important to put these values into action and make them 
visible for the followers and also create their own “code of ethics” in order to remind 
their duty, their responsibilities and try to make the distinction between right and 
wrong decisions. Leaders are human beings as all people around, so fi rst of all they 
must behave emphatically. 
3. Based on Starra*  (2005) there are fi ve levels of practicing values and acting 
ethically. These levels of ethical enactment are: 1. As human being. In this level leader 
should take into account the intrinsic humanity of other people. 2. As a citizen-
public servant. This is about an ethical obligation to respect the rights of one’s fellow 
citizens and to respect the public order. 3. As an educator. This means not only to be 
professionally developed on your own, but also to help and empower the followers. 
4. As administrator and manager. In this case the duty of the leader is the inclusion 
of all the followers, se* ing equal opportunities and have equal expectations for all 
co-workers. 5. Transactional ethic. This means fi rst give and then take.
There could be even other terms and defi nitions, but the important thing is that 
leaders are surrounded by people/humans that believe and expect the best from them 
and want a development in general aspect. Based on these main points presented, 
is strongly believed that a leader, despite the power and the capacity that possess, is 
a human being and he/she is more eff ective and respected when takes into account 
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others personality, no ma* er their hierarchy level is. By having “the right values”, 
the ethical leader can set the example for others and withstand any temptations that 
may occur along the way (Freeman & Stewart, 2006). 

Additional analyses

Another good reason of working about this topic has to do with mind-sets that 
exist in Albanian leaders, especially school leaders, towards the relations and the 
way how to behave and communicate with followers and pupils. In our schools 
violence is still a common phenomenon, and in these conditions there is no much 
space for open relationship and a supportive climate at school.  
There could be diff erent reasons that have infl uenced in leaders’ mindset, such as 
a very central system in the past that still has got its shadows  (Vampa (Gaqollari), 
2013), teachers and principals that cannot adapt themselves with new ways of 
behavior, or that are not updated with the new methodologies or are not enough 
professionally developed to deal correctly with learners.
In such kind of context is necessary for leaders to go through diff erent materials 
and successful models, in order to refl ect about their activity and to get improved 
according to the needs of learners and the best of society. Education makes the 
basement of improvement and development of the society, so people engaged in 
it, must equip and improve themselves fi rst, and then show it through actions to 
the school community. Many people in our country have lost their trust in school 
mission and values, so in this context it is necessary to bring real change, through 
real actions. For a successful activity a careful planning is needed.
Through a process of monitoring, a! er identifying the needs for improvement, a 
plan must be developed. In case of cultivating values, principles, and professional 
ethic, the plan must include people who will be engaged, time, place, materials, 
models and examples that will be presented, methodology and the costs. 
All these activities are very important in order to put into leaders’ hands a 
framework for developing ethical leadership not only in schools, but also in social 
context and to encourage them refl ect and improve themselves and also show the 
right values.
     

Framework of values and principles to help leaders refl ect and improve their 
leadership

Each leader chooses their unique formula of success and behavior, but still there are 
keys to authentic leadership that should be taken into account. These kind of models 
presented to leaders can help them refl ect about their leadership, identify their 
strengths and weaknesses and improve their state. How to present these models and 
frameworks to leaders? There can be diff erent manners, but some of them are:  
§ List of values
§  Questions
§ Successful models  of school leaders worldwide
§ Seminars
§ Trainings etc.
For example, a kind of exercise can be the presentation of a list of values, and ask 
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leaders to make an interpretation and at the end give a feedback and their refl ection.
§ Leadership is behavior, not position
§ The best way of infl uence is se% ing an example
§ Leading means making an impact
§ Actions speak louder than words
§  Leadership is all about People
§ Unity is strength
§ There is always room for growth, etc (Kostanyan, 2015).
It is necessary to mentioned that staying centered on values is not easy, but that 
leaders who have a clear sense of values, are considered to be more empowered in 
facing challenges and temptations.  As long as leaders’ actions are value-driven, they 
will have the trust and respect of people around them.

School leadership - An approach with Albanian educational system
 It is well known that Education is the essential part in the formation of human 
beings and the a* itude of the whole society. There are many groups of interest that 
pay a* ention to the activities of school, how are organized and how do they function. 
Based on studies and researches, is widely believed that there is a direct relation 
between the school leadership and pupils’ results. For this reason many countries are 
focused on the role of the leader and his/her formation. What about Albania?

According to Karameta, P (Karameta, 2016) “leadership is a key element for the 
qualitative school, and has got a great impact on the equipment of pupils with 
competences for life. Based on researches, the way how school is leaded, has got 
an important eff ect on pupils’ progress throughout the years. Eff ective leading, also 
eff ects the engagement of pupils. Another key factor of this system, without doubt 
are teachers. Their quality and professionalism are important for the progress and 
emancipation of pupils. Education functions as a system, each part has its role, and 
they are mutually related with each other”.
Based on the situation in our country, about the quality of our school leaders, there 
are not many researches. Leadership is a concept of the last decade for our country, 
and it is easier to fi nd theoretical materials, but harder to fi nd it molded into practice. 
Taking into consideration some researches from experts of the Ministry of Education 
and Sport, also from diff erent researches for personal interest, in Albanian schools, 
hardly can be found any typical leader.  
One of the main characteristic of leadership is the delivering of authority, but our 
“leaders” do not have the ability to empower the coworkers. They do not choose to 
work together as a team where everyone feels self-realized. Maybe one of the biggest 
problems in our situation is leader’s appointment not according to meritocracy and 
certain criteria. Maybe they are not the right people to be o the top of the organization. 
 This situation has also created solid relations between the principals and teachers, and 
as a result, who suff er the consequences are the pupils, the generation of the future. 
In his article, Karameta (2016) expresses, that despite of the eff orts done towards 
the improvement of leadership at school, still we are not reaching that standard. 
In several cases teachers cannot get the necessary directions from the “leader”. 
Very o! en leading and management, professional advices, etc are substituted with 
routine checks, orders, pressure, up to open confl icts. Many of our schools still 
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cannot provide friendly environment and atmosphere for pupils and their parents.
The experts of the Ministry of Education and Sport analyzed the situation and 
identifi ed the lacks of these directors. The specialists of MAS (Ministry of Education 
and Sport), evaluated the performance of 140 principals all over the country. According 
to the results, they show lack of competence in organizational and managerial skills, 
evaluation and collaboration. All these aspects are key points in making an eff ective 
school leader. These low results are related with the mal function of four important 
systems, such as: 1.The forum of the school leader, 2. Recruitment, 3. Professional 
training and development, 4. Performance evaluation. Our educational system, 
suff ers even from the lack of eff ective standards and e methodology of performance 
evaluation. Some schemes do exist, but they are never put into life (Karameta 2016).
As we see from the situation, unfortunately we cannot pretend for successful school 
leadership, but let us hope that with the right reforms and correct decisions, situation 
will change. At least we all are aware that every aspect of life, all over the world, 
has changed and is more developed. Through technology, and many sources of 
information, everyone has the possibility to get in touch with the latest tendencies of 
leading and what is expected from eff ective leadership. Education is a public good, 
and everyone engaged in it has got legal and moral responsibility to do the best in 
order to make the school an open place, where things are learned with joy and where 
pupils are equipped with basic concepts to deal with diff erent situations in everyday 
life. 

Conclusions

Leadership is a concept of the last century, but it is well adapted from developed 
societies, that are aware that great things cannot be reached by individuals, but by 
empowering and motivating the team. The team needs a leader in order to work, but 
it needs a competent one, and equipped with deep values. Through leader’s activity, 
school or the organization, even the whole society will get improved and developed 
or the opposite.
Leadership has got an important role in the whole activity of the school. It functions 
as a catalyst, as an essential knot, that connects the organization with other 
institutions, such as government, other schools, organizations, community etc. The 
way leaders choose to lead, eff ects the actions of the protagonists, the teachers, and 
the achievements of pupils ( Leithwood at al, 2006).
Based on the view brought for leadership on Albanian schools, we can say that is 
not only the leader himself who should be blamed, but the whole system. Diff erent 
reforms are done, but without any concrete result and improvement. We suff er from 
bureaucracy, heavy theory and very few practical directions and samples to follow.
Sometimes the truth is hard and some people choose to let it behind and believe 
or have illusions that are walking beside developed systems and models. They just 
go forward, but do not pay the necessary a* ention to the product of their activity, 
by creating gaps a! er gaps and refl ect all of them in the structure of the society, its 
citizens. Let us hope that papers of this kind make people under responsibility refl ect 
of what have done in their work, what is their contribution, what kind of model and 
values do they have transmi* ed, be honest to accept their weaknesses and have good 
will to improve the situation. 
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Ekoturizmi në qarkun e Elbasanit

Xhuljeta Tomani
Gjimnazi” Sami Frashëri”, Belsh

Abstrakt

Prirja në rritjen e lëvizjes turistike si dhe zhvillimi i shumë destinacioneve pritëse kanë bërë të 
domosdoshëm përdorimin e elementëve të turizmit në mënyrë të suksesshme. Turizmi është 
një fabrikë ëndrrash, veprimtari ku ëndrrat për udhëtimin bëhen realitet dhe menaxhohen si 
ngjarje. 
Qëllimi i kësaj teme është pikërisht dhënia e një përcaktimi për turizmin e Qarkut të Elbasanit 
por duke e shtrirë studimin në drejtim të ekoturizmit dhe trashëgimisë natyrore. Nëpërmjet 
aspekteve teorike dhe analizës tregohet se si ekoturizmi është një mundësi e mirë për të 
thithur sa më shumë turistë vendas e të huaj në këtë qark. Përmes këtĳ  studimi tregohet se si 
ekoturizmi i jep përparësi anës argëtuese, rekreative, kulturore dhe shëndetsore të turistëve 
si dhe asaj ekonomike për zhvillimin e rajonit. Trashëgimia e pasur arkeologjike e gërshetuar 
me bukuritë e natyrës përbën bazën më të rëndësishme për të promovuar zhvillimin e 
imazhit aktual të Elbasanit si një destinacion i turizmit botëror si dhe për të tërhequr tregun 
e turizmit të veçantë. Pra, potencialet turistike natyrore dhe historiko-kulturore e bëjnë të 
mundur zhvillimin e turizmit në këtë qark. 
Bazuar në këtë pasuri natyrore me të drejtë Elbasani cilësohet si vend që mund të bëhet 
model në zhvillimin e ekoturizmit. Për të arritur të gjitha këto duhet mbështetje nga shumë 
komponentë qofshin struktura shtetërore apo private.  
Turizmi është dukuri me karakter demokratik. Ai shërben për njohjen e vendeve dhe të 
personave, kategorive të ndryshme shoqërore dhe kombeve të ndryshëm. Qarku i Elbasanit i 
ka të gjitha mundësitë të jetë destinacioni ekoturistik i të ardhmes.

Fjalët kyçe: Ekoturizëm, Trashëgimi Natyrore, Destinacion turistik, Potenciale turistike.

Hyrje

Ekoturizmi është lloj i ri turizmi, bashkëkohor, me perspektivë të madhe dhe 
përfaqëson degë të rëndësishme në industrinë turistike. Ai krĳ ohet dhe zhvillohet 
shpejt si alternativë e turizmit masiv. Termi ekoturizëm për herë të parë përmendet 
në punimet e Milerit në vitin 1987, derisa në vitin 1990 Shoqëria Ndërkombëtare 
për Turizëm (TIES) e formuloi përkufi zimin e parë për ekoturizmin: “Ekoturizmi 
është udhëtim i përgjegjshëm në zonat natyrore, ku ruhet ambienti jetësor dhe mirëmbahet 
mirëqenia e banorëve lokalë”.
Ekoturizmi shihet si një formë e butë dhe e kontrolluar e turizmit e cila kontribuon në 
mbrojtjen e vlerave natyrale. Ai është një formë e mirfi lltë e turizmit të qëndrueshëm 
(Mecaj, 1999, 63).
Ekoturizmi mundëson dobi të rëndësishme ekonomike për shumë shtete, regjione 
dhe bashkësi. Ekoturizmi mund të gjeneroj në të vërtetë të ardhura të larta për 
ekonominë lokale e rajonale, të stimulojë qëndrimin publik dhe atë zyrtar në drejtim 
të ruajtjes së mjedisit. Ekoturizmi kombinon kënaqësinë e zbulimit e të përjetimit, 
të fl orës e faunës me mundësitë për të kontribuar në ruajtjen e tyre. Ai mund të 
përkufi zohet si udhëtim në zonat natyrore të qeta dhe të pa ndotura, si një veprimtari 
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njerëzore që respekton dhe shfrytëzon pasuritë natyrore dhe harmonizon njeriun me 
mjedisin, ku si objektiv kryesor i tĳ  është studimi, admirimi, përjetimi i pamjeve dhe 
botës së gjallë si dhe të çdo manifestimi kulturor të pranishëm në këto zona.
Shërbimet bazë për zhvillimin e ekoturizmit, për t’a bërë atë një faktor të rëndësishëm 
ekonomik të një rajoni, janë sigurimi i transportit dhe infrastruktura, ndërkohë që 
për kushtet e sistemimit dhe të ushqimit kërkesat mund të jenë shumë modeste. 
Ekoturizmi tërheq ata që janë të etur të ndjekin rrugët më pak të shkelura, të shohin 
drejtpërsëdrejti thesaret natyrore, të prehen në fshat, por jo vetëm dhe të kënaqen 
nga kuzhina tradicionale. 
Ndërtimet në këto qendra turistike janë të kontrolluara dhe në harmoni të plotë me 
mjedisin përreth. Qendrat turistike të ekoturizmit janë mjedise të mbrojtura, të cilat 
janë të vendosura në relieve dhe kushte klimaterike të ndryshme. Ata paraqesin 
ekosisteme të cilat nuk mund të transformohen nga veprimtaritë e njerëzve, qofshin 
këto rezidentë apo turistë.
Zona e Elbasanit shquhet për potencialin turistik të saj, falë pozitës gjeografi ke të 
favorshme, larmisë së mikroklimës, pasurive të shumta ujore, larmisë së formave 
të relievit, të shoqëruara me një botë të pasur bimore e shtazore. Kjo zonë mund 
të konsiderohet me të drejtë destinacion turistik i madh pasi pret turistë gjatë 
gjithë shtrirjes kohore të vitit. Për fat turizmi në zonën e Elbasanit ka shumë pika 
karakteristike tradicionale. Disa prej tyre janë Rrapi i Mansit, Kroi i Kalit, Ulliri i 
Qejfi t, Gurra e Labinotit, Tuneli i Mirakës etj. Por mbi të gjitha veçohen për turizmin 
liqenet e Dumresë, Llixhat e Elbasanit, Gjinari e Busheku. Por normalisht pa lënë 
mënjanë edhe pikat e tjera kryesore që përfshin si qark: Studnën, Liqenet e Rrajcës, 
Shpellën e Kabashit, Kanionet e Holtës dhe Sinecit etj.  
Ky punim trajton trashëgiminë natyrore të qarkut. Elbasani ka rreth 70 monumente 
natyre të shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave me një shpërndarje prej 19 
në rrethin e Elbasanit, 19 në rrethin e Gramshit, 26 në rrethin e Librazhdit dhe 6 në 
rrethin e Peqinit.
Ky punim ka për qëllim të evidentojë dhe t'i japë rëndësinë e duhur që i përket 
sektorit të turizmit dhe mbrojtjes së mjedisit. Kërkon të nxjerrë në pah avantazhet 
dhe prioritetet e qarkut të Elbasanit. T'i japë rëndësinë e duhur angazhimit dhe 
menaxhimit të burimeve njerëzore, natyrore, kulturore dhe historike që në të 
ardhmen ky qark të jetë një destinacion i rëndësishëm jo vetëm për vendin tonë por 
edhe më gjerë. Elbasani me resurset që zotëron dhe avantazhet kohore për t’u arritur 
si destinacion brenda dhe jashtë vendit me një vizion për të ardhmen, mund të 
shndërrohet në një potencial pritës mja!  të rëndësishëm duke konkuruar denjësisht 
edhe me vendet fqinjë.

1. Mirë se vini në Elbasan

Qyteti i Elbasanit shtrihet në fushën e Elbasanit, në krahun e djathtë të rrjedhës 
së mesme të lumit Shkumbin në lartësinë 125 metra mbi nivelin e detit dhe ka 
sipërfaqen 792 ha. Qyteti është i kufi zuar në Lindje nga Krasta e Madhe dhe e Vogël, 
në Perëndim nga fushat dhe kodrat e ullishtave, në Veri nga ullishtat e qytetit dhe 
në Jug nga lumi Shkumbin. Në Lindje kalon përroi i Manazderes që e vë nën ujë të 
gjithë qytetin (Bashkia Elbasan, 2008, 6).
Romakët e themeluan Skampën (Ilbasan) në shekullin e parë pas krishtit, si një pikë 
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ndalese në rrugën Egnatia. U ndërtua me mure të larta guri, me 26 kulla kundër 
pushtimeve barbare. Në 1466 Sulltan Muhameti II i rindërtoi muret dhe riemëroi 
qytetin Elbasan ( në turqisht, fortesë) (Meçaj, 1999, 149).
Nuk mund të thoni që keni njohur Shqipërinë nëse nuk keni vizituar Elbasanin dhe 
krahinat rreth e rrotull. E konsideruar “kërthiza e Shqipërisë”, e vendosur në mesin 
gjeografi k të vendit kjo krahinë përmban në vetvete burime pa fund për turizëm e 
shlodhje. Veç monumenteve të natyrës e të historisë do të keni mundësi të shtoni 
rrethin tuaj miqësor me shokë të vyer. Provojeni dhe atëherë do t’më  jepni të drejtë. 
Elbasani është një ndër qytetet kryesore të Shqipërisë. Ai është vendosur në një pikë 
të rëndësishme kalimi nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim, në kryqëzimin e 
rrugëve nga Tirana e Durrësi për në Berat e Ohër duke lidhur perëndimin me lindjen 
si në antikitet (Via Egnatia) edhe në ditët e sotme (Korridori i Tetë). 
Disa nga Biomonumentet, gjeomonumentet, hidromonumentet e Elbasanit (Qiriazi 
& Sala, 2006, 29-30-31).
1-Rrapi i Gurrës së Labinotit. Gjëndet në fshatin Labinot Mal, komuna me të njëjtin 
emër, 820 metra mbi nivelin e detit. Ka moshë 110 vjet, kurorë të rregullt dhe ruhet 
mirë, duke shërbyer si pikë takimi dhe vendpushimi për banorët, pasi pranë është 
burimi karstik i Gurrës së Labinotit. Lartësia është 16 metra, diametri i trungut 94 
cm, ndërsa perimetri i tĳ  194 cm. Mbi 20 degë formojnë kurorën me perimetër 42 
metra. Ka vlera shkencore biologjike, didaktike, historike, turistike. Vizitohet sipas 
rrugës rurale Labinot Fushë-Labinot Mal.
2- Dushku i Lleshanit. Gjëndet në fshatin Lleshan, pranë rrugës për në Gjinar, në 
rrethin Elbasan. Ndodhet në një shpat mali me lartësi rreth 1000 metra mbi nivelin e 
detit. Përfaqëson një dru lisi të veçuar, me formë të rregullt dhe lartësi rreth 21 metra, 
diametri i trungut 120 centimetra, perimetri i trungut 240 centimetra. Ka 32 degë me 
një perimetër të përgjithshëm rreth 92 metra. Mosha e tĳ  është 250 vjeçare. Vizitohet 
sipas rrugës rurale Elbasan-fshati Lleshan.
3- Pisha e Fushë Kuqes, Gjinar. Ndodhet në fshatin Gjinar, komuna me të njëjtin 
emër e rrethit të Elbasanit, në lartësinë 920-1000 metra mbi nivelin e detit. Përfaqëson 
një sipërfaqe pyjore pishe e zezë, prej 2 ha. Përbëhet nga drurë të vjetër dhe të rinj, 
me lartësi 18-20 metra me moshë 149-158 vjet. Vizitohet sipas rrugës rurale qyteti 
Elbasanit-fshati Gjinar-lapidari i Fushë Kuqes.
4- Dushku i Kishës, Gjinar. Gjëndet pranë kishës së fshatit Gjinar, rrethi Elbasan. 
Përfaqëson një dru lisi të veçuar, me formë të rregullt, ombrellore. Lartësia e tĳ  është 
22 metra. Ka 9 degë që formojnë kurorën me perimetër 82 metra. Mosha e tĳ  është 
300 vjeçare. Vizitohet sipas rrugës rurale qyteti i Elbasanit-Gjinar.
5- Rrepet e Byshekut. Gjënden në fshatin Shushicë, në të majtë të lumit Shkumbin. 
Përfaqëson një grup drurësh prej rrapi në një sipërfaqe prej 0,4 ha me moshë 500-600 
vjeçare. Pranë tyre ka burime me ujë dhe sistemime e rregullime në dobi të vizitorëve 
ditorë. Vizitohen sipas rrugës automobilistike qyteti i Elbasanit-Ura e Shkumbinit-
Byshek (6 km para se të arrish në qëndër të fshatit Shushicë).
6- Rrapi i Vojvodës. Gjëndet në pjesën lindore të Elbasanit, pranë Varrezave të 
Dëshmorëve, 130 metra mbi nivelin e detit.  Ka moshë 600 vjeçare. Është dëmtuar 
nga faktorët natyrorë dhe njeriu. Lartësia ishte 23 metra (prerë mbi 3 metra nga 
toka), diametri i  trungut 173 cm e perimetri 180 cm. 5 degët formonin  kurorën 
me perimetër 30 metra. Trungu i tĳ  është zgavëruar. Ka 2-3 fi liza, vlera biologjike, 
didaktike, historiko-turistike. (Qiriazi & Sala, 2006, 29)
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7- Liqeni i Seferanit. Ndodhet në Dumre, pranë fshatit homonim. Përbën një liqen 
interesant karstik me sipërfaqe 87,5 ha, thellësi mesatare 4,5 metra, thellësi më të 
madhe 20,8 metra, gjatësi 2,05 kilometra. Vizitohet duke marrë rrugën Elbasan- 
Belsh-Seferan. (www.qarkuelbasan.gov.al)

2. Mirë se vini në Gramsh

Gramshi është një qytet i vogël në Shqipërinë juglindore. Ai përshkohet nga lumi 
Devoll lidhet me rrugën e Elbasanit, qëndron në shumicën e saj përgjatë lumit dhe 
Luginën e Devollit. Ne nuk duhet të harrojmë se qyteti i Gramshit i jep një pamje të 
bukur malit tëTomorrit. Uji i ! ohtë që vjen nga ky mal është një mrekulli që ju nuk 
mund të gjeni në një qytet tjetër. Ai është një qytet me peizazhet e mrekullueshme, 
liqene, ujëvara, të cilat mbi të gjitha janë të paprekura nga dora e njeriut dhe ku ju 
mund të gëzoni natyrën e vërtetë, qetësinë. Gramshi si rreth është mja!  i pasur me 
monumente natyrore, disa prej të cilave janë të mbrojtura nga shteti.
Disa nga Biomonumentet, gjeomonumentet, hidromonumentet e Gramshit (Qiriazi 
& Sala, 2006, 32-33).
1- Dushkaja e Katër Lisave. Gjënden në fshatin Katërlis, komuna Tunjë, 850 metra 
mbi nivelin e detit. Përfaqëson dushkajë rreth 1 ha, me lartësi të drurëve 15-18 metra, 
diametër të trungjeve 50-80 cm e perimetër 120 cm dhe moshë 80-100 vjet. Është 
dëmtuar në vitet e fundit. Ka vlera shkencore biologjike, estetike, turistike. Vizitohet 
sipas rrugës rurale Gramsh-Tunjë-Katërlis. 
2- Moçalet e Grabovës. Gjënden në malin e Valamarës, 1550 metra mbi nivelin e 
detit, pranë fshatit Grabovë e Sipërme, komuna Lenie. Njihen edhe me emrat: 
Moçalet e Ariut, Gropa e Kryqit dhe Prishtakoll. Përfaqëson pyll rrobulli rreth 50 
ha, lartësi të drurëve 25-30 metra, diametër të trungut 25-35 cm, perimetër 80-100 
cm dhe moshë 150 vjet. Pranë gjënden livadhe e burime ujore. Ka vlera shkencore 
biologjike, didaktike, estetike, turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Gramsh-
Grabovë e Sipërme-Moçalet. 
3-  Dushku i Bulçarit. Gjëndet në fshatin Sojnik, komuna Kukër, 1100 metra mbi 
nivelin e detit. Përbën 12 ha pyll dushku dhe pishe të zezë, jashtë lartësisë normale 
mbi nivelin e detit të zhvillimit të saj. Lartësia e drurëve është 15-25 metra, diametri 
trungjeve 15-35 cm, perimetri tyre 50-110 cm, ndërsa mosha e dushqeve 150 vjet. Ka 
vlera shkencore biologjike, didaktike, estetike, turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale 
Gramsh-Bulçar.
4-  Ahishta e Rovjes. Gjëndet në afërsi të fshatit Kukër (Rovë), 1400 metra mbi nivelin 
e detit. Përfaqëson pyll ahu, rreth 50 ha, me lartësi të drurëve 15-35 metra, diametër 
të trungut 50-70 cm, perimetër 100-200 cm dhe moshë 80 vjet. Ruhet në gjëndje të 
mirë. Ka vlera shkencore biologjike, didaktike, estetike e turistike. Vizitohet sipas 
rrugës rurale Gramsh-Rovje. 
5- Shkëmbi ( kanioni) i Kopaçit. Ndodhet në afërsi të Grabovës së Sipërme, Rrethi 
Gramsh dhe është i formuar në shkëmbinjtë gëlqerorë nga erozioni dhe karsti 
i ujërave të lumit, degë e Devollit. Është rreth 500 metra i thellë, i gjatë rreth 1,5 
kilometra. Vizitohet duke ndjekur intinerarin Gramsh-Lenie-Grabovë e Sipërme. 
6- Burimet e Kërpicës. Gjënden pranë fshatit me të njëjtin emër, në shtratin e përroit 
të Belicës (degë e Tomoricës), në kontaktin midis gëlqerorëve e fl ishit. Janë burime të 
ngrohta minerare sulfi drike me përmbajtje gazi sulfi drik. Prurja është e vogël, kanë 
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ngjyrë të verdhë, sepse përmbajnë squfur dhe erën e vezëve të prishura. Përziehen 
me baltën e zezë. Dallohen për vlera shkencore hidrologjike, estetike, didaktike. 
Vizitohen sipas rrugës rurale Gramsh-Kërpicë.
7- Rrobulli i Grabovës. Gjëndet në afërsi të malit të Valamarës, fshati Grabovë e 
Sipërme, komuna Lenie, rrethi Gramsh. Përfaqëson një sipërfaqe pyjore prej 8 ha. 
Pylli i rrobullit ka formë drejtkëndëshe me gjatësi 400-500 metra. Mosha e tyre është 
100 vjeçare. Për ta vizituar duhet ndjekur intinerari: Fshati Grabovë e Sipërme- Përroi 
i Sharrës-Vërtoq.

3. Mirë se vini në Librazhd

Librazhdi është rreth malor kufi tar. Në reliev të bien në sy lugina e Shkumbinit të 
Sipërm që e përshkon rrethin mes për mes nga juglindja në veriperëndim. Në të dyja 
anët e saj janë male të larta: në të djathtë vargu Shebenikut dhe paralel me të më në 
lindje, vargu Jablanicë-Belice; në të majtë të luginës ngrihet mali i Polisit dhe në veri 
ngrihet malësia e Çermenikës (Bozgo, 1984, 237). Relievin e bëjnë më të larmishëm 
fushëgropat si ajo e Domosdovës në Përrenjas dhe ajo e Studnës me atë të Letmit. Ky 
rreth të ofron vende të bukura për ekoturizëm dhe studime shkencore. 
1- Mështekna e Qarishtës. Ndodhet në krahun e djathtë të sektorit të mesëm të 
luginës së Qarishtës. Përbën një areal të veçantë të shoqërimit të mështeknës (Betula 
alba), një bimë kjo e rrezikuar për t'u zhdukur. Vizitohet sipas intinerarit Librazhd-
Qarishtë-Monumenti.
2- Pylli i Stravajt. Ndodhet në afërsi të fshatit Stravaj, Rrethi Librazhd. Përbën një 
shoqërim interesant të ahut (Fagus silvatica) me bimë të tjera gjethegjera. Vizitohet 
sipas intinerarit Librazhd-Stravaj- Monumenti.
3- Sofra e Skënderbeut. Ndodhet në skajin jugor të malit të Shebenikut, në lartësinë 
1376 metra mbi nivelin e detit. Është i gjatë rreth 1 kilometër dhe i gjerë rreth 800 
metra. Vetë guri përbën një mbetje erozive të sinklinalit të Mirditës. Vizitohet sipas 
intinerarit Librazhd-Prrenjas-Pishkash-Monumenti (Qiriazi & Bego, 1999, 93).
4- Burimi i Studnës. Gjëndet në lindje të Fushë Studnës (Gollobordë), 600 metra mbi 
nivelin e detit. Burimi karstik del në kontaktin midis gëlqerorëve dhe fl ishit të vjetër. 
Me ujët e bollshëm, të pastër e të ! ohtë, krĳ on një mjedis të këndshëm. Ka vlera 
shkencore hidrologjike, didaktike, turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Librazhd-
Studnë (Qiriazi & Sala, 2006, 34).
5- Liqenet e Rrajcës. Zona e mbrojtur e Rrajcës ndodhet në rrethin e Librazhdit. 
Format glaciale ku gjendet Rrajca janë të vendosura në shpatin verior e lindor të 
malit të Shebenikut ku gjendet kompleksi i cirqeve akullnajore të Rrajcës. Në këtë 
cirk akullnajor janë katër liqene akullnajore, të cilët përbëjnë një atraksion natyror 
për tu vizituar. Këto liqene kanë një gjatësi mesatare prej 100 metrash dhe një gjerësi 
mesatare prej 80 metrash. Ato gjenden të vendosura në lartësinë 2.200 metra mbi 
nivelin e detit. Janë të veçuara nga njëri - tjetri prej depozitimesh morenike. Kanë 
ujë të pastër si kristali dhe të ! ohtë. Gjatë dimrit ngrĳ në në sipërfaqe. Dallohen për 
botë të pasur të gjallë dhe formojnë një ekosistem interesant të liqeneve alpinë. Kanë 
vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), estetike, 
didaktike, ekologjike dhe kulturore. Mund të vizitohen sipas rrugës rurale Përrenjas-
Rrajcë-Skëndërbej. Më pas ndiqet rruga këmbësore përgjatë shpatit lindor të malit të 
Shebenikut (Qiriazi & Bego, 1999, 108).
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Shpellat e Librazhdit – Gjeomonumente (Qiriazi & Sala, 2006, 33-34)
1- Shpella e Hasanit. Gjëndet në afërsi të fshatit Dardhë e Malit, 930 metra mbi 
nivelin e detit. Është formuar në shkëmbinjtë gëlqerorë të kretës së sipërme, rreth 43 
metra e gjatë, rreth 1 metra e gjerë dhe 4 metra e lartë. Ka stalaktite dhe stalagmite, 
vlera shkencore, kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohen sipas rrugës rurale 
Librazhd-Dardhë Mal.
2- Shpella Shkëmbi i Bletës. Gjëndet në veriperëndim të fshatit Dardhë Mal, në 
Shkëmbin e Bletës me lartësi 100 metra. Është mbi 60 metra e gjatë, 20 metra e gjerë, 
25 metra e lartë. Ka vlera shkencore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës 
rurale Librazhd-Dardhë Mali-Monumenti.
3- Shpella e Kosharishtit. Gjëndet pranë fshatit të Kosharishtit, 350 metra mbi 
nivelin e detit. E formuar në gëlqerorët e kretës, është rreth 60 metra e gjatë, 10 metra 
e gjerë dhe 5 metra e lartë. Ka stalaktite dhe stalagmite me bukuri të rrallë, e vlera 
shkencore (gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), didaktike, turistike. Vizitohet 
sipas rrugës rurale Librazhd-Kosharisht.
4- Shpella e Pishkashit. Gjëndet pranë fshatit Pishkash, 400 metra mbi nivelin 
e detit. Është formuar në gëlqerorët e kretës, 100 metra e gjatë rreth, 5-7 metra e 
gjerë rreth dhe 3-4 metra e lartë. E mbushur me stalaktite dhe stalagmite, ka vlera 
shkencore (gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), didaktike, turistike. Vizitohet 
sipas rrugës rurale Librazhd-Pishkash.
5- Shpella e malit të Letmit. Gjëndet në afërsi të fshatit Letëm, 800 metra mbi 
nivelin e detit. Njihet deri 60 metra gjatësi, ndërsa gjerësia arrin 7-8 metra. E 
formuar në gëlqerorët e trias-jurasit, ka stalaktite dhe stalagmite, vlera shkencore 
(gjeomorfologjike, biologjike), didaktike e turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale 
Librazhd–Letëm.

4. Mirë se vini në Peqin

Peqini është një vendbanim i lashtë ilir, në bregun e djathtë të Shkumbinit të poshtëm. 
Gjetjet arkeologjike dëshmojnë për faktin se ai ka ekzistuar njëherësh me qytetet më të 
lashtë të vendit tonë. Pozicioni gjeografi k, ia jepte atĳ  një mundësi të tillë, duke qenë 
i vendosur përgjatë rrugës së vjetër të Kandavisë e më pas të asaj Egnatia, i njohur 
me emrin Klodiana. Në burimet historike të vitit 1431 thërritet me emrin Biklinet 
dhe më pas Peklin. Gjatë mesjetës së vonë u zhvillua si qendër tregtare e zejtare. 
E kaluara e lashtë, sidomos ajo mesjetare, pasqyrohet në momumente historike të 
qytetit, si Kalaja e Peqinit dhe xhamĳ a me kullën e sahatit (Meksi, 2007, 97-101).
Gjeomonumenti dhe Biomonumentet e Peqinit (Qiriazi & Sala, 2006, 36).
1- Bokërimat e Garrunjës ( Gjeomonumenti). Gjënden afër fshatit Garrunjë, 200 
metra mbi nivelin e detit. Përfaqësojnë peizazh të degraduar nga erozioni, pasojë 
e veprimit të faktorëve natyrorë dhe njeriut. Kanë sipërfaqe disa ha dhe vlera 
shkencore gjeomorfologjike, ekologjike, didaktike, edukuese. Vizitohet sipas rrugës 
rurale Peqin-Garrunjë.
Biomonumentet
1- Qarri i Karinës (Drangojve). Gjëndet në afërsi të fshatit Karinë, 200 metra mbi 
nivelin e detit. Ka moshë 300 vjet, kurorë në formë ombrelle, lartësi 18 metra, 
diametër 154 cm dhe vlera shkencore biologjike, ekologjike. Vizitohet sipas rrugës 
rurale Peqin-Karinë.
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2-  Vidhi i Tabakut. Gjëndet në fshatin Lazarej, komuna Pajovë, 50 metra mbi nivelin 
e detit. Përfaqëson vidh 100 vjeçar, dru i kërcënuar për zhdukje, lartësi 7 metra, 
diametër të trungut 50 cm, perimetër 157 cm, ndërsa 8 degët e tĳ  formojnë kurorën 
me perimetër 25 metra. Ka vlera shkencore biologjike, ekologjike. Vizitohet sipas 
rrugës rurale Peqin-Lazarej.
3-  Rrapi i Haskos. Gjëndet në fshatin Bishqem, komuna Pajovë, 500-600 metra mbi 
nivelin e detit. Përfaqëson rrap të veçuar 150 vjeçar, me lartësia 15 metra, diametër të 
trungut 87 cm, perimetër 270 cm, ndërsa 8 degët e tĳ  formojnë kurorën me perimetër 
25 metra. Ka vlera shkencore biologjike, ekologjike. Vizitohet sipas rrugës rurale 
Pajovë-Bishqem. 
4-  Rrapi i Uruçaj. Gjëndet në fshatin me të njëjtin emër, komuna Përparim, në të 
djathtë të përroit të Paricës; 40 metra mbi nivelin e detit. Përfaqëson dru 100 vjeçar, 
me  lartësi 10 metra, diametër të trungut 65 cm e perimetër 209 cm. 7 degët e tĳ  
formojnë kurorën me perimetër 20 metra. Vizitohet sipas rrugës rurale Peqin-Uruçaj. 
5-  Lisi Babaliut. Gjëndet pranë fshatit Rrumbullak, komuna Gjocaj. Përfaqëson 
dru të veçuar, 150 vjeçar, në gjendje të mirë, me lartësi rreth 12 metra, diametër të 
trungut 70 cm e perimetër 219 cm. 6 degët e tĳ  formojnë kurorë me perimetër 22 
metra. Ka vlera biologjike, estetike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Peqin-
Rrumbullak. 

Përfundime

Nga analiza e bërë në këtë punim mund të arrĳ më në disa përfundime:
-Elbasani është një destinacion turistik dhe ka potencial ekoturistik shumë të 
favorshëm për zhvillimin e disa formave të ekoturizmit si: 1- vizitat një ditore në pikat 
më të bukura turistike të qarkut, 2- lëvizje turistike rekreative për pushime dimërore 
kryesisht, por edhe verim malor, 3- lëvizje për qëllime shkencore, profesionale dhe 
biznesi.
-Aktualisht në qarkun e Elbasanit vihet re një rritje e numrit të ekoturistëve sidomos 
të huaj, të cilët përmes agjensive turistike, shoqatave të alpinistëve apo edhe përmes 
hartave të ndryshme janë bërë pjesë e këtyre atraksioneve të mrekullueshme.
-Nga viti në vit po rritet dhe përmirësohet infrastruktura turistike, ndërtimi i 
hoteleve, shtëpive pritëse në zonat rurale, kampingjet e ndryshëm etj.

Rekomandime

Elbasani është një vend që të ofron shumë kënaqësi, shplodhje, argëtim por duhet 
ende shumë punë për t'a kthyer në një destinacion të pëlqyer nga të gjithë.
Së fundmi do të bëja disa rekomandime si më poshtë:
• Duhet bërë promovimi i ekoturizmit dhe trashëgimisë kulturore si bazë për 

mundësi të reja zhvillimi të një turizmi të qëndrueshëm.
• Hartimi i një strategjie më specifi ke turistike e cila të zbatohet me përpikmëri në 

mënyrë që të shmangen masakrat urbane dhe natyrore.
• Të forcohet roli i Ministrisë së Mjedisit në bashkëpunim me shërbimin pyjor për 

mbrojtjen e fl orës dhe faunës në qarkun e Elbasanit.
• Krĳ imi i paketave ekoturistike nga agjensitë turistike për qarkun, kooperimi 

e bashkëpunimi me agjensi të huaja turistike dhe udhëtimi për promovimin e 
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vlerave ekoturistike të zonës dhe përfshirjen e tyre në paketat turistike.
• Ndërgjegjësimi i komunitetit për vlerat ekoturistike potenciale ekzistuese.
• Inkurajimi i sektorit privat për të investuar për ngritjen e hoteleve me kapacitet të 

madh, në pikat turistike ku shfrytëzohen sportet dimërore.
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Reagimi republikan dhe federativ jugosllav ndaj demostratave të vitit 1981 
në Kosovë

Migena Bylykbashi
Institucioni Arsimor “Jorgji Dilo” Elbasan

Abstrakt

Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, ishte një arritje e madhe për kombin 
shqiptar, ishte sanksionimi i të drejtës së pamohueshme të shqiptarëve për të qenë të lirë e të 
pavarur në trojet e veta, krahas popujve të tjerë të Gadishullit Ballkanik. Shpallja e pavarësisë, 
ishte një akt me rëndësi jetike për popullin shqiptar. Ajo shënonte, përmbysjen e zgjedhës së 
egër shekullore të Perandorisë Osmane dhe realizimin e aspiratave liridashëse të shqiptarëve. 
Themelimi i shtetit kombëtar bëri të mundur ekzistencën e shqiptarëve si popull e si komb, 
bëri të mundur përfaqësimin e shqiptarëve si të barabartë në familjen e popujve evropianë 
e të botës. Por, me fi llimin e konfl iktit ballkanik, çështja shqiptare u vu në qendër të lu! ës 
diplomatike ndërmjet tri Fuqive më të interesuara: Austro-Hungaria, Italia dhe Rusia. Në 
rrethanat e reja të krĳ uara nga shembja e sundimit osman në Ballkan, Shqipëria merrte rëndësi 
të veçantë në politikën ballkanike: për Austro-Hungarinë, si një gardh që do të pengonte 
shtrirjen e “sllavizmit” në Gadishull dhe si një urë për të dalë në Selanik, ndërsa për Italinë, si 
një bazë për depërtimin e mëtejshën drejt Lindjes. Nga ana tjetër Rusia përpiqej për shtrirjen 
e ndikimit të vet në Ballkan nëpërmjet zmadhimit të shteteve sllave.
 Kështu, çështje me rëndësi ishte njohja ndërkombëtare e Pavarësisë së Shqipërisë dhe njohja 
e kufi jve të saj. Për këtë qëllim Fuqitë e Mëdha,  thirrën Konferencën e Ambasadorëve në 
Londër më 17 dhjetor 1912 nën kryesinë e Eduard  Grejit ku u vendos që Shqipëria të ishte 
autonome e nën kontrollin e Fuqive të Mëdha, ku me rastin e caktimit të kufi jve të Shqipërisë 
i bënë një goditje të rëndë popullit shqiptar. Kufi jtë politikë, që u caktuan më 1913, përfshinë 
brenda Shqipërisë afërsisht gjysmën e trojeve shqiptare, rreth 28 mĳ ë km², me një popullsi 
prej 740 mĳ ë banorësh. Pjesa tjetër e trungut etnik, një popullsi prej 802 mĳ ë banorë ( nga të 
cilët rreth 622 mĳ ë qenë shqiptarë) mbeti jashtë kufi jve të Shqipërisë. Kjo padrejtësi u bë duke 
ia lënë më shumë se gjysmën e popullit dhe territoreve etnike të tĳ , e duke ia dhënë grekëve 
(rreth 4 mĳ ë km²), serbëve dhe malazezëve (afërsisht 22 mĳ ë km²).
Çështja e Kosovës e lindur më 1913 me vendimet e Fuqive të Mëdha, ishte një konsensus që 
kërkonte sakrifi cën e shqiptarëve për hir të paqes evropiane, e cila gjithsesi nuk mundi të 
ruhej dhe bota nuk e shmangu dot konfl iktin e përgjakshëm të viteve 1914-1918. Të gjithë 
treguesit përcaktues për një vendimmarrje realiste dëshmonin se viset shqiptare që iu 
shkëputën Shqipërisë më 1913, posaçërisht Kosova, ishin treva të mirëfi llta shqiptare, që po 
sakrifi koheshin arbitrarisht dhe padrejtësisht për t’u futur nën një sundim të huaj. Kështu nisi 
përpjekja dhjetëravjeçare, insistimi i pandërprerë në çdo formë të mundshme për të zgjidhur 
drejt e në mënyrë përfundimtare çështjen e Kosovës.
Pas aneksimit të trojeve shqiptare, pushtuesit serbo-malazezë vendosën pushtetin ushtarak 
dhe administrativ, duke marrë masa për ndryshimin e strukturës etnike dhe shkombëtarizimin 
e tyre. Për të realizuar këto synime qeveria serbe përdori masakrat e shpërnguljet me dhunë 
të popullsisë shqiptare, ndërrimin me dhunë të fesë si dhe nxorri akte ligjore për kolonizimin 
e vendit me sllavë. Qarqet politike serbe pretendonin që brenda një brezi të serbizonin të 
gjithë popullsinë shqiptare. Si rezultat i kësaj politike mĳ ëra familje shqiptare u privuan ose 
u shpronësuan nga prona e tundshme dhe e patundshme, mĳ ëra të tjerë u vranë e mĳ ëra të 
tjerë u detyruan të shpërngulen në Turqi ose në Shqipërinë politike. Politikën e tillë shtypëse, 
shqiptarët e kundërshtuan me lëvizje të rezistencës së armatosur dhe të paarmatosur. Lëvizja 
kaçake ishte formë e rezistencës së armatosur, kurse agjitacioni kundër shpërnguljes, për  mos  
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shkuarje  në  shërbim ushtarak, për të drejta  kombëtare e fetare ishin forma të qëndresës 
së paarmatosur. Aspirata për çlirim e bashkim kombëtar e popullsisë shqiptare kosovare të 
mbetur nën Mbretërinë Jugosllave, si dhe gjendja e saj shumë e rëndë, nxitën zhvillimin e 
lëvizjes çlirimtare dhe të një qëndrese të pandërprerë dhe shumëformëshe. Ishte pikërisht kjo 
qëndresë e pandërprerë dhe shumëformëshe e shqiptarëve në vitet 1918-1941 që ndikoi për 
të mbajtur lart moralin e popullit për të përballuar situatën e rëndë, dhunën e terrorin. Ajo 
ishte faktori kryesor që pengoi në këtë periudhë shkombëtarizimin e Kosovës dhe të viseve 
të tjera shqiptare.  
Edhe pse gjatë Lu! ës së Dytë Botërore shqiptarët kishin marrë pjesë në lu! ë në anën e shteteve 
antifashiste, Kosova dhe pjesët e tjera shqiptare në Jugosllavi u pushtuan prapë  nga qeveria 
komuniste e drejtuar nga Titoja. Shqiptarët nuk mund të pranonin vendosjen e pushtetit serb, 
sepse ky do të ishte ripushtim i territoreve shqiptare dhe me këtë do të vërtetohej se do të 
mbeteshin edhe më tutje nën sundimin e pushtetit okupues serb. Shqiptarët nuk gëzonin të 
drejta themelore kombëtare dhe demokratike. Ata nuk kishin të drejtë përdorimi të gjuhës 
në punët publike, të drejtë shkollimi në gjuhën shqipe, të drejtë të kulturës kombëtare dhe 
të drejtë qytetare, por u mohohej edhe e drejta natyrore për jetë, sepse për vrasjen e tyre nuk 
përgjigjej asnjë njeri përpara organeve të pushtetit, por ata lavdëroheshin si serb me vetëdĳ e 
të lartë kombëtare dhe mbrojtës të Serbisë. Në vitin 1945 u bë e qartë se Jugosllavia bënte 
të gjitha përgatitjet për aneksimin e Kosovës. Andaj, gjatë kësaj kohe, grupet e organizatat 
atdhetare shqiptare shtruan tezën që: “Meqë nuk po lejohet bashkimi me Shqipërinë, atëherë  
nuk do të bashkohemi as me Serbinë”. Ky mendim shtroi bazën për Kosovën e barabartë, 
Kosovën- Republikë. 
Vitet pas Lu! ës së Dytë Botërore ishin vitet e koha kur shqiptarët pa dëshirën e tyre, mbetën 
në kuadër të Serbisë, e të ish Jugosllavisë. Nuk ishte hera e parë që shqiptarëve iu shkaktohen  
padrejtësi, por ky ishte mashtrimi më i madh që pushteti komunist jugosllavë me në krye 
Titon ia bënë shqiptarëve. Kosova dhe viset tjera në Jugosllavi pas vitit 1945, përsëri u 
robëruan, dhe  shqiptarët përsëri u detyruan që të fi llojnë rezistencën ashtu siç i kishte mësuar 
historia gjatë shekujve me radhë. Vendosja e administrimit ushtarak (8 shkurt 1945), bëri që 
shovinistët serbo-malazezë e kthyen Kosovën në kasaphanë të vërtetë. Në emër të pastrimeve 
nga elementët armiqësor, dhjetëra e mĳ ëra shqiptarë u zhdukën pa gjurmë. Në pamundësi 
për ta duruar këtë dhunë dhe gjenocid, populli gjeti rrugën tjetër të rezistencës ilegale, e cila 
ishte e vetmja rrugë e mundshme dhe e suksesshme. Lëvizja patriotike ilegale në Kosovë 
fi lloi në vitin 1945 dhe vazhdoi me aktivitete të ndryshme e shpërthyese si në vitet 1968, 1971 
e 1981. 
Pas Plenumit të Brioneve (1966), Kosova fi lloi të merr frymë më lehtë edhe pse shqiptarë nuk 
besonin se do të përmirësohet gjendja e tyre në kuadër të Jugosllavisë që jetonin në trojet e 
veta shekullore. Në kuadër të situatës së re të krĳ uar fi lloi të krĳ ohet krahu i intelektualëve 
shqiptarë përparimtar që kishte përfunduar studimet në qytetet e republikat e tjera, të ngre 
zërin edhe legalisht duke kërkuar të drejta politike, kulturore dhe arsimore të përcaktuara 
me kushtetutë. Mirëpo, kërkesat më të fuqishme të shqiptarëve ndodhën në vitin 1968 kur 
rinia studentore përparimtare vendosi që me anën e demonstratave të kërkoi realizimin e 
të drejtave  të tyre,  pasi Beogradi mundohej që t’i neglizhojë ato. Edhe përkundër të gjitha 
masave që mori për shuarjen me gjak me anën e tankeve, policisë dhe ushtrisë, plagosjes  së 
shumë djemve  e vajzave kosovare, nuk mundën që ta shuajnë rezistencën e popullit liridashës 
shqiptar. Kaluan vite të tëra, por lëvizja nuk e ndali hovin. 
Kjo rrugë e rezistencës vazhdoi edhe gjatë viteve 1980- 1981 që diçka vetëm pritej që të ndodhte. 
Vdekja e Titos në vitin 1980 krĳ oi një vakum të madh të një lidershipi politik në Jugosllavi 
që fi lloi edhe të destabilizohet Jugosllavia, deri sa Autonomia e Kosovës nuk i plotësonte 
aspiratat e popullit shqiptar i cili dëshironte që të jetë i lirë me të drejta të plota me popujt tjerë 
në Jugosllavi,  e jo nën diktatin serb. Ndërsa në anën tjetër,  kërkesat e shqiptarëve, ngjallën te 
serbët nacionalizmin që ishte maskuar nën blozën false  të një barazie e zgjidhjeje të çështjeve 
nacionale të kombeve e kombësive. Populli shqiptar lu! oi pareshtur kundër barrierave 
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artifi ciale me trungun amtar, për njësinë kombëtare si dhe për realizimin e të drejtave të plota 
kombëtare. Pakënaqësia e përgjithshme ndaj pushtetit nacionalist serb për shkak të gjendjes 
së vështirë politike, ekonomike dhe sociale të krahinës u refl ektua edhe në radhët e pjesës më 
të madhe, më të gjallë e më aktive të popullit të saj, të rinisë kosovare, të rinisë së shkollave 
të mesme, punëtore e studentore. Kjo pakënaqësi u shpreh me kërkesa e kritika të hapura 
ndaj pushtetit si dhe me organizime ilegale. Të gjithë këta faktorë që buronin nga statusi 
i varur kushtetues  politik i Kosovës,  përcaktuan ndërthurjen e kërkesave ekonomike me 
ato kombëtare, të cilat u shprehën qartë në manifestimet, protestat dhe demostratat e vitit 
1981. Demostratat e marsit 1981 dhe ato që pasuan nuk ishin një revoltë e rastësishme, por 
një hallkë e rëndësishme në përpjekjet e popullit shqiptar të Kosovës për liri e barazi, për 
zgjidhjen e padrejtësive të së kaluarës. 
Demostratat u dënuan unanimisht nga forumet, udhëheqësit dhe nga mbarë shtypi 
jugosllav i kohës. Në ballë të fushatës antishqiptare u vunë forumet serbe, udhëheqësit e 
kësaj republike dhe elmentët që e përfaqësonin atë në federatë, gazetat dhe radiotelevizioni 
i Beogradit. Ata luajtën një rol të veçantë për të dezinformuar opinionin brenda dhe jashtë 
Jugosllavisë për shkaqet, kërkesat dhe për zhvillimin e demostratave të popullsisë shqiptare. 
Në vlerësimet dhe në dokumentet zyrtare të udhëheqjes jugosllave u lanë në harresë shkaqet 
e demostratave, kërkesat e paraqitura nga demostruesit dhe në mënyrë të vecantë kërkesa 
“Kosova – Republikë”. 
Menjëherë pas demostratave  të vitit 1981, u ndërmorën masa drastike kundër shkollës dhe 
teksteve në gjuhën shqipe. Këto masa krĳ uan vështirësi të reja në të gjithë proçesin mësimor, 
në sistemin e arsimit tetëvjeçar, të mesëm dhe në Universitet. Në mënyrë brutale u sulmuan 
plan-programet dhe tekstet në gjuhën shqipe. Në konkluzionet e mbledhjes së 20-të të KQ të 
LKJ u shtrua për detyrë që në mënyrë kritike të analizoheshin sistemi i edukimit dhe i arsimit, 
politika e kuadrit dhe përmbajtja e teksteve. Analiza kritike e tyre do të mbështetej para së 
gjithash në kriteret ideopolitike e pedagogjike. Forumet qendrore të RSF të Jugosllavisë e të 
RS të Serbisë kulturën dhe traditën e popullit shqiptar, të kaluarën e tĳ  historike i shpallën 
“armiqësore” dhe “kundërrevolucionare”. Ato kërkuan haptazi nga studiuesit kosovarë që 
të mos merreshin me të kaluarën historike të popullit të tyre, sepse ajo nuk ishte në interes të 
RSF të Jugosllavisë dhe i ndante popujt e saj. Udhëheqja e RS të Serbisë, shtypi i Beogradit dhe 
akademikët serbë, ashtu si në të kaluarën dhe nën pretekstin se donin ta çlironin historiografi në 
dhe gjuhësinë shqiptare nga historicizmi, dogmatizmi dhe nacionalizmi romantik, kërkonin 
të rimerrnin në dorë monopolin e studimeve për historinë, traditat, kulturën, prejardhjen, 
vazhdimësinë dhe gjuhën e shqiptarve.

Gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë dhe dhuna ndaj shqiptarëve

Demostratat e popullsisë shqiptare të vitit 1981 u sulmuan dhe u goditën ashpër nga 
të gjitha organet politike në Jugosllavi. Udhëheqja federative, forumet republikane 
i dënuan demostratat si reaksionare, që synonin shkatërrimin e Federatës, cënimin 
e integritetit territorial të Jugosllavisë duke miratuar dërgimin e forcave të ushtrisë 
e milicisë për të shuar me zjarr dhe hekur shprehjen e pakënaqësisë së popullsisë 
shqiptare. Shkëlzen Maliqi në dialog me Baton Haxhiun shprehet se “kur kam dëgjuar 
për mënyrën tejet brutale të ndërhyrjes së forcave special policore në konviktet e 
Prishtinës, më 1 pril të vitit 1981, jam bindur se, këto nuk ishin intervenime të një 
policie komuniste. Ishte e qartë se po ndërhynte Serbia si shtet dhe në emër të serbëve, 
duke treguar kështu dhëmbët dhe duke u kërcënuar me lu! ë”( Maliqi, Tiranë 2011, 
23) 
Zhvillimi i ngjarjeve pas demostratatave të  pranverës së vitit 1981 e detyruan 
udhëheqjen jugosllave të heqë maskën e demagogjisë. Ato dëshmuan se shovinizmi 
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serbomadh, ishte gjithnjë i fortë dhe në aktivitet të plotë, ishte pengesa kryesore në 
lu! ën e shqiptarëve për të drejtat politike dhe për barazinë kombëtare. Shovinizmi 
serbomadh, me gjithë goditjet që kishte marrë në të kaluarën, sidomos pas dënimeve 
të grupeve të A. Rankoviçit dhe të M. Nikeziçit, siç tregoi edhe zhvillimi i ngjarjeve 
pas demostratave të vitit 1981, ishte gjithnjë i fortë dhe në aktivitet të plotë. Ai 
asnjëherë nuk ishte pajtuar me liritë dhe të drejtat politike, ekonomike, kulturore që 
u ishin njohur shqiptarëve në Jugosllavi dhe priste rastin e volitshëm për eleminimin 
e tyre. 
Më 2 prill të vitit 1981 në Kosovë, në kohën që demostratat kishin marrë hov, me 
urdhër të udhëheqjes federative u shpall gjendja e jashtëzakonshme, e cila u shoqërua 
me ndalimin e qarkullimit të qytetarëve. U ndalua lëvizja e personave në grupe 
nëpër vende publike. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme bëri që të ndërpritej 
mësimi në shkollat fi llore, në ato të mesme dhe në universitet, u mbyllën konviktet 
e studentëve dhe të nxënësve në Prishtinë. Megjithatë demostratat vazhduan edhe 
në ditët në vazhdim, kështu më 3 prill, 30 prill u organizuan protesta në Podujevë, 
Vushtri, Lipjan, Gjakovë, Ferizaj, Deçan e Istog. Si rezultat i demostratës së 18 majit 
1981, kur 1 000 studentë dolën në oborrin e Qendrës së Studentëve dhe protestuan 
më shumë se një orë e gjysmë, organet e pushtetit dhjetë ditë para afatit urdhëruan 
përfundimin e ligjëratave në Universitet ( Basha-Keçmezi, Prishtinë 2003, 63).
Ligjin në krahinë e bënin forcat e milicisë e të ushtrisë. Me vendim të Kryesisë së 
RSFJ në Kosovë u dërguan repartet e milicisë nga republikat e tjera si dhe nga KSA e 
Vojvodinës. Krahas tyre vërshuan repartet e ushtrisë jugosllave, të mbështetura nga 
tanket dhe nga aviacioni. 
Ndër detyrat e para dhe më kryesore që përcaktoi për këto forca udhëheqja e 
Federatës dhe ajo e RS të Serbisë, ishte që të pengonin me të gjitha mjetet në të 
ardhmen një shpërthim të ri të pakënaqësisë shqiptare. Njësi të mëdha të ushtrisë 
jugosllave kishin pushtuar zyrat dhe institucionet kryesore të krahinës. Ato ishin të 
pranishme në pikat e rëndësishme strategjike, në kryqëzimet kryesore, patrullonin 
nëpër rrugët magjistrale e më të vogla dhe në qendrat më të mëdha qytetare. Por 
me gjithë këto masa dhe përqëndrimin e reparteve të ushtrisë e milicisë, gjendja në 
Kosovë për udhëheqjen jugosllave vazhdoi të ishte jashtëzakonisht e ndërlikuar dhe 
e pasigurt.
Udhëheqja federative dhe ajo e RS të Serbisë edhe një herë i rezervuan popullit shqiptar 
në Jugosllavi pushtetin ushtarak, “pushtetin e dorës së fortë”. Pushteti ushtarak që 
iu imponua popullsisë shqiptarëve në këtë periudhë nuk ishte formë e panjohur e 
pushtetit që rëndonte për herë të parë në kurriz të saj. Ky pushtet ishte vendosur 
në këto rajone sa herë që trupat serbe e malazeze i kishin pushtuar ose ripushtuar, 
gjatë viteve 1912-1913, viteve 1918-1922. Edhe pas Lu! ës së Dytë Botërore, në vitin 
1945, pushteti ushtarak që udhëheqja e PKJ i imponoi popullit shqiptar në Jugosllavi, 
kishte synuar t’i jepte formë të organizuar politikës antishqiptare të terrorit dhe të 
shtypte me dhunë çdo formë të qëndresës së popullsisë kundër zgjidhjes së padrejtë 
të problemit kombëtar. 
Me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, Kosova u mbyll hermetikisht nga bota. 
Në krahinë u ndalua hyrja e gazetarëve vendas e të huaj. Qytetarët e huaj u larguan 
me nxitim nga KSAK, ndërsa personave të kombësisë shqiptare, që punonin në 
Jugosllavi ose jashtë saj iu ndalua hyrja në të. Lidhjet me viset e tjera të Jugosllavisë 
dhe me botën e jashtme u ndërprenë. Nën kontroll të rreptë u vunë të gjitha llojet 
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e transportit të brendshëm. Krahina u shndërrua në një rajon të pushtuar e të 
rrethuar me qëllim që të pengonin përhapjen dhe shpërthimin e demostratave të 
reja. “ Kudo patrullonin agjentët e milicisë, rrugët që të çonin në fshat e në vende 
të tjera kishin postblloqe, autoblindat ishin vendosur përpara ndërtesave publike. 
Kinematë, teatrot ishin të mbyllura. Universiteti i Prishtinës dhe shkolla të tjera të 
larta u mbyllën rishtaz dhe ndalimi i grumbullimeve publike ishte ende në fuqi” 
(Fondi i ATSH, 10.06.1984).
Në Kosovë vërshuan 45 000 ushtarë, 20 000 forca milicie si dhe 352 tanke. Zyrtarisht 
u theksua se urdhëresa zgjati nga data 3-9 prill, por praktikisht ajo u ruajt bashkë me 
vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme. Respektimi i gjendjes së jashtëzakonshme 
sigurohej nga prania e forcave të shumta të ushtrisë dhe të milicisë. Nuk ka ndodhur 
asnjëherë, theksonte shtypi botëror, që pas Lu! ës së Dytë Botërore në Jugosllavi të 
ishte përdorur një dhunë e tillë kundër një grupi të tillë siç ndodhi me shqiptarët 
(Rilindja, 08.09.1982).
Me ligj, Kuvendi Federativ i RSFJ-së “i detyruar nga ngjarjet në Kosovë”, vendosi 
që sekretariatit federativ të punëve të brendshme t’i lejonte për të marrë masa të 
veçanta, në shkallë kombëtare ose në disa rajone, për të ndaluar veprimtaritë që binin 
në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Ai u autorizua gjithashtu që të shqyrtonte 
punën e sekretariateve republikane në drejtim të sigurimit kombëtar.
 Kështu u zgjeruan kompetencat e UDB-së jugosllave dhe të organeve të UDB-së të 
RS të Serbisë, të cilat kishin të drejtë të vepronin e të ndërhynin me të gjitha mjetet 
që kishin në dispozicion në çdo rajon ku e shihnin të arsyeshme (Fondi i ATSH, 
08.05.1984).
Por me gjithë masat dhe përqëndrimin e reparteve të ushtrisë e të milicisë gjendja në 
Kosovë për udhëheqjen jugosllave vazhdoi të ishte jashtëzakonisht e ndërlikuar dhe 
e pasigurt. Këtë e përsëritnin si refren autoritetet jugosllave në mbledhjet e forumeve 
të ndryshme, ku nuk përjashtonin ndërmarrjen e veprimeve të reja dhe përdorimin 
e metodave më të ashpra ndaj popullsisë shqiptare.
Menjëherë pas demostratave,kujdes i veçantë iu kushtua spastrimit të aparatit dhe 
administratës shtetërore nga “elementët nacionalistë, irredentistë, të papërshtatshëm 
nga pikëpamja politike”. Në qendër të vëmendjes u vu forcimi i sistemit të mbrojtjes 
territoriale të krahinës, i sigurimit publik dhe shtetëror si dhe i organeve gjyqësore 
në qendër e në komuna. 
Në qershor të vitit 1981, në Prishtinë u formuan postat e reja të milicisë, në Fushë-
Kosovë e në Obiliq, si dhe skuadrat shëtitëse territorial. Në korrik të vitit 1982, 
për shkak të vazhdimit të qëndresës së popullsisë shqiptare, Këshilli Ekzekutiv i 
Krahinës së Kosovës u detyrua që në territorin e Komunës së Prishtinës të formonte 
edhe 7 stacione të tjera të milicisë.(Rilindja, 14.07.1982)
Me vendime të veçanta të kryesisë së Federatës u krĳ uan, u pajisën dhe u stërvitën 
njësi të specializuara, të cilat kishin për qëllim që të vepronin në situata të 
jashtëzakonshme. Numri i pjesëtarëve të milicisë në krahinë, nën pretekstin se ai 
nuk ishte në proporcion me numrin e popullsisë, gati u dyfi shua. Brenda tri vjetëve, 
1981-1983, u hapën 30 stacione të kompletuara të milicisë, 7 qendra të kontrollit të 
komunikacionit, të pajisura edhe me mjete elektronike.(Fondi i ATSH, 11.05.1984)
Mbi 60 për qind e efektivit të punonjësve të organeve të punëve të brendshme u 
ndryshua. Spastrime akoma më të mëdha e të thella u bënë edhe në kuadrin drejtues 
të tyre. Mbi 30 për qind të punonjësve të këtyre organeve, e sidomos të kuadrit 
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drejtues të tyre, e përbënin elementët nga radhët e popullsisë serbe e malazeze.
(Rilindja, 19.08.1983)
Në fund të vitit 1982, sipas Sekretarit Federativ të Punëve të Brendshme Stane 
Dollanc, në çdo fshat të Kosovës ndodheshin të dislokuar nga 30 milicë, të gatshëm 
për të shtypur menjëherë turbullirat që mund të ndodhnin. Për mbajtjen e forcave 
ushtarake që vepronin në krahinën e Kosovës, Jugosllavia shpenzonte çdo ditë nga 
300 milionë dinarë.( Fondi i ATSH, 16.10.1982)
Sipas tĳ , prania e këtyre forcave ishte kushti kryesor që siguronte dhe ruante 
stabilitetin dhe qetësinë në krahinë. Edhe në faqet e shtypit botëror theksohej se në 
krahinë milicët patrullonin ditë e natë.
Në shtypin botëror të asaj periudhe jepen të dhëna të shumta për shtimin e 
përqëndrimeve ushtarake në këto vise, për pajisjen si dhe për atmosferën që krĳ onte 
prania e tyre. Agjencia franceze e lajmeve AFP njo! onte, se më 12 mars të vitit 1982, 
“autobuzë plot me milicë ishin parë të vinin në Kosovë, të shoqëruar me kamionë, të 
pajisur me armë dhe me mjete”. 
Ajo theksonte se sipas burimeve të besuara, “në këtë krahinë ishin dërguar 1 500 
milicë të tjerë….Në të dalë të krahinës kishte kampe milicësh…kamionët e tanket 
e blinduar ruheshin me roje…..në Podujevë grupet e milicisë ndodheshin kudo” 
(Fondi i ATSH, 26.03.1982).
Lu! ën e popullit shqiptar për barazi me popujt e tjerë të Jugosllavisë, propaganda 
zyrtare e paraqiti në opinionin jugosllav si një lëvizje terroriste, të zhveshur nga 
aspiratat kombëtare. Por në demostratat e marsit dhe të prillit të vitit 1981, ashtu 
edhe në ato që pasuan më vonë dhe përgjithësisht në lu! ën e popullit shqiptar në 
Jugosllavi, nuk pati asnjë shenjë sado të vogël të terrorizmit, apo të prirjeve anarkiste.
 Milicë të armatosur deri në dhëmbë, me pajisje të posaçme për shpërndarjen e 
demostruesve , me bomba lotsjellëse dhe me armë zjarri, demostruesit u vunë 
përballë gjokset e tyre dhe të fëmĳ ëve të shkollave fi llore e tetëvjeçare. Dhuna 
fashiste që u përdor për shtypjen e këtyre demostratave paqësore, la gjurmë të 
thella në ndërgjegjen popullore të masave shqiptare, të cilat nuk ka propagandë, 
demagogji e shpi' e që ta fshehë dhe ta mbulojë. “ Bunkerë, tanke, hedhësa uji, mĳ ëra 
milicë dhe ushtarë të armatosur rëndë nga të gjitha pjesët e Jugosllavisë, shkruante 
gazeta austriake “ Profi l “ e kanë transformuar kryeqendrën e Krahinës Autonome 
të Kosovës në një kamp ushtarak “ ( Fondi i ATSH, 06.04.1982).
Gazetari V. Mejer vinte në dukje se në shëtitoren tradicionale të Prishtinës, milicët me 
helmeta dhe revolverë të ardhur nga të gjitha qoshet e qytetit, patrullonin nga 4 ose 
5 veta dhe kontrollonin grumbullimin e të rinjve, milicia në krahinë ishte përforcuar 
edhe me 2000 veta te tjerë. Këto forca nëpër fshatra qarkullonin me patrulla me nga 
8 ose 10 veta. ( Fondi i ATSH, 10.08.1982)
Një grup gazetarësh të huaj biseduan me anëtarin e Kryesisë së Komitetit Krahinor 
të LK të Kosovës, dr.Kurtesh Salihun për çështjet aktuale politike në krahinë. Ndër 
të tjera, ai theksoi se gjendja politike dhe sigurimi në krahinë është e stabilizuar. 
Megjithatë, Salihu paralajmëroi se ende është e pranishme veprimtaria e 
nacionalistëve dhe irredentistëve shqiptarë, të cilët këtë e vënë në dukje nëpërmjet 
shkrimit dhe shpërndarjes së parrullave dhe pamfl eteve.( Fondi i ATSH, 17.06.1985)
Thirrjet e elementëve serbë në forumet brenda dhe jashtë KSA të Kosovës u përkrahën 
nga elementët serbofi lë të Krahinës të njohur edhe më parë për nënshtrimin e tyre 
ndaj diktatit serb. Në dhjetor të vitit 1982 Ali Shukriu, në ' alimin që mbajti përpara 



131 

eprorëve ushtarakë të garnizonit të Prishtinës, i përgëzonte ata dhe repartet e tyre 
“ për pjekurinë e lartë ushtarake e politike, për qëndrimin e guximshëm e dinjitoz 
“ që mbajtën në ditët e demostratave të prillit e të majit të vitit 1981. Ai kërkonte 
nga ushtria që edhe në të ardhmen të mos vinte “në pikëpyetje forcën dhe fuqinë 
ushtarake”, për shtypjen e demostratave të reja.(Fondi ATSH,11.12.1981)
Edhe pse zyrtarisht ora policore qe hequr, kontrolli milicisë gjatë natës ishte shumë 
i shpeshtë dhe i imët. Ai kryhej mbi kalimtarët e ndryshëm, mbi mjetet e transportit 
dhe në godinat e konvikteve si edhe në banesat individuale. Organet e UDB-së, nën 
pretekstin se kërkonin “ilegalë të strehuar”, kontrollonin kudo e gjithçka. Kontrollit 
të imët të natës iu nënshtruan edhe banorët e lagjeve të qyteteve e të fshatrave. Për 
dënimin e njerëzve mja! onte një libër, një vjershë, apo ndonjë thënie ose ' alë, që 
vlerësohej si e dyshimtë nga agjentët e UDB-së. 
Në këtë mënyrë terrori i ushtruar mbi popullin shqiptar gjatë dhe pas demostratave 
të vitit 1981, në shumë drejtime ishte i njëjtë me shtypjen antishqiptare të ushtruar 
në periudhat pararendëse. Si më parë edhe tani, ai zbatohej nga forcat e ushtrisë 
e të milicisë që erdhën duke u rritur, në kushtet e një pushteti të centralizuar e të 
organizuar nga qendra në bazë. Dhunën dhe terrorin e frymëzuan dhe e mbështetën 
organet e shtypit dhe mjetet e propagandës, që ndërmorën një fushatë të shfrenuar, 
kundër “nacionalistëve, irredentistëve e reaksionit shqiptaromadh”, kundër 
shqiptarëve të dyshimtë dhe të dëmshëm për ekzistencën e shtetit jugosllav. 
U ripërtërinë disa nga format e njohura të terrorit masiv antishqiptar që synonin të 
përhapnin frikë dhe pasiguri në radhët e kësaj popullsie. Të tilla ishin edhe aksionet 
e mbledhjes së armëve. Organet e UDB-së ashtu sic kishin vepruar më parë vepruan 
edhe tani. Për të justifi kuar aksionet e mbledhjes së armëve dhe për të bastisur 
shtëpitë, ata jo vetëm që shfrytëzuan çdo rast, por shpesh i fabrikuan ato. Kështu 
vepruan organet e UDB-së të Kosovës dhe të Serbisë, më 29 maj 1981. Nën pretekstin 
se kërkonin vrasësit e bujkut 53-vjecar, Isa Fazllisë nga Balovci i Podujevës, në 
kufi rin midis Podujevës e Kurshumlisë, ata bënë rreth 70 kontrolle në banesat dhe 
në mjediset e tjera.(Fondi i ATSH, 18.01.1983)                                                                                                               
Terrori antishqiptar i frymëzuar nga elementët shovinistë serbë në pushtet u 
shoqërua edhe me vendosjen e pushtetit “të dorës së fortë”, me administrimin e 
dhunshëm që u zbatua në disa nga qendrat më të rëndësishme mësimore, në 
institucionet kulturore dhe në ndërmarrjet ekonomike. Në mënyrë të veçantë, masat 
e administrimit të dhunës u aplikuan në ndërmarrjet që u përkisnin degëve më 
nevralgjike të ekonomisë, si dhe në ato kolektiva që kishin marrë pjesë në mënyrë 
aktive në demostratat dhe në veprimtaritë e zhvilluara pas tyre.
Elementët serbë në organet federative si dhe drejtuesit e Republikës së Serbisë meqë 
i trembeshin grumbullimit masiv të rinisë, sidomos pas demostratave të prillit 1981, 
vendosën dhe mbyllën të gjitha kategoritë e shkollave. Pas demostratave të asaj 
periudhe dhe pas një ndërprerje mbi 20 ditore të shkollës, në Universitetin e Kosovës 
rifi lluan përkohësisht mësimet. Rifi llimi is tyre u shoqërua me masa të forta kontrolli. 
Në auditorët e fakulteteve dhe në çdo kat të konvikteve u vendosën roje dhe “grupe 
të kujdestarisë”, dhe për të vëzhguar hap pas hapi veprimtarinë e studentëve dhe për 
të identifi kuar pjesëmarrësit e demostratave u krĳ uan grupe të posaçme. Por as këto 
masa nuk dhanë rezultatet e dëshiruara dhe me kërkesën e organeve të UDB-së u 
rivendos të rimbylleshin konviktet, ndërsa në qendrën e studentëve u formua grupi 
që kishte për detyrë të drejtonte zbatimin e masave “të administrimit të dhunshëm”. 
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Por edhe këto masa e përpjekje dështuan dhe më 19 maj, përpara përfundimit të vitit 
shkollor u vendos që universiteti të rimbyllej.
Nën presionin e fortë të udhëheqjes së RS të Serbisë, në Kosovë fi lloi një veprimtari 
e ethshme për zbulimin e “shkaktarëve të demostratave”, të pjesëmarrësve në to 
dhe përgjithësisht për dënimin e kërkesave të demostruesve. Këto synime jo vetëm 
që nuk u përkrahën nga masa e popullsisë shqiptare, por përkundrazi, ato ndeshën 
në qëndresën e vendosur të saj. Për më tepër këto masa u kundërshtuan edhe nga 
elementët atdhetarë shqiptarë në organizatat e Lidhjes Komuniste. 
Në këto rrethana dhe në shumë raste, komitetet komunale ose Komiteti Krahinor 
i LKJ për Kosovën, u detyruan të ndërhynin me forcë për shpërndarjen e disa 
organizatave bazë të LK. Siç dihet, në bazë të statutit të LKJ, kjo masë merrej vetëm në 
ato raste kur organizatat bazë nuk jetonin dhe nuk vepronin në pajtim me programin 
dhe statutin e LKJ, kur nuk ishin në gjendje që të vepronin në mënyrë të organizuar 
dhe aktive në mjedisin e vet (Rilindja, 27.10.1983).

Qëndrimi i Forumeve të Serbisë dhe Federatës ndaj demostratave

Demostratat në Kosovë fi lluan më 11 mars, por opinioni jugosllav e ai botëror nuk 
u informuan menjëherë për zhvillimin, për karakterin e tyre dhe për kërkesat e 
studentëve. Më 12 mars në mbledhjen e përbashkët të Kryesisë së KSA të Kosovës 
dhe të Kryesisë së KK të LKJ të Kosovës, demostratat u dënuan si nacionaliste. Por 
të ndodhur përpara kërkesave të demostruesve dhe duke dashur të shmangnin 
ndërhyrjen e forcave ushtarake e policore të federatës, e sidomos të atyre të RS të 
Serbisë, një pjesë e elementëve drejtues shqiptarë në forumet krahinore u detyruan 
të pranonin se për shpërthimin e pakënaqësisë së studentëve e të popullsisë kishin 
ndikuar dhe shkaqet sociale.(Flaka e Vëllazërimit, 27.09.1981)
Për zhvillimin e demostratave, për kërkesat që u shtruan, si dhe për qëndrimet e 
saj, udhëheqja kosovare informoi edhe organet qendrore të Federatës. Në vĳ im të 
përpjekjeve për të zbatuar urdhërat e marra nga Beogradi ajo forcoi masat e kontrollit 
e të sigurisë, ndërsa organet krahinore të sigurimit fi lluan ndjekjen dhe arrestimin 
e pjesëmarrësve të demostratave. Më 27 mars në mbledhjen e zgjeruar të Kryesisë 
të KK dhe të LSPP të Prishtinës, u analizuan demostratat e 11 dhe 26 marsit, u fol 
edhe për karakterin armiqësor të tyre dhe ato u cilësuan midis të tjerave, edhe si 
veprime që synonin të destabilizonin dhe përçanin unitetin e Jugosllavisë.(Rilindja, 
29.03.1981)
Por, pavarësisht nga këto qëndrime Kryesia e LKJ kërkonte me insistim nga 
udhëheqja krahinore që të shikonte më mirë thelbin politik të ngjarjeve… thelbin 
politik të demostratave. (Rilindja, 08.08.1981)
 Me këto kërkesa, udhëheqja federative duke u ndodhur nën presionin e fuqishëm 
të udhëheqjes serbe, synonte të fshihte shkaqet dhe karakterin e vërtetë të 
demostratave, të nxiste fushatën antishqiptare në opinionin e brendshëm dhe të 
jashtëm, si dhe të përligjte dërgimin në krahinë të forcave të mëdha të ushtrisë e të 
milicisë. Në 3 prill të vitit 1981 u mbajt mbledhja e përbashkët e Kryesisë të KQ të 
LKJ dhe e presidencës së RSFJ. Në deklaratën e  përbashkët që u miratua me këtë 
rast u theksua se “shkeljet e qetësisë e të rendit dhe rrezikimi i pronës shoqërore që 
kanë ndodhur në Krahinën Autonome të Kosovës ishin organizuar nga elementë 
irredentistë armiq”. Demostratat  u trajtuan si “pjesë përbërëse e veprimtarisë së 
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përforcuar dhe të organizuar të armiqve të brendshëm e të jashtëm të RSFJ, që kishin 
për qëllim të kërcënonin integritetin e saj territorial”. Sipas udhëheqjes jugosllave 
ato fi lluan “me parrulla sociale e demagogjike, me të cilat u mashtrua një numër i të 
rinjve dhe përfunduan me parrullat armiqësore të irredentizmit shqiptar që synonin 
shpartallimin e RSF të Jugosllavisë”.(Rilindja, 04.04.1981)
Demostratat u dënuan unanimisht nga forumet, udhëheqësit dhe nga mbarë 
shtypi jugosllav i kohës. Në ballë të fushatës antishqiptare u vunë forumet serbe, 
udhëheqësit e kësaj republike dhe elmentët që e përfaqësonin atë në federatë, gazetat 
dhe radiotelevizioni i Beogradit. Ata luajtën një rol të veçantë për të dezinformuar 
opinionin brenda dhe jashtë Jugosllavisë për shkaqet, kërkesat dhe për zhvillimin e 
demostratave të popullsisë shqiptare.
Pas vitit 1981, në vend që të thellohej analiza e t’i shkohej interpretimit të fakteve deri 
në fund, u bënë hapa prapa dhe historian të veçantë serbë u bënë zëdhënës të ideve 
dhe të politikës antishqiptare.(Milo, Tiranë 1992, 9)
Në vlerësimet dhe në dokumentet zyrtare të udhëheqjes jugosllave u lanë në harresë 
shkaqet e demostratave, kërkesat e paraqitura nga demostruesit dhe në mënyrë të 
vecantë kërkesa “Kosova – Republikë”. Për një kohë relativisht të gjatë kjo kërkesë 
u injorua, u nënvle! ësua dhe u prit me mospërfi llje nga udhëheqja federative dhe 
nga shtypi jugosllav. Në ' alimin që mbajti më 2 prill të vitit 1981 në televizionin e 
Prishtinës, Xhavit Nimani në atë kohë Kryetar i Kryesisë së KSA të Kosovës, i paraqiti 
demostratat si veprime të një grushti njerëzish.(Rilindja, 01.04.1981)
Të njëjtën gjë bënë edhe disa udhëheqës të Federatës që u munduan t’i shpjegonin ato 
si ngjarje ordinere, të rëndomta dhe pa asnjë aspiratë kombëtare. Anëtari i Kryesisë 
së KQ të LKJ Stane Dollanc në intervistën për gazetarët e huaj, mbajtur më 6 prill 
1981, i trajtoi demostratat si veprime të një grushti njerëzish, që u bashkuan me njëri-
tjetrin pa e ditur përse.                    
Sipas deklaratave të tĳ , të cilat u përgënjeshtruan më pas, rezultoi se gjatë 
demostratave u vranë 7 veta. Dy prej tyre u likujduan gjatë shkëmbimit të zjarrit 
midis forcave të rendit dhe demostruesve, pesë të tjerë u gjetën nëpër rrugë, madje 
edhe në fshatra, pa u marrë vesh se nga plumbat e kujt u vranë. Nuk dihej, theksoi ai, 
në ishte ky kriminalitet, hakmarrje apo diçka tjetër.(Rilindja, 07.04.1981)
Këto deklarata e pohime që u bënë në atë kohë nga udhëheqja federative, ishin në 
vazhdën e përpjekjeve për të fshehur nga opinioni i brendshëm, por sidomos nga 
ai botëror, realitetin e hidhur, për të justifi kuar terrorin e egër antishqiptar që u 
zbatua gjatë shtypjes së demostratave, si edhe për të ruajtur maskën e demokracisë 
false. Por, pavarësisht nga heshtja e autoriteteve jugosllave, lajmet për demostratat 
e shqipëtarëve në Kosovë u përhapën nëpër botë dhe zgjuan një interes të veçantë 
në shtypin dhe në opinionin publik ndërkombëtar. Ndërsa informatat zyrtare 
jugosllave për këtë ngjarje ishin të pakta e nuk përkonin me realitetin, lajmet dhe 
komentet në shtypin botëror ishin të shumta. Në lajmet, kronikat, studimet e asaj 
kohe u pasqyruan gjendja e rëndë ekonomike e krahinës, kërkesat e demonstruesve, 
si dhe shtypja e ushtruar mbi popullsinë shqiptare. 
Qarqet drejtuese serbe dhe elementët nga radhët e kësaj popullsie në forumet e 
administratës shtetërore, republikane e krahinore u bënë nismëtare të fushatës së 
shfrenuar antishqiptare. Kryetari i Kuvendit të KSA të Kosovës, D. Ristici theksonte 
se “ armiku ishte përgatitur e organizuar për një kohë të gjatë, ndërsa ne nuk kemi 
qenë syçelur “. Sipas tĳ , “ udhëheqja krahinore nuk ishte treguar e vendosur në lu! ën 
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kundër elementëve armiqësorë, prandaj tani, ata u shfaqën ilegalisht”.(Rilindja, 
07.04.1981)
Sipas përfaqësuesve serbë e malazezë të gjitha hallkat e administratës shtetërore, 
organizatat politike në krahinë dhe drejtuesit e tyre, panvarësisht nga përkatësia 
kombëtare duhej të bashkoheshin rreth programit të LKJ. Në dokumentet bazë të 
udhëheqjeve partiake e shtetërore, e federative, republikane si dhe në shkrimet 
e panumërta të organeve të ndryshme të shtypit propagandohej me të madhe se 
Jugosllavĳ a u gjet në befasi nga shpërthimi i demostratave. 
Dhuna ushtarako-policore që u zbatua dhe u ushtrua në krahinë u paraqit si lu! ë që 
ishte e drejtuar kundër shovinizmit, nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptaromadh, 
i cili u trajtua si armiku më i madh i popujve të Jugosllavisë. Ky nacionalizëm gjoja 
kishte aktivizuar e nxitur edhe shovinizmat në radhët e popujve sllavë, sikur ato të 
mos ekzistonin më parë. Udhëheqja jugosllave e kërkoi “armikun” me ngulm jashtë 
dhe brenda vendit. Sipas saj, burimet e “euforisë nacionaliste duheshin kërkuar e 
gjetur në politikën e Shqipërisë, në veprimtarinë e saj propaganduese, të përditëshme, 
gati të papenguar ndaj Kosovës”, si dhe në “dobësitë e punës së organeve jugosllave 
në sferën ideopolitike, kulturore, arsimore, ekonomike”.(Rilindja, 07.04.1981)                                                                                                                                 
Në këtë kuptim ato u vinin më mirë për shtat qarqeve shoviniste serbe në përpjekjet 
e tyre për të sulmuar mbarë shqiptarët në Jugosllavi, për të goditur kërkesën për 
ndryshimin e statusit të Kosovës, e cila ishte çështje e vetë kësaj popullsie dhe që 
buronte nga parimet bazë të kushtetutës jugosllave. Ato u shfrytëzuan nga drejtuesit 
serb si pretekst për të anulluar marrëveshjet për shkëmbimet kulturore midis 
Shqipërisë dhe KSA të Kosovës, si dhe për të penguar arritjet e shqiptarëve në ato 
vite, të cilat prej tyre edhe më parë ishin parë me shqetësim dhe me mllef. 
Nga forumet federative u sulmuan dhe u akuzuan rreptë organet krahinore si edhe 
politika që ishte ndjekur në Kosovë deri në atë periudhë. Udhëheqja krahinore u 
ngarkua me faj nga drejtuesit e RS të Serbisë, se kishte theksuar tej masës problemet 
e mos zhvillimit të krahinës, kishte përqëndruar investimet në idustrinë e lëndëve 
të para, në prodhimin e energjisë elektrike dhe nuk kishte përfi llur industrinë 
përpunuese.
Këto gjykime e pohime nuk i përgjigjeshin të vërtetës, sepse si në atë kohë dhe më 
parë, drejtimet e zhvillimit të ekonomisë së krahinës kishin qenë të diktuara nga të 
tjerët, nga forumet federative dhe të RS të Serbisë. 
Në forumet serbe dhe në shtypin e Beogradit gjithnjë e më me forcë u theksua se 
shkaqet që çuan në paraqitjen e kërkesës “Kosova – Republikë” duheshin kërkuar 
në autonominë e gjerë e të tepruar të KSA të Kosovës në kuadrin e RS të Serbisë 
dhe të Federatës Jugosllave. Udhëheqësit serbë deklaronin me të madhe se këto 
marrëdhënie e këto praktike kishin qenë të papërshtatshme dhe kishin krĳ uar 
iluzionin se fi timi i statusit të Republikës ishte një çështje formale që mund të arrihej 
me forcë.( Rilindja, 08.05.1981)
Presioni i grupit serbomadh në udhëheqjen e LKJ dhe të Federatës erdhi duke u 
rritur, duke i hapur rrugën rishqyrtimit dhe rishikimit të rregullimit kushtetues të 
RFSJ, si dhe duke u hedhur në sulm të përgjithshëm kundër popullsisë shqiptare. 
Elementët shovinistë në RS të Serbisë arrinin deri aty sa të kërkonin “qërimin e 
hesapeve me kombësinë shqiptare në Jugosllavi”, si edhe “suprimimin e krahinave 
autonome”. Sulmi i udhëheqjes serbe u drejtua kundër rregullimit kushtetues, vĳ ës 
politike e ekonomike që ishte ndjekur në këto vise deri në këtë periudhë, si edhe 
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kundër veprimtarisë së udhëheqjes së KSAK. 
Sipas tyre, shkaqet e gjendjes së krĳ uar në krahinë dhe të marrëdhënieve të saj me 
Republikën duheshin kërkuar në qëndrimin e burokracisë “kombëtare” nga radhët e 
popullsisë shqiptare, e cila në Kosovë kishte pozita të forta dhe lidhje të ngushta me 
organet e pushtetit. Në organet e shtypit te Beogradit disa herë u theksua se parullën 
“Kosovë-Republikë” e hodhi burokracia e Kosovës, kurse irredenta e përqafoi si 
qëllim të afërt të lu! ës së saj.( Fondi ATSH, 18.12.1983)
Me këto pohime dhe vlerësime iu hap rruga spastrimit të organeve drejtuese të partisë 
e të pushtetit në krahinë nga të gjithë ata elementë që u cilësuan si të “padëshiruar” 
dhe “të papërshtatshëm nga pikëpamja politike”. Megjithatë, funksionarët dhe 
drejtuesit shqiptarë që mbetën pjesë e organeve krahinore, anëtarë të KQ të LKJ, të 
LK të Serbisë u solidarizuan me deklaratat e forumeve federative, u karakterizuan 
nga qëndrime servile ndaj vendimeve të forumeve të RS të Serbisë, për të ruajtur 
pushtetin politik dhe privilegjet ekonomike. 
Në përgjithësi, këta “përfaqësues” të popullit shqiptar, u pajtuan me vlerësimet e 
forumeve federative dhe të RS të Serbisë, për karakterin e demostratave, miratuan 
dënimet e rënda mbi elementët atdhetarë e demokratë, u përpoqën për të justifi kuar 
terrorin dhe gjenocidin antishqiptar. Ky qëndrim nuk bëri tjetër veçse e thelloi akoma 
më tej humnerën që i ndante ata nga masa e popullit në Kosovë. 
Për stabilizimin e gjendjes politike në krahinë udhëheqja jugosllave dhe ajo serbe 
ndërmorën masa të gjithanshme politike e shoqërore. Për këtë qëllim, në mbledhjen 
e KQ të LKJ, të mbajtur më 22 nëntor të vitit 1981, u aprovua Platforma për Kosovën, 
që përcaktoi, detajoi dhe konkretizoi drejtimet themelore të strategjisë së LKJ për 
Kosovën. 
Platforma për Kosovën pasqyroi vlerësimet e forumeve federative dhe të RS së 
Serbisë për karakterin dhe qëllimet e demostratave të vitit 1981, për forcat që 
morën pjesë në to. Edhe këtu udhëheqja jugosllave dënoi kërkesën themelore 
të demostruesve “Kosova – Republikë”, duke e paraqitur si “nacionaliste”, 
“irredentiste” dhe “kundërrevolucionare”. Sipas pikëpamjeve të udhëheqjes së LKJ 
të shprehura në Platformë, arsyet për përhapjen dhe për përqafi min e shpejtë nga 
masa e popullit shqiptar të kërkesës për Republikë, që lindi si kërkesë fare legale 
dhe legjitime, duheshin kërkuar në faktin se, ajo që më parë nuk ndeshi në dënimin 
e domosdoshëm, të qartë e zyrtar. 
Në analizën që udhëheqja jugosllave u bëri marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave zunë 
vend akuzat e njohura për “ndërhyrjen” e Shqipërisë në punët e brendshme të RSF 
të Jugosllavisë, për pretendimet e saj territoriale etj. Në Platformë për demagogji, 
u fol edhe për nevojën e bashkëpunimit dhe të shkëmbimeve arsimore, shkencore, 
kulturore midis dy vendeve, ndërkohë në praktikë, në mënyrë të njëanshme, 
udhëheqja jugosllave i ndërpreu ato, fabrikoi e paraqiti pretekste pas pretekstesh 
për të penguar rivendosjen dhe normalizimin e këtyre marrëdhënieve.
Udhëheqja jugosllave i injoroi shkaqet e vërteta të shpërthimit të demostratave të 
popullit shqiptar dhe për rrjedhojë ajo as që mundi të hartojë një program të qartë e 
konkret për të ndryshuar gjendjen politike në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare. 
Përkundrazi, ajo duke kërkuar forcimin e masave të dhunës e terrorit, të kufi zimit të 
mëtejshëm të autonomisë së krahinës, për të penguar zhvillimin e arsimit e kulturës, 
nuk bëri gjë tjetër, veçse forcoi pakënaqësinë e përgjithshme popullore.
Pas vitit 1981, në vend që të thellohej analiza dhe t’i shkohej interpretimit të fakteve 
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deri në fund, u bënë hapa prapa dhe historian të veçantë serbë u bënë zëdhënës të 
ideve dhe të politikës antishqiptare (Milo, Tiranë 1992, 9).
Një fushatë e shfrenuar nisi lidhur me shpërnguljet e popullsisë serbe e malazeze 
nga KSAK, duke iu dhënë përmasat e një prej problemeve më të  mëdha të krizës 
jugosllave. Organet krahinore, krahas detyrave politike, organizative e shoqërore do 
të kishin për mision kryesor që t’u garantonin serbëve e malazezëve në Kosovë “liri 
e siguri të plotë”, të krĳ onin kushte për rikthimin e kolonëve të rinj që dëshironin 
të vinin në krahinë. E ashtuquajtura “shpërngulje e serbëve dhe e malazezëve me 
presion nga Kosova” u bë një nga temat kryesore të mbledhjeve e të diskutimeve të 
forumeve qendrore të Federatës, të RS të Serbisë dhe organeve në KSAK. Elementët 
shovinistë serbë menduan se erdhi çasti i shumëpritur, i revanshit mbi popullsinë 
shqiptare dhe i ndryshimit të përkatësisë etnike të popullsisë në këto vise. Zbatimi 
i kësaj politike, sipas tyre, kërkonte para së gjithash forcimin, intensifi kimin e 
diferencimit ideopolitik si dhe të masave ndëshkimore. 
Siç do të tregonte koha edhe më pas, mbajtja ndezur e problemit të Kosovës, e 
rrezikut që i vinte prej saj Serbisë e Jugosllavisë, kishte qëllime të largëta. Kosova 
ishte stacioni i parë në lu! ën për rregullimin federative të Jugosllavisë dhe i 
përpjekjeve për rirregullimin e saj sipas aspiratave të hegjemonistëve serbë. Lu! a 
kundër “irredentizmit shqiptaromadh” dhe të drejtave që realizonin krahinat u bë 
pjesë e lu! ës së klanit serbomadh për të dominuar dhe për kontrollin e plotë në 
Federatën Jugosllave.

Përfundime

Sulmi i egër antishqiptar i ndërmarrë pas viteve 1981, luajti një rol të rëndësishëm 
për forcimin e bashkimit politik të masave shqiptare, të qëndresës së tyre kundër 
përpjekjeve të shovinizmit serb për mohimin e të drejtave dhe të lirive kombëtare. 
Me këtë qëndresë u bashkua mbarë popullsia, pavarësisht nga grupimet ose 
shtresëzimet shoqërore. Roli i inteligjencës së re shqiptare, të dalë nga gjiri i kësaj 
popullsie, për organizimin dhe drejtimin e kësaj qëndresë erdhi vazhdimisht duke 
u rritur. Zhvillimet politike gjatë viteve 1981 dhe më vonë i dhanë një goditje të 
rëndë dhe asgjësuese iluzioneve që ishin krĳ uar, si rrjedhojë e propagandës së 
udhëheqjes jugosllave, për zgjidhjen e drejtë të çështjes kombëtare të shqiptarëve 
në Jugosllavi. Ato zbuluan edhe një herë agresivitetin e shovinizmit serb, synimet e 
tĳ  që drejtoheshin kundër të drejtave kombëtare e qytetare të popullit shqiptar. Ato 
provuan se ky shovinizëm ishte i gjallë e në aktivitet e mezi kishte pritur rastin për 
të sulmuar dhe asgjesuar fi toret politike të popullit shqiptar.                                                                                                                               
Për shovinizmin serb dhe për qarqet në pushtet në Serbi, shqiptarët ishin dhe mbetën 
një trup i huaj për shtetin e sllavëve të jugut. Sipas tyre, ata ishin përgjegjës dhe duhej 
të prisnin pasojat, më parë se gjithë të tjerët, për të gjitha dështimet në politikën e 
brendshme e të jashtme të shtetit jugosllav. Ngjarjet e atyre viteve ndikuan jo vetëm 
për të zbuluar falsitetin e tezave të komunistëve jugosllavë për barazinë midis 
popujve, por ato bënë të mundur rishikimin dhe rivlerësimin e atyre problemeve e 
çështjeve që deri në atë kohë ishin konsideruar të ndaluara dhe tema tabu.
Pas vitit 1981, përjashtimet nga radhët e organizatave të Lidhjes Komuniste që u 
ndërmorën nga udhëheqja e PKJ dhe më pas braktisja masive e radhëve të kësaj 
organizate nga ana e përfaqësuesve të popullsisë shqiptare, dëshmuan edhe një herë 
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se dogmat komuniste nuk kishin mundur të hidhnin rrënjë të thella midis tyre. Në 
këtë mënyrë Kosova ishte nga rajonet e para që i dha goditjen vendimtare forcave 
komuniste në pushtet. Shqiptarët e Kosovës ishin më të predispozuarit dhe nga të 
parët, midis popujve të Jugosllavisë dhe të Evropës Lindore, që përqafuan proçeset 
demokratike dhe që mbushën radhët e partive opozitare.
Ngjarjet e vitit 1981 dhe shtypja antishqiptare që pasoi, luajtën një rol shumë të 
rëndësishëm për ndërkombëtarizimin e problemit kombëtar të shqiptarëve në 
Jugosllavi. Është fakt i pamohueshëm se ndërkombëtarizimi i këtĳ  problem u bë 
relativisht vonë. Pa pretenduar aspak për të analizuar të gjithë faktorët që ndikuan 
për këtë, duhet nënvizuar se një rol të rëndësishëm për sensibilizimin e opinionit 
publik ndërkombëtar, të organizmave ndërkombëtare, për gjendjen, për pozitën dhe 
për shtypjen e ushtruar mbi shqiptarët në Jugosllavi duhet të luante shteti shqiptar. 
Por, politika që kishte ndjekur qeveria shqiptare, konceptet e saj për ndarjen 
ideologjike të botës kishin çuar në izolimin e plotë e të gjithanshëm të Shqipërisë. 
Shqipëria edhe në atë kohë ishte një vend i mbyllur nga bota, ku sundonte një nga 
sektet më të ashpra të komunizmit, pa asnjë aleat dhe pa asnjë mbështetje të jashtme 
dhe pa fuqi ekonomike. Nga diplomacia dhe nga qeveria shqiptare problemi i 
Kosovës dhe i viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi, nuk u ngrit asnjëherë në forumet 
ose në organizatat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, në të gjitha vendet, Jugosllavia 
si më parë konsiderohej një tampon i rëndësishëm midis Lindjes dhe Perëndimit. 
Në rrethanat kur vazhdonte ndarja e botës në blloqe dhe vazhdonte Lu! a e Ftohtë, 
shtetet evropiane dhe SHBA ishin për ruajtjen e shtetit jugosllav, pra të Jugosllavisë 
si njësi unike.                                                          
Izolimi i Shqipërisë, injorimi që i kishte bërë ajo problemit kombëtar të shqiptarëve në 
Jugosllavi, ndarja e botës në blloqe dhe vazhdimi i Lu! ës së Ftohtë, ndikuan edhe në 
qëndrimin e mbajtur nga vendet e ndryshme ndaj problemeve me të cilat u përballën 
shqiptarët në Jugosllavi. Në përgjithësi, në shtypin botëror të atyre viteve një vend të 
veçantë zuri pasqyrimi i gjendjes në Kosovë e në viset e tjera si dhe dënimi i dhunës 
antishqiptare. Ndërkohë organet qeveritare dhe organizmat ndërkombëtare heshtën 
dhe mbyllën sytë për kërkesat e popullsisë shqiptare, për masat e vazhdueshme të 
Serbisë për eleminimin e statusit të krahinave autonome, gjë që çoi në ndryshimin e 
kufi jve të brendshëm të Jugosllavisë, si dhe në diskriminimin e gjithanshëm politik, 
ekonomik, arsimor, gjuhësor dhe kulturor të popullsisë shqiptare. 
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E drejta zakonore Shqiptare

Manuela Zaimi
Shkolla e mesme e bashkuar Orenjë

Abstrakt

E drejta zakonore nuk është një eskluzivitet vetëm e popullit shqiptar,por e gjithe shoqerise 
njerzore duke zbërthyer nocionin në ' alë, do të shikojmë që e drejta zakonore është lindur në 
rendin e bashkësisë fi snore e bazuar në pronën e  përbashkët, ku kjo pronë përbën burim material 
të saj dhe të zakoneve  e normave të së drejtës zakonore që fi lluan të lindin në këtë rend, krahas 
procesit të shpërbëerjës së tĳ 1. Kështu e drejta zakonore nuk lindi në një moment të caktuar, por 
ajo evoluoi dhe u pasurua përmes ecurisë së saj ndër shekuj. Eshtë fakt që popujt më të lashtë 
e përdorën të drejtën zakonore, por duke hyrë në rrugën e zhvillimit, ato i kthyen këto rregulla 
dhe normat të pashkruara në ligje dhe saksione të shkruara, më të përsosura duke iu përshtatur 
vëndit dhe kohës. E drejta zakonore nuk është vetëm veçori e vendit tonë, ajo ka vepruar dhe 
është përdorur edhe në shumë popuj të Europës, por për shkak të kushteve të veçanta historike, 
në Shqipëri ajo jetoi gjatë, madje fenomene si gjakmarrja vazhdojne akoma edhe në ditët e 
sotme. Ajo u pasurua me element të reja dhe iu përshtat epokave të tjera historike edhe pse 
mbeti gjithmonë një e drejtë e vjetër,arkaike2. Rëndësi të veçantë në konservimin e të drejtës 
zakonore kanë luajtur pushtimet e huaja, ku shoqëria shqiptare përballë pushtuesve të huaj dhe 
ligjeve të tyre të padrejta për shqiptarët u detyruan të ruajnë me fanatizëm ligjet e tyre arkaike. 
“Ishte e natyrshme që përpara ligjit të zymtë turk të sheriatit, shqiptarët ti riktheheshin kanunit 
të tyre mĳ ëravjeçarë, ashtu siç pati mbetur si një shkemb i pagdhendur mirë, i përgjakshëm, 
vërtet, por dinjitoz në tragjizmin e tĳ ” – thotë i madhi Kadare.  Lind pyetja:A evoluoi e drejta 
zakonore ndër shekuj apo thjesht u pasurua?
A përbëjn kanunet sot një trashëgimi kulturore të vendeve qëi mbartin këto relike zakonore 
pararendëse të organeve institucionale?
Këtyre pyetjeve do t’u japim përgjigje duke trajtuar gjërësisht temën në ' alë. 

Fjalë kyçe: Ligji, Zakonet, Prona, Hakmarrja, Shqipëria.

Hyrje

Ne kushtet kur mungonte ose nuk funksiononte mirë shteti dhe ligjet e shkruara, gjatë 
diferencimit ekonomiko- shoqë ror të rendit nga bashkësia primitive skllavopronare 
e deri tek sistemi feudal, ekzistoi dhe funksionoi e drejta zakonore, si rregullatore e 
marrëdhënieve në fushën sociale. Lindën kështu norma, zakone  eligje të pashkruara 
me atribute juridike, që u transmetuan brez pas brezi,duke u memorizuar në 
kujtesën e popullit dhe mbĳ etuan përmes shekujve në trajtën e së drejtës zakonore, 
përmes forcave detyruese të organeve veta-dministrative të bashkesive fshatare dhe 
qytetare3. Por perveç burimeve gojore të transmetuara, e drejta zakonore ka njohur 
dhe burimet e saj juridike, zakone, vendimet apo gjykimet e pleqve për çështje të 
ndryshme si vendime, marrëveshje, besëlidhje, kuvende etj. Burimet edhe pse 
paraqiten të varfëra ato njo! ojnëqë e drejta zakonore ka pas jetuar që në fi set tribale 
ilire, gjatë kohës së pushtimit romak, bizantin, dhe pushtimit osman,kuru forcua më 
1 “Kanun”term i huazuar nga osmanët për të emertuar udhëzimet e sulltanit të quajtura “kanunname”
2 Në parathënien e kanunit të “Lekë Dukagjinit” shprehet se ky term rrjedh nga greqishtja e vjetër (kavëf) e cila 
lexohet kanun, që do të thotë rregull.
3 Kërkime mbi Kanunin e Skëndërbeut, Shkodër, 2000, fq, 4. Xhyher Cani.
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shumë, sepse përballej me ligjet arkaike te njëanëshme osmane. Gjatë periudhës së 
Rilindjes, fi gura të shquara i thurën lavde dhe i hyjnizuan institucione të tilla si besa, 
mikpritja, nderi, si virtyte të trashëgueshme të shqiptarëve brez pas brezi. Rilindasit i 
paraqitën këto vlera të parevokueshme të një populli antik në trojet e veta, ku përveç 
të tjerave identifi kohej dhe me kanunet, të cilat u paraqitën si trashëgimi kulturore 
e juridike të shqiptarëve. Burimet kryesore për të drejtat zakonore të shqiptarëve, 
mbeten burimi popullor nga është mbledhur materiali i paraqitur tek Historia e 
Kanuneve në Shqipëri.
Cdo të thotë kanun? Terminologjia e ' alës:
1. “ Kanun” term i huazuar nga osmanët për të emertuar udhëzimet e sulltanit të 

quajtura “kanunname”4.
2. Në parathënien e kanunit të “Lekë Dukagjinit” shprehet se ky term rrjedh nga 

greqishtja e vjetër (kavëf) e cila lexohet kanun, që do të thotë rregull. 
3. Sipas Eqerem Cabej :-“krahas termave, zakon e kanun, njihet edhe termi doket” 5, 

emër foljor që ai e shpjegonte se rridhte nga ' ala “duket”.
4. Sipas Kristo Frashërit: “ Mendimi im përputhet me atë të Gjergj Fishtës, që termi 

kanun është me origjin bizantine dhe rrjedh nga termi “kanon”.
5. Në ' alorin e gjuhës shqipe ky term ështëi ngjashëm me përkufi zimin që bëmë në 

krye të faqes. Pra kanuni është përmbledhje ligjesh dhe normash të pashkruara, 
të trashëguara brez pas brezi, që pasqyrojnëgjëndjen ekonomike dhe shoqërore 
të periudhave te kaluara, të cilat në kohën e tyre mbronin interesat e tyre dhe të 
klasave të shtresave të caktuara shoqërore.

Ndryshimet dhe ngjashmëritë të zakoneve shqiptare dhe popujve të tjerë

Studimi i së drejtës zakonore shqiptare nuk duhet parë si pjesë përbërse apo e 
shkëputur nga të  drejtat zakonore të popujve të tjerë, por në pika të veëanta as 
nuk mund të bëjmë përjashtime sepse ngjashmëritë ekzistojnë, ashtu sic ekzistojnë 
dhe dallimet. E drejta zakonore shqiptare ka një trashëgimi të caktuar elementësh 
të lashta, që fl asin për  portretin e veëantë dhe kontunitetin e saj etnik, si shprehje e 
qëndresës  dhe mbĳ etesës së popullit shqiptar6. Mendimet e ndryshme që e  drejta 
zakonore e popujve të tjerë e veçanërisht e drejta mesjetare Serbe e mishëruar në 
kodin e Car Stefan Dushanit, kanå lindur të drejtën zakonore shqiptare të cilat janë 
të papajtueshme me faktorët që ndikuan në lindjen, zhvillimin dhe mbĳ etesën e së 
drejtës zakonore shqiptare7. Rëndësia e studimit të kanuneve është se duke folur për 
pjesë të histrorisëtë cilat nuk kemi të dhëna të shkruara, na vĳ në në ndihmë dhe na 
japin një tablo të gjerë të funskionimit të marrëdhenieve shoqërore, familjare dhe 
politike.Ligjet e pashkruara pjesë sot e të ashtuquajturës e drejta zakonore paraqesin 
një trashëgimi kulturore monumentale, pasi nëpërmjet tyre ne mund të njohim atë 
pjesë të errët të historisë së popullit shqiptar, pikërisht jo nëpërmjet dokumenteve 
të shkruara por nëpërmjet atyre burimeve që në histori i quajmë“burime gojore”. 
Eshtë për tu vlerësuar fakti që një komb i tërë ka funksionuar dhe ka rregulluar jetën 
shoqërore në këtë formë.Karakteristike është që të ashtuquajturat ligje zakonore, 
rregullonin marrëdhenie nga më të përgjithshmet deri tek me specifi ket, duke çuar 
në nje shoqëri vërtet primitive në mënyrën e jetesës 
4 Kërkime mbi Kanunin e Skëndërbeut, Shkodër, 2000, fq, 5. Xhyher Cani.
5 “Rreth etimiologjisë së gjuhës shqipe”, 1961, “Bul.Usht” nr.2, Cabej Eqerem.
6 Kërkime mbi Kanunin e Skëndërbeut, Shkodër, 2000, fq, 31,  Xhyher Cani.
7 Kërkime mbi Kanunin e Skëndërbeut, Shkodër, 2000, fq,.  Xhyher Cani.
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por shumë më të përparuar se sot për sa i përket kulturës së bashkëjetesës kolektive.
Në kanune sanksionoheshin rregulla të cilat hynin dhe trajtonin apo diktonin 
edhe mënyrën sesi sillej burri me gruan apo detyrimet e përbashkëta dhe pasojat 
që buronin nëse këto detyrime nuk përmbusheshin.Në një studim  personal mbi 
kanunim e Çermenikës, e cila rrejdh nga e drejta  zakonore tëKanunit të Skënderbeut, 
e që porteretizohet si kanuni i Mustë (Mustafa) Ballgjinit,i cili, thuhet në zonë, që  i 
përshtati ligjet e Kanunit të Skënderbeut krahinës sëÇermenikes.Ligje, të cilat trajtonin 
çështje nga më të rëndësishmet e deri tek ato që për ne sot janë të papërfi llëshme si 
psh:“Ligje të veëanta fi llonin në stinën e pranverës, ku jeta kolektive fi llonte dhe 
merrte kuptim më të plotë, sepse kishte detyrime të cilat mund të kryheshin vetëm me 
anë të bashkëpunimit shoqëror si psh:“Sistemi ivaditjes,apo çështje të kufi njve midis 
fshatarëve të rinj që nguleshin në fshat dhe të vjetërve,ëështje pronësie,bese,mikëpr
itje,marrëdhenieve sociale,qëndrimi burrë-grua, detyrimet dhe të drejtat ndaj njeri- 
tjetrit,infi ltrimi në të drejtën zakonore të rregulllave islame etj.Eshtë karakteristike 
për këtë zonë që gratë rrinin në ambjente të izoluara nga burrat (haremi),fëmĳ ët 
fejoheshin që në djep,vajzat martoheshin nëmoshën  9 apo 10 vjecare, këto duken 
hapur që janë diktime nga e drejta zakonore islame.
Duke parë veçoritë dalluese midis kanuneve shqiptare lokale dhe ato fqinje, apo 
funksoinimit njëkohësisht të kanuneve dhe ligjeve të pushtuesve, mund të themi që 
populli shqiptar nuk e humbi kurrë identitein e tĳ , edhe ne kohën kur pushtues të 
ndryshëm, vazhdimisht uzurpuan trojet shqiptare.A evoluoi e drejta zakonore?
Mendoj që ajo (e drejta zakonore) u pasurua me ligje të cilat i diktonte vendi dhe koha, 
por jo “evoluoi”, sepse të themi “evoluoi” do të thotë që këto ligje të ndryshonin në 
kohë dhe hapsirë, por kjo nuk ndodhi, ato mbetën stoike, të pandryshueshme.Aq 
të ngurta në mentalitet saqë akoma dhe sot në shek XXI-të ato tëntojnë të bëhen 
pjesë e jetës tonë. Në zonat më të papërshkueshme si në reliev dhe në mentalitet, një 
pjesë e mirë e këtyre ligjeve zbatohen akoma, por, sot ato bien nëe kontradiktë me 
kohën dhe vendin dhe disa prej këtyre ligjeve janë kthyer në probleme shqetësuese 
për shoqërine shqiptare:“si institucioni i gjakmarrjes”(LaVendeta).Disa studiues të 
huaj, sidomos serbë, pretendojnë që e drejta zakonore shqiptare është pjesë e asaj 
byzantine, ose pjesë përbërëse e së drejtës zakonore Serbe të Car Stefan Dushanit. Ne 
do të paraqesim disa të dhëna të përmbajtjes të dy të drejtave zakonore ku dallohen 
qartë ndryshimet midis tyre.

E drejta zakonore shqiptare E drejta zakonore serbe

Ø Pasqyrojnë raporte shoqërore me 
diferenca klasore jo aq të theksuara. 
Ø Trajton çështje dhe norma që bëjnë 
rregullimin e marrëdhënieve civile, 
pronësi, familjare, proceduriale.
Ø Llojet e dënimeve ndahen në:- dënim 
me vdekje, për vrasje, djegie shtëpie, 
rrënim pasurie, lënia e tokave djerrë edhe 
gjoba. 

Ø Pasqyron vendosjen dhe kulmin 
e marrëdhënieve feudale, shoqëri të 
diferencuara në klasa.
Ø Trajton vetëm cështje penale.
Ø Për sa i përket cështjeve penale të 
dënimeve paraqet huazime nga e drejta 
bizantine.
Ø Parashikon dëmtime me gjymtime 
fi zike si:- vrasje ç’njerëzore për krimë 
të caktuara si: djegie në zjarr, prerja e 
duarve, verbimi, prerja e gjuhës dhe e 
veshëve, damkosja etj. 
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Në fushën e marrëdhënieve të pronësisë
E drejta zakonore shqiptare ka pika takimi me të drejtën romake dhe bizantine, 
sllave etj. Por edhe dallueshmëri sepse në disa norma të kanunit shqiptar nuk njihet 
e drejta absolute e pronës.

Në organizimin shoqëror
Kemi spikatur edhe dallueshmëri e së drejtës zakonore shqiptare duke qënë 
drejtpërdrejt nërefl eksin e shoqërisë në malore dhe të traditave të hershme autoktone. 
Ka qënë i veçantë nga ai i vendeve fqinje, ku në krye qëndron bajraktari (prĳ ës 
ushtarak) dhe evidentohej “instituti i dielmnis”. Katundi ishte njësi administrative, 
kujria quhej pronë  e përbashkët. Bashkësitë krahinore quheshin, Male. 

Në gjykimin e cështjeve
Gjykimi me anë të pleqve dhe kuvendeve me atributet e gjyqësorit, ndeshim personat 
që betoheshin ose thirreshin si dëshmitar (paronikë), gjejmë edhe të caktuar nga 
gjyqi ose të thirruri nga i padituri.

Kanunet në Shqipëri

Përsa i përket ekzistences së fi llimit të funksionimit të kanuneve ka mendime të 
ndryshme si psh. At Zef Valentini e daton pas periudhës mesjetare Arbërore. 
Sipas Edit Durhamit, një albanologe e shkëlqyer, ka thënë se :“ ligjet dhe Kanunet qëi 
atribuohen Lekës janë më të hershme sesa shek XV-të8. 
Ismail Kadare, shkrimtari yne i madh, në studimin e “Eskili, Ky humbës i madh” 
vë në dukje se kjo e drejtë zokanoreështë pjesë e një kodi të lashtë ndërballkanik, 
shumë e ngjashme me të drejtën e vjetër elene, nga koha e Homerit deri në lulëzimin 
e Athinës.  
Disa autorë te tjerë mendojnë që Kanuni ka elemente prehistorikë europian. Të tjerë 
mendojnë që Kanuni vjen nga disa fi se tribal Ilire.

Kanuni i Arbërisë (i Skëndërbeut)
Përmbledhje e normave të pashkruara të së drejtës zakonore të përcjella në traditën 
gojore të popullit, që kanë vepruar në territorin ku shtrihej dikur principata e 
Skendërbeut, në Dibër, Mat, Krujë, Kurbin, Bendë, Martanesh etj. Janë variant i 
Kanunit të Maleve. Tradita gojore e  popullit e lidh kanunin me emrin e Skendërbeut, 
se ishte pikërisht ai, që në përputhje  me kushtet e reja shoqërore ekonomike dhe me 
kërkesat e lu! ës kundër pushtuesve osman (shek XV), bëri ndryshime në të drejtën 
e vjetër zakonore. Kanuni i Skëndërbeut është mbledhur së pari nga studiuesi 
Kahreman Ulqini në vitin ..60 te shek XX-të, dhe në një botim më të plotë nga Don 
Frano Ilia( 1993). Ky kanun përmban shtatë pjesë të cilat janë: familja, shtëpia, 
detyrimet, qeverimi, ndëshkimet, fajet, dëmet dhe kisha. Secila pjesë ka krerët 
përkatës, me gjithësej 3534 nene. Si në srukturë dhe në përmbajtje ai ka ngjashmëri 
të madhe me kanunin e Lek Dukagjinit. Ata të dy së bashku janë pjesë përbërësë e së 
drejtës zakonore shqiptare.

Kanuni i Labërisë
Përmbledhje e normave juridike të pashkruara të së drejtës zakonore të përcjella 
në traditën gojore të popullit të trevës së Labërisë. Ato janë një variant i së drejtës 
8  Some Tribal Origines, Laës and Costums of the Balcanas, (1928), fq, 172. Miss Durham Edit.
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zakonore të shqipëtarve, që kanë vepruar në krahinat  eKurveleshit, Tepelenës, 
lumit të Vlorës të Rrëzomës të bregdetit e më gjerë. Kufi jtë e veprimit të kanunit 
të përcaktuar me saktësi nuk ka, por e drejta zakonore e  labërisë ka një shtrat të 
përbashkët me normat  etjera zakonore, që shtrihen deri në Kosovë. Tradita gojore 
e lidh kanunin e Labërisë me emrin e Papazhulit, themelues ikatundit Zhulat ( 
Gjirokastër) në kohën e pushtimin norman (shek XI-XII), por deri tani kjo mbetet një 
hipotezë e pavërtetuar. Sipas traditës gojore, rreth vitit 1840-1850 në Zhulat u mbajt 
“Kuvendi i Labërisë”, ku u bënë disa reforma në kanunin e vjetër të Papazhulit. 
Këto ndryshime njihen në popull “Shartet e Idriz Sulit”. Ato kishin të benin : 1. Me 
sanksionimin e së drejtës së pronës private, 2. Me të drejtën e zgjidhjes së martesës 
vetëm nga burri pa sjelle si pasojë vrasje, 3. Me pjesmarrjen e gruas jashtë shtëpisë, për 
shfrytëzimin e saj si krahë pune etj. Ndryshimet në kanun pasqyronin marrëdhëniet 
e reja dhe kishin tipare kombëtare, sepse u kundërviheshin reformave të tanzimatit 
të pushtuesve Osman (shek XIX) .

Kanuni i Lekë Dukagjinit
Përmbledhje e normave juridike të pashkruara të së drejtës zakonore të Shqiptarëve 
të përcjella në traditën gojore të malësorëve të mbledhura drejtpërdrejt nga goja e 
popullit, kryesisht në Mirditë nga Shtjefën Gjecovi ne gjysmen e dytë të shek XIX dhe 
në fi llim të shek XX. Materiali i mbledhur rreth Kanunit fi lloi të botohej pjesë-pjesë 
në revistën “Hylli iDritës” nga viti 1913- 1929. Tradita gojore e Kanunit e lidh atë me 
emrin e Lekë. Dukagjinit, bashkëhohësit dhe bashkëlu! ëtarit të Skëndërbeut. Por 
mendimet e studiusve rreth rolit të Lekë Dikagjinit në këtë kanun janë të ndryshme. 
Shtjefën. Gjecovi e fi lloi botimin e materialeve nën titullin “Kanuni i Maleve” çka 
mund të jetë më afër së vërtetës për gjenezën e tĳ  ndonëse mbetet një hipotezë e 
diskutueshme. Kanuni përmban 12-të libra, 24-tër  krere, 199-të nene, 1263 paragrafë. 
Libri i parëi kushtohet kishës dhe mbrojtjes së pronës së saj, librat e tjerëi  kushtohen 
familjes, martesës, trashëgimisë, shtëpisë, pronës, si dhe normave me karakter 
penal e procedurial. Ky kanun ka vepruar në zonat malore sinë Mirditë, Malësinë  
eLezhës, në rrafshin e Dukagjinit, Shalë, Shoshë, Kosovë e më gjerë. Normat juridike 
të mbledhura në KLD kanë karakter të dyanshëm. Ato pasqyrojnë marrëdhëniet 
shoqërore të rendit gjinor, barazinë midis njerëzve por marredhënie të  diferencuara 
shoqërore ekonomike, pabarazinë e gruas me burrin etj. Kanuni zbatohej njëlloj për 
të gjithë malësorët pavarsisht nga besimi fetar. Kanuni i Lekë Dukagjinit shpreh 
origjinalitetin e së drejtës zakonore të shqipëtarëve dhe ka një shtrat të përbashkët 
me kanunet e tjera, ai është monument historik i kulturës popullore në përgjithësi 
dhe asaj juridike në veëanti. Ringjllja e disa normave të kanunit për gjakmarrjen pas 
vitit 1990 është e papajtueshme me “shtetin e së drejtës” që synohet të ndërtohet në 
Shqipëri me legjislacionin e ri bashkëkohor dhe me normat  e moralit të shoqërisë së 
përparuar e të qytetëruar. KLD është përkthyer edhe ne italisht, anglisht, rusisht dhe 
është bërë objekt studimi nga nje varg juristësh dhe etnologësh.

Kanuni i maleve
Variant i veëantëi normave të pashkruara të së drejtës zakonore të shqiptarve të 
përcjella në traditën gojore të malësorëve nga njeri brez në tjetrin. Ato kanë vepruar në 
disa zona të tjera të malësisë së Shqipërise së Veriut si psh. Malësia e Madhe (Shkrel, 
Kastrat, Hot, Grud, Kelmend, Trepsh, Kuë) e deri në Malësinë e Gjakovës (Krasniqe, 
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Gash, Bytyë), në fushën e Kosovës etj. Normat e Kanunit të Maleve, që kanë arritur të 
mbĳ etojnë deri në ditët tona, janë mbledhur pjesërisht, por nuk janë kodifi kuar. Na 
rezulton se përgjithësisht Kanuni i Malësisë ka norma të njëjta me ato të kanunit të 
Lek Dukagjinit. Mirëpo për shkak të zhvillimit të pabarabart ekonomiko- shoqërore 
të krahinave ku ai vepronte ka edhe veçori vendore që mbeten objekt kërkimesh e 
studimesh.

 
Kanuni, e drejta zakonore e pashkruar, në Çermenikë

 Një ndër aspektet e “Kanunit të Çermenikës ( kanuni i Mustë Ballgjinit)  është 
“Sistemi vaditës në Cermenikë”.
Jeta ekonomike dhe shoqërore nëÇermenikë, ndër shekuj, kushtëzohej nga pasuria 
ujore dhe rrjeti vaditës. NëÇermenikë uji është konsideruar dhe konsiderohet kusht 
për ekzistencë dhe administrimi i tĳ  “është detyrë parësorë e pleqësisë”. Të gjithë 
fshatrat nëÇermenikë kanë në brendësi të tyre burime ujore të konsiderueshme të 
shfrytëzuara për pĳ e dhe vaditje, e jo vetëm kaq, por lumi i Rrapunit me pasurinë e 
tĳ  ujore ka shërbyer si burim shprese për jetesë. Kultura e misrit, si drith tradicional 
dhe me peshë në jetën e banorëve gjatë ciklit vegjetativ maj-shtator, ka shumë nevojë 
për vaditje. Duke u vlersuar si i tillë uji shpesh në rrjedhën e jetës është bërë burim 
keqkuptimesh, sherri mes familjeve, lagjeve dhe fshatrave. Për të kaluar këto pragje 
që trazojnë qetësinë sociale, domosdoshmërisht çermenikasit i janë drejtuar kuvendit 
(pleqësisë qëçermenikasit e quanin Dheu). Aty vendosnin rregulla dhe norma, 
njëkohësisht qortime të cilat me kalimin e kohës kanë marrë formën e rregullit dhe 
të ligjit. Në Gurakuq numërohen 11 burime ujore të cilat përdoren me sot. 
Fshati Orenjë mbahet nga disa gurra me ujë të bollshëm si “ Gurra e Shahinit”.
Në Floq dhe Zdrajsh nga “Gurra e Golit” ose “Gurra Mushanja”.
Ujë të bollshëm kanë të gjithë fshatrat që shtrihen në krahë të majtë të luginës si “Lynik- 
Prevall, Kostenjë”, fshatrat Letëm, Koshorisht, e Gizavesh, Librazhd- Katund, pasuri 
të shumtë ujore ka dhe fshati Kuturman. Të tërë fshatrat kanë ngritur kanale vaditëse 
të cilat kanë karakter lokal, dhe i përdor një lagje, por dhe ender zonal. Përdorimin 
e ujit me kujdes nëÇermenik e kushtëzonte dhe përdorimi i tĳ  për të vënë në levizje 
mullinjt e Blojës, si fabrika primitive për të bluar bereqetin. Bashkësia fshatare, ndër 
shekuj, e ka vlerësuar pasurinë ujore si “pasuri e bashkësisë” ku çdo familje kishte 
të drejtë ta përdorte për nevoja, por njekohësisht kjo nevojë ishte e kushtëzuar nga 
detyrimet për ta mirëmbajtur. Historikisht kanalet vaditëse kanë qënë vepra kolektive 
pasi ëdo familje detyrohej të hapte dhe mirëmbante pjesën e tĳ  e cila përcaktohej 
nga sipërfaqia e tokës që dispononte dhe vaditej. Uji vaditës ndahej në“nabetë”ose”  
njësi këto që caktohen nga koha që duhej për të vaditur një dylym tokë. Përderisa 
nëÇermenikë pabarazia për fushën e pronësisëështë e dallueshme, rrjedhimisht toka 
familjare mbahej larg në aspektin e përdorimit të ujit. Kur ka fi lluar ndarja dhe shitja 
e “nabeteve” të ujit, dhe si vlersohej në të tëra fshatrat e Cermenikës, hasen pothuajse 
të njëjtat rregulla në ndërtimin dhe administrimin e ujit.
1. Sipas sasisë së tokës së mbjellë do të hapej pjesa e kanalit ( gjatësisë së kanalit 

në raport me sipërfaqen). Një rregull i tillë ndeshet në disa lagje si Kuturman, 
Gurakuq dhe Zgosht.( çdo familje krenat e arave i hap vetë pa marrë parasysh 
gjatësinë)

2. Në 10 maj të gjithë pjestarët duhet të kenë përfunduar sektorëte kanali*  me qëllim 
që uji të arrĳ ë në krye të parcelave.
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3. Pjesë të vështira të kanaleve, hapen në mënyrë kolektive.
4. Vaditësi pasardhës ishte i detyruar të kontrollonte kanalin për mosmshëmbje dhe 

shtim të sasisë së ujit. 
5. Cdo vaditës duhet të njo! onte para se të përfundontë vaditësin pasardhës. 
Një problem që diskutohej gjatë në prag sezoni ishte :-“ nga do të fi llojë vaditja? 

Nga vaditësi  i   pari nga vjen kanali, apo vaditësi i fundit që prek kanalin?”.
Grupet e interesit llogaritin qëçdo 13 ditë do të bëhëj një vaditje. Një kerkesëë 
tillëi detyronte bujqit të respektonin me rreptësi këtë rregull pasi anomalitë sjellin 
pasoja. NëÇermenikë thuhet “lagështira nuk sjell zi, bereqeti kërkon vap dhe ujë”. 

Respektimi i një rregulli të tillë eleminonte atë që quhet “bishti i ujit” apo kohën që 
duhet të harxhojë uji kur lëviz nga vaditësi i parë tek i dhjeti në rradhë pa vaditur 
kufi tarët.
Rregulla të tilla funksionale kërkonin përkushtim dhe impenjim nga çdo familje, 
nëçdo situatë familjare, apo vështirësitë e çfarëdo lloj natyre. Situata ekzistenciale qëi 
krĳ oheshin çdo familje, kolektivat dhe stina nuk i merrte në konsideratë, prandaj vetë 
familja ndërmerrte veprime rregullatore për të mos sjellë vështirësi në funksionimin 
e sistemit vaditës. 
Nëse dikush nuk plotësonte në kohë detyrimet kolektive “pleqësia” ndërhyn dhe 
vendos saksione si:
1. Punë të detyruar në kanal jashtë kohës së vështirësive
2. Gjobë në të holla 
3. Bereqet që shkon për atë bujq që ka kryer punën. 
I dënuari plotësonte kushtet e dënimit në kohë bereqeti dhe kështu nuk mbetej 
detyrim i pashlyer. Kur dikush shkel këto rregulla, duke prerë punën e vaditësit 
, duke kthyer ujin në pronën e tĳ  jashtë rradhe, menjëherë ndërhynte “pleqësia” 
(dheu) i cili:
 a. të qartësonte rregullin. b. të qartësonte avaritë që sillte ky veprim c. të dënonte 
keqbërësin“në një dylym tokë të mbjellë “ të dëmtonte në çdo kohë 10 m2 bereqet”. 
Çermenika ka shumë fi se të ardhur e të ngulur nëpër fshatra. Familja e ardhur krejt 
natyrshëm bëhej pjestarenë sistemin vaditës.
1. Nëse vendi i të ngulurit ka qënë pronë e dikujt, ai merr “nabetet” e të larguarit 

pa pagesë.
2. Në rast të kundërt “dheu” vendos e bën pjestar me të drejta të barabarta në hapje 

kanali dhe nabet uji.
Shitblerja e ujit në Shqipëri ka fi lluar vonë, madje dhe pas formimit të shtetit të pa 
varur shqiptar. Ramazan Kasa tregon: “ne vitet 1950 kam blerë për nevoja ekonomike 
2 nabet uji. Por rregulli kërkonteqë"nëqo! ëse familja e shitësit shuhej ateherë nabeti 
i ujit të hiqej.”

Konkluzione

E drejta zakonore shqiptare shfaqet në 4 variante kryesore por në brendësi të tyre 
eksistojnë edhe nënvariante të cilat veprojnë në krahina të veëanta. E drejta zakonore 
shqiptare karakterizohej nga të përbashkëta dhe të vecanta në tërësinë e saj. Është fakt 
që ishte eskluzivitet e zonave fshatare, dhe sa më të izoluara ishin ato aq,mëshumë 
e fosilizuan dhe e mbartën atë pa e lënë të evoluojë. U transmetua brez pas brezi si 
formë e mospranimit të ligjeve të pushtuesve të huaj, duke e bërë kështu edhe më 
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të rëndësishme se vet kushtetuta sot. Të zbatosh rregulla të pashkruara por vetëm 
të imponuara nga shoqëra do të thotë që këmi të bëjmë me një shoqër primtive por 
mja!  të disiplinuar dhe të bindur ndaj ' alës e cila ishte ligj. Duke studiuar të drejtën 
zakonore shqiptare kuptojmë që populli shqiptar në pamundësi të krĳ mit të një shteti 
ligjor, i imponoji vetes këto ligje tribale të pashkruara dhe i bëri pjesë të studimeve 
të historianëve shqiptarë dhe të huaj. Një ndër shkaqet e vazhdimit të zbatimit të 
Kanunit, sidomos në zonat veriore të Shqipërsë,  është dhe gjëndja ekonomike e 
rënduar e familjeve. Gjithashtu ndikon edhe moszbatimi i ligjeve të shtetit shqiptar. 
Për të zbehur deri në zhdukjen e zbatimit të Kanuneve duhet një shtet ligjor i cili 
autoritetin e tĳ  ta shtrĳ ë edhe në këtë pjesë të Shqipërisë . 
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Të mësuarit e gjuhëve të huaja, një proces sa kompleks, aq edhe i thjeshtë

Ma. Enkela Gusho Bezati
Shkolla 9-vjeçare “Ptoleme Xhuvani “, Elbasan

Abstrakt

Në  një  këndvështrim shkencor, të  mësuarit ( mësimnxënia ) nënkupton që në  trurin 
e njeriut ndodhin  procese organizative dhe të  shtimit të  informacionit. Arkitektura 
e trurit përshtatet në  këtë  proces, nëse dicka do të  përdoret, përsëritet , provohet 
apo ushtrohet.
Diskutimi në  këtë  rast shtrohet në  mësimin e gjuhëve të  huaja. Kur dhe kush mund 
të  mësojë  më  së  miri një  gjuhë  të  huaj?  Si mund të  ndihmohet në  këtë  proces? A 
është vërtetë e pamundur për disa dhe thjesht një lojë për disa të tjerë? A ka modele 
apo shembuj që duhen ndjekur ?
 Fillimisht duhet theksuar se kush  dëshiron të  mësojë  një  gjuhë  të  huaj, duhet të  
bashkërendojë  njohuritë  e  reja me përditshmërinë  e tĳ , të  fl asë  sa më  shumë  që  të  
jetë   e mundur, të  zbulojë  mekanizmat vetjake apo mënyra të  personalizuara të  të  
mësuarit, të  shfrytëzojë  të  gjitha shqisat dhe c’është  më  e rëndësishmja, të  përsërisë  
vazhdimisht.
Por cilët konsiderohen më të suksesshmit në këtë proces?
Ky përcaktim varet nga ajo se cfarë ne kuptojmë me” të mësuarit e mirë të një gjuhe 
të huaj”. Studiuesit sot kanë mbërritur në përfundimin që të mësuarit në një moshë të 
re përbën me siguri një avantazh. Kjo vlen vecanërisht për të mësuarit e gjuhës me një 
shqiptim autentik.
 Por ka edhe nga ata studiues , të cilët janë të mendimit se mësimi i një gjuhe të huaj 
duhet të fi llojë vecanërisht në një moshë të caktuar, për të fi tuar bashkë me gjuhën e re 
edhe shqiptimin autentik e më konkretisht këto procese duhen fi lluar para moshës së 
pubertetit ose edhe më herët. Por, nëse ekziston një e ashtuquajtur “fazë kritike”, kjo 
mbetet një tezë e kontestuar.

Keywords: Foreign languages, successful process.

Hyrja

Në  kohët që  jetojmë , zotërimi i më  shumë  se një  gjuhe të  huaj, ë shtë  domosdoshmëri, 
është  mekanizëm  suksesi në  kushtet e globalizimit të  kudodëgjuar e kudopërmendur, 
është  një  urë  solide komunikimi të  kudokryer, është   “ asi nën mëngë ” në  situatat 
jo rrallëherë  të  vështira.
Por  shpesh, të  rriturit diskutojnë  apo shtrojnë  pyetje në  lidhje me atë  që  e quajnë  
proces të  shpejtë  të  të  mësuarit nga ana e fëmĳ ëve, e konkretisht atë   të  të  mësuarit 
shpejt të  një  gjuhe të  huaj.
Shpjegimi i vetëm “ amator “ qe i japin është  : “ Janë  të  vegjël, e kanë  mendjen të  
freskët, të  palodhur “. Por në  qo! ë  se do të  tentonim të  shihnim pak përtej këtĳ  
“justifi kimi “ , do të  kuptojmë  që   edhe të  rriturit mund të  mësojnë  nga përvoja e 
fëmĳ ëve e madje edhe nga teknikat e tyre “ të  natyrshme “ të  të  mësuarit gjëra të  
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reja  dhe t’i përvetësonin e t’i shfrytëzonin  ato në  favorin e tyre .
 *Fëmĳ ët mund të  imitojnë  më  mirë  tingujt
Fëmĳ ët kanë  vërtet disa avantazhe gjatë  të  mësuarit të  një  gjuhe të  huaj. Së  paku 
këtë  e dinë  shumë  mirë  edhe studiuesit, të  cilët janë  të  mendimit se fëmĳ ët 
janë  në  një  “ super “ gjendje, të  dallojnë  dhe më  pas të  imitojnë  tingujt. Pra, ata 
mësojnë  se si tingëllon një  gjuhë  e huaj. Në  të  kundërt të  rriturit janë  tashmë  
të  mësuar dhe përshtatur me gjuhën e tyre amtare. Dhe kjo ua vështirëson atyre të  
mësuarit e tingujve të  rinj.
 *Lidhjet e krĳ uara në  tru 
Parimisht është  mirë , të  mësosh gjëra të  reja me një  tru “ të  ri “, pasi procesi i 
ndërveprimit dhe lidhjes së  qelizave nervore dhe trurit kryhet më  shpejt dhe më  
thjesht. Gjithashtu edhe për të  folurit e një  gjuhe janë  të  domosdoshme ndërlidhje 
të  caktuara në  tru.
Por, studiuesit , në  një  pikë  janë  të  gjithë  të  një  mendimi:  Sa më  shumë  të  
dëgjohet një  gjuhë  e huaj dhe sa më  shumë  të  tentosh ta fl asësh, aq më  mirë  do të  
mësohet ajo, pavarësisht se ne cfarë “ terreni” kryhet ky proces.
Por para së  gjithash, tento ta fl asësh një  gjuhë  të  re, tërësisht i  pakompleksuar.
 *Fëmĳ ët mësojnë  gjuhë  të  huaja me duar dhe këmbë , të  rriturit me kokë .
Fëmĳ ët reagojne shpesh në  mënyrë  shumë  kureshtare dhe tërësisht pa paragjykime 
gjatë  të  mësuarit një  gjuhë  të  re, ndërkohë  që  të  rriturit fokusohen më  shumë  
dhe i  kthehen vazhdimisht të  mësuarit të  ' alëve të  reja, strukturave dhe ndërtimit 
të  ' alive apo koncepteve të  një  gjuhe të  huaj.
Fëmĳ ët mësojnë  duke luajtur dhe imituar, të  rriturit në  të  kundërt përpiqen ta 
mësojnë  një  gjuhë  të  huaj në  mënyrë  analitike dhe me ndihmën e rregullave të  
qarta (eksplicite ).
 *Fë mĳ ët mësojnë  duke luajtur, a është  e mundur kjo ?!
Po  madje shumë  mirë  ! Nëse gjatë  mësimdhënies përdor si  duhet mundësitë  e të  
mësuarit përmes lojërave dhe nëse pavarsisht qëllimit të  të  mësuarit një  gjuhë  të  
huaj, nuk humb asnjëherë  nga sytë  edhe kenaqësinë  e lojës, kjo do të  ishte vërtet 
e mundur.
Shpesh loja dhe të  mësuarit shfaqen si nje ci!  kundërshtarësh. Njëra i  përket 
aktivitetit të  kohës së  lirë  apo fëmĳ ërisë , tjetra aspektit serioz të  jetës. Por lojërat 
nuk janë  në  asnjë  mënyrë  vetëm për fëmĳ ët. Gjithashtu gjatë  lojërave mund të  
mësohet shumë  mirë . Vec kësaj të  mësuarit duke luajtur mund të  jetë  shumë  i  
larmishëm dhe gëzimplotë .
Cfarë  dimë  ne për lidhjen mes lojërave dhe të  mësuarit ? Dhe si mund ta shfrytëzojmë  
këtë  njohuri në  mësimin e gjuhës së  huaj ?
Fëmĳ ët  mësojnë  me anë  të  të  gjithave shqisave, përmes dëgjimit, nuhatjes, të  
shĳ uarit, të  ndjerit, të  parit, si edhe përmes  të  kënduarit, të  folurit dhe të  qeshurit.
Kryesore është , fëmĳ ët zbaviten dhe e mësojnë  një  gjuhë  të  huaj natyrshëm, pa ndjerë  
presionin apo detyrimin e të  mësuarit këtë  gjuhë  të  re. Dhe në  këtë  këndvështrim, 
loja në  procesin e të  mësuarit është  shumë  e dobishme. Tek e fundit gjatë  lojës 
provohet intensivisht, si do të  realizohet p.sh kontakti me sende te ndryshme, sfi dat, 
bashkëlojtarët etj. Loja dhe të  mësuarit në  asnjë  rast nuk e përjashtojnë  njëra-tjetrën, 
përkundrazi. Të  mësuarit është  vecanërisht  i qëndrueshëm , nëse shoqërohet me 
emocione pozitive. Të  ushtruarit gjatë  lojës ka kështu mundësitë  më  të  mira për 
t’u fi ksuar dhe ruajtur sa më  gjatë  në  tru.
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Disa kë shilla të  thjeshta se si të  mësojmë  më  lehtë  një  gjuhë  të  huaj

.  Udhëtoni drejt vendeve ku fl itet gjuha që  ju po mësoni.

. Dëgjoni cd në  gjuhë  të  huaj dhe këndoni bashkë  me to.

. Luani me rimat në  krĳ ime të  thjeshta. Të  rimosh është  vërtet zbavitëse.

. Filloni të  emërtoni në  gjuhë  të  huaj sende të  përditshmërisë  suaj, duke fi lluar që  
nga shtëpia apo dhoma juaj.
. Kontaktet e rregullta me familje apo fqinjë  që  fl asin gjuhë  të  huaja , përbën 
avantazh. Por jo vetëm kaq, sot në  kohën e internetit, këto lloj kontaktesh në  
“formatin virtual “ nuk përbëjnë  më  asnjë  problem. 
. Filloni të  lexoni libra artsitikë  në  gjuhë  të  huaj, e këtë  përvojë  niseni me libra për  
fëmĳ ë . Janë  lehtësisht të  kuptueshëm dhe pse jo, edhe zbavitës.
. Së fundmi, dashuroni gjuhën që po mësoni. Gjërat e bëra me pasion e kanë suksesin 
të garantuar. 

Përfundimi

Një  mësimdhënie e mirë  e gjuhës së  huaj duhet të  marrë  parasysh këto premisa. 
Gjithsesi dicka është  e padiskutueshme , si tek fëmĳ ët , ashtu edhe tek të  rriturit, 
kënaqësia e të  mësuarit gjuhë  të  huaja dhe njohja e kulturave të  reja, përjetohet po 
njësoj, po aq bukur dhe me intensitet.
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Punët me projekte në gjimnaz

Xhyhere Arifaj
Shkolla e Mesme e Bashkuar Katund i Ri Durrës

Abstrakt

Qëllimi i studimit është të vëzhgohet si ndikojnë te nxënësit projektet kurrikulare, sa ndikon 
numri  i orëve të projekteve në nxitjen për punë kërkimore e të pavarur të nxënësve të 
gjimnazit. Punët me projekte janë për nxënësin: kënaqësi e sukses, apo bezdi, lodhje e 
“copy paste”?
Rruga që do të ndiqet në këtë punim janë vëzhgimet, që vĳ në nga përvoja   në mësimdhënie 
si dhe do të jenë, intervista e anketa të bëra në shkolla rurale  të Durrësit. Për kampion do të 
intervistohen nxënës  maturantë për arsye se kanë më tepër përvojë në punët me projekte. 
Janë  të ngarkuar me provimet e maturës shtetërore e dinë të japin një mendim më real për 
ngarkesën e tyre me projekte, apo me lënde që i kanë provim të maturës.Ata dinë dhe mund 
të japin qëndrimet e tyre pa rezerva e pa komplekse, ndryshe nga nxënësit e klasave me 
të ulëta që mund të jenë më të ndrojtur. Janë, gjithashtu, edhe  më të a! ë për t’u shprehur 
në intervista . Për anketën do të merren nxënës të klasave 10, 11, 12. gjithësej 100 nxënës,  
pikërisht  më tepër me  nxënës  të klasve 10, 11, sepse janë më të lirshëm në anketa me shkrim 
sesa në intervista me gojë.  Është zgjedhur  Shkolla e Mesme e  Bashkuar “Katund i Ri “, 
sepse në këtë shkollë vĳ në nxënës nga shumë fshatra  të kësaj komune që nga Sukth- Katund, 
Juba, Rrushkull, Fllakë, Bishtkamzë, Qerret, Katundi i Ri  etj, gjithashtu për arsyen e njohjes 
më të mirë të nxënësve.       Gjatë punë  kemi ndeshur në qëndrime  e opinione të ndryshme 
si nga nxënësit ashtu edhe nga mësuesit. Kemi diskutuar e debatuar shpesh për këto orë 
deri edhe në pyetjen: A thua është më mirë të mos ishin fare, por edhe kemi duartrokitur  
me entuziazem, kur kemi realizuar orë të suksesshme të punëve me projekte. Nisur nga kjo 
gjendje e problemit detyrimisht na lindin shumë pyetje neve si mësimdhënës, që edhe puna 
të bëhet edhe nxënësi të jetë i kënaqur nga lodhja e tĳ  e me punën e tĳ 
Duke e ditur se projektet kurrikulare janë ato punë të cilat zhvillojnë te nxënësit a! ësitë e 
domosdoshme.Të tilla si: Të menduarit kritik, të menduarit logjik, a! ësinë komunikuese, 
menaxhuese, organizuese, a! ësinë e nxënësve për të punuar në grup, si dhe stërvitjen 
e nxënësit për të mbajtur qëndrim etiko-social, etj.  Me punën tonë huluntuese, bazuar në 
vëzhgime, intervista e anketa do të shohim sa vlerësohen punët me projekte nga nxënësit 
si dhe sa arrihet qëllimi e funksioni i tyre, jo vetëm gjatë procesit mësimor, por edhe më tej.
Gjithashtu, duke ditur mungesën e burimeve të informacioneve për nxënësit e zonave rurale  
edhe të vendit tone në përgjithësi me sa vështirësi i realizojnë nxënësit këto orë.Si çdo gjë e re, 
e cila ka vështirësitë e veta që vĳ në nga mosnjohja e nga mungesa e përvojes edhe projektet 
kanë vështirësitë e veta si nga ana e mësuesve ashtu edhe nga ana e nxënësve.Nga viti në vit 
nxënësit krĳ ojnë përvojë, duke sjellë larmi temash e duke u nxitur për punë të reja më të arrira, 
ose ndodh që të përsërisin ato të një viti më parë pa asnjë përmirësim a ndryshim.Studimet 
lidhur me projektet kurrikulare janë të pakta, por në revisten “ Mësuesi” herë pas here lexojmë 
shkrime për punët me projekte. Mësues nga shkolla dhe zona të ndryshme të Shqipërisë kanë 
sjellë përvojat e tyre të suksesshme në shumë shkrime e botime.Me këtë studim mund t’ju 
paraprĳ më studimeve të mëtejshme nga hulumtues a studentë në të ardhmen.    

Fjalët kyçe: Projekt kurrikular. Punë me projekte, Punë me grupe Projekt ndërlëndor.
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Hyrje

Në shkollat tona, me kurrikulën e re të gjimnazit, janë planifi kuar nga hartuesit  
e programeve mesimore mja!  orë në funksion të projekteve kurrikulare, ose siç 
quhen  thjesht nga mësuesit e nxënësit: puna me projekte. Këto punë me projekte 
kanë rëndësinë dhe vendin e tyre në gjithë kurrikulën dhe në tërë procesin e gjatë të 
mësimit. Nxënësit  e gjimnazit bëjnë në çdo lëndë  projekte . Minimalisht një punë 
me projekt për 18 orë mësimore në çdo lëndë, që i bie të bëjë projekte  pothuajse në 
çdo  javë. Ndërkohë që atyre u duhet të bëjnë edhe plot detyra të tjera e të mësojë 
mësimet 
Për të bërë një projekt nxënësit i duhet, jo vetëm një kohë e konsiderueshme,  por 
dhe mjete të ndryshme të shumta që duan edhe kohë të gjenden, por edhe kushtojnë, 
qofshin këto fotokopje, printime, postera, video, disqe, usb e mja!  mjete të tjera. 
Nxënësit  shpesh e shprehin shqetësimin e tyre për këtë.
Si nxënës  gjimnazi, në moshën që janë,  kanë edhe angazhime të tjera  familjare. 
Pra, sipas tyre,  për to është mbingarkesë e madhe një normë e tillë, e detyrimisht do 
i  bëjë nxënësit të gjejnë rrugë sa më të shkurta për të kryer këto projekte, që janë të 
detyrueshme për ta. 
Gjatë punë  kemi ndeshur në qëndrime  e opinione të ndryshme si nga nxënësit 
ashtu edhe nga mësuesit. Kemi diskutuar e debatuar shpesh për këto orë deri edhe 
në pyetjen: A thua është më mirë të mos ishin fare, por edhe kemi duartrokitur  me 
entuziazem, kur kemi realizuar orë të suksesshme të punëve me projekte. Nisur nga 
kjo gjendje e problemit detyrimisht na lindin shumë pyetje neve si mësimdhënës, 
që edhe puna të bëhet edhe nxënësi të jetë i kënaqur nga lodhja e tĳ  e me punën e tĳ 

Çfarë është një projekt kurrikular?

Projekti kurrikular1  është një përpjekje  për t’i dhënë zgjidhje një situate, së cilës 
nxënësit nuk i gjejnë dot përgjigje të gatshme dhe për të cilën duhet të rrëmojnë në 
njohuritë e nxëna shkollore.
Projektet kurrikulare janë edhe metodë për përvetësimin e njohurive të reja. Me 
qëllim përfshirjen e nxënësve në marrjen e njohurive të reja si dhe motivimin e tyre 
në kërkimin e informacioneve dhe gjetjeve të reja që i nxisin interesimin dhe dëshirën 
e tĳ  për të njohur e zbuluar sa më shumë gjëra të reja.
Projektet kurrikulare janë edhe  pjesë e përpunimit të njohurive të njohura 
nga nxënësit.  Një projekt kurrikular nuk reduktohet thjesht në sistemimin e 
informacioneve të qëmtuara në tekstet shkollore dhe në burime të tjera. Thelbi i një 
projekti është origjinaliteti.
Një projekt për ndotjen e ujit të pĳ shëm do të dilte i paarrirë, në qo! ë se do të rëndiste 
vetëm karakteristikat e këtyre ndotjeve dhe dëmet përkatëse. Analiza kimike, 
natyrisht jo shteruese, e ujit të pĳ shëm të komunitetit, si dhe ndërmarrja e veprimeve 
për të ndryshuar gjendjen do të përbënin origjinalitetin.
Drejtimi i një projekti kurrikular  është zbatimi i informacioneve. Niveli më i lartë 
i zbatimit është nxitja ose arritja e ndryshimeve përmirësuese. Projekti për ujin e 
pĳ shëm mund të synojë ndërgjegjësimin komunitar përmes posterave ose edhe 
debateve komunitare. Një projekt për llojet e trëndafi lave mund të përfundojë me 
mbjelljen e tyre në shkollë.
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Studim në Shkollën e Mesme të Bashkuar Katund i Ri, Durrës
Analiza e studimit

Analiza e të dhënave të mbledhura nga intervistat
Opinionet, vlerësimet e gjykimet e nxënësve të intervistuar, mund t’i ndajmë në dy 
grupe.
Në grupin e parë nxënësit që i shohin projektet si një punë e dobishme e mirë për 
nxënësit, si një punë që e bëjnë me dëshirë e kënaqësi.
Më konkretisht  projektet i shohin kështu:
o Si një mundësi më shumë, për tu përshtatur me kërkesat në shkollën e lartë për 
të ardhmen e tyre.
o Si punë të bukura.
o Si ndihmëse për provimin e Maturës Shtetërore.
o Si sprova për a! ësitë e nxënësve. 
o Si punë që të ndihmojnë në mësime.
o Si mundësi për të fi tuar kredite.
o Si punë mirëinformuese.
o Si punë që sjell kënaqësi e të çlodh.
o Si punë që të bën të ndihesh i suksesshëm.  
o Si punë që në disa lëndë më pëlqen të bëj sa më shumë projekte e në disa të 
tjera jo. 
Ndërsa në grupin e dytë nxënës që e shohin punën me projekte si mundim, lodhje, 
bezdi e “copy paste”. 
Më konkretisht nxënësit shprehen kështu:
o Si një detyrim a urdhër nga lart.
o Si punë që jo gjithmonë i pëlqejnë”.
o Si mundim i madh për të gjetur  materiale për projektet që s’dinë të mbarojnë 
ndonjëherë.
o Si punë të vjedhura e aspak punët tona.”
o Si punë e padëshiruar”.
o Si punë më të vështira se testet.
o Si gjëja e fundit që dëshiroj të bëj me këtë ngarkesë të madhe, si maturantë që 
jemi.
o Si një punë ku duhet  të humbasësh shumë kohë për asgjë.
o Si punë në grup ku detyrat e disa të tjerëve i bëj unë e kjo me sjell lodhje e 
mërzitje”.
o Si punë të tmerrshme se duhet të shkruajmë me orë të tëra.”
o Si punë shumë të lodhshme, se ato kërkojnë shumë punë, për të gjetur 
informacione, ku shumica e tyre duhen gjetur në internet e ne nuk kemi mundësi 
për t’i siguruar”.

Analiza e të dhënave të mbledhura nga anketa

Nga të dhënat që kemi përpunuar mbi anketën kemi këto përfundime: 
Në 100 anketues, 61 janë femra e 39 janë meshkuj. Nga këto nxënës 37 janë në klasen e 
X,  41 janë në klasen e XI, 22 janë në klasën e XII. 58 nxënës janë të profi lit matematikë  
42 nxënës të profi lit letërsi.Vendbanimi i tyre: 43 me banim në Sukth- katund, 19 me 
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banim në Qerret, 31 me banim në Katund i Ri,1 me banim në Fllake, 1 me banim në 
Bishtkamëz, 2 me banim në Jubë.2 me banim në Durrës e 1 në BulqizëNga të gjithë 
të anketuarit 99 nxënës  bëjnë projekte, ndërsa 1 nxënës nuk bën projekte.Lëndët 
në të cilat bëjnë projekte janë: letërsi, gjeografi , edukim për karrierën, matematikë, 
teknologji, shkencë, histori, informatikë, anglisht, frengjisht, biologji, sociologji, etj.
Projektet, për 5 nxënës  janë të bukura. Janë tërheqëse për 15 nxënës. për 23 nxënës 
janë të shpeshta. për 26 nxënës janë interesante. për 5 nxënës janë të thjeshta.  për 10 
nxënës  janë të mërzitshme. për16 nxënës  janë të lodhshme.  Grafi kisht do të kishim 
këtë pamje.
Nxënësit shprehen se, pasi kanë përfunduar një projekt ndjehen  ;
13 nxënës më të zotët;
34 nxënës më të kënaqur;
28 nxënës më të suksesshëm;
16 nxënës më të çlodhur;
9 nxënës më të lodhur.
Nxënësit, për këtë pyetje,  shprehen edhe me ' alë të tjera si: më të zbavitur, më të 
shkathtë, më të sigurtë, intelegjentë, më të ditur, më të plotësuar, më të lehtësuar, 
më të informuar, më të mirëinformuar, etj .Gjë që tregon për arritje të objektivave, 
për përfi tim të a! ësive, që nxënësit i marrin  me anë të projekteve kurrikulare.
Sipas anketës punojnë në grup 22 nxënës. Punojnë në mënyrë individuale 30 
nxënës. Punojnë edhe në grup edhe në mënyrë individuale sipas lëndëve  gjithësej 
48 nxënës.
Pyetjes, nëse i ndihmojnë të tjerët në punët e tyre i janë përgjigjur me po 43 nxënës.
kurse me jo 57 nxënës. Pra 57% e nxënësve punojnë vetë pa ndihmën e te tjerëve. 
Kanë nevojë për ndihmën e të tjerëve 43% e të anketuarve. 
Personat që ju ndihmojnë në punët e tyre janë:shokët, prindërit, kushërinjtë, të afëmit, 
mësuesit, pjestarët e grupit, komuna me fotokopje e formate A4, etj. Kjo tregon për 
një interesim që kalon nxënësit e që nxënësi e transmeton te të tjerët.   
Literatura, sa është e mundur të gjendet, për një shkollë fshati, me kushtet aktuale 
që ata kanë?
8 nxënës e gjejnë  gjithmonë. 35 nxënës e gjejnë zakonisht. 28 nxënës e gjejnë  
mja  ueshem. 20 nxënës e gjejnë  ndonjëherë. 6 nxënës e gjejnë fare pak. 3 nxënës 
nuk e gjejnë  asnjëherë. Do të thotë se mja! on që nxënësi  të ketë dëshirën për të 
kërkuar se gjen  patjetër mjetet që i duhen për punë me projekte.
Pasi nxënësit kanë përfunduar një detyrë të tillë ju lindin ide dhe mendime të tjera 
86 nxënësve. Nuk ndodh kjo gjë me 13 nxënës.të dyja 1 nx. 
Ndaj,  mund të mendojmëe se puna me projekte e nxit  nxënësin për punë të 
pavarur e krĳ uese, në masën më të madhe, pra 86%  kurse për 13% të nxënësve 
nuk nxiten për punë.
Nisur nga këto mendime e ide të reja që nxënësit kanë, marrin nisma për ta shtrirë 
me tej punën e tyre edhe jashtë klase e jashtë orës së mësimit 54 nxënës. pra 54% e të 
anketuarve.
Nuk  marrin nisma për ta shtrirë më tej punën e tyre edhe jashtë klase e jashtë orës 
së mësimit 46 nxënës.
Sa mbështeten nxënësit nga ana e mësuesve në idetë e reja gjatë punës? 88 % e 
të anketuarve gjejnë gjithmonë mbështetje, kurse për 12% kjo varet nga mësuesit. 
Lidhur me shpeshtësinë e punëve me projekte, të anketuarit shprehen : I bie të bëjnë 
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projekte  në çdo jave 13 nxënës, çdo 2 javë 45 nxënës, çdo 3 javë 14 nxënës, çdo muaj 
22 nxënës, varet nga lënda 6 nxënës.
Përsa i përket vlerësimit 15 nxënës janë dakort e 85 nxënës nuk janë dakort me 
vlerësimin 10 % që është aktualisht.
Pra 85% e nxënësve të anketuar  nuk janë për vlerësimin me 10 % për projektet 
kurrikulare. 
Sipas tyre do ishte mirë një vlerësim tjetër  si më poshtë:  Të vlerësohen  me 20% për 
22 nxënës, me 20-30%  për 1 nxënës, me 25%   për 8 nxënës, me 30%    për 30 nxënës, 
me 40%   për 8 nxënës, me 50%    për 12 nxënës, me 80%  për 1 nxënës.
Së fundmi: pyetjes, që është edhe një nga tezat e studimit tonë, i janë përgjigjur 
nxënësit si më poshtë:
Projektet janë punë e pavarur kërkimore me sukses  për 57 nxënës, ndërsa janë 
lodhje e copy paste për 30 nxënës. të dyja për 13 nxënës.
Që e thëne me përqindje do të kishim 57% e  të të anketuarve  i shohin projektet 
kurrikulare si punë që të nxisin për punë të pavarur e kërkimore e që të çojnë në 
sukses. Për 30%e të të anketuarve  janë punë që të lodhin e që më shumë janë kopje 
sesa punët e tyre. Për 13% të të anketuarve  janë të dyja edhe sukses, edhe lodhje, 
edhe puna jonë, edhe kopjim.
Ata shprehen se ndihen më të mirëinformuar pasi kanë punuar mbi një projekt, gjë e 
cila do të thotë se nxënësit, projektet kurrikulare  i shohin më tepër si një mundësi për 
të marrë informacione të reja sesa si një punë me të cilën mund të zgjidhin një situatë 
problemore. Ata shprehen më së shumti, se projektet për to janë interesante, po ashtu 
edhe  të shpeshta, për aq nxënës sa janë tërheqëse për aq nxënës janë edhe të lodhshme.

Përfundime

Pas hulumtimit të bërë dalim në përfundimin se:
Ø Punët me projekte  ndikojnë në nxitjen dhe interesin e nxënësit për punë kërkimore 

e të pavarur.
Ø Nxënësit, pasi kanë mbaruar me sukses një punë me projekt, ndihen më të 

plotësuar e më të informuar rreth temave për të cilat bëhen punët me projekte, 
por gjithashtu ndihen të lodhur e të bezdisur kur kjo punë e ky projekt nuk ka 
shkuar ashtu siç duhet.

Ø Punët me projekte jane punë, të cilat nxisin konkurencën mes grupeve të nxënësve 
për gjetjen më të mirë e për punën më të sukseshme.

Ø Punët me projekte janë punë, të cilat nxisin nxënësit për të kërkuar ndihmë te 
familjarët e tyre, te të afërmit e te shoqëria .

Ø Punët me projekte janë punë, të cilat nxisin nxënësit me ide të reja e për veprimtari 
të ndryshme që  kanë të bëjnë jo vetëm me ata vetë, por edhe me komunitetin ku 
nxënësit banojnë.

Ø Punët me projekte janë punë, të cilat kur kanë mbingarkesë çojnë në lodhje, në 
vështirësi ose mosbërjen e tyre, aq sa nxënësit ta cilësojnë një punë me projekt më 
të vështirë se një testim.

Ø Punët me projekte janë punë, të cilat nxisin nxënësit për të zgjedhur tema e për të 
përcaktuar vetë edhe  raportin e punës së tyre, por që herë- herë ngelin te punët që 
kanë bërë në vitin e kalur, duke rënë në përseritje, pa sjellë asgjë të re me punën e tyre.

Ø Punët   me projekte janë punë, të cilat nxisin nxënësit për të bërë  punë kërkimore 
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e të pavarur, por edhe për të kopjuar punën e të tjerëve e informacione nga 
interneti, thjeshtë për të dorëzuar një detyrë të përfunduar. .

Ø Punët  me projekte  ndikojnë në nxitjen dhe interesin e nxënësit për punë 
kërkimore e të  pavarur kur punojnë në grup e detyrat ndahen sipas mundësisë 
e dëshirës. Kur nuk maten me kontributin e secilit nxënës  por me qëndrimet e 
rëndësinë që ai u kushton.

Ø Projektet  kurrikulare janë edhe punime të ashtëquajtura në grup ku njëri nxënës 
punon e poshtë nënshkrimit të tĳ  vihen edhe emrat e grupit, ku faktikisht as 
temen e projektit ata nuk janë interesuar  ta dinë.

Ø Projektet kurrikulare  zënë vend shumë të rëndësishëm në procesin mësimor, 
duke qenë se bëhen  në çdo lëndë, për nxënësit  një punë e tillë është kënaqësi që  
mund të kthehet shumë lehtë në bezdi.

Rekomandime

Nisur nga përvoja  me orë të ndryshme projektesh, herë të suksesshme e herë 
të paorganizuara mirë, nxitur nga opinionet e mendimet e nxënësve, dhe pas 
hulumtimit të bërë për studimin, mund të themi se :
ü Çdo mësues që ka në planin e tĳ  orë për projekte duhet të mendojë mirë për 

organizimin e drejtimin e atyre orëve, të bëjë planifi kimin e duhur duke i orientuar 
nxënësit drejt pikësynimeve konkrete, që edhe rezultati të jetë konkret.

ü Eshtë mirë që të njihen mundësitë e kushtet e nxënësve me të cilët do të punohen 
ato orë, pasi nxënësit shprehen se kushtet në fshat nuk janë shumë të favorshme 
për vetë mentalitetin që fshati ka.

ü  Eshtë e domosdoshme të percaktohet një masë a vlerë që të jetë e përballueshme 
për nxënësin sipas a! ësisë e mundësisë  së tĳ  në realizimin e këtyre orëve që dhe 
vlersimi të jetë motivues për nxënësin e jo frenues.

ü Duhet marrë edhe mendimi i nxënësve  për përcaktimin e temave që ata të bëjnë 
një punë me kënaqësi e jo vetëm me detyrim.

ü Mësuesi me përgjegjësinë e me taktin e tĳ  e ka në dorë nëse punët me projekte 
janë për nxënësin bezdi apo kënaqësi, nëse do të jenë copy paste apo sukses.

ü Mësuesit kanë liri e tolerancë në përcaktimin e temave, kështu që ata duhet të 
dinë ta perdorin atë liri  në të mirë të organizimit të punës, për nxënësit e për 
punën e tyre .

ü Të shikohet me shumë kujdes numri i orëve në dispozicion  për projektet 
kurrikulare që nxënësit të mos mbingarkohen  e kur është e mundur, të bëhet një 
shtrirje në kohë të përshtatshme me  afatet,  për nxënësit e për kushtet e tĳ  . 

ü Jo gjithmonë gjetjen e  literaturës a informacionet  t’ja lërë në dorë vetëm  nxënësit 
apo tw kwrkojw si burim tw vetwm internetin, por  të bashkëpunojë me të, në çdo 
kohë, sidomos, duke marrë parasysh edhe vështirësitë e tĳ .
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Lu  a me detyrat e shtëpisë apo me detyrat që duhen bërë

Alban Karakaçi 
Mësues në Shkollën 9-vjecare “Muhamet Hasmujaj”

PhD (C.) Dea Karakaçi
Mësuese në Gjimnazin “Sherif Hoxha”

Abstrakt

Ky punim synon të trajtojë dhe të analizojë një prej debateve më të rëndësishme që po 
zhvillohet në fushën e arsimit në Europë dhe më gjërë, atë mbi reformimin apo heqjen fare të 
detyrave të shtëpisë, duke u munduar ta sjellë atë edhe në kontekstin tonë. Pak fl itet në vendin 
tonë mbi këtë debat, e mesa duket edhe këtë herë presim, që formula të na vĳ ë nga jashtë, 
duke harruar se mjetet që ne përdorim janë të mbrujtura me një identitet i cili mund të na 
krĳ ojë reaksione me rezultate të padëshirueshme.Debati mbi detyrat e shtëpisë zhvillohet të 
paktën prej afro një shekull, e studime të shumta janë zhvilluar mbi rolin e tyre duke i trajtuar 
ato në aspektin kombëtar, etnik, formues, me të mirat dhe të metat që burojnë prej tyre. Në 
përgjithësi, të gjithë bien dakort se roli i tyre në formimin e shprehive strukturore akademike 
apo a! ësive manazhuese,është i rëndësishëm por në të njëjtën kohë, zërat se ato duhen hequr 
sa vĳ në e shtohen. Sado që të duket e çuditshme, janë prindërit muri me të cilin po përballen 
detyrat e shtëpisë, arsyet që ata sjellin janë nga më të ndryshmet, por në realitet të gjitha 
mund të grupohen vetëm në një. Dëshira për të kontribuar në formimin akademik të fëmĳ ëve 
të tyre dhe pamundësia që rritet çdo ditë e më tepër për të realizuar këtë qëllim. Kultura e 
menazhimit të kohës dhe veprimtarive në shtëpi ka ndryshuar. Sot  është më se zakonshme 
që prindërit dalin herët në mëngjes për t’u kthyer pas 9-të apo 12-të orësh dhe përballja me 
realizimin, ndihmën apo kontrollin e detyra të shtëpisë të femĳ ëve të tyre, do të ishte gjëja e 
fundit që ata do të dëshironin të bënin. Të heqësh detyrat e shtëpisë apo të bësh dëtyrat që 
të takojnë është pyetja: Rasti i Finlandës apo konkluzionet e OECD-së, tregojnë qartazi se 
zhvillimi ekonomik, investimet në fushën e arsimit, kualifi kimi i mësuesave, raporti nxënës-
mësues, vlerësimi monetar i mësuesave të kombinuara drejt, ulin presionin mbi fëmiĳ ët dhe 
prindërit, duke dhënë rezultate të larta në edukimin akedemik të tyre. 

Fjalët kyçe: Detyrë shtëpie, fëmĳ ë , prind,arritje akademike, reformë. 

Hyrje

Qëllimet pedagogjike dhe roli i detyrave të shtëpisë, qëndron në formimin strukturor 
dhe jostrukturor të nxënësve. Në qo! ë se i pari i është nënshtruar reformimeve duke 
kaluar nga ripërsëritja e koncepteve të trajtuara, brënda kornizës struturore dhe 
paraqitjes së tyre në detyrat e shtëpisë tek ndërveprimi, operimi në fusha, disiplina 
dhe përdorimi i koncepteve dhe informacioneve të cilat jo gjithmonë janë trajtuar 
brënda temës, duke i dhënë kështu mundësinë nxënësve që këto informacione t’i 
përdorin përsëri në të ardhmen. Ndërsa roli jostrukruror i detyrave të shtëpisë ka 
ngelur i pandryshuar, duke i besuar rritjen e sipërmarrjes, vetbesimit, komunikimit 
tek fëmĳ ët. Ashtu siç çdo gjë tjetër, edhe detyrat e shtëpisë kanë efektet e tyre pozitive 
e negative dhe ku kufi ri mes tyre shpesh herë është keq përdorur në funksion të 
ideologjive nacionaliste, etnike apo pa marrë parasysh diferencat kulturore mes 
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komuniteteve, bashkësive apo kombeve. Shqetësimi i prindërve mbi rolin dhe efektet 
e detyrave të shtëpisë nuk duhet të na shqetësojë, por të na bëjë më të përgjeshëm në 
nxjerrjen e mësimeve dhe përmirësimin e funksionit të detyrave të shtëpisë në raport 
me kohën dhe problemet që ajo shtron. E kundërta, do të sillte kërkesa dhe masa 
ekstreme, ! ohjen e marrëdhënieve mes komunitetit të prindërve e shkollës deri në 
humbjen e arsyes së ekzistencës së saj.

Qëllimet dhe efektet e detyrave të shtëpisë

Në përgjithësi, mbi  qëllimin e detyrave të shtëpisë, pothuajse të gjithë studiuesit 
bien dakort se ajo (pra detyra e shtëpisë) ka dy qëllime :  Strukturore (mësimore) dhe 
jo Strukturore (formuese), (Cooper,1989).
1. Strukturore (mësimore) : Detyra lidhet me mësimin dhe trajtohet ose si mënyrë 
që nxënësi të përforcojë materialin e trajtuar në klasë, çka do të thotë se kërkesa 
mund të kërkojë ripërsëritjen e koncepteve të trajtuara sigurisht brënda kornizave 
strukturore të vendosura mbi paraqitjen e detyrave të shtëpisë ose ajo mund të 
kërkojë realizimin e objektivave nëpërmjet përdorimit dhe rritjes së kompetencave 
çka do të thotë se nxënësi në realizimin e saj  do të duhet të përfshĳ e qo! ë fusha, 
qo! ë koncepte apo informacione të cilat jo gjithmonë ndodhen brënda tematikës apo 
nëntematikës së trajtuar duke përdorur kështu dĳ e të marra në të shkuarën e të tjera 
që do t’i shërbejnë për të ardhmen. Në të shkuarën përforcimi i materialit të trajtuar 
në klasën nëpërmjet detyrave të shtëpisë zinte një peshë më të rëndësishme sesa 
alternimi i realizimit të objektivave nëpërmjet zhvillimit të a! ësive (kompetencave) 
me anë të integrimit të fushave, informacionit dhe dĳ eve. (Murfy dhe Decker 1989).
2. Jostrukturore (formuese) : Detyra e shtëpisë ka për qëllim të ndihmojë nxënësin të 
përmirësojë a! ësitë e tĳ  manaxhuese në raport me kohën (shpenzimin e saj), si dhe 
t’i krĳ ojë atĳ  vetbesim në realizimin e kërkesave dhe sipërmarrjeve, duke përdorur 
a! ësitë e tĳ  individuale. Të zhvillojë tek ai a! ësinë për të ndërtuar marrëdhënie me 
të tjerët, t’i kontrollojë ato dhe të jetë në gjendje të përshtatet gjatë punës në grup, 
duke krĳ uar tek ai ndjenjën e përgjegjesisë dhe të tolerancës. Ajo gjithashtu ndikon 
në krĳ imin e një raporti më impenjativ prind-fëmĳ ë, duke përmirësuar dhe rritur 
komunikimin mes tyre.
Nga sa cituam më lart, duket qartazi se detyrat e shtëpisë pavarësisht kohës dhe 
reformimit të tyre, në thelb po t’i referohemi qëllimit, kanë dhënë një kontribut të 
madh në formimin e nxënësve me a! ësi dhe përshtatjen e tyre me rregulla dhe cilësi, 
të domosdoshme për të krĳ uar një student e më vonë një njeri të a! ë të përballet me 
sfi da. Por a është e vertetë se roli i detyrave të shtëpisë gjatë historikut të zhvillimeve 
të tyre ka dhënë vetëm efekte pozitive? Në përgjithësi të gjithë mësuesit gjatë punës 
së tyre por dhe studime të ndryshme evidentojnë se krahas rolit të tyre pozitiv 
detyrat kanë dhe efektet e tyre negative, çka përforcon tezën se çdo gjë është relative 
dhe shpeshherë, nuk mja! on vetëm qëllimi i mirë.
Efektet pozitive dhe negative
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Efektet pozitive

Ndikimet e menjëhershme në të mësuar

1  organizimi më i mirë i dĳ eve

2  rritje të të përceptuarit tëkërkesës

3   arritje në të menduarin autonom dhe kritik, 
paraqitjes skematike dhe trajtimit me 
siguri të burimeve të informacionit

Ndikimet afatgjata

1  nxit të mësuarin edhe gjatë kohës së lirë

2 nxit shprehitë sjelljes dhe organizimit 
shkollor

3 zhvillon cilësi dhe a! ësi për rezultate më të 
mira në studime

Ndikimet në personalitet

1  nxit dhe zhvillon a! ësinë e sipërmarrjes

2 zhvillon mënyrën e organizimit të kohës

3 nxit vetdisiplinën

4 nxit kureshtjen

5 zhvillon mendimin autonom

Efektet negative

Ngarkesa

1     nxit humbjen e interesit nga materialet 
akademike (materialet për përdorim 
shkollor)

2 nxit lodhjen fi zike dhe ngarkesë 
negative emocionale

Kufi zim të kohës së lirë si dhe të 
aktiviteteve sportive apo sociale

1 kontrolli i tepërt prindëror

2 nxit presionin për të qënë 
tëpagabueshëm emë të mirët

3 mos përballim të organizimit dhe 
teknikave shkollore

Në personalitet

1 nxit të kopjuarin nga të tjerë

2 nxit varësinë nga ndihma e të tjerëve

Detyra si detyrë kombëtare

Kombi, raca, ideologjia dhe prindi
Gjatë historisë së zhvillimit të arsimit dhe sigurisht edhe të detyrave të shtëpisë 
studimet e kryera kane vënë re se ideja e krĳ imit të një sistemi të përsosur arsimor e 
akademik shpesh here është kthyer në një detyrë kombëtare e deri këtu nuk ka asgjë 
të keqe. Por kur ky qëllim nuk mbështetet nga politika efi kase sociale, investime e 
studime  psikologjike, por vendoset në rrafshin e krahasimit të menjëhershëm me 
kombe të tjera, atëherë ai është shprehje e paa! ësisë dhe një kompleksi kombëtar me 
pasoja të pallogaritshme për fëmĳ ët, nxënësit, studentët, prindërit, çka do të thotë 
për vetë kombin. Gjatë katër dekadave të para të shek XX (1900-1940), periudhë e 
cila përkon me dy lu! rat botërore, rritjen e nacionalizmit, idetë e krĳ imit të racave të 
pastra. Ajo, çka u vu re, ishte krĳ imi i një lëvizje progresiste në arsim e cila akuzonte 
pikërisht klasën politike se ishte përgjegjëse për rritjen e problemeve psikologjike 
e deri të vdekshmërisë tek fëmĳ ët si pasojëe rritjes së kërkesës ndaj tyre (Gill dhe 
Schlossman 1996) dhe madje shkuan deri aty sa detyra e shtëpisë u quajt një akt 
“kriminal i legalizuar”(Nash 1930,7). Afro dy dekada më vonë në SHBA, Lu! a e 
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Ftohtë dhe konkurrenca me BS, risollën në vëmendje tezën se fëmĳ ët amerikanë 
ishin më pak të zgjuar se ata të BS, çka bëri që të rritej përsëri ndjenja e përsosmërisë 
akademike e për pasojë dhe kërkesa mbi realizimin e detyrave të shtëpisë u shtrua 
si një detyrë kombëtare për t’u goditur përsëri gjatë periudhës së lu! ës në Vietnam 
(1955-1975) e për t’u rikthyer në vëmendje pas viteve 80-tëku përsëri kemi një 
vullnet për t’iu kthyer përsosmërisë akademike e cila ka fi lluar të goditet përsëri 
gjatë dekadave të para të shek XXI (Cooper,Robinson dhe Patall 2006), duke iu referuar 
ngarkesës së madhe, dëmeve psikologjike, pamundësise së prindërve, krĳ imit 
të kastave, etj. Gjëja e parë që të bie në sy gjatë zhvillimit të këtĳ  debati mbi një 
shekullor është karakteri ciklik i tĳ , çdo 2-3 dekada kemi ose rritje të kërkesës për 
përsosmëri akademike duke iu referuar efekteve pozitive që ajo sjell ose goditje të 
përsosmërisë akademike pra dhe të detyrave të shtëpisë me evidentimin e pasojave 
negative. Gjatë një debati në një kanal televiziv (top chanel 3.10 2016), pikërisht mbi 
kërkesën e shtuar të  prindërve për lehtësimin e deri heqjen e detyrave të shtëpisë, 
një nga debatuesit citoi vajzën e saj:“që ti mëson dhe bën detyra sa të duash, por të vjen 
një fëmĳ ë kinez dhe merr rezultate më të mira”. Ky është një mendim i cili po zë vend 
e një argument më tepër në debatin nëse duhet dobësuar roli i detyrave të shtëpisë 
në formimin akademik të nxënësve. A nuk jemi përsëri tek kompleksi i krahasimit 
të gabuar mes kombeve e për më tepër në atë mes racave. A është e vertetë se fëmĳ ët 
kinezë ( aziatikë ) janë më të zgjuar? Mos vallë ata zotërojnë ndonjë cilësi të rrallë në 
genet e tyre? Sipas një studimi të kryer në SHBA (Keith dhe Benson 1992) mes 5-së 
grupeve etnike të ndryshme : të bardhë, të zezë, hispanike, aziatike amerikane dhe 
native (të lindur në SHBA), rezultatet tregojnë se është e vërtetë se fëmĳ ët aziatikë 
kanë një lidhje më të fortë se grupet e tjera etnike me detyrat e shtëpisë, realizimin 
dhe ndikimin e tyre gjatë vlerësimit. Por kjo sigurisht nuk vjen nga ndonjë defi çit 
apo dominim racor po si ndikim i kulturës dhe i organizimit në familje dhe shoqëri.
1.Roli i nënës tek femĳ ët aziako-amerikanë është determinat tek koha që ajo shpenzon 
dhe ndihma që u jep atyre.
2. Diferencat kulturore në mënyrën e organizimit të kohës së lirë dhe prioriteteve 
sesi ajo duhet shpenzuar.
Pikërisht këto duken se janë arsyet e vërteta se pse detyrat e shtëpisë janë më efektive 
tek fëmĳ ët aziatiko-amerikanë sesa tek grupet e tjera etnike. Efi kasiteti i detyrave të 
shtëpisë si instrument të nxënit por dhe me rol në formimin e personalitetit, dëshmon 
një marrëdhënie varësie me sisteme të tjera ekstra-pedagogjike si: ideologjike, 
ekonomike apo kulturore. 

Detyra e shtëpisë përballë murit të prindërve

Është shumë e lehtësot të shfaqen para syve tituj artikujsh, punimesh të cilat kërkojnë 
që detyrat e shtëpisë në mos të hiqen, të kufi zohen:
Ø Detyrat e shtëpisë ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmĳ ëve
Ø Nxënësit, të ngarkuar me detyrat e shtëpisë
Ø Tetë vjeçari i shkruan letër kryeministrit: Detyrat e shtëpisë po më    shkatërrojnë 

fëmĳ ërinë
Ø Shkolla, lu! a e çuditshme e detyrave të shtëpisë                                                                                      
Ø Studiuesit: Detyrat e shtëpisë po shkatërrojnë fëmĳ ët tanë
Ø Beteja e spanjolles kundër detyrave të shtëpisë 
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Ø Detyrat e shtëpisë. Duhen apo nuk duhen dhënë?
Në të gjitha shkrimet, prindërit janë muri me të cilin duhet të përballen detyrat 
e shtëpisë dhe mësuesit. Arsyet edhe pse duken nga më të ndryshmet në realitet 
kanë një burim të vetëm pamundësinë e prindërve që t’u shërbejnë fëmĳ ëve  dhe 
dëshirën e natyrshme që fëmĳ ët e tyre të ndjehen të barabartë me të tjerët. Studime të 
ndryshme e vlerësojnë ndihmën e prindit qo! ë gjatë të mësuarit e po ashtu edhe gjatë 
realizimit të detyrave të shtëpisë (Hoover-Dempsey et al 2001), duke vënë theksin 
tek raporti i bashkëpunimit që krĳ ohet mes tyre me qëllimin rritjen akademike të 
fëmĳ ëve e ku përfi tues janë të dyja palët. Të tjera studime e zhvlerësojnë përfshirjen e 
prindërve duke treguar se fëmĳ ët të cilët marrin ndihmë nga prindërit kanë rezultate 
të dobëta në testet e kryera në shkollë (Cooper,Lindsay dhe Nye 2000), dhe theksojnë 
se përfshirja e prindërve nuk sjell gjithmonë rezultate të larta akademike. Pra cila 
është e vërteta : prindërit duhet apo nuk duhet të përfshihen në të nxënin e fëmĳ ëve 
të tyre? A luan rol individualiteti dhe formimi i fëmĳ ës në këtë raport? A mund të 
ketë një standart i cili të përcaktojë sa duhet të jetë përfshirja e prindit në këtë proces? 
A ndikon gjëndja social-ekonomike e familjes tek ky raport? Sigurisht që për secilën 
prej këtyre pyetjeve mund të realizohen studime të veçanta të cilat jo gjithmonë 
mund të na bindin përfundimisht me rezultatet e nxjerra. Sot ne e kemi një përgjigje, 
shqetësimi i prindërve mbi sasinë e detyrave të shtëpisë, kohës për realizimin e tyre, 
ndikimit të tyre në formimin dhe vlerësimin e fëmĳ ëve, pamundësisë dhe pabarazisë 
që ata i druhen se mund të krĳ ohet janë rezultat i përfshirjes dhe dëshirës për të 
kontribuar në arritjet akademike të fëmĳ ëve të tyre. Këndvështrimet, interpretimet, 
pretendimet që prindërit ngrejnë janë shprehje e problemeve që ata hasin gjatë 
përfshirjes në procesin e formimit të fëmĳ ëve të tyre dhe si të tilla ato duhen trajtuar 
si një ndihmë e jashtëzakonshme dhënë politikave reformuese të sistemeve arsimore 
të cilët çdo ditë e më tepër bëhen të ngjashëm e vuajnë nga të njëjtat probleme. Le të 
trajtojmë disa prej tyre: 

Standartizimi i detyrave të shtëpisë

Ndodh që fëmĳ ë të së njëjtës moshë të ndodhur në klasa paralele apo në shkolla 
të ndryshme të marrin detyra të ndryshme për nga koha dhe cilësia që duhet për 
realizimin e tyre. Kjo sjell pabarazi në kohën e nevojshme për realizimin e tyre, në 
cilësinë e vlerësimit mbi realizimin, vështërsi për prindërit për t’i shpjeguar fëmĳ ës 
se pse vëllai apo motra edhe pse ndjekin të njëjtin nivel klase, ka kohë të lirë më 
tepër për t’u marrë me atraksione, përplasje mes prindit dhe mësuesit. Standartizimi 
i detyrave të shtëpisë sigurisht nuk duhet të kufi zojë lirinë e mësuesit, por të 
rivlerësojë kohën dhe cilësinë mbi realizimin dhe vlerësimin e detyrave të shtëpisë. 
E vështirë, por jo e pa mundur.

Ndarja e detyrave me nivele

Kam dy fëmĳ ë por nuk janë njëlloj në mësime, i vogli i realizon detyrat menjëherë 
kurse i madhi qëndron gjithë ditën para tyre dhe nuk ka rezultat. Individualiteti i 
fëmĳ ëve është i natyrshëm, pjekja dhe a! ësitë në mendim, gjykim, interpretim jo 
gjithmonë ndjekin nivelin e moshës apo janë të njëjtë a brënda të njëjtës moshë. Kjo 
do të thotë se për të njëjtën detyrë, fëmĳ ët nuk mund të shpenzojnë të njëjtën kohë 
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dhe të kenë të njëjtin rezultat. Ndarja e detyrave të shtëpisë në nivele do të bënte të 
mundur kalimin e natyrshëm nga një nivel në tjetrin duke krĳ uar tek fëmĳ a ndjenjën 
e besimit në vetvete dhe jo evidentimin tek ai të pamundësisë për të qënë i a! ë të 
realizojë detyrat e kërkuara.

Detyra e shtëpisë fakultative

Shpeshherë prindërit ankohen se fëmĳ a i tyre kishte aq shumë detyra sa ishte e 
pamundur të kishin kohë për të dalë së bashku dhe po t’i mos i realizonte mësuesi, 
do ta penalizonte. Detyra e shtëpisë duhet parë si mjet ndërgjegjsues,formues dhe jo 
detyrues. Detyrimi për të realizuar detyrat e shtëpisë me patjetër, sigurisht që nuk 
tregon cilësinë e dĳ eve që një fëmĳ ë ka përthithur e për më tepër nxit të kopjuarin 
apo realizimin e detyrave nga vetë prindërit apo familjarë të tjerë, duke i humbur 
kështu të gjitha funksionet, efektet apo arsyet pedagogjike për të cilën jepet.
Rezistenca e prindërve kundrejt realizimit të detyrave të shtëpisë sa vjen dhe rritet. 
Ajo tanimë ka kapërcyer kufi jtë kombëtarë. Të mendoje në të kaluarën se do të ishin 
vetë prindërit të cilët nuk do të preferonin që fëmĳ ët e tyre të realizonin detyrat, do 
të dukej po aq e besueshme sa të thojë se prindërit janë qëniet më të papërgjegjshme 
për fëmĳ ët e tyre. Mos vallë prindërit e sotëm janë vertetë më të papërgjegjshëm 
se prindërit e tyre dikur? Jo, sigurisht që jo.Mënyra e organizimit të kohës dhe 
veprimtarive në shtëpi sot ka ndryshuar në raport me të kaluarën. Sot është mëse 
e natyrshme që prindërit të largohen nga shtëpia në drejtim të punës që herët në 
mëngjes, e për më tepër të kthehen në orët e vona të mbrëmjes pas 8-12 orëve punë. 
Gjëja e fundit që ata do të donin të bënin do të ishte rifreskimi i dĳ eve në matematikë, 
kimi, fi zikë, gjeografi  apo kontrolli i detyrave të shtëpisë të cilat për hir të vërtetës 
janë shumë larg problemeve me të cilat ata duhet të përballen çdo ditë dhe shumë 
pak përballë kënaqësisë, që të jep një fëmi i lirë nga detyrimet akademike. Kështu 
të ndodhur përballë presionit të fëmĳ ëvë, problemeve të përditshme, vlerësimit të 
sistemit arsimor, eksperiencave personale tek ata çdo ditë e më tepër po zë vend 
ideja se: detyrat e shtëpisë janënjë e mirë jo dhe aq e domosdoshme të cilës i ka 
kaluar koha. Këtë ide e përforcojnë rezultatet e Koresë dhe Finlandës në testimin 
ndërkombëtar të PISA-s(2009) dhe të publikuara nga OECD-ja (2010), ku të dy vendet 
janë në majë të vlerësimit e për të cilat thuhet se nuk kanë detyra. Le të shikojmë si 
qëndron e vërteta të paktën për rastin e Finlandës. Në një studim të kryer pikërisht 
mbi këtë fakt me titull “There is no homework in Finland” tregohet se 93% e studentëve 
në Finlandë diplomohen në studimet universitare, dy në tre fëmĳ ë ndjekin shkollat e 
larta dhe suksesin për këto rezultate ata e vendosin në pesë tregues.
1 Klasat kryesisht janë të përbëra nga 1 deri në12  nxënës.
2 Testin e parë të standartizuar ata e realizojnë në moshën 18 vjeç.
3 Nxënsit në Finlandë fi llojnë të marrin ngarkesë në detyra pas moshës 13-14 vjeç 
dhe jo më tepër se 75 min,ndërkohë që deri në atë moshë për realizimin e detyrave të 
shtëpisë duhen maksimumi deri në 27min.
4 Mësuesit në Finlandë janë të detyruar të ndjekin një master në fushën e tyre (i cili 
suvencionohet nga shteti ).
5 Mësuesit janë po aq të vlerësuar sa doktorët dhe avokatët.
Në vĳ ëmësi, komentet që ndjekin këta tregues vihet re se në qo! ë se pjesa më e 
madhe bien dakort se ata janë të vertetë dhe të rëndësishëm, debati vazhdon mbi 
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faktin e pasjes apo mospasjes detyra shtëpie. Në përgjithësi dominon mendimi se 
detyrat janë prezent por ato janë të thjeshta. Pra a mund të jetë treguesi detyrë shtëpie 
determinues në rezultatet e një nxënësi? Rezultatet e PISA-s 2012 dhe konkluzionet 
e nxjerra nga OECD-ja, tregojnë se:
1 Vendet me kombinimin më të mirë të përformancës dhe barazisë janë Autralia, 
Japonia, Finlanda, etj.
2 Rezultatet më të mira vĳ në si kombinim i ekonomisë së mirë dhe investimeve në 
arsim ku përsëri kemi  Australinë, Japonoinë, Finlandën, Kanadanë, etj.
3 Raporti i mësuesve për nxënës  dhe kualifi kimi i tyre është një tregues i rëndësishëm 
për vendet me rezultate të mira kurse vendet më probleme ekonomike kanë vështërsi 
në thithjen e mësuesve të kualifi kuar.
Siç tregohet dhe më lart Finlanda është një prej vendeve me rezultatet më të larta 
në testet e kryera por arsyet e këtĳ  rezultati janë zhvillimi ekonomik, investimet 
në arsim, barazia e siguruar pavarësisht gjinisë apo problemeve social-ekonomike, 
mësuesit e kualifi kuar, raporti mësues-nxënës dhe ç’është më e rëndësishmja, 
harmonizimi i duhur i këtyre treguesve bën të mundur mesa duket që fëmĳ ët dhe 
prindërit Finlandez të mos e ndjejnë kaq shumë presionin mbi realizimin e detyrave 
të shtëpisë sa bashkë moshatarët e tyre në vendet e tjera të Europës.

Përfundime

Roli i detyrave të shtëpisë sigurisht që duhet t’i nënshtrohet kërkesave të kohës, në 
mëyrë që ato të vlerësohen dhe të përmbushin rolin e tyre pedagogjik. Kërkesat dhe 
vërjtejt e prindërve duhet të merren në konsideratë dhe mbi bazën e tyre të hartohen 
studime të cilat të nxjerrin në pah të metat duke kërkuar t’i përmirësojnë ato. Mbajtja 
pranë e prindërve jo si indiferentë apo fi nancues, por si një faktor i rëndësishëm, 
pa të cilin i gjithë sistemi arsimor, akademik, do ta humbiste arsyen e ekzistencës, 
është kriteri i padiskutueshëm për hartimin e politikave të suksseshme në fushën 
e arsimin dhe krĳ imit nesër të një kombi vital. Ҫdo përpjekjë për të përdorur 
arsimin dhe edukimin si propagandë ideologjikë për rritjen e nacionalizmit, 
diferencave etnike apo atyre ekonomike, do të jepte rezultate të padëshiruara dhe 
do të dështonte sic ka ndodhur në të kaluarën. Standartizimi  i detyrave të shtëpisë, 
ndarja në nivele sipas objektivave, lënia fakultative e realizimit të tyre, sigurisht që 
janë disa alternativa të cilat mund të japin rezultate pozitive, por në asnjë mënyrë 
ato nuk mund të zëvëndësojnë rolin që politikat arsimore të kujdesshme duhet të 
luajnë në përmirësimin e marrëdhënies nxënës-prind-mësues. Rasti i Finlandës dhe 
konkluzionet e OECD-së, na tregojnë qartë se mundësitë ekonomike dhe investimet 
në arsim, të harmonizuara në mënyrë korrekte më njëra-tjetrën, janë hapi i duhur 
drejt një sistemi arsimor e akademik të qëndrueshëm e të suksesshëm. 
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Gjendja aktuale e biomonumenteve në rrethin e Elbasanit.Problematika që 
paraqesin

Valentina Zekaj
Shkolla 9-vjeçare, Gjormë

Abstrakt

Monumentet  e natyrës janë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë natyrore që përbëhet nga vlerat, 
burimet e jetesës të ofruara nga natyra për shoqërinë. Ato janë dëshmi e jetëgjatësisë. Disa 
prej tyre janë bërë pjesë e pandarë e botës shpirtërore të banorëve vendas por edhe objekte të 
shenjta ku kryhen rite fetare. Shumë të tjerë, janë kthyer në simbol, në identifi kues për banorët 
e tyre, kjo sepse kanë shërbyer si pikënisje e rritjes dhe shtrirjes së qendrës së banuar. Nën hĳ en 
e tyre janë  zhvilluar takime dhe kuvende të mëdha ku janë marrë vendime të rëndësishme 
për qendrën e banuar apo për tërë krahinën. E pikërisht këto janë biomonumentet, një vlerë 
natyrore, larg ndikimit njerëzor, faktor ky determinues në shkatërrimin e tyre. Duke parë se 
vlerat e këtyre tempujve të natyrës njihen shumë pak, ose aspak, ndjeva detyrimin moral të 
ndërmarr këtë studim, me dëshirën e madhe për të kontribuar sado pak në zgjimin e interesit  
për ti njohur dhe mbrojtur këto vlera të papërsëritura të natyrës sonë.  
Po cila është gjendja e tyre sot? 
Çfarë problematike paraqesin dhe sa janë të mbrojtur?   
Këto pyetje më kanë shoqëruar gjatë punës time për realizimin e një studimi të plotë e të saktë. 
Vështirësitë qenë të mëdha pasi për monumentet e natyrës në përgjithësi dhe biomonumentet 
në veçanti është shkruar shumë pak. Në Prefekturën e rrethit nuk kishte asnjë plan për 
ruajtjen, mbrojtjen dhe menaxhimin e tyre. Analiza e problemeve të biomonumenteve përbën 
një detyrë sa të vështirë dhe me shumë përgjegjësi pasi sado e thellë të jetë kjo analizë, përsëri 
do të mbetej shumë për t’u trajtuar dhe analizuar. Jam munduar të bëj një analizë të saktë të 
gjëndjes në të cilën ndodhen biomonumentet e natyrës në Elbasan. 

Fjalët kyçe: Monumentet e Natyrës, Problematikë, Gjëndje.

Hyrje

Trashëgimia natyrore është një nga pasuritë më të çmuara të rruzullit tokësor. Ajo 
përbën vlerë të mjedisit natyror dhe si e tillë është natyrore. Në përbërje të kësaj 
trashëgimie ka objekte, pejsazhe, ekosisteme, habitate të rralla e unikale, të cilat 
kanë rëndësi shkencore, kulturore, didaktike, estetike dhe turistike. Për këtë arsye 
ato ruhen e mbrohen me ligje të veçanta. Vlerat e monumenteve të natyrës janë të 
pa përsëritëshme dhe të pakthyeshme për natyrën dhe shoqërinë. Prandaj njeriu 
duhet të përpiqet vazhdimisht për t’i ruajtur ato. Mirëpo edhe pse monumentet e 
natyrës kanë vlera të mëdha e të papërsëritshme qo! ë nga ana shkencore, kulturore 
e didaktike por edhe nga ana ekonomike e turistike, ato janë pak të njohura dhe 
vlerësimi nga institucionet shtetërore lë shumë për të dëshiruar. Shumica e këtyre 
monumenteve natyrore ose janë dëmtuar ose rrezikojnë të dëmtohen. Sensibilizimi 
i opinionit publik për vlerat e rralla të monumenteve të natyrës, zbatimi i ligjeve 
përkatëse për mbrojtjen e tyre, përgatitja e studimeve dhe strategjive efi kase do të 
ndikojnë ndjeshën në ruajtjen e trashëgimisë tonë natyrore.  
Qëllimi i këtĳ  studimi janë biomonumentet e natyrës së rrethit të Elbasanit dhe 
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nëpërmjet kësaj njohja, sensibilizimi dhe edukimi i komunitetit për t’i ruajtur e 
mbrojtur, si dhe shfrytëzuar për turizëm, për  përfi timin e të mirave  materiale që 
vĳ në nga kjo pasuri natyrore. 
Natyra e larmishme e rrethit të Elbasanit ka kushtëzuar dukuri të veçanta unikale 
të ndërtimit gjeologjik, të formave të veçanta të relievit, të ujërave nëntokësorë, të 
botës së gjallë e të shumëllojshme. Rol të rëndësishëm në krĳ imin e këtyre vlerave ka 
luajtur pozita gjeografi ke e rrethit. Monumentet e natyrës janë pjesë e rëndësishme e 
trashëgimisë tonë kombetare.

Biomonumentet e Rrethit të Elbasanit (Qiriazi & Sala, 2006, 30-31)

Në rrethin e Elbasanit ka 13 biomonumente të shpërndara gjithandej, të ruajtura nga 
banorët vendas si një trashëgimi me vlera shkencore, historike, turistike, por dhe 
shpirtërore, si pasuri shumë e çmuar e trashëguar prej të parëve e që do tu kalojnë 
brezave që do të vinë. 
Dushku i Lleshanit. Gjendet në fshatin Lleshan, pranë rrugës për në Gjinar, 
komuna  me të njejtin emër; rreth 1000 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson dru të 
veçuar, me moshë 250 vjet, lartësi rreth 21 m, diametër trungu 120 cm e perimetër 
240 cm. Ka 32 degë e formë të rregullt të kurorës me perimetër  rreth 92 m. Vlerat 
janë shkencore biologjike, didaktike, turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale 
Elbasan-fshati Lleshan. 
Mështekna e Zavalinës. Gjendet në afërsi të fshatit Zavalinë, komuna me të njejtin 
emër, 1000-1170 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson pyll mështekne (7,5 ha) me moshë 
të drurëve 130 vjet, lartësi rreth 16 m, diametër të trungut deri 22 cm. Është dëmtuar 
nga prerjet. Ka vlera shkencore biologjike, estetike, turistike etj. Vizitohet sipas 
rrugës rurale Gjinar-Zavalinë. 
Pisha e Fushë –Kuqes. Gjendet në fshatin Gjinar, 920-1000 m mbi nivelin e detit. 
Përfaqëson pyll pishë të zezë, me sipërfaqe 2 ha, drurë të vjetër dhe të rinj, me lartësi 
18-20 m, diametër të trungjeve 38-50 cm, moshë 149-158 vjet. Ka vlera biologjike, 
didaktike, estetike, turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Elbasani-fshati Gjinar-
lapidari i Fushë Kuqes 
Dushku i Kishës. Gjendet pranë kishës së fshatit Gjinar, 900 metra mbi nivelin e 
detit. Përfaqëson lis të veçuar me moshë 300 vjet, lartësi 22 m, diametër 210 cm, 
perimetër të trungut 670 cm. 9 degë formojnë kurorë ombrellore me perimetër 82 
m, të dëmtuar nga faktorë natyrorë. Ka vlera shkencore biologjike, estetike, fetare e 
turistike. Vizitohet me rrugën Elbasani-Gjinar. 
Lisat e Pashtreshit. Gjenden afër fshatit Pashtresh, komuna Gjinar, rreth 700 mbi 
nivelin e detit. Përbëjnë një grup drurësh lisi të ruajtur mirë, me lartësi 16-18 m, 
diametër të trungjeve 68-70 cm, Lartësia mbi nivelin e detit është rreth 700 m. 
Kanë moshë 200 – 250 vjeçare. Pranë tyre është një kishë gati e rrënuar. Kanë vlera 
biologjike, didaktike, fetare dhe estetiko – turistike. Vizitohen sipas rrugës rurale 
Elbasan – fshati Gjinar – fshati Pashtresh. Rruga për tek ky i fundit është më e 
vështirë për automjetet moshë 200-250 vjet. Pranë është rënoja e një kishe. Kanë vlera 
biologjike, didaktike, fetare. Vizitohen sipas rrugës rurale Elbasan-Gjinar-Pashtresh
Mani i Zi i Joronishtit. Gjendet në fshatin Joronisht, komuna Zavalinë, i përfaqësuar 
nga dru mani i veçuar. Askush nuk di si është gjëndur aty. Ka moshë 320 vjet, lartësi 
8 m, diametër të trungut 72 cm e perimetër 226 cm. 4 degët e tĳ  formojnë kurorën 
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ombrellore me perimetër 26 m. Dallohet për vlera biologjike, estetike, historike dhe 
turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Elbasan-Zavalinë-Joronisht. Rruga për tek ky 
i fundit është mja!  e vështirë për automjetet. 
Rrepet e Byshekut. Gjenden në fshatin Shushicë, rreth 175 m mbi nivelin e detit. 
Janë grup drurësh  rrapi  (0,4 ha), me lartësi 18-22 m, diametër të trungjeve 50-90 cm, 
moshë 500–600 vjet. Pranë janë disa burime që vizitohen nga banorë të Elbasanit. 
Rrepet janë dëmtuar nga faktorë natyrorë, mosha e madhe e zjarret. Kanë vlera 
biologjike, didaktike, estetike. Vizitohen rrugës Elbasan-Ura e Shkumbinit-Byshek 
(6 km) (Bashkia Elbasan, 2010, 219).
Rrobulli i Zeleshnjës. Gjendet pranë fshatit Zeleshnjë, komuna Gjinar, 1650-1700 
m mbi nivelin e detit. Përfaqëson pyll rrobulli me sipërfaqe 1,5 ha. Njihet edhe me 
emrin pylli i Staneve të Vërçës. Lartësia e drurëve është 18-20, diametri i trungjeve 
35-40 cm, ndërsa mosha e tyre 100-120 vjet. Ka vlera biologjike, estetike, ekonomike 
e turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Elbasan-Gjinar-Zeleshnjë. 
Rrapi i Bezistanit. Gjendet në qëndër të qytetit të Elbasanit, 120 m mbi nivelin e 
detit. Rrapi 500 vjeçar  ka kurorë të rrumbullakët, me 4 degë e perimetër 30 m; lartësi 
rreth 20 m, diametër të trungut 110 cm e  perimetër 700 cm. Nën kurorën e tĳ  janë 
zhvilluar: pazari, takime, kuvende etj. Trungu është zgavërruar për shkak të zjarrit. 
Ka vlera shkencore biologjike, didaktike, historike, turistike. Gjëndet në qëndër të 
qytetit të Elbasanit, pranë ish-hotel turizmit “Skampa”, 120 m mbi nivelin e detit. 
Përfaqëson një dru rrapi të veçuar me kurorë të rregullt e formë të rrumbullakët. 
Lartësia e tĳ  është rreth 20 m, diametri i trungut arrin në 110 cm, ndërsa perimetri 
i tĳ  është 700 cm. Ka 4 degë, të cilat formojnë një kurorë me perimetër 30 m. Mosha 
e këtĳ  monumenti është 500 vjeçare. Trungu është zgavërruar në pjesën e poshtme, 
për shkak të zjarrit. Është në pronësi të Bashkisë së qytetit, e cila kujdeset për të. Ka 
vlera biologjike, didaktike, estetike e historiko – turistike. Qysh herët ai ka shërbyer 
edhe si vend grumbullimi për banorët për pazar e më vonë për takime, kuvende etj. 
Ende ruhet në gjëndje të mirë. Vizitohet me lehtësi, pasi është në qëndër të qytetit 
(Bashkia Elbasan, 2010, 220).
Rrapi i Vojvodës. Gjendet në pjesën lindore të Elbasanit, pranë Varrezave të 
Dëshmorëve, 130 m mbi nivelin e detit. Ka moshë 600 vjeçare. Është dëmtuar nga 
faktorët natyrorë dhe njeriu. Lartësia ishte 23 m (prerë mbi 3 m nga toka), diametri 
i  trungut 173 cm e perimetri 180 cm. 5 degët formonin  kurorën me perimetër 30 
m. Trungu i tĳ  është zgavëruar. Ka 2-3 fi liza, vlera biologjike, didaktike, historiko-
turistike. Trungu i tĳ  është zgavëruar shumë, por edhe degët janë dëmtuar nga 
faktorët natyrorë. Ndërtimet e reja pranë tĳ , kufi zojnë zgjerimin e kurorës së tĳ  
. Për të kujdeset Bashkia e qytetit të Elbasanit, e cila e ka në pronën e vetë. . Ka 
vlera biologjike, didaktike, historiko – turistike. Vizitohet me lehtësi duke ndjekur 
bulevardin kryesor të Elbasanit, nga qëndra drejt lindjes për në rrugën kombëtare 
drejt Librazhdit. 
Rrapi i Gurrës së Labinotit. Gjendet në fshatin Labinot Mal, komuna me të njëjtin 
emër, 820 m mbi nivelin e detit. Ka moshë 110 vjet, kurorë të rregullt dhe ruhet 
mirë, duke shërbyer si pikë takimi dhe vendpushimi për banorët, pasi pranë është 
burimi karstik i Gurrës së Labinotit. Lartësia është 16 m, diametri i trungut 94 cm, 
ndërsa perimetri i tĳ  194 cm. Mbi 20 degë formojnë kurorën me perimetër 42 m.. 
Ka vlera shkencore biologjike, didaktike, historike, turistike Vizitohet sipas rrugës 
rurale Labinot Fushë-Labinot Mal. 
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Pylli aluvial i Shushicës. Gjendet në të majtë të shtratit të lumit Shkumbin, afër 
fshatit  Shushicë, të komunës me të njejtin emër. Përfaqëson shoqërime drurësh më 
tepër higrofi le (shelgje, rapishte etj), mbi 9-10 vjet. Ka vlera shkencore biologjike, 
estetike, didaktike, ekologjike. Vizitohet, duke marrë rrugën Elbasan-Shushicë-
Bushek (ëëë.qarkuelbasan.gov.al).

Gjendja aktuale e biomonumenteve të natyrës të Rrethit të Elbasanit dhe 
problematikat që paraqesin

Më sipër bëra një prezantim të biomonumenteve të natyrës që gjenden në rrethin e 
Elbasanit. Është një fakt që i duhet dhënë rëndësia që meriton pranisë në këtë rreth 
të  këtyre perlave të natyrës. Është ky së pari një tregues i një ekuilibri mbresëlënës 
midis karakteristikave dhe faktorëve natyrorë në këtë rreth, përmendim kushtet 
natyrore, pozitën gjeografi ke, etj. që kanë krĳ uar këto vlera natyrore që sot mbrohen 
me ligj.
Nuk duhet lënë pa përmendur si një faktor vendimtar në jetëgjatësinë e këtyre 
objekteve të trashëgimisë natyrore edhe qasja e banorëve të zonës ndër dekada e 
shekuj ndaj tyre. Që para se të krĳ oheshin konceptet bazë të trashëgimisë natyrore si 
shkencë këto objekte që sot gëzojnë statusin e monumentit të natyrës kanë qenë nën 
një mbrojtje krejt të veçantë. Kanë qenë pikërisht gojëdhënat dhe legjendat  rreth disa 
prej tyre që kanë luajtur rolin që e luan ligji sot.
Biomonumentet e natyrës, kalojnë në procesin e lindjes, zhvillimit, rritjes e plakjes. 
Gjatë këtĳ  procesi ato mund të transformohen, degradohen ndoshta dhe të thahen. 
Gjatë vëzhgimit dhe evidentimit në terren të të gjitha biomonumenteve të natyrës 
së rrethit të Elbasanit, konstatova se gjendja e tyre paraqitet pjesërisht e mirë dhe 
për këtë duhet ti jemi mirënjohës” nënës “natyrë sepse përsa i përket kujdesit të 
pushtetit vendor dhe atĳ  lokal lë shumë për të dëshiruar. Ka mangësi në përgatitjen 
e strategjive e planeve për njohjen, mbrojtjen dhe menaxhimin e tyre, mangësi 
në mbështetje ligjore dhe institucionale, në infrastrukturë dhe mjete fi nanciare, 
ndërgjegjësimi i opinionit publik për vlerat e monumenteve të natyrës është minimal, 
ka mangësi në kuptimin e konceptit të trashëgimisë natyrore. Disa biomonumente 
rrezikojnë seriozisht ekzistencën e tyre. Më poshtë po analizoj gjendjen aktuale të 
secilit biomonument si dhe problematikën që paraqet.
Rrapi i Bezistanit. Gjendja e tĳ  paraqitet mja!  e mirë, duke patur parasysh moshën 
që ka. Kurora e tĳ  është e plotë dhe e  rrumbullakët. Ka katër degë të cilat vazhdojnë 
të kenë lulëzim normal. Trungu është i zgavëruar për shkak të zjarrit.
Problematika: Prej shumë kohësh ky rrap mban një tabelë të gabuar. Ai është 
monument natyre dhe jo monument kulture siç tregon tabela. Edhe pse ndodhet në 
qendër të qytetit, edhe pse vështrohet nga mĳ ëra njerëz, kjo gjë nuk i bën përshtypje 
askujt. Zbulimi kohët e fundit i një mozaiku pranë rrapit ka vënë në rrezik të madh 
zhvillimin dhe ekzistencën e tĳ , sepse po të vazhdojë  gërrmimi për zbulimin e 
mëtejshëm të këtĳ  mozaiku, gjë që ka mundësi të ndodhë, sepse e gjithë zona përreth 
rrapit është zonë arkeologjike,  rrënjët e rrapit do të dëmtohen shumë. Madje nga 
disa u hodh ideja e shkuljes së tĳ  dhe mbjelljes diku tjetër. Fati i madh që nuk ndodhi 
një çmënduri e tillë pasi ky veprim do të sillte shkatërrimin total të këtĳ  rrapi shumë 
shekullor me të cilin krenohet dhe identifi kohet qyteti i Elbasanit. Duhet  gjendur 
menjëherë   një zgjidhje efi kase për mbrojtjen e  tĳ  (si rrethimi i  trungut me brez 
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gurësh) si dhe pajisja e tĳ  me sinjalistikën e duhur. Kjo sinjalistikë konsiston jo vetëm 
në  vendosjen e tabelës ”MONUMENT NATYRE” por krahas saj të vendoset edhe 
një tabelë tjeter e cila të përmbajë të dhëna të domosdoshme për rrapin. Pra tabela 
e dytë do të jetë çertifi kata e monumentit të natyrës. Kështu kushdo që mund ta 
vizitojë,  merr   njohuritë  paraprake mbi këtë rrap.
Rrapi i Vojvodës. Ndonëse para disa kohësh  gjëndja e tĳ  paraqitej e mjeruar sa 
mendohej  heqja e tĳ  nga lista e Monumenteve të Natyrës, falë nje krasitjeje të 
kujdesshme  ai fi lloi të lulëzojë sërish. Sot ky rrap paraqitet në gjëndje të mirë me 
kurorë të krĳ uar pas krasitjes. Trungu  në pjesën më të madhe paraqitet i zgavëruar, 
kjo për shkak të agjentëve atmosferik  Dega e tharë .është mbushur me fi liza të rinj, 
duke i dhënë rrapit një pamje mja!  të bukur. 
Problematika: Duhet pajisur menjëhere me sinjalisistikën e duhur dhe mendoj se 
duhet bërë akoma një ndërhyrje (krasitje) nga specialist të fushës në mënyrë që të 
krĳ ohet mundësi për mbushjen e kurorës. Edhe pse një veprim i tillë prek një nga 
cilësitë e Monumentit të Natyrës që është natyraliteti, përsëri kur bëhët ' alë për ti 
zgjatur jetën monumentit, një veprim i tillë është i domosdoshëm.
Dushku i Lleshanit. Paraqitet në gjëndje të mirë.Ruan lartësinë dhe diametrin e 
trungut. Kurorës së rregullt, të formuar prej 32 degësh,  kanë fi lluar ti thahen degët 
anësore. Ka një lulëzim normal.
Problematika: Pranë dushkut, kohët e fundit është ndërtuar një objekt kulti,  prezenca 
e të cilit i prish atĳ  vlerat estetike. Gjithashtu ndërtimi i një çesme aty pranë përbën 
një tjetër problem për këtë monument, pasi lageshtira e tepërt mund ta dëmtojë 
atë. Zgjerimi i rrugës ka bërë që ajo të arrĳ ë në afërsi të Dushkut të LLeshanit duke 
rrezikuar seriozisht jetën e tĳ . Një tjetër shqetësim për këtë monument natyre është 
dhe hapja e një grope të madhe pranë trungut nga njerëz të pa ndërgjegjshëm. Kjo 
përbën problem të madh sepse aty tashmë ndizen zjarre.
Duhet menjëherë të bëhet rrethimi i tĳ  me rradhë gurësh në mënyrë që të mos 
vazhdojë gërryerja e mëtejshme  e cila dalëngadalë po i afrohet rrëzës së trungut. 
Duhet bërë gjithashtu, pastrimi i degëve të thara, ndërsa përsa i përket sinjalistikës 
ajo prej kohësh ka qenë në rregull. 
Dushku i Lleshanit me një moshë 500 vjeçare tashmë është kthyer në vlerë natyrore, 
e cila do të mbĳ etojë edhe për shekuj të tjerë, mbi kodrën e vogël në fshatin Lleshan, 
rreth 15 km larg qytetit të Elbasanit. Flladi i tĳ  përshëndet udhëtarët që kalojnë pranë 
tĳ ..."Kjo madhështi lindi nga fl ĳ imi i një foshnjeje me një lente dushku në grykë. Nëna 
dhe babai bënë të pamundurën për foshnjen e tyre të vogël që ta kthenin përsëri 
në jetë, por jo…Foshnja do të ishte krĳ esa e kësaj peme madhështore, që populli e 
mbron, i shërben dhe e respekton si të ishte një gjë e gjallë, këtë monument natyror 
me shumë vlera". Këto janë ' alët e shkruara në formën e një epitafi , në një kornizë 
të varur në pemën e dushkut, si një rrëfenjë për ata që ndalojnë për herë të parë dhe 
shĳ ojnë freskinë, ujin dhe natyrën e bukur që rrethon këtë dushk 500 vjeçar. Dushku 
i ka hapur degët e tĳ  në një fushë të madhe dhe pret çdo kalimtar të rastit, por edhe 
të fshatrave përreth për t'u ulur nën hĳ en e tĳ , si dhe për të shĳ uar ujin e ! ohtë që 
rrjedh shumë pranë tĳ . Shpatarakët të njohur si besimtarë ortodoksë, ndalojnë dhe 
ndezin qiri në një dhomëz të vogël, ndërtuar nuk dihet se prej kujt. Veç lutje dhe 
qirinj të ndezur mund të shohësh çdo ditë në këtë dhomëz shumë pranë dushkut.
Dushku i Kishës. Paraqitet në gjendje të mirë. Ruan formën ombrellore të kurorës, 
trungu është i plotë i  rregullt Është pak i dëmtuar nga faktorët atmosferikë.
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Problematika: Duhet pajisur me sinjalistikën përkatëse dhe duhet bërë rrethimi me 
gardh në mënyrë që të pengojë kullotjen e kafshëve dhe veprimtarinë e padëshiruar 
të njeriut.
Pisha  e Fushë  Kuqes. Është në gjendje të mirë. Në brendësi të saj ka ripërtëritje 
natyrale, por ka infeksion nga procesionarja.Kjo sëmundje ka dëmtuar rreth 30 % të 
të gjithë masiv
Problematika: Duhen gjetur menjëherë mënyrat për lu! imin e procesionares, në 
mënyrë që ajo të mos përparojë më tej. Gjithashtu vërehet dhe kullotje e madhe e 
bagëtisë.
Mështekna  e  Zavalinës. Gjendja e saj paraqitet mja!  e mirë.Duke qenë shumë larg  
zonës së banuar, ajo është dhe më e mbrojtur nga dora shkatërruese e njeriut.Lulëzon 
mrekullisht dhe mund të përdoret për kurim.
Lisat e Pashtreshit. Janë të ruajtur mirë dhe të pa dëmtuar . Duke qenë pranë kishës, 
jetëgjatësia e tyre ishte e sigurtë. Që prej kohësh të vjetra ishte mëkat  i madh të 
prekeshin apo të preheshin pemët pranë kishës. Kjo mbase shpjegon dhe faktin që 
këto lisa nuk janë dëmtuar.
Mani  i  zi  i  Joronishtit. Ky biomonument është në degradim e  sipër. Trungu është 
komplet i zgavëruar dhe nga katër degët, që dikur formonin kurorën ombrellore, ka 
mbetur vetëm një, dhe kjo po shkon drejt tharjes.  Për vlerat e tĳ  estetike, biologjike  
e historike duhej një ndërhyrje e kujdesshme dhe e specializuar që të evitonte 
degradimin gradual të tĳ .  
Problematika: Ky man paraqitet në gjendje mja!  të keqe. Është i degraduar e në tharje. 
Është për të ardhur keq që ky monument natyre po i humb dalëngadalë vlerat e tĳ .
Ndoshta po  të ishte treguar më shumë kujdes,po  të ishte bërë ndonjë ndërhyrje e 
kujdesshme dhe e specializuar, ai nuk do shkonte drejt degradimit.
Rrepet  e  Byshekut. Janë në gjendje jo të mirë. Janë dëmtuar jo vetëm nga faktorët 
natyrorë por, edhe nga zjarret e shkaktuara vite më parë  nga vizitorë të pa 
përgjegjshëm. Këto zjarre kanë zgavëruar pjesën më të madhe të trungjeve të rrepave. 
Problematika: Prerjet pa kriter dhe mos ruajtja e tyre si vlera të rralla, ka bërë që 
rrepet e Byshekut të pakësohen dhe të jenë në gjendje të mjerueshme. Gjithashtu 
dhe betonizimi në masë i ambjentit përreth, ndërtimet pa kriter, kanë bërë që pika 
turistike e Byshekut të humbasë disi vlerën turistike të saj. Ajo popullohet sot vetëm 
në festën e Ditës së Verës, falë gjithashtu dhe burimeve me ujë të freskët aty pranë.
Byshekut dhe rrepeve të tĳ  ia shtojnë më shumë vlerën dhe historia që i shoqëron. 
Rrepet e Byshekut janë moshatarë me kalanë e Elbasanit.
Rrobulli i Zeleshnjes. Është në gjendje të mirë vegjetative.Problemi i vetëm që 
paraqet, është prerja pa kriter që ka fi lluar kohët e fundit, për shfrytëzim pyjor. 
Rrapi  i Gurrës  së  Labinotit. Është biomonumenti  i vetëm i cili ruan të gjitha 
cilësitë për të cilat është shpallur monument natyre. Është i rrethuar dhe ruhet e 
mbrohet mja!  mirë nga banorët e zonës.
Frashëri  i  madh  në  Polis  Valë. Paraqet një gjendje të mirë vegjetative. Në kurorë 
ka një degë të thyer. Aty-këtu vërehen edhe disa dëmtime natyrore.
 Pylli  Aluvial  i  Shushicës. Është një pyll mja!  interesant. Gjendja e tĳ  aktuale 
paraqitet e mirë. 
Problematika: Problemi i vetëm është gërryerja nga lumi Shkumbin.  Kjo gërryerje ka 
prekur rreth 10 ha të këtĳ  pyl.
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Konkluzione

Pozicioni i përshtatshëm gjeografi k i rrethit të Elbasanit kushtëzon vendosjen e disa  
brezave klimaterik interesantë, ku ndërthuren dukuri të veçanta. Nga ky studim u 
arrit evidentimi i gjendjes aktuale të biomonumenteve të natyrës të rrethit Elbasan si 
dhe problematika që ato paraqesin.
-Shumicës së tyre i mungon sinjalistika e duhur e cila  i cilëson si monumente natyre.
-Mungon gjithashtu rrethimi trungut, veprim ky që i mbron nga gërryerja dhe 
kullotja e bagëtive.
-Njëherazi nga ky studim doli se një biomonument natyre, i ka humbur vlerat 
për të cilin e ka marrë këtë status. Për këtë arsye e propozoj që të hiqet nga lista e 
monumenteve të natyrës së rrethit. 

Rekomandime

-Rekomandoj studime të vazhdueshme, për gjendjen e monumenteve të natyrës, me 
qëllim që të zbulohet në kohë problematika dhe rreziqet që i kërrcënojnë.
-Krĳ imin e rrethimeve apo gardheve rreth monumenteve me qëllim pengimin 
e demtimit të tyre nga kullotja e bagëtive apo veprimtaria e individëve të 
papërgjegjshëm (vecanërisht kullotja e bagëtive vihej re në Zonën e Mbrojtur të 
Pishës së Fushe Kuqes).
-Ngirtja e një sistemi alarmi dhe ndërhyrës për fi kjen e zjarreve në këto monumente, 
modern dhe efi kas me qëllim shmangien e cdo lloj rreziku që mund ti kanosej nga 
ky fenomen.
-Krĳ imi i një sistemi të vizitave apo tureve në këto monumente më pagesë, gjë që 
do të sillte më shumë fonde për mirëmbajtjen e këtyre monumenteve dhe bërjen 
sadopak autonom të sistemit të ruajtjes dhe zhvillimit të tyre.
-Me vlere të veçantë do të ishte hartografi mi i monumenteve të natyrës si dhe pajisja e 
tyre me sinjalistikën e duhur. E domosdoshme dhe mja!  efi kase do të ishte  vendosja 
në rrugë e tabelave sinjalizuese me shigjetë, për vendndodhjen e monumentit të 
natyrës; (njësoj sic është bërë për monumentet historike e kulturore).
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Gabimet që bëjnë nxënësit në dejtshkrimin e zanoreve në gjuhën shqipe

Greta Hoxha

Mirsie  Biba

Abstrakt

Gjuha e sotme standarde është një vlerë mja!  e madhe e jona dhe secili prej nesh duhet të 
bëjë përpjekje ta përdorë atë sa më drejt, duke u mbështetur në rregulla drejtshkrimore që 
ajo ka. Nisur  nga rëndësia që ka drejtshkrimi në formimin gjuhësor të nxënësve, jemi marrë 
me drejtshkrimin e zanoreve në gjuhën shqipe, duke dashur të vëmë në dukje se sa arrĳ në 
nxënësit t’i  shkruajnë saktë dhe drejtë zanoret e gjuhes shqipe dhe për të treguar mundësinë 
e korrigjimit të tyre.
Punën e kemi mbështetur duke bërë vëzhgime nëpër shkolla, si në arsimin e mesëm të ulët 
(AMU), ashtu edhe në arsimin e mesëm të lartë (AML). Kemi kontrolluar punët e nxënësve 
duke parë gabimet drejtshkrimore që ata bëjnë, të cilat ishin jo të pakta në numër. Jemi marrë 
me punët me shkrim të nxënësve sepse nga provoja jonë aty nxënësit janë me të prirur të bëjnë 
gabime drejtshkrimore. Një  kërkesë e rëndësishme në punët me shkrim është respektimi i 
rregullave drejtshkrimore dhe respektimi i shenjave të pikësimit, pasi, duke i respektuar drejt 
ato, edhe shkrimi fi ton qartësinë dhe kuptimin e duhur (Gjokutaj. M,  2009, 167). Ne kemi 
marrë për studim njëqind punë me shkrim, nga të cilat pesëdhjetë janë të nxënësve të arsimit 
të mesëm të ulët, ndërsa pesëdhjetë janë të nxënësve të arsimit të mesëm të lartë.  Më pas, 
pasi nxorrëm disa të dhëna mbi gabimet drejtshkrimore të evidentuara, shqyrtuam tekstet e 
shkollave 9-vjeçare dhe të shkollave të mesme, përkatësisht tekstin e gjuhës shqipe, shtëpia 
botuese “Albas”. Për të parë se sa njohuri kishin nxënësit mbi drejtshkrimin dhe rregullat 
drejtshkrimore, ne realizuam nëpër shkolla pyetsorë.  Pyetsorët u zhvilluan në shkollën e 
mesme dhe në shkollën 9-vjecare, brenda në ambientet e shkollës. Nga i gjithë studimi ynë 
ne vumë re se shkolla dhe mësuesit luajnë një rol të rendësishëm në formimin gjuhësor të 
nxënësve. Ata (shkolla dhe mësuesi) kanë për detyrë që në tërë veprimtarinë e tyre, të nxisin 
nxënësit me metoda dhe teknika të posaçme, për të fi tuar e zotëruar kompetenca gjuhësore, 
të cilat do t’i duhen për t’i përdorur në punët e tyre me shkrim dhe në të shprehurit me gojë.

Hyrje

Gjuha shqipe është lënda bazë e arsimit 9-vjeçar dhe kohët e fundit po bëhen përpjekje 
për t’i dhënë rëndësinë e duhur edhe në arsimin e mesëm. Kjo lëndë konsiderohet 
si çelësi i sukseseve të nxënësve edhe për lëndët e tjera. Qëllimi i mësimit të gjuhës 
shqipe në klasë është formimi i përgjithshëm gjuhësor i nxënësve, në kuptimin e 
përvetësimit më të mirë dhe me dëshirë të të katërtave shprehive komunikuese 
gjuhësore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit; në përvetësimin e 
njohurive themelore të sistemit të gjuhës, të teksteve letrare dhe joletrare; si edhe në 
krĳ imin e intuitiv dhe konceptual të të gjitha lidhjeve dhe funksioneve gjuhësore, 
leksiko- gramatikore, etike, kulturore etj. 
Përmes mësimit të gjuhës shqipe nxitet përvetësimi dhe  ndërgjegjësimi  i 
nxënësve për shprehitë bazë të sistemit të gjuhës, të domosdoshme për ta artikuluar 
gjuhën në të gjitha shprehitë e saj komunikuese.
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Zotërimi e zbatimi i normave të gjuhës standarde dhe komunikimi në gjuhën 
standarde janë tregues të kulturës gjuhësore të çdo përdoruesi të gjuhës amtare, e 
bëjnë ligjërimin e çdo njeriu më të pasur e më të qartë, të mbështetur në rregulla të 
përcaktuara për shqiptimin e shkrimin, për përdorimin e ' alëve dhe për lidhjen e 
tyre me njëra-tjetrën. Drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi, krahas gramatikës, pasurojnë 
' alorin tonë, na mësojnë më mirë kuptimet e ' alëve dhe vlerat stilistike të tyre. 

Drejtshkrimi i   zanoreve

Sistemi zanor i gjuhës standarde
Tingujt  e shqipes standarde sipas tipareve nyjtimore mund të klasifi kohen në dy 
grupe, në zanore dhe në bashtingëllore. Mënyra e kalimit të rrymës së ajrit përmes 
glotës përbën bazën për ndarjen e tingujve në zanore dhe bashtingëllore.  
Sistemi zanor i shqipes standarde përbëhet nga shtatë fonema zanore gojore: [i], [y], 
[e], [a], [u], [ë], [o]. Sistemi fonetik i gjuhës letrare, edhe pse përbëhet vetëm nga një 
seri zanoresh gojore, i plotëson funksionet e veta të gjuhës.  

Gjuha shqipe ka një sistem zanor trekëndësh sepse 
zanorja më e hapur [a] nuk ka tipare dalluese të vendit të 
nyjëtimit.  Me nyjëtimin e zanoreve lidhet ngushtë edhe 
drejtshqiptimi pasi, për t’i shqiptuar si duhet tingujt, 
duhet të dimë lëvizjet që bëjnë organet e të folurit për 
shqiptimin e tyre. Për nga shqiptimi zanoret e gjuhës 
shqipe ndahen në zanore të theksuara dhe në zanore të 
patheksuara.  Zanoret e theksuara shqiptohen me forcë 
më të madhe, me ton më të lartë janë më të gjata dhe 
më të larta se zanoret e patheksuara. Drejtshqiptimi 
është i lidhur ngushtë në mënyrë të ndërsjellë dhe me 

drejtshkrimin. Shqiptimi letrar shërben si bazë e drejtshkrimit, pasi drejtshkrimi 
pasqyron atë që është arritur në strukturën fonetike, gramatikore e leksikore të gjuhës 
standarde. Ndërsa drejtshkrimi, ndihmon në njësimin e mëtejshëm të shqiptimit 
letrar, sidomos në rastet kur normat e drejtshqiptimit nuk janë ngjizur (Memushaj,  
2010 ,  188).
ZANORJA A 
Sholl e këpucës – Sholla e këpucës                                  
Cila është dramë e thellë – Cila  është drama e thellë    
Epiderm ose mbilëkure – Epiderma ose mbilëkura          
Gabimet që bëjnë nxënësit në drejtshkrimin e zanores [a] ishin të pakta. Përgjithësisht 
këto gabime i bënin nxënësit e nivelit të ulët.

ZANORJA E 
Zanorja [e] nyjëtohet me hapjen mesatare të gojës. Në nyjëtimin e saj buzët nuk 
marrin pjesë, ato as rrumbullakosen e as nuk tërhiqen anash. Pra, zanorja [e] është 
tingull i përparëm, gjysëm i hapur, jobuzore. 
Variantet pozicionale të zanores [e] dallojnë sipas gjatësisë, që varet nga pozicioni 
i saj ndaj theksit dhe nga natyra e rrokjes. Varianti i gjatë realizohet kur kjo zanore 
del në fund të ' alës e theksuar, në rrokje të mbyllura të krĳ uara nga rënia e [ë]- 
së fundore. Varianti me gjatësi të mesme realizohet në rrokje të hapur të theksuar 
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jofundore. Në rrokje të mbyllur të theksuar realizohet një variant i shkurtër dhe i 
mbyllur i kësaj zanoreje. 
[e]-ja e theksuar
Gabimi që bëjnë nxënësit në shkrimin e e-së së theksuar.
Shkruhen me [e] ' alët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur 
në të kaluarën nga një bashkëtingëllore hundore (m, n, nj). Me e shkruhen gjithashtu 
' alët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e 
theksit (Akademia e Shkencave e RSH-së, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1973, 
51).
Ëngjëll që ka zbritur nga qielli -  Engjëll  që ka zbritur nga qielli    
Unë kam një qën – Unë kam një qen                                               
Gabimet që nxënësit kanë bërë në drejtshkrimin e [e]- së theksuar janë jo të shpeshta. 
Ata, në të shumtën e rasteve në shkrimet e tyre e përdorin drejt këtë zanore. Rastet 
kur kjo zanore nuk përdorej sipas rregullit drejtshkrimor të saj ishin rastet e punëve 
me shkrim jo të mira, me nivel të ulët. Ky nivel nxënësish nuk gabonte vetëm në 
shkrimin e [e]-së së theksuar, por edhe në shkrimin e zanoreve të tjera. 
ZANORJA Ë 
Për nyjëtimin e zanores [ë] goja është pakëz më e mbyllur se zanorja [e]. Trupi i 
gjuhës zë një pozicion qëndror. Pra, zanorja [ë] është një zanore gjysmë e mbyllur e 
radhës së mesme dhe jobuzore.
Varianti themelor i zanores [ë] realizohet në rrokje të hapur të theksuar. Ky variant 
është edhe i gjati. Varianti i shkurtër del në rrokje të theksuar të mbyllur dhe në 
rrokje të patheksuar, të mbyllura dhe të hapura.
Në fund të ' alës dhe në rrokje të hapur [ë]-ja e patheksuar është rrëgjuar ndjeshëm.
[ë]-ja e theksuar 
Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e ë-së së theksuar
Shkruhen me [ë] të gjitha ' alët te të cilat kjo zanore e theksuar i përgjigjet historikisht 
një [[a]-je të ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore. Me [ë] shkruhen të gjitha 
' alët e prejardhura ose të përbëra, të formuara prej tyre pavarësisht nga lëvizja e 
theksit (Akademia e Shkencave e Republikësë së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe 
i Letërsisë , 1973, 40).
          Demtoj - Dëmtoj                                                  
I njejtë – I njëjtë                                         
Në shkrimin e zanores [ë], nxënësit gabojnë më tepër se në shkrimin e zanoreve të 
tjera. Nëse do të shkojmë tabelën, do të vërejmë që numri më i madh i gabimeve që 
nxënësit e shkollës së mesme kanë bërë është tek zanorja [ë].  Kjo ndodh përshkak të 
njohurive të pakta që nxënësit marrin në lidhje me drejtshkrimin e kësaj zanoreje, si 
edhe numrit  të ushtrimeve, që ato kanë në tekstin e gjuhës shqipe. 
 [Ë]-ja paratheksore.

Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e ë-së paratheksore

[ë]-ja paratheksore shkruhet në këto raste:
në ' alët e parme e në të gjitha ' alët ku ajo i takon rrokjes së parë, si edhe në ' alët 
e formuara prej tyre (Akademia e Shkencave e Republikësë së Shqipërisë Instituti i 
Gjuhësisë dhe i Letërsisë , 1973, 41).
Vend prrallor – vend përrallor    
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Gabimet që nxënësit bëjnë në shkrimin e zanores [ë] paratheksore janë të shumtë. 
Kjo ndodh për shkak të mos nxënies së njohurive të plota nga ana teorike, si edhe 
mos zbatimi i tyre në praktikë. Nxënësit në shkollë të mesme punojnë shumë pak në 
lidhje me drejtshkrimin e kësaj zanoreje.
në ' alë të prejardhura, të formuara nga një temë më –ë me anë prapashtesash që nisin 
me bashkëtingëllore dhe në ' alë të përbëra e të përngjitura që kanë si pjesë të parë 
një temë të tillë më -ë, të ndjekur nga një temë që nisë me bashkëtngëllore (Akademia 
e Shkencave e Republikësë së shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë , 1973, 
42).
        gjellbërës-gjellëbërës
Në këtë rast, gabimet që nxënësit bëjnë janë jo të paktë. Më shpesh ata gabojnë në 
shkrimin e [ë] paratheksore tek ' alët e përngjitura e te ' alët e përbëra. Nga vëzhgimet 
e bëra në punët e nxënësve vërejmë që ky gabim haset më shpesh.
po kështu shkruhen me [ë] (si zanore mbështetëse) edhe ' alët e prejardhura, që 
megjithëse  formohen  nga  tema  më bashkëtingëllore, kanë një strukturë fonetike- 
' alëformuese  të ngjashme me atë të  ' alëve të mësipërme, si p.sh:  besnikëri 
(besnik); bujqësi (bujq) (Akademia e Shkencave e Republikësë së shqipërisë Instituti 
i Gjuhësisë dhe i Letërsisë , 1973, f. 44) .
malsi-malësi
Me  zanoren [ë] mbështetëse nxënësit shpesh herë gabojnë dhe kjo si pasojë e 
ndikimit të dialektit, të folmes ku ata bëjnë pjesë. Nxënësit i shkruajnë ' alët në trajtën 
dialektore duke mos respektuar rregullin drejtshkrimor.
 ç) në ' alët e prejardhura, të formuara prej temash më -ër, -ërr, -ël, -ës, -ëz, 
me anë prapashtesash që fi llojnë me zanore (Akademia e Shkencave e Republikësë 
së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë , 1973, fq 47).
numuroj-numëroj
Ky gabim drejtshkrimor haset më tepër tek nxënësit e shokollave 9-vjeçare. Kjo ndodh 
për faktin se nxënësit e 9-vjeçares sapo janë  njohur me rregullat drejtshkrimore, nuk 
kanë punuar shumë me to.
[ë]-ja pastheksore 

Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e ë-së pastheksore

Shkruhet ë-ja pastheksore:
tek emrat femërorë më -ëz, tek emrat e mbiemrat mashkullorë më -ës, -ësh dhe te 
femërorët përkatës, në të gjitha trajtat e lakimit të tyre.
Ai i Durrsit – ai i Durrësit
te mbiemrat me -ët në të gjitha trajtat e lakimit të tyre.
Ujë të kthjelltë – ujë të kthjellët
te trajta e vetës së dytë njëjës e së tashmes lidhore të foljeve me temë në 
bashkëtingëllore.
Të mbledhsh – të mbledhësh 
Në shkrimin e [ë]-së pastheksore nxënësit gabojnë, sepse kjo zanore ndodhet 
pas theksit të ' alës. Kjo i bënë ato të ngatërrohen në shkrimin e saj, ngaqë nuk e 
kanë përvetësuar siç duhet anën teorike si edhe nuk janë ushtruar me ushtrime të 
posaçme për [ë]-në pastheksore.
[ë]- ja fundore 
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Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e ë-së fundore
 
Shkruhet ë-ja fundore te ' alët me theks që në krye të herës në rrokjen e parafundit, 
duke u ruajtur ajo edhe në trajtat e tyre ku s’është më fundore.
Kështu shkruhen me –ë (Akademia e Shkencave e Republikësë së shqipërisë Instituti 
i Gjuhësisë dhe i Letërsisë , Tiranë 1973, 51) :
emrat femërorë
Janë të gjatë dhe me maj- Janë  të gjatë dhe me majë    
Bashkëjetes- Bashkëjetesë                                                      
b)disa emra  mashkullorë dhe shumica e emrave  mashkullorë  që përdoren edhe si 
asnjanës.
  Kal -Kalë.                                                                                           
c)mbiemrat dhe ndajfoljet
             Shum i madh – shumë i madh
           d )  trajtat e shumësit të emrave  dhe të mbiemrave mashkullorë
Disa antropolog thanë  se – Disa antropologë thanë se               
dh) trajtat e emërores dhe kallëzores së shquar të shumësit  të emrave dhe të 
mbiemrave  mashkullorë që në trajtën e pashquar  mbarojnë me një  bashkëtingëllore  
dhe që janë njërrokësh  ose që kanë  theksin  në rrokjen e fundit.
Djemt e kapin dhe e lidhin-Djemtë e kapin dhe e lidhin   
e) trajtat e emërores dhe të kallëzores së shquar të shumësit të emrave dhe të 
mbiemrave mashkullorë, që në trajtën e pashquar mbarojnë me një bashkëtingëllore 
dhe që janë njërrokësh ose që e kanë theksin në rrokjen e fundit.
Të rĳ t e sotëm – Të rinjtë  e sotëm                                           
f)  ermrat femërorë në –më
Kazm-Kazmë   
 g) numërorët themelorë
Shtat-Shtatë            
gj)   numërorët rreshtorë
          Në katin e dyt – në katin e dytë
Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e [ë]-së fundore janë të shumtë, si në shkollat 
9-vjeçare ashtu edhe në shkollat e mesme. Sipas nesh, kjo ndodh sepse në shumicën 
e këtyre rasteve kjo zanore nuk shqiptohet dhe nxënësit e shkruajnë ashtu siç e 
dëgjojnë. Gjithashtu, nxënësit gabojnë në shkrimin e [ë]-së fundore edhe sepse janë 
nën ndikimin e dialektit, të të folmes ku ata bëjnë pjesë. 

ZANORJA O 
Zanorja [o] nyjëtohet me një hapje të gojës thuajse të njëjtë me atë të zanoreve gjysmë 
të hapura [e] dhe [ë]. 
Variantet e zanores [o] varen nga theksi e karakteri i rrokjes dhe më pak nga rrethimi 
i saj fonetik. Në pozicion të theksuar dhe në rrokje të mbyllur, falë reduktimit të [ë]-
së së patheksuar, del varianti i gjatë, në rrokje të hapur të theksuar, del varianti me 
gjatësi të mesme. Kurse varianti i shkurtër del në rrokje të mbyllur ose në rrokje të 
patheksuar
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Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e o-së

Shkruhen me zanoren o ' alët:
Shqëri të përhapura -  Shoqëri të përhapura                                             
Cilat ishin motivet  spanjllëve – Cilat ishin motivet e spanjollëve           
Në shkrimin e kësaj zanoreje nxënësit nuk kishin bërë shumë gabime. Ato gabime që 
ishin bërë më tepër ishin bërë nga nxënësit e nivelit të ulët, të cilët nuk ishin të saktë 
në shkrimet e tyre. 

ZANORJA U
 Zanorja [u] realizohet në variante të ndryshme pozicionale, në varësi të 
theksit dhe të karakterit të rrokjes. Në pozicion fundor të theksuar dhe në rrokje të 
mbyllur të theksuar si rrjedhim i reduktimit të një [ë]-je fundore të patheksuar, ajo 
realizohet si e gjatë. Në rrokje të theksuar të hapur, kemi variantin gjysëm të gjatë. 
Kurse në rrokje të mbyllur del variant i shkurtër i kësaj zanoreje.  

Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e u-së

Shkruhen me u- në të gjitha rasat emrat dhe mbiemrat më -ull, -ur, si edhe ' alët e 
formuara prej tyre.
       Ka të bukrën – Ka të bukurën                                                            
      As Medauri nuk tërpërohet – As Medauri nuk turpërohet  
Këtë gabim drejtshkrimorë nxënësit e bëjnë nën ndikimin e trajtave dialektore. Ata 
shpesh herë në shkrimet e tyre përdorin edhe ' alë që janë trajta të të folmes dhe jo të 
standardit të gjuhës shqipe. Në të folmet e Shqipërisë së Mesme nuk shqiptohet u-ja 
e patheksuar në rrokje fundore që mbyllet me bashtingëllore [r] dhe  në rrokje nistore 
të hapur. Ajo reduktohet plotësisht kur gjatë eptimit të ' alëve gjendet në një rrokje 
të hapur (Gjinari, Shkurtaj, 2003, 190-191). Nxënësit gabojnë në shkrimin e zanores u 
edhe nga mosnjohja e rregullave të drejtshkrimit të gjuhës shqipe. 
Nga mosnjohja e rregullave të drejtshkrimit dhe nga nxitimi në të shkruar nxënësit 
bëjnë gabimet e pasqyruara në shkrimin e zanores u.
ZANORJA Y
Zanorja  [y] nyjëtohet me një hapje minimale të gojës. Zanorja  [y] është e përparme, 
e mbyllur dhe buzore.
Variant i shkurtër i kësaj zanoreje del në rrokje të mbyllur. Në rrokje të hapur dhe të 
theksuar del variant i mesëm. Variant i gjatë del në rrokje fundore dhe në rrokje të 
mbyllur të theksuar të për! uar nga rënia e [ë]-së fundore si edhe në rrokje të hapur 
të theksuar në disa raste.
Zanorja buzore [y] shqiptohet në të gjitha pozicionet e pandryshuar. 

Gabimet që bëjnë nxënësit në shkrimin e y-së

Shkruhen me y  dhe jo me u( as me i ) ' alët (Akademia e Shkencave e Republikësë së 
Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë , 1973, 61):
            Bërzëlyk – Byzylyk                                                
            Bërek- Byrek                                                            
           Indyrë – Yndyrë                                                   
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Gjithashtu, edhe në shkrimin e kësaj zanoreje nxënësit gabojnë nën ndikimin e trajtës 
dialektore. Këtë pohim e mbështesim në faktin se duke qënë edhe vetë pjesë e këtĳ  
dialekti, të kësaj të folmeje kalimtare, ne i njohim shumë mirë trajtat dialektore që 
përdorin banorët e këtyre zonave. Gabime që nxënësit bënin në shkrimin e zanores 
y ishin të pakta.              
 ZANORJA I
 Gabimet që bëjnë nxënësit
Marrinin mbaresën i të theksuar, emrat mashkullorë gjatë lakimit në njëjësin e 
shquar(shkruhen për arsye morfologjike) (Akademia e Shkencave e Shqipërisë,  
Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë,  2002, 121).
Vend ku unë shkova - Vendi ku unë shkova                                   
Kujt i thotë lamtumirë poetë – Kujt i thotë lamtumirë poeti           

Konkluzione dhe rekomandime

Nga e gjithë puna që ne bëmë, vumë re se gabimet drejtshkrimore që nxënësit bënin 
ishin të shumtë dhe për këtë mendojmë se kanë ndikuar disa faktorë:
-Duke lexuar punët e nxënësve kemi vënë re që  nxënësit e klasave të arsimit 9-të 
vjeçarë, në përgjithësi, shkruajnë shumë pak dhe shpeshherë  përsërisin vetveten 
në detyrat ose në punët me shkrim në lëndë të ndryshme. Të bie në sy që ata kanë 
një ' alor të thjeshtë, pra ata nuk rrezikojnë që të përdorin ' alë të reja. Mësuesit në 
fl etoret e tyre shkruajnë gjithmonë vërejtje, që ata të shkruanin më shumë,  t’i bënin 
më mirë përshkrimet, të pasuroni punën e tyre më tepër. Kjo shikohej  më së shumti 
në klasat e 6-ta dhe në klasat e 7-ta, ndërsa punë e nxënësve të klasave të  8-ta dhe të 
9-ta ishin disi më të pasura.    
Për sa i përket punëve me shkrim te shkollës së mesme ato ishin më të pasura, 
nuk kishte  përsëritje ' alësh, ' alori më i pasur, por gjithsesi, për shkak të moshës 
(adoleshentë) mjedisi rrethues, shoqëria  ndikon shumë te kjo kategori nxënësish.  Pa 
e vënë re, ata në  punët me shkrim,  në detyrat e shtëpisë dhe të klasës shkruanin me 
shkurtime dhe me forma dialektore. Gjë kjo, e cila nuk vihet re te nxënësit e  arsimit 
të mesëm të ulët.   
-Klasat e arsimit e arsimit të mesëm të ulët kanë një numër më të redaktuar nxënësish 
se ato të arsimit të mesëm të lartë, të cilat janë të mbipopulluara. Një  klasë  e arsimit 
të mesëm të ulët ka mesatarisht 25 nxënës, ndërsa një klasë e arsimit të mesëm të lartë 
ka mesatarisht 40 nxënës.  Mund të themi që është dyfi shi i nxënësve që mësuesja 
duhet të kontrollojë  në orën e mësimit. Ora e mësimit është 45 minuta dhe mësuesja 
nuk ka mundësi që të kontrollojë një numër të madh nxënësish, prandaj nëse 
nxënësit bëjnë gabime në detyrat e tyre ato do të rrinë pa u korrigjuar dhe nxënësit 
nuk do të dinë që e kanë shkruar gabim. Përveç detyrave të shtëpisë, të cilat thuajse 
nuk kontrollohen fare nga mësuesit edhe punët më shkrim të nxënësve thuajse nuk 
kontrollohen, sepse mësuesit tani kontrollojnë nga ana drejtshkrimore vetëm punë e 
parë dhe të tjerat nuk i kontrollojnë fare. Vendosin notën e parë ose duke zbritur apo 
rritur ndonjë notë, në varësi të notave që nxënësi merr.  
-Arsye tjetër përse nxënësit  në gjimnaz gabojnë më shumë është fakti që në shkollë 
të mesme, nxënësit të nivelit më të lartë i grupojnë të gjithë në një klasë, ndërsa klasat 
e tjera janë me nxënës të nivelit mesatar ose shumë të dobët. Duke qenë në një klasë 
me nivel të dobët, nxënësit nuk janë të motivuar  që të mësojnë më shumë e kështu 
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mbeten në të njëjtin nivel. Dihet tani  që  nxënësit nuk  mësojnë vetëm nëpërmjet 
mësuesve, por dhe  mësojnë nëpërmjet njëri-tjetrit.
- Faktorë të tjerë janë dhe kushtet e këqĳ a ekonomike. Shumë familje, të cilat nuk 
kanë kushte të mira ekonomike, nuk i çojnë fëmĳ ët në shkollë, kryesisht vajzat, edhe 
pse ato mund të kenë rezultate të shkëlqyera në mësime. Arsimi i mesëm i ulët është 
i detyruar, ndërsa ai i mesëm i lartë jo. E në këtë mënyrë gjimnazi humbet elementë 
të mirë, të cilët do të ndikonin në rritjen e nivelit të shkollës, duke pasur elementë të 
mirë në klasë të gjithë arrĳ në të mësojnë pak.

Rekomandime

Siç pamë pak më lart ishin të shumtë faktorët, të cilët ndikojnë  që nxënësit të bënin 
gabime në të shkruarit. Duhen marrë një sërë masash  në mënyrë që situata  të 
ndryshojë.
Së pari - Në programet e lëndës së gjuhës dhe letërsisë i duhet lënë më shumë hapësirë 
drejtshkrimit, kemi  parë që  këto programe kanë shumë pak orë  të drejtshkrimit. 
Duke qenë se janë shumë pak orë në dipozicion është e pamundur që të trajtohen 
tema në të cilat nxënësit kanë vështirësi  në të shkruar.
Së dyti - Duhet që tekstet  të kenë më shumë ushtrime sepse tekstet tona të deritanishme, 
përveçse përmbajnë shumë pak tema mbi drejtshkrimin e gjuhës shqipe, janë 
karakterizuar nga një hapësirë e gjerë teorie, që krĳ onte mbingarkesë dhe i bënte 
nxënësit të mësojnë në mënyrë mekanike, të marrin njohuri të përkohshme që nuk i 
mbajnë mend dhe mungesë të ushtrimeve praktike. Mungesa e praktikës i bën dhe 
lëndët të papëlqyera nga nxënësit dhe ul interesin e tyre. Shpeshherë ushtrimet do ta 
zëvendësonin denjësisht teorinë. Dhënia e njohurive teorike përmes ushtrimeve do 
të ishte rezultateve dhe e këndshme.  
Ushtrimi mund t’i nxisë nxënësit të kërkojnë, të hulumtojnë në lidhje me temën e re, 
nxit logjikën dhe i bën ata më të interesuar, më të vëmendshëm ndaj informacionit 
të ri që do të marrin. 
Së treti - Duhet dhe vetë shkolla t’i kushtojë më shumë rëndësi drejtshkrimit dhe jo 
të lërë gjithçka në dorë të programeve apo teksteve. Shkolla duhet ta ketë si objektiv 
kryesor që nxënësit  të shkruajnë sa më mirë, mund që të organizojë konkurse vetem 
me këtë temë në mënyrë që nxënësit të përfshihen sa më shumë dhe të kuptojnë 
rëndësinë  e të shkruarit sa më mirë në gjuhën e vet.
Së katërti - Mësuesi duhet të luajë  një rol akoma më të madh tek nxënësit, të punojnë 
më shumë. Është e rëndësishme që mësuesit të  punojnë me nivele. Duke e ndarë 
klasën në nivele ai arrin të kuptojë se  ku ka vështirësi njëri nivel dhe se ku ka 
vështërsi niveli tjetër, kështu ai gjen se cila është mënyra më e mirë  për të arritur  
tek secili nxënës, të përzgjedhë se cilën teknikë a metodë duhet të përdorë. Mësuesi 
nuk duhet të ngelet vetëm tek libri, duhet që ta bëjë orën e  mësimit sa më  tërheqëse 
e praktike për nxënësit, sepse siç kemi konstatuar edhe më lart, nga plotësimi I 
pyetësorit nxënësit e kanë më të lehtë mesimin me praktikë e jo  teori. Teoria  është 
tepër  lodhëse për nxënësit. Mësuesi gjithashtu duhet të angazhojë nxënësit,  të cilët  
janë  shumë të  mirë në drejtshkrim, mund t’i caktojë  ata si ndihmës të nxënësve të 
cilët kanë probleme. Kjo  nuk do të thotë që mësuesi nuk duhet t’i kontrollojnë fare 
nxënsësit, por që nxënësit mund të mësojnë edhe nga njëri-tjetri.
Së  pesti - Mjedisi  luan një rol shumë të rëndësishëm tek formimi i nxënësve, prandaj 
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të gjithë duhet të tregohemi më të kujdesshëm. Të mos fl asim në dialekt, por në gjuhën 
letrare dhe jo me shkurtime sepse nxënësit ndikohen nga dialekti dhe shkruajnë si 
fl asin në jetën e përditshme.
Së gjashti - Media gjithashtu luan një rol shumë të rëndësishëm  në jetën shoqërore. 
Ajo duhet të shëbejë si model dhe jo si një antimodel siç shërben media shqiptare 
sot. Shohim  që media e shkruar dhe ajo audiovizive nuk zbatojnë rregullat 
drejtshkrimore. Kjo ndikon negativisht  sepse nxënësit janë në kontakt të 
drejtpërdrejt me to dhe  i shohin ato si model. Ata i shikojnë  të shkruara dhe ata 
vetë i shkruajnë ashtu duke menduar se janë të shkruara saktë. Do të ishte shumë 
mirë sikur media  të  tregohej më e kujdesshme  përsa i përket drejtshkrimit,  të 
ndërgjegjësohet për rolin e saj në formimin e indivdit.
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Perdorimi i internetit dhe ndikimi i tĳ  ne sjelljet e adoleshenteve

MSc. Migena Idrizaj

Abstrakti

Qëllimi i këtĳ  studimi ështe që të  shikohet roli i komunikimit virtual ne moshat e reja ne 
shkollë  Sic e dime ;  vitet e fundit përdorimi i internetit eshte rritur ndjeshem nga te rinjet ne 
Shqiperi, dhe gjithmone dhe me shume rritet perdorimi i rrjeteve sociale qe ofron interneti , 
po dhe lojrave ,videove te ndryshme. Shpesh ne biseda te ndryshme me koleget ata shprehen 
se nxenesit i ben me te ashper ne komunikim me njeri –tjetrin perdorimi i internetit  dhe ky 
studim cilesor do ti referohet pikerisht kesaj ceshtje :A ndikon ne komunikimin ne klase dhe 
marredheniet midis tyre  dhe me mesuesit perdorimi i internetit ne qytetin e Fierit,dhe ne 
cfare menyre ?. per kete studim kampioni do te merret nga nxenesit e klasave te 9-ta mosha 
15-vjec.te shkollave te qytetit te Fierit

Fjale kyçe: Komunikim virtual, Mesazhe, Adoleshent, Internet, Rrjete sociale, Dhune 
psikologjike.

Hyrje

Duke qenë se pothuajse çdo risi e re teknologjike shoqërohet edhe me “efekte 
anësore”,do  të shohim e të vlerësojmë me imtësi disa nga aspektet pozitive të 
ndërlidhura me ato negative  për të përcaktuar më saktë shkallën e “kontaminimit” 
tek përdoruesit e internetit, e veçanërisht tek adoleshentet. Duke punuar për një kohë 
të gjatë si mësuese dhe pasi kemi provuar të ballafaqohemi me nxënës pothuajse të 
të gjitha niveleve dhe të të gjitha moshave, kemi vënë re se klima e komunikimit në 
klasë është një ndër faktorët e rëndësishëm që sjell të nxënit rezultativ të fëmĳ ëvete 
moshave te ndryshme. Nisur nga ky fakt kemi kuptuar se cilësia e komunikimit, nga 
një faktor psikologjik, kthehet në klasë në një faktor didaktik, të cilit i duhet dhënë 
rëndësi e madhe teorike dhe praktike. 
Nga ana tjetër, të gjithë e dimë se arsimi shqiptar, jo vetëm po lëviz drejt një reforme 
të fuqishme në të cilën ai po kompenson disa mbetje prapa si rrjedhojë e ngurtësisë 
së bazës fi lozofi ke të vjetër të dikurshme, por edhe po përpiqet të ndjekë zhvillimin 
e hovshëm të si “vëllait” të tĳ  në Evropë, zhvillim që karakterizohet nga arritja e disa 
standardeve. 
Duke qenë kështu, kohët e reja po diktojnë ne krĳ imin e  marrëdhënieve të reja 
edukative dhe raporteve  të reja njerëzore, të cilat mund t’i shohim nën efektin e 
horizonteve të reja komunikuese. 
Kështu, askund më parë se në shkollë, që është një vend komunikimi masiv  ,mund dhe 
duhet të lindin forma të reja komunikimi. Por vihet re se komunikimi midis nxenesve 
ne disa raste eshte bere me i ashper ,madje me nje ' alor jo te hĳ shem ,gjithashtu dhe 
komunikimi i mesuesve dhe nxenesve ka raste qe has veshtiresi ,dhe sipas mesuesve 
nje nga faktoret qe luan rol negativ ne kete lloj sjellje eshte keqperdorimi i internetit 
nga ana e nxenesve ,ne te cilin ata shpesh  nuk jane te kontrolluar ne sitet qe vizitojne 
,ndaj studimi im do te fokusohet pikerisht ne kete teme kaq aktuale per shoqerine 
tone .
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Sot shohim që gjithmonë edhe me shumë te rinjtë, të cilët e kalojnë kohën e tyre 
të lirë përpara ekraneve të kompjuterave,me celular duke naviguar për një kohë të 
gjatë në internet . Perdorimi i internetit thuajse është bërë i pashmangshëm për të 
rinjtë ,por te jemi realist çdo progres shoqërohet në shoqëri edhe me regres.
Nisur nga puna ime prej 13 vjetësh si mësuese zgjodha këtë teme sepse është 
mja!  aktuale dhe gjithmonë edhe më shumë komunikimi virtual po zë një pjesë të 
konsiderueshme të kohës së të rinjve sot.Në studimin tim i jam referuar  moshës së 
adoloshencës (15 vjecare) nxënës të klasave të nënta duke qënë se është një moshë në 
të cilen vazhdon te formohet personaliteti,dhe padyshim një vend të rëndesishem zë 
dhe komunikimi .                                  
Për të bëre kerkimin tim kam zgjedhur nxënës të shkollave nënte- vjeçare të shkollave 
të qytetit të Fierit . 
Qellimi i studimit : është qe te shohim se sa kohe shpenzojnë të rinjte adoloshente në 
internet ,dhe si ndikon ky lloj komunikimi ne sjelljen dhe komunikimin e perditshem 
te tyre .Gjithashtu ne hulumtimin tim kam perfshire edhe mesuesit edhe prinderit  
per te pasur nje tablo me  te plote te efekteve te komunikimit virtual 

Metodologjia: Popullata e përfshirë në studim dhe kampioni i përzgjedhur

 Objekt i studimit kanë qenë nxenesit e klasave te nënta te shkollave te qytetit te 
Fierit ,mësuesit qe punojne ne keto shkolla dhe prindërit e femĳ eve adoleshente. 
Gjithsej u zgjodhën 208  nxenes të ketyre shkollave per te mare pjese  ne kete studim 
u perfshine 11 shkolla 9- vjecare te qytetit , përgjithësisht në numër të njëjtë për 
çdo grup 20 nx.per shkolle. Ku pjesmarrja ishte ne raportin ( 54% femra dhe 46 % 
meshkuj).
Gjithashtu u intervistuan 30 mesues  dhe  50 prinder: marrja e mostrave per 
hulumtimin tim eshte bere  ne perputhje te plote me rregullat etike te kerkimit .

1.   Komunikimi virtual dhe rrjetet sociale

1.1    Ndikimi i internetit te adoleshentet
 Aktualisht nga psikologët dhe edukatorët ka një shqetësim të dukshëm për ndikimin 
e Internetit në zhvillimin fi zik, njohës dhe social të fëmĳ ëve. Sipas studimeve, 
përcaktohet se adoleshentët në botë sot janë përdoruesit më të mëdhenj sesa 
prindërit e tyre. Kryesisht përdorimi i Internetit për të rinj është për të luajtur, për të 
dëgjuar muzikë dhe nëpërmjet platformave Facebook, Twi* er Tagged, për të takuar 
virtualisht njerëz të rinj, për të shkëmbyer informacion etj. Por natyrshem lind pyetja:

1.2 Si dhe në çfarë aspekte ndikon Interneti tek fëmĳ ët?
Mbi të gjitha, fëmĳ ëria shoqërohet me eksplorime, e në botën e sotme virtuale e 
interaktive të IT, fëmĳ ët formohen edhe nga eksplorimi në Internet. Fëmĳ ët janë të 
interesuar, të njohin, të imitojnë dhe të bëjnë gjëra që njohin dhe shohin të ndodhin 
në Internet, prandaj ai është jo vetëm një mjet i fuqishëm por edhe një shembull i 
“keq”, kur informacioni nuk përzgjidhet siç duhet. 
Internetit është mjet i fuqishëm që, nëse përdoret siç duhet, mund të rrisë zhvillimin 
e a! ësive intelektuale, shkencore dhe sociale të tyre, por në të kundërtën shoqërohet 
me pasoja. 
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Si ndikon dhe ç’ pasoja negative ka Interneti në zhvillimin njohës, social dhe fi zik? 

1.3 Ndikimi në zhvillimin njohës
a) Fëmĳ ët dallohen nga a! ësitë njohëse të tilla si; kujtesa, a! ësi të zgjidhjes hapësinore 
dhe logjike të problemeve, të menduarit kritik, përqendrim të konsiderueshëm, 
abstraksion dhe të kuptuarit të fenomeneve. 
b) ofrohen informata që përmirësojnë cilësinë e të menduarit dhe të mësuarit që ato 
të mund të transformohet në njohuri. 
c) promovohet shpejt zhvillimi i gjuhës dhe shkrim këndimit, duke patur përfi time 
më të mëdha në a! ësitë verbale dhe joverbale. 
“Jo gjithnjë informacionet e publikuara në Internet janë të sakta dhe ligjore. Fëmĳ ët 
varen nga të rriturit për të vërtetuar atë që shohin, dëgjojnë dhe që ndjejnë. 
a) nuk ka asnjë mënyrë për të kontrolluar besueshmërinë e informacionit dhe më tej, 
shpesh nuk ka rrugë praktike për të siguruar privatësinë. 
b) Fëmĳ ët përballen me marrjen shabllone të informacionit, duke mos qenë në 
gjendje të gjykojnë mes asaj që është e vërtetë dhe asaj që nuk është e vërtetë, pra ata 
nuk janë në gjendje për të provuar realitetin e botës virtuale. 
Prof. James Collins, identifi kon; “... disa probleme arsimore ndër fëmĳ ët e shkollës që 
janë drejtpërdrejt të ekspozuar në botën virtuale online., sikurse ka shumë prej tyre 
”kopjacë” të projekteve kërkimore apo eseve të nxënësve të shkollave të mesme1. 
1 Gates, 1998 
Ndikimet e tilla negative nuk janë vetëm një kërcënim për fëmĳ ët e vegjël, por edhe 
për ata në konvikte, pasi shumë prej tyre qëndrojnë gjithë natën në internet”. 

1.4 Ndikimi në zhvillimin social
Interneti nuk mund dhe nuk duhet të zëvendësojë ndërveprimin midis njerëzve 
ose marrëdhëniet e tyre. Ai nuk mund të zë vendin e aktiviteteve të tilla si bisedat 
familjare, takimet e tyre me shoket apo shoqet apo aktiviteteve sportive ose leximin 
jashte klase .
Nga kjo eksperiencë pozitive fëmĳ ët kanë përmirësuar qëndrimet e tyre në lidhje 
me të mësuarit duke rritur kuriozitetin e tyre por dhe vetë konceptin. Shumë 
prindër fëmĳ ët e të cilëve përdorin Internetin në shkollë besojnë se ai ka përmirësuar 
qëndrimin e përgjithshëm të fëmĳ ës së tyre drejt shkollës. 
“Megjithatë, nëse përdoret siç duhet, Interneti mund të shërbejë si medium për 
bashkëveprim të pranueshëm social”1. 
1 Railsback, 2001 
1) përmes përdorimit E-mail, Chat, dhe mesazheve të menjëhershme lejon fëmĳ ëve 
që të bisedojnë me fëmĳ ët e tjerë, duke rritur zhvillimin e komunikimit dhe a! ësitë 
sociale. 
2) fëmĳ ët janë në gjendje të ndajnë kulturat dhe traditat e ndryshme të tyre, duke 
njohur kështu kultura nga vende të ndryshme të botës, 
3)përdorimi i Internetit në klasa lejon fëmĳ ët të punojnë së bashku, duke inkurajuar 
shkëmbimin e ideve dhe të mësuarit bashkëpunues. 
4) ofron argëtim, duke u përdorur si një mjet edukativ. Kështu, fëmĳ ët mund ta 
përdorin atë për të gjetur frymëzim, duke stimuluar imagjinatën, të eksplorojnë 
botën, të takohen me miq të tjerët dhe për të fi tuar përvoja të reja. Procesi i lundrimit 
në Internet është i njohur si “lojë” e loja ka ndjekjet e veta, dëfrim konkurrencë e 
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shoqëri dhe të gjitha të cilat mund të plotësohen në Internet. 
5) alternativa unike, të cilat janë veçanërisht të rëndësishme për ata që janë fi zikisht 
të paa! ë dhe të paa! ë për t'u angazhuar në lojë fi zike. 
6) pasurojnë mësimin në shkollë nëpërmjet metodave interaktive dhe me ndihmën e 
TIK mund të jetë një mjet për punë krĳ uese dhe intelektuale me të tjerët. 
por ... 
Disa nga efektet negative, që mund të kenë ndikime të mëdha, në vështirësimin e 
jetës së individit mund të jenë: 
1) Izolimi i individit dhe shmangien nga shoqëria; 
2) mënyrë të thjeshtë për të gjetur informacion që përfshin përhapjen e përmbajtjes 
së papërshtatshme, të tilla si dhuna, paragjykimi, gjuha e urrejtjes, karakter fetar dhe 
pornografi në. Ajo mund të ekzistojnë në shumë forma, duke përfshirë video, fi lma, 
fotot dhe madje edhe vizatime komike. 
3)Dobësim të motivit social, që radhitet si ndër të parët për mbĳ etesën e individit 
dhe zhvillimin e personalitetit të tĳ ; 
4) Largimi i tĳ  nga aktivitetet e lira; 
5)Aspektet e komunikimit social, sidomos në gjuhën e shkruar (duke mos lënë 
mënjanë gjuhën e folur); 
6) Motivimin për mësim, (sot shihet rezultati tek të rinjtë që kanë një interesim nën 
mesatar për lexim dhe mësim); 
7) Krĳ imi i stresit, që përcaktohet si faktor kyç i izolimit të individit; 
8) Tendencat për shmangien nga lidhjet farefi snore dhe me të afërmit. 

1.5 Ndikimi në zhvillimin fi zik
Nuk mund të duket me sy të lirë, por studiues të ndryshëm konstatojnë se ekspozimi 
në Internet ka efekt pozitiv mbi zhvillimin fi zik të fëmĳ ëve. 
por ... Por çdo progres e ka nga pas edhe një regres, që është më se e kuptueshme, 
pasi do të humbasësh diçka, qo! ë edhe nga ana afektive, për të arritur diçka tjetër. 
Progresi dhe regresi janë në kontradiktë të papajtueshme mes tyre, por gjithsesi nuk 
mund të jetojnë pa njëra-tjetrën. Përtej përfi timeve të mëdha që vĳ në nga përdorimi 
i internetit, zhvillimi i shpejtë i teknologjisë, rritja e shërbimeve në internet dhe 
aplikacioneve të tjera, për fat të keq, duhet të pranojmë se kjo rritje në përdorim 
nuk është shoqëruar me masat e nevojshme për t’u mbrojtur nga rreziqet që sjell kjo 
teknologji veçanërisht për fëmĳ ët. Jo në pak raste, zhvillimet teknologjike në fushën 
e internetit janë përdorur për të dëmtuar vetë përdoruesit e tĳ . Sot është fakt, që 
zhvillimi dhe shpërndarja e internetit ecën shumë më shpejt se masat mbrojtëse nga 
keqpërdorimi i tĳ . 

Perfundime

Nga sa u vu re nga studimi qe bera te rinjte adoloshente te qytetit te Fierit ne pjesen 
me te madhe te kampionit te marre per studim shpenzojne ne internet mbi 2 ore ne 
dite nga koha e tĳ  e lire,gjithashtu nje pjese te kohes se tyre te rinjte e shpenzojne ne 
internet per te komunikuar nepermjet rrjeteve sociale Facebook , Twiter etj .
Gjithashtu nje pjese te kohes e harxhonin per te pare video ,per te degjuar muziken 
e preferuar , por edhe per mesime.
Me se shumti u vu re se interneti sherbente me teper per tu argetuar se sa per te 
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plotesuar njohurite mesimore . Kjo kohe e shpenzuar nderkohe per argetim ,eshte 
kohe qe te rinjte ,mund ta kalojne padysim edhe me aktivitete te tjera si aktivitete 
sportive ,dalje me shoket ose shoqet,leximi i nje libri etj. Por te pyeturit  pelqenin 
me se shumti te kaloni kohen ne internet , por jo vetem qe ato shpenzonin nje pjese 
te mire te kohes se tyre ne internet por nje pjese e te anketuarve kanë pohuar se u 
shkon mendja edhe gjatë zhvillimit te orës se  mësimit te interneti gje qe tregon per 
kete pjese te nxenesve qe ata kane nje lloj varesie nga interneti . Nga intervista me 
nxenësit vihet re që shpesh në rrjetet sociale ata shkëmbejnë video të cilat janë te 
papërshtatshme për moshën e tyre ,pra vizitojnë faqe te cilat transmetojnë dhunen 
dhe pamje pornografi ke ,gjithashtu disa prej tyre pohojne se shpesh komunikimi 
nepërmjet rrjeteve sociale bëhet shkak per cënimin e marrëdhenieve midis shokëve 
dhe shoqeve te klasës per shkak të keqkuptimeve që ndodhin gjatë komunikimit 
online por edhe te pakujdesise nga ana e tyre te perdorimit te ' alëve qe shkëmbejne. 
Sipas atyre keto konfl ikte ka raste kur vazhdojne edhe ne shkolle ,madje jo vetem 
behen shkak per acarim te marredhenieve por edhe per konfromtim fi zik 
Ne shkollen ku punoj kemi patur 2-3 raste kur komfl ikti ne shkolle ka nisur me pare 
gjate komunikimit te nxenesve nepermjet rrjeteve sociale ,por ne pjesen me te madhe 
,nxenesit pohojne se e kane zgjidhur konfl iktin e nisur ,kur jane takuar nepermjet 
' aleve.Dhuna psikologjike e ardhur nga rrjetet sociale shume shpesh tregon per 
ashpersim te marredhenieve nga adoloshentet.
Gjithashtu pozitive me duket fakti qe pjesa me e madhe e te anketuarve dhe te 
intervistuarit preferojne te komunikojne me njeri-tjetrin ne menyre te drejtperdrejt 
.Ata shprehen se e kane me te thjeshte te kuptohen me njeri-tjetrin kur komunikojne 
drejtperdrejt edhe per faktin se shpesh komunikimi virtual behet shkak per 
keqkuptime.     
Ajo qe me ka terhequr vemendjen eshte fakti se nxenesit pohojne se pavaresisht 
se sa kohe navigojnë ne internet, ata e kane te veshtire dhe acarohen kur duhet 
te shkeputen prej tĳ  ,nje fakt te tille e pohojne gjithashtu mesuesit dhe prinderit e 
intervistuar .
Nga hulumtimi im me prinderit se te gjithe prinderit ishin dakort per perdorimin e 
internetit dhe te vetëdĳ shem per rendesine e tĳ  ne kohen e sotme ,por ajo qe me bëri 
pershtypje eshte se pjesa me e madhe e priderve nuk i kontrollonin sitet ne te cilat 
futej femĳ a i tyre,madje me keq akoma
disa prinder as nuk e kishin idene e permbajtjes se faqeve te ndryshme ne internet 
dhe keshtu qe nuk ndiheshin te shqetesuar per faqet qe vizitonte femĳ a i tyre.
Prinderit e intervistuar pohojne ne nje mase te konsiderushme se e kane me te 
veshtire komunikimin me femĳ en e tyre pas fi llimit te perdorimit te tĳ  sepse 
kur u thone femĳ ve adoleshente qe duhet te dalin nga interneti femĳ et shprehin 
nervozizem dhe e kane te veshtire te shkeputen , shkak ky qe krĳ on dhe acarim te 
maredhenieve prind-femĳ e.
Nje pjese e prinderve qe moren pjese ne studim shpreheshin se nuk e dinin ne se 
ishte perdorues i rrjeteve sociale apo jo dhe jo me te kujdeseshin per rrezikshmerin 
që paraqesin keto rrjete sociale për ngacmime nga persona te panjohur , apo për 
shfrytezimin e te dhenave personale te femĳ eve ne internet.Nga ana tjeter një 
shqetesim ngrihet edhe nga mësuesit te cilet pohojnë se rezultatet e nxënësve në 
mësime në ditet e sotme jane me te uleta krahasuar me nxenesit e viteve me pare kur 
interneti nuk zinte nje vend të rendesishem ne kohen e tyre te lire .
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Mesuesit  mendojne se perdorimi i internetit ne menyre te pakufi zur dhe te pa 
kontrolluar nga prinderit ben qe nxenesit te harxhojne me pak kohe per te studiuar 
apo per te lexuar libra jashte klase. Megjithëse theksojmë faktin se interneti ju 
shërben atyre për të plotësuar njohuritë e marra në lënde të ndryshme ,por në pjesën 
më të madhe të nxënësve interneti nuk përdoret për informacione shtesë për orët e 
mësimit por thjesht për tu argëtuar dhe ky fakt përbën dhe shqetësimin e mësuesve  
sepse ata kanë vënë re se komunikimi midis nxënësve është në disa raste me një 
' alor tepër banal dhe në pjesën më të madhe interneti ka ndikuar negativisht në 
marrëdhëniet midis nxënësve në klasë.
Komunikimi i nxënësve nëpërmjet rrjeteve sociale rezulton qe, më së shumti përdoret 
për thashetheme video dhe lojera,dhe duke qenë se nxenesit nuk jane perballe njeri-
tjetri shpesh perdorik ' alor te pa kulturuar me njeri – tjetrin.
Interneti thone mesuesit ka shume ane pozitive por po te perdoret ashtu sic duhet por 
problem qendron se ne me te shumtën e rasteve adoleshentet vizitojne faqe qe nuk jane 
per moshen e tyre gje qe sjell nje transmetim te sjelljeve apo pamjeve te dhunshme qe 
shohin ne internet.Jo vetem kaq por kjo ndikon dhe ne formimin e personalitetit te tyre.
Vlen per tu ritheksuar  se nje rol shume te madhe ne menyren e perdorimit te internetit 
nga adoleshentet kane prinderit . Megjithatë, përdorimi i internetit nga femĳ et duhet 
të jetë i kontrolluar,. Kjo pasi frekuentimi i faqeve me përmbajtje pornografi ke apo 
i materialeve me përmbajtje skenash dhune pa dyshim që përbën shqetësim në 
rrezikun që mbart për formimin e personalitetit të fëmĳ ës apo për çrregullimet me 
pasoja serioze dhe afatgjata. Këto çrregullime lidhen me formimin e tyre psikologjik, 
me çrregullime të personalitetit, që konsistojnë në rrezikun e shpërqendrimit nga 
jeta reale, në prirjen për varësi ndaj pornografi së dhe seksit, në mundësinë e krĳ imit 
të një personaliteti agresiv, të krĳ imit të një realiteti virtual të paqenë, të rënies pre e 
kontakteve me individë që mund të paraqesin rrezikshmëri për sigurinë e tyre, ose 
me grupe që shfaqin prirje devĳ ante etj. Për një pjesë fëmĳ ësh apo adoleshentësh 
përdorues të internetit natën, që në vend të gjumit preferojnë navigimin, orët e 
humbura kanë rrezikun e humbjes së orëve të ditës, që i merren kohës së kushtuar 
mësimit dhe studimit, apo dhe angazhimeve të tjera që përditshmëria kërkon. Së 
pari, ekziston një risk shumë i madh për ngacmime seksuale në internet.Së dyti, 
Është rreziku që fëmĳ ët të ballafaqohen me pamje pornografi ke.Së treti, mundësia 
mbetet e madhe që fëmĳ ët të bien në kontakt me pamje të dhunës duke përfshirë 
imazhe, thirrje për akte dhune, për akte racial, video ose imazhe të vetëvrasjeve 
apo udhëzime si të kryejnë vetëvrasje .Së katërti, ekziston rreziku që fëmĳ ët të 
kërcënohen .Së pesti, përdorimi i internetit për një kohë të gjatë mund të shkaktojë 
depresion dhe vetmi. Prandaj, interneti quhet edhe teknologjia e vetmisë. Së gjashti, 
përdorimi i internetit dhe luajtja e lojërave në internet mund të shkaktojë probleme 
për të perceptuar realitetin.

Rekomandime

• Për të pasur një përdorim të padëmshëm të internetit patjetër duhet të rritet 
vetëdĳ a e prindërve dhe kontrolli i tyre për faqet që vizitojnë fëmĳ ët .

• Nje aspekt tjetër është kufi zimi i kohës që fëmĳ ët harxhojnë në internet  e cila 
patjetër duhet të administrohet nga prindërit .

• Gjithashtu , prindërit duhet tu rikujtojnë vazhdimisht fëmĳ ëve, rreziqet që mund  
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t’u kanosen nga interneti 
• Padyshim  një rol të rëndësishëm duhet të luajnë mësuesit ,por sidomos mësuesit 

e TIK. Qeveria(M.A.SH) nga ana e vet  mund të marri masa për kodimin e disa 
faqeve  që percjellin dhunën ,videot , fotot pornografi ke etj.
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Para, Fuqi dhe Ëndrra

Idajet Budani

Zamira Budani

Abstrakt

Pabarazia është një nocion që ka qenë gjithmonë i pranishëm në shoqërinë njerëzore. Në këtë 
shkrim do të trajtoj një dokumentar i cili ka në fokus një temë tepër sociale e të ndjeshme, 
siç është pabarazia në dimensione të ndryshme të jetës, duke analizuar përmbajtjen e tĳ  në 
drejtim të disa teorive që ekzistojnë në ditët e sotme.
Dokumentari "Park Avenue: para, pushtet, dhe ëndrra amerikane - Pse varfëria?" Është një 
pasqyrim i pastër i realitetit të shëmtuar të shoqërisë amerikane dhe shumë të tjerë në mbarë 
botën. Ky është një dokumentar i prodhuar në vitin 2012 nën drejtimin e Alex Gibney në 
SHBA nga producenti Blair Foster. Filmi është ndërtuar mbi çështjen kryesore në ' alë, i cili 
ka të bëjë me faktin që 400 prej njerëzve më të pasur të Amerikës kanë dhe kontrollojnë më 
shumë se 150 milionë njerëz që janë të vendosur në pjesën e poshtme të popullsisë/shoqërisë. 
Regjisori A. Gibney analizon hendekun mes dy klasave në shoqërinë amerikane duke hetuar 
numrin 740 Park Avenue, shtëpitë e njerëzve më të pasur të Amerikës dhe si autor i "740 Park: 
Historia e ndërtesës me apartamentet më të pasur në botë" i quan ata " “mjeshtra të universit" 
(Michael Gross), dhe në një tjetër Park Avenue në anën tjetër të lumit Harlem ku njerëzit mezi 
arrĳ në të vënë ushqim në tryezë dhe shumica jetojnë me ndihme ekonomike.

Amerika është e njohur në mbarë botën për të qenë "vendi i mundësive" dhe vendi 
ku njerëzit mund të jetojnë "ëndrrën amerikane". A është kjo në të vërtetë e mundur, 
apo është vetëm një farsë për të ndihmuar njerëzit të mbĳ etojnë dhe të bëjnë ata të 
besojnë se në qo! ë se ata punojnë fort, mja! ueshëm, ata mund të lëvizin lart në 
shkallët sociale dhe për të arritur prosperitet. 
A është kjo një mënyrë për të magjepsur qytetarët e zakonshëm të Amerikës? Në 
dokumentar trajtohet një eksperiment shumë interesant, i cili shpjegon teknikisht 
realitetin e procesit të "mundësive të barabarta" dhe punën e vështirë. Ajo është 
quajtur "Monopoly Experiment" dhe është kryer nga një grup psikologësh nën 
drejtimin e Paul Piff  që studion psikologjinë e pasurisë dhe pasojat e pabarazisë në 
shoqëri.
Loja e “Monopoly” tradicionalisht punon duke shpërndarë të njëjtën sasi parash 
dhe shanset për të dy lojtarët (utopike ashtu si është "Ëndrra amerikane"). Në 
eksperiment, lojtarët janë të ndarë në dy grupe, "të pasurit" dhe "të varfërit" , të cilëve 
u janë shpërndarë shuma të pabarabarta të parave dhe shanset. Loja vazhdon, i pasur 
fi llon të besoj se ai/ajo i meriton për të fi tuar dhe nuk do të ndihet keq për pozicionin 
e lojtarit tjetër është në. Ky është realiteti i shoqërisë Amerikane në të cilën jeton sot.
Amerika ka qenë i njohur si një vend i klasës së mesme, me disa të pasur dhe disa 
njerëz të varfër së bashku, dhe ka qenë gjithmonë krenare për këtë fakt. Për fat të keq 
kjo nuk qëndron më. Sidomos, duke parë në tre dekadat e fundit, hendeku midis të 
pasurve dhe të varfërve është rritur së tepërmi. Sot, CEOs fi tojnë 231 herë më shumë 
se një punëtor i klasës së mesme në krahasim me të 20 herë në vitin 1965, duke 
dëshmuar kontrastin midis klasave. Njerëzit nuk u janë dhënë të njëjtat mundësi 



188 

dhe për këtë arsye nuk mund të arrĳ në të njëjtat gjëra, disa janë "të destinuar" për të 
qëndruar në krye dhe disa të tjerë në pjesën e poshtme. Lëvizja në klasa është shumë 
e ngadalshme, vështirë të jetë e mundur duke marrë në konsideratë kuotat e arsimit 
dhe mundësitë e punësimit, të cilat janë në rënie për të varfërit.
Jack Hacker, i cili është profesor i Shkencave Politike në Universitetin Yale, 
argumenton se shoqëria amerikane ka pamje komplekse rreth barazisë ekonomike, 
shumica ende beson se janë në gjendje të përparojnë në qo! ë se punojnë mja! ueshëm. 
Hacker argumenton se e gjithë ky akumulim në krye përveç nga "puna e madhe"  ka 
të bëjë me interesat e të pasurve të cilët përdorin sistemin politik si i përshtatet atyre, 
në favor të tyre.
740 Park Avenue është vendi ku janë paratë. Banorët e kësaj ndërtese kanë ndikim 
të madh dhe të luajë rol të rëndësishëm në shkrimin dhe zbatimin e ligjeve dhe 
të rregullave, si dhe shpërndarjen e normave tatimore midis të pasurve dhe të 
varfërve. Shembulli i përkryer i këtĳ  ndikimi është "sigurimi Kryer interesi" në 
Kodin Tatimore, duke bërë të mundur miliarderët të paguajnë taksa më të ulëta se 
sa njerëzit e zakonshëm. Fakti që kjo është në të vërtetë e shkruar në Kodin Tatimor 
tregon rezultatet e punës së lobimit fi nanciar. Edhe demokratët (që nga viti 2006), të 
cilët kanë premtuar për të shpëtuar prej tyre, nuk kanë qenë në gjendje për ta bërë 
këtë dhe sistemi mrekulli mban veten dhe mbĳ eton.
Personi me ndikimin më të madh në politikën amerikane, dhe përfundimisht më i 
pasur i 740 Park Avenue është David Koch. Vëllezërit Koch, pasi nuk janë në gjendje 
për të fi tuar nëpërmjet partisë liberale, kanë gjetur mënyra të tjera më efektive 
për të mbrojtur dhe për të ushqyer interesat e tyre. Ata zgjodhën për të investuar 
paratë e tyre në grupe që mund të sjellin "ideologjinë" e anti-qeveritare në qendër 
të vëmendjes. Ata kanë investuar në universitete, si dhe themeluan Institutin Cato 
dhe bazën amerikane për Prosperitet. Ata kanë investuar edhe në mbështetjen e 
personave si Paul Ryan, axhenda politike e të cilit kërkon të marrë pushtetin larg 
nga qeveria, Washingtoni, dhe të japë atë për individin. Ai është sigurisht i ndikuar 
kryesisht nga autori i veprës së madhe Ayn Rand-it "Atlas shrugged" ndërtuar mbi 
fi lozofi në e laissez faire të sistemit kapitalist, ku njohja e të drejtave individuale është 
baza e sistemit. Ryan propozuar një kornizë buxhetore, të cilën ai e quajtur 'Rruga 
drejt prosperitetit ". Qëllimi i tĳ  ishte që të fokusohet në barazinë e mundësive duke 
i prerë poshtë programet qeveritare për të varfrit dhe të taksave për të pasurit. Duke 
vepruar kështu, ju keni marrë në thelb larg 'mundësi' të varfërve. Përveç kësaj, për 
një pjesë të madhe të tollonave të ushqimit të popullsisë të siguruara nga qeveria janë 
mjetet e tyre vetëm për të mbĳ etuar. Lë të vetme mundësitë e arsimit, të cilat janë 
një faktor kyç për mobilitet të lartë. Nëse nuk ke një diplomë kolegji është pothuajse 
e pamundur për të gjetur një punë me kohë të plotë. Paradoksi në tregun e punës 
është se ekonomia amerikane ka nevojë për fuqi të lartë të kualifi kuar të punës, por 
që mundësitë janë shumë të kufi zuara, ose tashmë të marra nga njerëzit, të cilët nuk 
kanë mja! ueshëm kualifi kime.
Kur Wall Street u kthye me kokë poshtë nga kriza ekonomike, qeveria ndihmoi 
me shuma të mëdha parash të pasurit me pothuajse asnjë interes, por qytetarët e 
thjeshtë të Shteteve të Bashkuara morën sasinë më të vogël të ndihmës fi nanciare. 
Në këtë pikë, sektori i SHBA Corporate zotëron qeverinë. Shumë para shpenzohen 
për lobe, dhe shumë prej lobeve janë të pranishme në dhomën ku rregullat dhe ligjet 
janë duke u shkruar. Në vitin 2007, presidenti George W. Bush ka paguar Stephen 
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Schwarzmen për një vizitë në dhomën e tĳ  në 740 Park Avenue për të kërkuar të holla 
për komitetin kombëtar. Kjo ndërtesë është burimi i parave, dhe Amerika u bë vendi 
ku paratë mund të blejnë çdo gjë. Ajo do të vazhdojë të jetë kështu për sa më shumë 
që sistemi politik dhe politikanët varet nga pasuria e këtyre njerëzve; në mënyrë që 
të qëndrojnë në pushtet ata do të vazhdojnë të shkruajnë ligjet dhe rregulloret që 
mbështesin interesat e të pasurve.
Ky dokumentar paraqet një foto shumë të dallueshme dhe të përshtatshme me 
realitetin në aspekte të ndryshme. Duke fi lluar nga pjesa shumë të qartë të tablosë, 
me faktin e të pasurit dy klasa, të cilat janë shumë të ndryshme dhe gjithmonë në 
konfl ikt me njëri-tjetrin. Siç u përmend në "Manifestin Komunist", lu! a e klasave 
është stimul për zhvillimin historik. Marksistët gjithashtu argumentojnë se procesi i 
prodhimit është baza e të gjitha marrëdhënieve të klasës. Ne mund të shohim qartë 
këtë deklaratë refl ektuar në këtë dokumentar; 740 Park Avenue përfaqëson klasën e 
sipërme dhe Bronx Jugut. Duke parë njerëz që jetojnë me tollonat e ushqimit, nuk 
janë në gjendje për të marrë arsimin dhe të ketë një punë të mirë, ose të ketë një rol 
në asgjë në të gjitha në lidhje me jetën e tyre; kjo do të thotë duke marrë këta njerëz 
jashtë procesit të prodhimit.
Gramsci, një marksist, përdor një term të njohur si "hegjemonisë". Ai e përkufi zon 
atë si përhapjen e një klase mbi të tjerët, do të thotë jo vetëm kontrollin ekonomik 
dhe politik, por edhe më e rëndësishmja a! ësinë për të mbizotërojnë mendjet e 
njerëzve të tjerë duke i bërë ata të kuptojnë 'perspektivë si "e dominues të klasës sens 
të përbashkët". Kjo është ajo që klasa e lartë është duke bërë, dhe se si ajo është e 
arritjes së qëllimeve. Një shembull nga dokumentar në lidhje me këtë deklaratë është 
se pavarësisht realitetit të hidhur që jetojnë në njerëz ende mendojnë se në qo! ë se 
ju punoni shumë që ju mund të ndryshojë kushtet që jetojnë në. Një tjetër do të jetë 
strategjia e njerëzve si David Koch për të investuar në përhapja e ideve të tyre. Bërë 
njerëzit të përqafojnë worldviews e tyre dhe për të lu! uar verbërisht për të mbrojtur 
interesat e klasës së sipërme. Njerëzit nuk janë të vetëdĳ shëm se ata nuk fi tojnë asgjë 
nga kjo situatë e tërë. Edhe ndryshimet në ligjet dhe rregulloret qeveritare do të 
shërbejë në fund të pasurve.
Kingsley dhe Moore argumentojnë se nuk ka shoqëri pa klasa. Për më tepër, ata 
besojnë se stratifi kimi është e nevojshme dhe një mjet i rregullimit në një shoqëri. 
Unë do të doja për të ndaluar pak në pjesën e dokumentarit ku është argumentuar se 
ekonomia amerikane ka nevojë për punëtorë të kualifi kuar të lartë, por nuk ka mja!  
prej tyre, si rezultat i mundësive të vogla të arsimit për klasën më të ulët. Shoqëria 
shpërndan rolet dhe nxit njerëzit në përmbushjen e detyrave të tyre. Kingsley dhe 
Moore argumentojnë se ka dy disa faktorë të bazuar në të cilën rëndësia e punës 
është e përcaktuar, përkatësisht funksionin dhe mungesa. Ata gjithashtu pohojnë 
se institucionet dhe funksionet shoqërore si qeveria, feja, njohurive teknike, dhe 
pasurinë, pronën dhe të punës luajnë një rol vendimtar në organizimin '' të shoqërisë.
Weber ka një qëndrim pak më të ndryshme në stratifi kimit. Ai ndan shtresimit në 
tre: klasë, parti, dhe statusin; klasë duke u bazuar kryesisht në aspektet ekonomike, 
partia në aspektin politik, dhe statusit në aspektin social apo 'rrjetit' të shoqërisë. Në 
thelb, këto tre aspekte janë ato që përcaktojnë vendin e dikujt në shoqëri. Prodhimi i 
tyre pasuri dhe akumulimi, si mundësitë e tyre dhe shanset e jetës janë të përcaktuara 
nga prestigji statusi i tyre u jep atyre, dhe politike dhe juridike e cila varet nga dy 
aspekte formë dikujt tashmen dhe të ardhmen. Më konkretisht, siç është përmendur 
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në dokumentar, duke u lindur në 740 Park Avenue do të thotë se ju jeni tashmë 
përpara ato në Bronx e Jugut; do të thotë që ju jeni në gjendje për të marrë jetën më 
të mirë, shëndetësinë, arsimin, punën, dhe në fund të fundit më të mirë të 'jetës' se 
klasa e ulët në anën tjetër të lumit. klasën tuaj, status dhe partia e paracakton kushtet 
e jetës tuaj.
Bradshaw analizon vendet në dy kategori: Vendet e pazhvilluara (tradicionale) të 
zhvilluara (modern) dhe. Ai argumenton se dallimet në mes të vendeve janë mungesa 
apo posedimi i ekonomive moderne, tipare moderne psikologjike, kulturat moderne, 
dhe institucioneve moderne. Unë do të doja të zbatojnë këtë model të kërkuar në 
botë në dy llojet e vendeve për të dy llojet e klasave ne kemi shquar në dokumentar. 
Shoqëria amerikane ndahet në klasë të pasur dhe të varfër, sipërme dhe të poshtme. 
Të varfërit janë dhe mbeten të varfër thjesht sepse ata nuk punojnë mja!  e vështirë, 
ata nuk i shfrytëzojnë mundësitë e dhëna atyre në mënyrë që të ndryshojë kushtet 
që ata janë në.
E njëjta gjë mund të thuhet për teorinë e World-Sistemit që u themelua fi llimisht 
nga Immanuel Wallerstein. Argumenti i tĳ  është i bazuar kryesisht në shfrytëzimin e 
vendeve periferike (të varfëra / të pazhvilluara) nga vendet e pasura (/ të zhvilluara) 
thelbin. Ai argumenton në lidhje me shfrytëzimin në kuptimin e saj të plotë; 
shfrytëzimi i lëndëve të para dhe shfrytëzimin e punës. Ardhja në dokumentarin, 
unë besoj se ne mund të ndërtojmë një argument në bazë të të njëjtit nocionit të 
shfrytëzimit. Klasa e varfër është shfrytëzuar nga klasa e sipërme; ekonomikisht, 
politikisht në masë të madhe, shoqërore, dhe ideologjikisht.
Amartya Sen sheh varfërinë si "heqjen e a! ësive themelore jo vetëm lowness të të 
ardhurave". Ajo argumenton se varfëria jo vetëm privojnë njerëzit nga të ardhura 
vjetore, por më shumë se kaq. Varfëria i privon njerëzit nga a! ësitë e tyre, ose familja 
e tyre dhe jetën shoqërore, shëndeti psikologjik, e vetëbesimit të tyre dhe statusit, 
e vlerës së tyre si qenie njerëzore. Varfëria privon, tjetërson, shkakton përjashtimin 
social dhe vdekjen sociale.
Në përfundim do të doja të përfundojë letër tim me një refl ektim në një kuotë 
të Aristotelit "Forma më e keqe e pabarazisë është që të përpiqet të bëjë gjëra të 
pabarabarta të barabartë." Njerëzit kanë qenë gjithmonë në kërkim të barazisë, duke 
lu! uar për të drejta të barabarta, trajtime të barabarta dhe mundësitë e barabarta. Por 
kjo nuk do të bëjë drejtësinë; në të kundërtën kjo do të ushqyer vetëm pabarazinë dhe 
padrejtësinë që është tashmë ekziston. Equity në vend të barazisë do të jetë një synim 
që më së miri do të përfaqësojë rezultatin përfundimtar ne jemi të gjithë duke kërkuar. 
Trajtimi i të gjithëve në bazë të statusit, klasë, kushtet e tyre ekonomike dhe sociale, 
ose në bazë të karakteristikave të tjera do të jetë më efektive se sa vetëm "mundësi të 
barabarta" për të gjithë, sepse ka mjetet për të arritur qëllimet tuaja të jetës është një 
diskutim krejt tjetër në vetvete. Nëse njerëzit janë krejtësisht të ndryshme në fi llim 
të garës, si mund të trajtoni ata të njëjtën gjë dhe të presin të njëjtin rezultat në fund?
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Të  mësuarit multimedial në mësimdhënien e fi zikës

Dhimitra Balla

Dinamika e jetes si dukuri sociale ,sigurisht qe transmeton efektet e saj tek individet.
Ritmet e ndryshimit po krĳ ojne nje bote te re edhe per ne mësuesit.ndryshimet qe 
vëmë re nëpër programet sot vunë theksin për disa synime të shkollës së mesme 
për të ardhmen ,ku të përfshihen të menduarit kritik dhe edukimi moral.Zbulimet 
teknologjikei i futen kompjuterat në klasa dhe në shtëpi.Forca e kesaj teknologjie të 
re nuk mund të mbahet dhe kompjuterat kanë potencialin për të ndryshuar  jetën në 
klasat ku japim mësim.Në ditët tona kur sistemi është në reformim të vazhdueshëm 
informacioni është i gjithanshëm ,por i pasistemuar siç duhet ,ka rëndësi që 
shkolla të përshtatet me kërkesat e mësuesve për vetvlerësim apo me dëshirën për 
gjithpërfshirjenë metodologjitë e reja të mësimdhënies me në qendër nxënësin.Në 
një shkollë që është në zhvillim,personeli mësimor është burimi më i rëndësishëm 
i përparimit ,kështu që përdorimi i tyre është një çështje thelbësore.Të mësuarit 
multimedial si teknologji e mësimdhënies së shëkullit të 21-të është një mundësi 
reale për të realizuar një të nxënë të suksesshëm.
Perdorimi i studiuar i teknologjive të reja në fi zikë mund të ndihmojë mësuesit 
dhe nxënësit të zhvillojnë e edukojnë kompetencat e nevojshme për t’u përshtatur 
me sfi dat e shekullit 21-të.Duke përdorurteoritë bashkëkohore të të nxënit dhe 
duke përdorur në klasë teknologjinë e re ,mësuesi merr një rol të ri në të nxënit 
të nxënësve.Kompjuteri nuk zevendeson mesuesin,por ai shton nje dimension të 
ri në ' alën e tĳ .Pra teknologjia duhet parë si mjet i rëndësishëm dhe jo si qëllim 
në vetvete.Në fi zikë kjo teknologji është e lidhur me përmbajtjen  dhe objektivat 
mësimor.Si rrjedhim teknologjia do te refl ektoj natyrshëm në cilësinë e të nxënit,në 
ridimensionimin e a! ësive dhe shprehive që ndihmojnë nxënësit t’u përshtaten me 
sukses ndryshimeve .Metodat active me në qendër nxënësin kanë sjellë ndryshime 
edhe në komunikimin tonë si mësues me nxënësit dhe mjedisin e klasës.Kështu 
është rritur burimi i informacionit,mjetet teknologjike te informacionit dhe të 
komunikimit.Integrimi i TIK-ut në lëndën e fi zikës nuk është dhe aq i thjeshtë.
Kjo ka disa arsye.Çdo orë mësimi synon të realizojë disa objektiva që kërkojnë 
bashkëveprimin në të njëjten kohë të metodës së përzgjedhur,mjeteve didaktike,rolit 
të nxënesit dhe të mësuesit në klasë,modelet e ndryshme të të nxënit.Teknologjia 
në vetvete nuk të garanton suskes në të nxënë.Një përdorim i pamenduar mund të 
çorientoj nxënësin.E rëndësishme është që t’u jepet informacioni nxënse dhe si dhe 
sa përfshihen nxënësi në të nxënë.Në fi zikë përdorim i kujdesshëm dhe i meduar 
mirë i teknologjisë rrit performancën ,rrit bashkëpunimin  enxënësve,përmirëson 
qëndrimet e nxënësve ndaj të nxënit,zgjidh problemet .Me të mësuarit multimedial 
në mësimdhënien e fi zikës kemi të bëjmë me përdorimin e mediave elektronike siç 
jane internet,intraneti dhe ekstraneti,CD_ROM-I e DVD_ja,audioshiritat dhe video
shiritat,televizionisatelitor dhe televizioni interaktiv(nderveprues),telefoni cellular 
etj-per te krĳ uar,nxitur,mbajtur dhe lehtësuar mësimin.
Kemi disa modele të mësimit elektronik
1.Mësimi elektronik pa takim fi zik dhe pa komunikim
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Veçoritë e këtĳ  modeli:
-Mësimi elektronik  realizohet i tëri”off -line”domethenë pa përdorimin e 
internetit,meqëi tëri informacioni mund të ruhet në një CD-ROM ose në një “hard-
disk”.Kontakti i vazhdueshëm ose i kohëpaskohëshëm”on-line”domethënë duke 
përdorur internetin mund të mundësojë përditësimin  e materialit mësimor.
-Përdoruesi furnizohetme informacion për një temë të caktuar dhe më vonë trajnohet 
nëpërmjet një numri të caktuar ushtrimesh dhe detyrash.Përdoruesi mund të 
testohet nëpërmjet një numri testesh me mundësi zgjidhjeje te shumëfi shtë.Ai mund 
të kërkojëtë kërkojë të udhëhiqet nëpërmjet një funksioni ndihmës.
2.Mësimi elektronik pa takim fi zik,por me komunikim
-Ky model mund të përdoretpër të mësuarit ku të rmenduarit(refl ektuarit) dhe 
dialogu janë me rëndësi për proçesin e mësimit.përdoret shpesh në situatat ku 
fl eksibiliteti në kohë dhe në hapësirë janë me rëndësi.etj.
3.Mësimi elektronik me takim fi zik (e-mësimi i përzier)
-Mësimi elektronik kombinohet me mësimin tradicional në klasë.Ekziston mundesia 
e përdorimit të një spektri të gjerë nënmodelesh.Pjesa “elektronike”mund të jetë 
me komunikim ose me komunikim-videokonference etj. Dhe mund të jetë një 
supplement i mësimit tradicional.
-Ky model përdoet shpesh në programet pasuniversitare të disa universiteteve,ku 
studentët janë të punësuar me kohë të plotë dhe ndoshta të shpërndarë Brenda dhe 
jashtëvendit.Është i përshtatshëm sidomos për programet e bashkëorganizuara 
nga dy ose më shumë universitete,të një vendi/shteti apo të vendeve /shteteve të 
ndryshme.
4.Mësimi elektronik i perdorur në klasë
-Mësimi elektronik mund të përdorët edhe si mjet mësimor në klasë për marrjen 
e informacionit të caktuar dhe për fi timin e përvojës qa ka ndikim afatgjatë në 
vetëdĳ en e nxënësve.Bashkëpunimi midis nxënësve mundëson shoqërizimin e tyre.-
Ky model i mësimit elektronik mundëson përdorimin e metodave të reja pedagogjike 
të mësimdhënies.
Metodologjitë që përdoren për lehtësimin e mësimit elektronik janë:
-Tutorialët janë programe që i përdorim në dy fazat e para të mësimit.Ata marin 
rolin e mësimdhenësit duke dhënë informacione.Ata paraqiten në formën e teksteve 
shkollore,videove etj.
-Simulimet janë në përgjithësi riprodhim (imitim),në mënyrë të përpiktë ose shumë 
të ngjashme e një situate apo proçesi me mjete përkatëse me qëllim për të paraqitur 
informacionin dhe për të drejtuar nxënësin edhe në vlerësimin e njohurive të tĳ .Ato 
mund të përdoren për mësim të drejtpërdrejtë.
Tek të mësuarit multimedial,mësimi ilustrohet me informacione kompjuterike të 
ruajtura në kompjuter.Këto informacione mund të jenë fi kse”slides dixhitale” ose të 
animuara(e-“video”)
Mësimi multimedial është i rëndësishë,për të nxitur të kuptuarit e materialit dhe 
refl ektimit duke i lejuar nxënësit që të kujtojnë çdo element të rëndësishëm për t’u 
paraqitur atë në mësim.
Përgatitja e një mësimi multimedial
Ne duhet së pari të bëjmë një plan të detajuar mësimor me një listë  të sendeve të cilat 
ne dëshirojmë për të komunikuar.Për çdo concept,ne hartojmë një ose më shumë 
informacione kompjuterikeme elementë tekstualë(' alë kyçe) dhe vizatime,fotografi  
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ose imazhe të tjera.Elementët grafi kë janë tërhequr ose duke u përdorur so! uer të 
specializuar,ose e skanuar me një skaner ose kopjuar nga një faqe internet.kjo mund 
të ndodh edhe gjatë mësimit ,duke hyrë në një faqe internet.
Identifi kojme rruget mundësitë për gjetjen dhe përgatitjen e produkteve 
multimediale.
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Pozicioni i personazheve tek romani “Qyteti pa reklama” I. Kadare

Eranda Bardho

Arjan Hoxha

Abstrakt

“Qyteti pa reklama“ një nga prozat më të hershme të Ismail Kadares është vepra e parë e 
konsideruar si roman shkruar në vitin 1959. Në ndërtimin e një vepre letrare  rolin thelbësor e 
perbejnë personazhet ku autori projekton qe në fi llim të fi llimit të veprës letrare përfytyrimin 
për personazhet, për pozicionimin që do të zënë ata në konfl iktin themelor, pëe rolin që do 
të luajnë në zhvillimin e ngjarjeve në bazë të veprimeve të tyre. Roli që ka autori në krĳ imin 
e këtyre personazheve dhe pozicionimi i tyre ne vepren nuk është dhe aq i lehtë sa mund 
të mendohet. Autori duhet t’i vendosë në mënyrë të tillë, në atë pozicion që të luajnë rol 
të vecantë në ecurinë e ngjarjeve, të cilat prodhojnë dhe ngjarje të tjera, sepse vepra letrare 
ekziston në bazë të projektimit të këtyre personazheve, nëpermjet veprimeve të jashtëme dhe 
të brendshme që kryejnë ata.  
Dy janë format më të rëndësishme dhe themelore që mbizotrojnë në pozicionimin e 
personazheve.Vendosja në qëndër rë romanit të një personazhi drejt, të cilit janë të rrethuar 
dhe personazhe të tjerë. Personazhet e tjerë luajnë rol të rendësishëm për personazhin 
kryesorë në zbulimin e tĳ  duke ishfaqur në pah karakteristikat dhe tiparet themelore që e 
karakterizojnë personazhin.
Mënyra e dytë e pozicionimit të personazheve në roman është krĳ imi i disa linjave, brenda së 
cilit veprojnë disa personazhe të rendësishëm përkrah personazhit kryesor. Në këtë mënyrë 
poziconimi janë disa personazhe kryesorë të cilët janë të rëndësishëm dhe kanë po  të njëjtin 
rol thelbësor  në krĳ imin dhe vazhdimine veprës letrare, në bazë të ngjarjeve që i cakton 
autori përkatësisht për ҫdo personazh.

Hyrje

Romani shqiptar, megjithëse  me një rrugë të shkurtër zhvillimi, paraqet një pasuri 
mbresëlënëse në nivelin e formësimit dhe organizimit artistik(Boci. L, 2005, 159).
Ismail Kadare është një nga personalitetet më të shquara të kulturës shqiptare, 
ambassador isaj në botëkadare është shkrimtari që I ktheu mitet legjendare në 
realitet, shkrmtari qe bëri histori prej prehistorisë (Aliu. A, Sinani. Sh, Capaliku. S, 
Çobani. T, 2001, 160). 
Një ndër romanet e tĳ  është edhe romani “Qyteti pa reklama”. Romani“Qyteti pa 
reklama”  është ndërtuar në bazë të teknikës së mënyrës së parë të  pozicionimit të 
personazheve.

Pozicioni i personazheve

Në qëndër të romanit është personazhi kryesor Gjon Kurti, i cili mban gjithashtu 
peshen më të madhe emocionale. Rrotull tĳ  janë të pozicionuar personazhe të tjerë 
dytësor të  cilët autori i ka vendosur në situate të tilla që mund të hedhin gjithmonë 
e më tepër dritë në karakterin e tĳ . Personazhi kryesor Gjon Kurti është një mësues i 
ri, të cilin e transferojnë në qytetin provincial N. kundër dëshirës së tĳ , sepse ai nuk 
dëshiron të largohet nga kryeqyteti.
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Karrerizmi  dhe  autenticiteti  jane  dy  tipare që vizatohen në personazhin kryesor 
të romanit. Gjoni kishte ambicie dhe urrente ҫdo gjë që e rrethonte, edhe faktin që 
ndodhej në atë qytet. Ai  i shikonte të tjerët me indiferentizëm dhe i nënvlersonte 
duke u shprehur se këto vite ishin vite të shkuara kot.
fq33
Në vetëdĳ en e tĳ  Gjoni i quante vite të fshirë nga jeta e tĳ , prandaj ҫdo gjë që  ai  
llogariste  tani, nuk  e  llogariste për  N. nuk I duheshin as pare, as  rroba,  as luks. Të  
gjithë  synimet  e tĳ   tani  për tani shtyeshin në një të ardhme të largër, të mjegullt, në 
një të ardhme  të largët, të  mjegullt, në kohën e artë kur ai më në fund do ta braktiste 
N. sepse në qo! ë se  ai  nuk  do ta braktiste, ai  do të  vdiste .Një nga ëndrat e para  
është  dita  kur  do të  lamturohej me N.qysh tani përfytyronte atë ditë… (Kadare. I, 
2005 , 33)
Ndikimi i ngjarjeve do të shkaktojë tek personazhet reagime të tilla, të cilat do t’i 
shërbejnë  që  ngjarjet  të  vĳ në  njëra pas tjetrës. Personazhet sillen në mënyrë të tillë 
si ia imponon  ngjarja. Në roman, që në fi llim autori bën paraqitjen  e personazheve , 
u jep  atyre një status një fytyrë, një të shkuar  dhe pastaj i vendos  ata  në marredhënie  
me njëri - tjetrin përmes  kontraditave, apo përmes kontakteve aksidentale. Pasi 
autori vendos pozicionimin e  personazheve, i paraqet vecueshëm nga njëri – tjetri, 
vendosen në konfl ikt  me njëri-tjetrin, një nga një apo edhe ne grupe. Personazhet 
pasi kundërvihen me  njëri-tjetrin thellojnë konfl iktin dhe secili personazh përpiqet 
ta zgjidhë konfl iktin në favorin e vet. Disa personazhe  mund të  pëerfshihen  brënda 
së njëtës ngjarje duke  ndërvepruar  me  njeri-tjetrin, por për secili  personazh ngjarja  
është e  ndryshme në varsi të interesave dhe motiveve  nga  të cilat  nisen.Personazhet 
jane zgjatime të njëri-tjetrit dhe  janë të  ndryshëm nga  njëri-tjetri, me histori  të 
ndryshme  dhe secili ka  fatin e vet.
Pozicionimi që merr një personazh në veprën dhe  roli i tĳ  në zhvillimin e ngjarjeve 
e shtynë autorin të kërkojë forma të tjera  në ndërtimin, si  digresionet e skenave  të 
ndryshme, konceptime kapitujsh  me specifi kë të  vecantë  ndërthurjesh, momentesh 
kohore.Në  këtë roman, kjo mënyrë e ndërtimit të verës paraqitet në  momente të 
ndryshme, ndër to kur Gjon Kurti  personazhi kryesor  rikujton ish të dashurën e tĳ , 
që kur e kishte braktiste pas emërimit të tĳ  si mësues në qytetin provincial  N.
.fq2
Befas e ndali shfl etimin. Në mes të fl etëve ishte një fotografi . E mori ngadalë dhe e pa 
gjate. Një vajzë e bukur  me kostum banjoje  në  plazh, nën një ombrellë djelli,  qeshte.`-  
Ah, putanë - murmëriti.  Ndjeu  një dëshirë  të marrë  ta coptonte  atë copë det, rëre 
e diell ,që  kishin  mbetur  përjetë  prapa tĳ , por nuk e grisi.  Ishte Klara, vajza e tĳ , 
që e la pas  emërimit. Kjo  kishte  ndodhur   pak  kohë  më parë. Ai e mbante mënd  
cdo hollësi. Ndoshta ai e mbante  mënd , sepse donte ta harronte. Ishte një kujtim i 
hidhur,  i ndërprerë  nga  fi shkëllima  treni në stacionin e Durrësit. Ajo  kishte ardhur 
ta takonte  nga plazhi. Kishte hedhur një bluzë krahëve. Duke ecur bri binarëve, ai  
e kuptoi  përnjëherësh përse asaj i ngatërroheshi ' alët.  U përpoq të  mos kujtonte 
aq  shpejt, por  smundi. Hapat e tyre kërcisnin mbi rërë. Fishkëllinte  një lokomotiv. 
Ajo kishte  hedhur  një   bluzë krahëve, por  ai e dinte se në trup skishte  asgjë vec 
rrobave të banjës dhe fustanit të plazhit. Ajo e dinte që keqardhja e saj do ta vriste, 
prandaj i kishte  folur egër  në fi llim. Atĳ  i dridheshin buzët. Ai nuk mund t’i  fl iste 
egër, sepse i dukej vetja i mjerë. Ajo atëherë i foli me të butë, asaj i  erdhi keq, shumë  
keq.Ai nuk  mendonte  asgjë dhe  nuk   shikonte asgjë. Kurse ajo dëgjonte cdo gjë.  
Ajo i tha se treni i tĳ  po afrohej. Ai iu lut të shëtisnin për herë të fundit atë natë. Ajo 
nuk deshi. Ajo u nervozua. Fishkëllimat po afroheshin, sikur  të ishin kuja e tĳ . Ajo e 
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puthi dhe qau. Ai nuk e puthi. Pastaj ajo i tundi dorën nga larg. Ajo ishte shumë larg 
dhe me siguri  nuk i  pa lotët e tĳ . Megjithëse atĳ  vetëm sytë iu skuqën. Frynte dhe 
shumë ere.Treni e rriti shpejtësinë dhe  bregdeti u zhyt dalngadalë në muzg.Atĳ  iu 
duk se plazhi ia mori të dashurën.Që atëherë ai e urrente detin…(Kadare. I, 2005 , 2)
Jepet momenti kur  personazhi kryesor Gjon Kurti hyn në marrëdhënie me 
personazhet dytësor të veprës letrare që  më  vonë do të bëheshin dhe  shokët e tĳ , 
me të cilët do të hartonte planin e tĳ  për të arritur  synimet  e tĳ .
Fq  27
Mirëmbrëma, na falni,  -buzëqeshi mësusi  –Në qo! ëse dëshironi ejani një  tavolinë 
tonë, -dhe tregoi me dorë një tryezë në kënd, ku  rinte  një njëri i përkulur  mbi  dicka.
-Po…në qo! ë se s’ju bezdis. Gjoni  eci  përpara,duke  buzëqeshur  ngrirazi. -Gjon 
Kurti,  mësues i gjuhës  -shpejtoi i prezantuari. - Gëzohem shumë, kurse  unë jap  
kiminë. Më quajnë Mentor Rada.  Ja pra u  njohëm. (Kadare. I, 2005 , 27)
Në bazë të kësaj ngjarje që  autori i ka pozicionuar personazhet do të jetë fi llimi i 
vazhdimit  të  ngjarjeve në roman. Këto  personazhe janë thelbi  kryesor i ngjarjeve 
që do të vinë më pas  në roman. Personazhi kryesor Gjoni, përdor dy personazhet e 
tjerë  për  të arritur  synimin  e tĳ   për t’u  larguar sa më parë  nga qyteti, ku  e kanë 
emëruar dhe për të cilin ai e fajson, se  qe ky  shkaku  i ndarjes së tĳ  nga  ish e dashura 
e  tĳ  Klara. Gjoni i manipulon shokët e tĳ   duke i futur  idera  në kokë të tilla si, ata  
janë shumë të a! ë dhe  meritojnë  më shumë se pozicionin që kanë ndodhen deri 
tani. Në fi llim ia  paraqet këtë ide Mentorit.
Fq75 
Dëgjo Mentor, nuk them të merreni me punë  fi lologjike. Kjo është dicka  më e  thjeshtë. 
Punë  mekanike. Ti e di që N. është një nga qytetet më të vjetër  të Shqipërisë. Me 
histori interesante, qytete  me kulturë të lashtë, gjer më sot  asnjë s’ka bërë kërkime 
këtu  fi lologjike, kërkime dokumentash të vjetra  të humbur. Ti e di sa vlejnë këto 
dokumente  të  vjetra . Universiteti  jep shuma  të mëdha  të hollash dhe…-E mora 
vesh,-  tha Mentori  me  një zë që i  ngriu  gjakun Gjonit   -Domethënë ti  thua, që ne 
të  kërkojmë dokumente  të  vjetra. Mirë ti  se je fi lolog, po unë pse. GJoni e ndjeu 
veten ngushtë.  Ja, ja ai kurrë sdo  ta thoshte  gjër në fund atë që mendonte. -Mentor 
ti pra, je  miku  im  ne  duhet  ta  bëjmë  këtë  bashkë, unë, ti dhe  Evgjeni. Ti e di 
për sa dorëshkrime  fl et  historia, që  kanë humbur. Ekspedita e universitetit enden  
kudo  si  gjuhëtarë  dorëshkrimesh. Profesorët  e tiranës  do të na  presin  me triumf 
në Tiranë. Gjoni i ra në sup plot  entuziazëm.  Por  Mentori  nuk  para  lëvizi. (Kadare. 
I, 2005 , 75)
Gjoni pasi i ka paraqitur  planet  e tĳ  Mentorit, bashkë me shokun e tĳ  Evgjenin 
fi llojnë hulumtimet për kërkimin e këtyre dukumenteve që  do të ishin bileta e tyre 
e fatit per të  ngjitur shkallëvë në karrierë. Mbas shumë përpjekjesh të kota Gjoni 
detyrohet të shfaqi mendimin  e tĳ   hapur, por frika  se shokët  e tĳ   nuk do ta 
kuptonin e tremb, gjithësesi më në fund  ia tregon.
Fq 77
-Dëgjomëni  me  durim  dhe  ju  lutem  mos  e  merrni  me  gjaknzehtësi. Po të mos 
jeni  dakort  ,e  harrojmë  këte  bisedë  për  tërë  jetën.Dakort Evgjen.-dakort fol.-puna 
është  këtu,or  miq. Njerëzi..ca jnë rrugët në jetë  në mënyra të  ndryshme. Shumica 
e  bëjnë  karrierën në mënyrë të pandershme, disa  tillojnë, bile me krime disa me 
mashtrime, e  disa  duke dëmtuar të tjerët. -Se marrë vesh c’hyn gjithë kjo këtu, bjeri 
më shkurt. -Prit ta  marrtë  dreqi. A  kemi ne të drejtë të bëjmë karrierë në kuptimin 
e mirë të ' alës? Ne duhet  të bëjmë  dorëshkrime, dëgjomëni shokë. Gjithë puna 
është të më kuptoni, foli qetë  Gjoni. -Gjithë  puna  është  të mos  jemi idealist dhe 



198 

të mendojmmë me trutë e shekujve të shkuar, c’ndryshim  ka, në fund të fundit, në 
qo! ëse ne gjetëm  një dorëshkrim  apo të gënjeshtër…(Kadare. I, 2005 , 77)
Më pas Gjoni merr reagimet e personazheve
Fq 99
-Ne jemi njerëz të rritur -foli ngadalë Mentori -duhet të dëgjojmë njeri-tjetrin, ta 
kritikojmë, por kryesorja është të mos rrëmbehemi nga pasionet. Pasioni është dobësi. 
Ti je poet ndoshta të falet, por...mendimi i Gjonit duhet shqyrtuar me kujdes. Unë 
nuk them se jam plotësisht dakort me të por as nuk them se s’jam dakort. Gjithë puna 
është që ne të kemi ndërgjegjen e pastër. Ja të gjykojmë me cinizëm kush dëmtohet 
nga një dokument I bërë? Ky nuk është as  falsifi kim, as monedhë, -Kjo është më 
keq. Kjo është të tallesh me historinë e vëndit tënd. -Kjo që thua ti, s’është vec një 
paragjykim e ҫ’i prishet atëdheut në qo! ëse do të zbulohet një cope letre…(Kadare. 
I, 2005 , 99)
Të tre personazhet, pasi sqarojnë keqkuptimet midis tyre hartojnë planin se si do ta 
organizojnë.
Fq 113
-Unë mendoj kështu, -tha Gjoni. Krĳ ojmë një dokument, ku të vërtetohet teza 
e kryetarit të Akademisë së shkencave, se toskërishtja është shkruar përpara 
gegërishtes.Me këtë rast dokumenti do të ketë vlerë më të madhe, sepse pohon tezën 
e kryetarit dhe jeta na mëson që më të mëdhenit duhet t’i kemi gjithmonë mirë.
Një linjë tjetër zhvillimi është marrdhënia që ka ndërfutur autori në vepër midis 
Gjon Kurtit dhe nxënëses së tĳ  Stelës. Dashuria që Gjoni krĳ on për Stelën e bën  që të 
refl ektojë dhe t’i mendoj gjërat në një këndvështrim ndryshe nga se i mendonte më 
përpara. Ai e kupton ndjenjën që ka për të në momentin kur kthehet një natë vonë në 
shtëpi dhe mendon se Stela mund të kishte vdekur.
Fq 93.
 ….Natën vone, kur N. fl inte dhe qytetarët e tĳ  ëndërronin magjinë e qyteteve që 
sfl ejnë kurrë, Gjoni kthehej në shtëpi.Në shtëpinë ku banonte kishte dritë. Kurrë kaq 
vonë s’kishte dritë në shtëpitë e N. Cdo të kishte ngjarë? Mos kishte vdekur Stela? 
Oh, Stela e tĳ  e shtrenjtë, ajo s’duhet të vdesë. Një valë ndjenjash si mjegull e ngrohtë 
e mbështolli trurin e tĳ  të lodhur. Në shkallë u dëgjuan këmbë të shpejta. Pastaj një 
zë I njohur,pak i zgjatur. -Kush ështëëë? -Jam unë, -foli Gjoni dhe zemra iu drodh. 
Stela. Stela nuk kishte vdekur.Sa mirë që Stela skishte vdekur…(Kadare. I, 2005 , 93)
Autori përshkruan më vonë për mënyrën se si ndiheshe personazhi mbas kësaj 
ngjarje.
Fq 95 
Ai dergjej në atë kërvat, i dehur, i dërmuar në atë kërvat,i dehur, i dërmuar 
shpirtërisht, i braktisur. Së paku, Stela, e dashur, e shtrenjtë. Ajo së shpejti do vdiste. 
Lotët të hidhur iu rrokullisën në mollëza.Ta donte ajo së paku. Ajo do të vdiste…
(Kadare. I, 2005 , 95)
Ndjenjat e dashurisë që Gjoni po provonte me kalimin e ditëve, sa vinte e i shtoheshin. 
Në festën e organizuar nga të zotët e shtëpisë ku qëndronte Gjoni, aivallzon për herë 
të parë me Stelën.
Fq 107
Tangon tjetër Gjoni mori Stelën. Hera e parë që vallëzonte me të. Evgjeni mori 
Djanën. Mentori buzëqeshte fi lozofi kisht. Diana vallëzonte shumë ngjitur. Gjoni e 
afroi pak Stelën, sa i ndjeu aromën e fl okëve. Ajo nuk  kundërshtoi, përkundrazi e 
hapi pak krahun që ai të kishte mundësi ta kapte më mirë nga beli. Gjoni mundohej 
ta vështronte në sy, por fytyrat e tyre qenë shumë pranë. Vetëm afër fundit Stela 
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i ngriti pak sytë. Gjoni ndjeu në zemër një furi të ngrohtë, sikur dikush i hapi një 
rubinet avulli të nxehtë. (Kadare. I, 2005 , 107)
Më vonë Gjoni kërcen me motrën e Stelës, Djanën. Gjaë  këtĳ  kërcimi Stela ndjen një 
farë xhelozie për motrën e saj dhe mendon se ajo mund të ishte e rrezikshme për të.
Fq108
Pastaj Gjoni me Djanën kërcyen një mambo. Stela shikonte me admirim lëvizjet e 
tyre. Sa shkojnë me njëri-tjetrin, mendoi dhe një pikëllimi i mbushi zemrën. Djana 
ishte nxehur nga muzika. Ajo kishte pothuaj një muaj që nuk kishte takuar asnjë 
mashkull. -Sa e rrezikshme është Djana, mendoi Stela me një frikë të pa kuptuar në 
zemër. Si i vështronte ajo si lëviste dhe Gjoni  ishte nxehur. Ai nuk e vështronte më 
Stelën. Frika në zemrën e Stelës u kthye në xhelozi ndaj së motrës. Po pse Gjoni që e 
vështronte gjithmonë në sy.i kthente tani kryet? (Kadare. I, 2005 , 108)
Gjate gjithë kohës, Gjoni mendon për Stelën dhe gjen pretekst të kotë për të shkuar 
në shtëpinë e saj dhe për ta takuar. Aty ku i deklaron edhe dashurinë e madhe që 
ndien ai për të.
Fq 126
Pasi I renditi me aq dinakëri këto mendime,zbriti shkallëve. Një derë ishte e errët, 
tjetra e gjelbër. Trokiti.-Kush është?  Ky zë I kujtoj atë natë të turpshme, kur ajo i hapi 
derën dhe ai ishte I pirë. Guximi e la përnjëherësh.U bë gati të kthehej,por dera u 
hap-Ah ju?Zëri i Stelës e mbërtheu në vend. -Stela të lutem m...jepni antologjinë…
imja...më,,,humbi -Posi jo, tani. Po ju hyni…
...Stela, -tha prapë Gjoni duke ndjerë një lumturi të pakufi shme, -unë ju dashuroj 
shumë…Ai deshi të thoshte dicka të jashtëzakonshme, të re, novatore, por nuk 
mundi.Ai nuk tha asgjë novatore. (Kadare. I, 2005 , 126)
Dashuria e tyre më vonë sa vinte e shtoheshe në momentin kur ajo I kthehu një 
përgjigje positive dhe pranoi më në fund që të bëheshe e dashura e tĳ .
Dashuria që ndjente për Stelën e bëri që të ndërgjesohej dhe të anullonte planin që 
kishte me shokët e tĳ , ky do të bëhet shkaku i prishjes së miqësis midis tyre.
Fq 132
-Mentor, ia preu ' alën Gjoni, -më fal që ju shqetësova dhe ty dhe Evgjenin, por unë 
ndërrova mëndje. -Si? Sytë e Mentorit qeshën me habi. -Tallesh? -Aspak. Puna është 
se ndërrova mendje. Ju po deshët bëni c’të doni. Unë s’marr pjesë dhe s’marr asnjë 
përgjegjësi. Evgjenit nuk i pëlqeu dorëheqja e shokut. A i e gjykonte punën thjesht 
nga besa shqiptare, që s’duhet kthyer ' ala. Mentori, si më i përmbajturi nuk  prishi 
asgjë në marrëdhëniet me shokun dhe as e përmëndi më këtë punë duke  munduar 
të zbulojë shokun e vërtetë të këtĳ  ndyshimi. Dhe këtë shkak e mësoi shpejt. Por 
miqësia e tyre u lëkund dhe u ! oh shumë. (Kadare. I, 2005 , 132)
Mbas disa kohësh Gjoni ndryshon dhe e lë shumë pas dore veten e tĳ , duke mos u 
kujdesur për të dhe mendonte vetëm për fundin e jetës së tĳ .
Fq 144
Gjonit mendonte se do të vdiste atëherë kur ai ta donte vetë këtë. Atĳ  i dukej se 
të  gjithë të tjerët do të vdisnin pa dëshirën e tyre. Kurse ai nuk do të vdiste pa 
dëshirën e tĳ . Ai e ndjente si vdekja qëndronte jashtë tĳ , megjithëse aq pranë. Njerëzit 
largoheshin grupe - grupe të vegjël. Gjoni ecte vetëm. Mërkuri vdiq. Ai porsa ishte 
varrosur. Gjithë kjo baltë i binte mbi trup. Sa e tëmershme! Ai do vdiste në një kohë 
vere, atëherë kur livadhet të kenë lulëzuar dhe baltë të mos ketë fare. Balta e lagur 
mbi trup nuk durohej. Ai do të vdiste në verë. (Kadare. I, 2005 , 144)
Mbas këtyre momenteve pesimizmi në jetën e personazhit, ai refl ekton përsëri dhe 
rimer përsëri planin që ai kishte për të ardhmen.
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Fq.149
Por mërkuri vdiq dhe mbeta vetëm. Unë do të përfundoj në një pĳ anec të ndyrë. Unë 
duhet të iki sa më parë nga N.  Duhet t ë iki në cdo mënyrë. Duhet të iki, sepse jam 
një mizerie. Çdo rilindje është gjë e bukur. Kushedi sa e bukur do të ishte rilindja e 
njerëzve. Përsëri u pajtova me Evgjenin dhe Mentorin. Jemi prapë shokë të pandarë. 
(Kadare. I, 2005 , 149)
Mbas pajtimit të tyre të tre personazhet hartojnë planin.
Fq 150
Të dielën, gjithë ditën po në dhomën e Gjonit, që ishte kthyer në laburator, Mentori 
përgatiti tri variante letrash të vjetëruara  artifi cialisht. Po kështu, ishte gati dhe 
ngjyra dhe bile pena, me të cilën do të shkruanin tekstin. Por pikërisht atë cast u 
doli përpara me tërë cinizmin e tĳ , problem I alfabetit, me të cilën do të shkruanin 
letra Mentori për dy orë rresht e shkroi tekstin me kujdes, duke përdorur skema 
të përgatitura nga Gjoni. Pasi u tha mirë, letrën e shkruar e spërkati me një pluhur 
kimik. Dy të tjerët heshtnin rrotull tĳ , si mamitë që presin të lindë fëmĳ a. -Tani do ta 
pagëzojmë, -tha Mentori duke e futur në një enë  me solucion. Ata në heshtje ndiqnin 
nuancat e ngjyrave që mirrte letra dhe shkronjat nën veprimet kimike. Ajo letër e 
shkruar  përpëlitej si e gjallë. (Kadare. I, 2005 , 150)
Mbas përgatitjes së letrës nga personazhet menjëherë të tre u nisën  drejtë manastirit, 
ku aty do bënin mashtrimin e tyre.
Fq 153
Të tre hynë në manastir. Te dhespoti u paraqitën tre fi lozofë. Kërkues dokumentesh 
të vjetra. Dhespoti ishte shumë plak dhe, megjithëse nuk ua mori vesh qëllimin, u 
dha një murg për t’i shoqëruar në biblotekën e manastirit. Murgu merrte vesh nga 
poezia dhe Evgjeni nisi bisedë me të, -Ky libër, ju lutem, kujt kohe i përket? -Ah, ky 
meshar? Shekulli i kaluar, gjë e re. -Ashtu? Gjoni e mori me kujdes dhe po shfl etonte 
gjoja pa interesim duke vërshëlluar lehtë. Mentori dhe Evgjeni vështronin me bisht 
të syrit herë murgun, herë Gjonin, herë mesharin që po shfl etonte nga dora  nervoze. 
-Po kjo? Ç’të jetë? Shiko sa interesant. -Çfarë? -pyeti murgu -po më duket si shqip 
apo gabohem. More me tërë mend…(Kadare. I, 2005 , 153)
Mbas këtĳ  mashtrimi, personazhet ia arrĳ në qëllimit të tyre, të gjithë e marin vesh 
për këtë dokument. Por lumturia e tyre nuk do të zgjaste shumë, edhe pse tashmë 
suksesi i planit të tyre ishte i garantuar dhe të tre morën atë që dëshironin, por 
njëkohsisht ishin tepër të shqetësuar saqë edhe marrëdhënia midis tyre nuk ishte më 
si më parë.
Fq160
Kurrë s’ua merrte mendja atyre të treve se suksesi do të ishte kaq i plotë, por, nga 
ana tjetër nuk e mendonin se kjo do të ishte një lumturi tmerrësisht e shqetësuar. Që 
nga ai mëngjes kur u lexua në gazetë lajmi, qetësia fl uturoi. Një ankth i pakuptuar, i 
vazhdueshëm  u hapte zemrat. Një ankth i pakuptuar, i vazhdushëm u hynte zemrat. 
Një frikë e mjegullt i ndiqte kudo. E ndjenin veten si ata fëmĳ ët që u lodhën se hapën 
rubinetin e ujët po mbyste, ҫdo gjë dhe ata s’kishin më fuqi për ta ndaluar. (Kadare. 
I, 2005 , 160)
Mbas fi tores së shumpritur edhe Gjonit më në fund i vjen dita e shumpritur e largimit 
të  tĳ  nga qyteti N.  Por nuk ishte ashtu sic ai kishte përfytyruar për shumë kohën. Ai 
detyrohet t’i japi edhe lamtumirën e fundit të dshurës së tĳ  të zemrës edhe pse e ka 
shumë të vështirë atë moment.
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Fq163
Gjoni mblidhte placket me shpejtësi valixhet në mes të dhomës i dukeshin si gojë. 
Në mesnatë si zakonisht erdhi Stela. Sytë i kishte me lotë dhe që zverdgej krejt. Ai 
e përqafoi dhe e qetësoi, si zakonisht, por ' alët dhe ledhat e tĳ  ishin si të hutuara 
-unë të dua shumë shumë, unë vuaj më tepër se ty. Asgjë s’më gëzon. As pasuria, 
as transferimi, as fama.Sepse të dua ty, Stela. -Gjon mermë me vete. -Jo mendoi ai 
kurrë. Kjo do të ishte më keq se katastrofa. -Ti do të më harrosh, unë e di.-Jo nuk do 
të harroj, mendoi Gjoni. Ai do më harrojë, mendoi ajo dhe prapë qau. S’kishin ҫ’të 
thoshin më. (Kadare. I, 2005 , 163)
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Mëngjarashët në  Tiranë

Orkida Çeçi
Gjimnazi “Qemal Stafa”  Tirane

Esmeralda  Ibrahimi
Gjimnazi “Sami Frasheri” Permet

Abstrakt

Pjesa më e madhe e njerëzve përdorin dorën e djathtë.Këta njerëz zgjedhin anën e djathët 
përpara se të bëjnë  një  veprim.Arsyet për këtë  nuk dihen ende,por një  gjë  është e vërtetë  
që  hemisfera cerebrale e majtë e trurit kontrollon anën e djathtë  të  trupit.Rreth 8-15% e 
popullësis  së rritur është mëngjarashë.Studimet e publikuara në  Le!  Handers Day (Aug 
13/2002)kanë treguar se mëngjarashët janë  në  përgjithësi  më  shumë  meshkujt sesa  femra.
Sipas statistikave rreth 76% janë  mundësitë  që binjakët  të  lindin mëngjarash ,shkaqet 
janë gjenetike dhe mjedisore.  Në gjimnazet tona  është realizuar një  pyetësor i  bazuar tek 
Edinburg Handedness Inventori,ky  pyetësor  është  zhvilluar  edhe  në  shkollat e mesme 
të  Serbisë.Ky pyetësor është  ndërtuar duke marrë  parasysh disa veprime të përditshme  
.Nxënësit  kanë  bërë  plotësimin e pyetësorëve  jo vetëm  për veten e tyre,por edhe për 
nënën,babain.Përqindja e mëngjarashëve të  moshës 16-vjeçare  është  3%.Kjo përqindje  
është  me vogël sesa e disa autorëve  të  tjerë ,që  lëkundet nga 3-26%.Sipas disa studimeve 
të  bëra  në Shqipëri(Hoxhaj,E.2009) përqindja e mëngjarashëve  është  9%.Përqindja e vogël 
e mëngjarashëve  e  gjetur nga ana jonë  është  e lidhur me faktin se ndoshta autorët  e tjerë  
mja! ohen për  të  cilësuar si mëngjarash  një  individ  të  dhënë  edhe me një  veprim të  vetëm  
si  përshembull me hedhjen e gurit ose me  të  shkruar.

Fjalët kyce: dorë-djath ,mëngjarashët,gjimnazistët,hemisferat.

Hyrje

Pjesa më e  madhe e njerëzve përdorin dorën e djathtë.Disa kanë  vetëm  përdorim të  
djathtë  në  përgjithësi ,tek kjo përfshihen  përdorime të syrit të djathtë, të  veshit të  
djathtë,të  këmbës  të  djathtë.Këta njerëz  zgjedhin anën e djathtë  përpara se të  bejnë  
një  veprim.Arsyet për këtë  nuk dihen ende,por një  gjë  është  e vertetë  që  hemisfera 
cerebrale e majtë  e trurit kontollon anën e djathtë  të  trupit.Eshtë  sygjeruar që  
hemisfera cerebrale e majtë  është dominante në  krahasim me të  djathtën  tek pjesa 
më  e madhe e njerëzve në  90-92%.Hemisfera e majtë  është hemisfera e gjuhës.
Studimet e kryera  në  Universitetin College Londer argumentojnë se përqindja e 
mëngjarashëve është duke u rritur dhe se njerëzit  mëngjarash kanë paraqitur 
historikisht një zhvillim mendor të zhvilluar.Truri i mëngjarashëve është i ndryshëm 
,gjenet që përcaktojnë mëngjarashët janë të  përqënduar në pjesën e të  folurit në  
pjesën qëndrore t ëtrurit Për të  realizuar këtë pyetësor  jemi bazuar tek Edinburg 
Handedness Inventori,i njëjti pyetësor  është zhvilluar në shkollat e mesme të  Serbisë.
Ky pyetësor është  ndërtuar duke marre parasysh disa veprime të  përditshme.
Nxënësit duhet të  bënin plotësimin e pyetësorëve jo vetëm për veten e tyre,por edhe 
për nënën,babain.Kjo gjë  është  bërë  për të  pare  nëse ka ngjashmëri  të  fëmĳ eve me 
njërin nga prindërit.Përdorimet janë  marr  nga fusha të  ndryshme duke fi lluar që  



203 

nga guzhina e deri tek lojrat e ndryshme.Kjo gjë  është  bërë  jo paqëllim,duke i pare  
përdorimet e nxënësve në  fusha të  ndryshme ne përcaktojmë  nëse  janë  mëngjarash 
apo jo. Në  fushën e sportit ka këto veprime;hedhja e një guri,mbajtja e topit.Në  fushën 
e guzhinës  janë  analizuar përdorimet e lugës,thikës,ose pirunit.Fusha tjetër ka qenë  
në  lidhje me higjenën e gojës ,në  përdorim e furcëve të  dhembëve dhe me higjenën 
vetjake ,në  përdorimin e sapunit.Përsa u përkete përdorimeve të  zakonshme që  
janë  përdorimi i celularit,në  hapjen e një kutĳ e,në  përdorimin e gërshëreve.

Materialet dhe metoda

Pyetesor  
EMRI I SHKOLLES
1.Rrethoni tek gjinia simbolet F(femër)ose M(mashkull)
2.Shënoni me x kë  dorë  përdorni

Nxënës Gjinia … Nëna Babai

Vendlindja ………………. Vendlindja 
………………..

Vendlindja 
…………….

Datëlindja ………………. Datëlindja 
………………..

Datëlindja 
…………….

Veprimi D M Të 
dyja D M Të  

dyja D M Të  
dyja

Në hedhjen e gurit

Në përdorim  të 
celularit

Në  përdorim të 
thikës

Në  përdorim të 
furcës të  dhëmbe

Në  mbajtjen e 
gërshërëve

Në hekurosjen e 
rrobave

Në  të  shkruar

Në  hedhjen e 
topit

Në  përdorimin e 
lugës
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Ky formular u plotësua në  tre nga gjimnazet e Tiranës.Të  tre gjinmazet janë  
përzgjedhur  fi llimish nga ana gjeografi ke,që  të  tre ndodhen në  zone  qëndrore të  
Tiranës.Qëllimi ynë  ishte fi llimish për të parë mëngjarashet që kanë lindur në  Tiranë.
Nga ditëlindjet e nxënësve rezultoi e kundërta.Reth 45% e nxënësve kishin lindur 
ne  Tirane ndersa pjesa tjeter ishin nga rrethet e ndryshme.Pyesori u shperna neper 
gjimnazet e siperpermendura brenda afatit kohore 1 javor.Pyetesorin e plotesuan 
1320 nxenes te tre shkollave.Nxenësit ishin te gjithe te viteve te dyta.Nxenesit kane 
plotesuar ditelindjet e tyre qe per studimin tone ka teper rendesi.Nga pyetesoret 
ne perzgjodhem vetem nxenesit qe kishin  lindur ne vitin1998.Nga studimi yne u 
perjashtuan nxenesit qe kishin lindur ne vitet e tjera,kjo gje eshte bere jo pa qellim.
Ne perfshin ne kete studim nxenesit e vitit 1998 brenda 12 muajve te ketĳ  viti sepse 
ne studiojme nese ka lidhje lindja e mengjarasheve ne kater stinet e vitit. Ky teste 
ka te beje me testet me variacione te ndryshme qe kjo karakteristike e lindjes eshte 
studiuar ne menyre sezonale.Ne popullatat e ndryshme risku i pershtatjes eshte 
kryer duke krahasuar mengjarashet grup me popullata  të dhëna të  mbledhura.
Të  gjithë mëngjarashët e grupit kane lindje te vecante kohore te lindur ne te njejten 
popullesi në  vite të  njëjta.
Rezultatet dhe studimi,diskutimi i tyre
 Të dhënat e përgjithshme
Nxënësit që  plotësuan pyetësorin i përkasin tre gjimnazeve të Tiranës,por shpërndarja 
e tyre nuk është e njëjtë.Në  shkollën e mesme Qemal Stafa e plotësuan pyetësorin 
400nxënes,ne shkollen Sinan Tafaj e plotesuan pyetesorin 266 nxenes,ne shkollen e 
mesme Sami Frasheri e plotesuan pyetesorin 664 nxenes.Më  poshtë  janë  pasqyruar 
në një  tabele përmbledhëse numri i nxënësve sipas gjinise së tyre dhe shpërndarjen 
nëpër shkolla.
Tabela me të  dhënat nëpër shkollat e Tiranës

NR Emri i shkollës Femra F/Mëngarashe Meshkuj M/Mëngjarash Gjithsej

1 Qemal Stafa 275 3 125 3 400

2 Sinan Tafaj 126 2 200 1 266

3 Sami Frashëri 325 6 239 5 664

Kjo paraqitje grafi ke tregon pjesëmarësit në  pytësor sipas shkollave të  tyre.Nga 
grafi ku tregohet qartë pjesëmarrja më e lartë  është  në  shkollën  Sami Frashëri,po 
në  këtë  shkollë  është  edhe numri më i lartë  i mëngjarashëve.

Mëngjarashët sipas stinëve të  vitit

STINET

NR I INDIVIDEVE

FEMRA              MESHKUJ

MENGJARSHET

FEMRA              MESHKUJ

1 PRANVERE 131 123        3         2

2 VERE 86 74        3                3

3 VJESHTE 85 64        3          2

4 DIMER 147 124        2          2

GJITHSEJ 449 385       11          9

TOTALI                       834                    20
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Eshtë  bërë  paraqitja grafi ke e të dhënave të  tabelës.Në  boshtin e Y janë  paraqitur 
individët  normal dhe ata mëngjarash.Ndërsa në boshtin e X janë  stinët e vitit.Cdo 
stinë e vitit ka ngjyrën përkatëse.Kolona e  pare  jep vetëm numrin e individëve 
të femrave normale,e dytë  numrin e individëve meshkuj normal,e treta numrin e 
individëve femra mëngjarashe,e katrëta numrin e individëve meshkuj mëngjarash.
Rreth përdorimit të  dorës të  majtë  dhe djathtë
Të  dhënat e marra nga plotësimi i pyetësorit paraqiten në  tabelën si më  poshtë

Nxënës Gjinia …………… Nena Babai

Vendlindja ……………….
Vendlindja 

………………..

Vendlindja 

…………….

Datëlindja ……………….
Datëlindja 

………………..

Datëlindja 

…………….

Veprimi D M Të dyja D M T ë dyja D M
Të  

dyja

Në  hedhjen e 

gurit
622 24 53 475 12 47 534 18 48

Në përdorim  të 

celularit
384 24 123 332 19 56 412 21 64

Në  përdorim të 

thikës
726 24 23 532 12 10 582 12 9

Në përdorim 

të furcës  të  

dhëmbe

726 24 24 532 13 8 612 15 12

Në  mbajtjen e 

gërshëreve
814 16 4 612 14 3 640 6 1

Në hekurosjen e 

rrobave
789 23 24 612 14 12 740 16 3

Në  të  shkruar 689 25 11 421 15 7 626 15 3

Në hedhjen e 

topit
678 28 25 427 24 21 543 25 12

Në përdorimin 

e luges
810 20 4 675 17 5 720 19 2

                                                                                               

Perfundime dhe Rekomandime

U morrën rezultatet e mëposhtme:
1.Përqindja e mëngjarashëve të  moshës 16-vjecare : është 2%.Kjo përqindje është më 
e  vogël sesa e
 disa autorëve  të  tjerë ,që  lëkundet nga 3-26%.Sipas disa studimeve të  bëra në 
Shqipëri(Hoxhaj,E.2009) përqindja e mëngjarashëve është 9%.Përqindja e vogël e 
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mëngjarashëve e  gjetur nga ana jonë  është  e lidhur me faktin se ndoshta autorët e 
tjerë  mja! ohen për të  cilësuar si mëngjarash  e një  individi  të  dhënë  edhe me një  
veprim të  vetëm si përshembull me hedhjen e gurit ose  me të shkruar.
2.Në 10 tiparet që  përmban EHI përqindja më  të  madh të  mëngjarashëve e kanë  
përdorimi i celularit
 dhe hedhja e topit përkatësisht  3% ,kurse përqindjen më  të  vogël e ka të shkruarit 
dhe përdorimi gërshërëve. me 1.5%
3.Nuk ka asnje lidhje të mëngjarashëve me muajin e lindjes së tyre ,gjë  që  
provohet edhe  nga një 
studim i bërë  kohët e fundit nga disa autorë 
4.Përqindja e mëngjarashëve e prindërve të  nxënësve   të marr në studim është 2 %
5.Përqindja e nxënësve dhe e prindërve  të tyre  që  përdorin  njëkohësisht dorën e 
djathtë  e të  majtë është  përkatësisht 3,5 %dhe 5,5 
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