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Kimia ne shkolle dhe lidhja nderlendore

Xhuljeta Xhafaj
Shkolla e mesme “Dervish Hekali” Ballsh

Abstrakt
Kimia është një lëndë shumë e bukur,por rrallë nxënësit e pëlqejnë atë, ose e 
kategorizojnë si një lëndë e vështire.Përgjithesisht interes për kiminë shfaqin nxënësit 
që kanë si synim studimi shkencat e mjekësisë, inxhienerisë, mjedisit, gjeomjedisit, 
agronomisë dhe mësuesisë.Por të tilla kërkesa mbeten në minorancë në tregun e 
sotëm,ndërkohë që nevoja për specialistë sidomos në degët e fundit rritet.Ky numër 
është vazhdimisht në rënie per disa arsye sipas këndveshtrimit tim të cilat do ti 
analizoj më poshtë.Një nga këto faktorë është vështiresia që kanë nxënësit për të 
asimiluar kiminë.Kjo ka ngjallur interesin tim se si mund ta kthejme kiminë nga një 
shkencë abstrakte për nxënësin në një lëndë të dashur,të kapshme,të kuptueshme 
e të zbatueshme brenda mundesisë që na lejon baza materiale-didaktike dhe nineli 
në shkollat tona.Si mund ta bejmë atë më të asimilueshme duke përdorur krahas 
terminologjisë shkollore dhe gjuhën e thjeshtë e të përditshme si dhe duke e vënë në 
qendër të cdo shkence.

Fjale kyce: kurrikula ndërlëndore,shtrirje horizontale e kurrikulës,shkenca 
natyrore,shkenca shoqërore,shkenca multidisiplinare.

Hyrje

Kimia në shkollë është një lëndë e rëndësishme ndërlëndore,pasi ajo dhe njohuritë 
e saj janë në bazë të shumë lëndëve të tjera.Kjo lidhje ndërlëndore e saj, e bën atë 
një shkencë tepër të rëndësishme në kurrikulat arsimore,por njëkohësisht dhe 
një sfi dë të vështirë për cilësi dhe arritje.Sigurisht kjo sfi dë nuk i takon vetëm 
nxënësve,mësuesve të kimisë por edhe ghithe mësimdhënësve te kurrikules me të 
cilën kimia ka një marrëdhënie të ngushtë ndërlendore.Te lexosh është një gjë,të 
kuptosh është një tjetër gjë por të të zberthesh,të analizosh,të konceptosh,të zbatosh 
dhe të fi lozofosh është shkalla më e larte e dĳ es.Kjo është ajo cka më intrigon të 
gjej lidhjen,mënyrën,fi lozofi në dhë pasionin me të cilin një nxënës duhet të asimiloje 
kiminë.Një nga këto rrugë eshtë ta shohësh kiminë si një e tërë e të shkrirë me 
shkencat e tjera pra lidhja ndërlëndore. 
Në tabelën e mëposhtme jepen disa ndërthurje degësh ku kimia bën pjesë.                                                                                                                                

Kimi+Biologji Biokimi
Kimi+Fizike Kimi Fizike
Kimi+Teknologji Bioteknologji
Kimi+Analize Kimi Analitike
Kimi+Anatomomi Kimi Organike
Kimi+Mineralogji Kimi Inorganike
Kimi+Mineralogji Gjeologji
Kimi+Gastronomi Kimi Ushqimore
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Kimi+Gjeografi +Biologji Biogjeokimi
Kimi+Mjekesi +Biologji Kimioterapi
Kimi+Farmaci Kimi Farmaceutike
Kimi+Ekonomi+Teknologji Kimi Industriale
Kimi+Shkence Toke Kimi Koloidale

1.1 Kimia dhe Gjuha

Ndonjeherë shkencat ekzakte shtojnë në fj alorin e përditshëm fj alë të cilat gjejnë zbatim 
ashtu sic dhe njihen në gjuhën e tyre shkencore, të tilla si   amiant(asbest),balsam, 
celuloid, deodorant, doping, esencë(vajra eterorë), vajra esencialë) hormone, fi je 
sintetike(najlon, perlon),freone, polimere, fenole, alkoole, acide, estere, enzima, 
katalizatorë,glukozë,monomere, antifriz, etj, tëcilat janë të shumta, kur fj alët e tyre 
shpjeguese mund te ishin:

monomerë Njësi ndërtuese
polimerë Substancë makromolekulare
acide Substancë me shije të thartë,gërryese,etj
katalizatorë Përshpejtues inorganikë
enzima Përshpejtues organikë
polietilen Plastikë
atak ngjitës
celuloid Letër fotografi ke
freone Gaz ftohës ose lëndë ndotëse
antifriz Lëndë kundër ngrirjes
deodorant Lënde maskuese e erës së pakëndshme
glukozë Polisakarid.lendë kimike

Madje fj alë të tilla si polietilen,inkelit në disa zona rurale janë kthyer në formën e nje 
zhargoni që s‘është as fj alë shkencore dhe as e gjuhës shqipe, si në rastin konkret që pla
stmasa=portilen(zhargon)=polietilen, ose inkelit=nikelit(zhargon).Ky është rasti kur 
fj ala shkencore degjeneron në zhargon popullor përtej asaj që shpreh në të vërtetë,si 
dhe rasti kur shkenca dëmton gjuhën.                          
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 Gjuha dhe fj alëformimi në kimi

Kjo pjesë gjen më shumë zbatim në kiminë organike,gjatë emërtesës sistematike të 
substancave organike ku parashtesat dhe prapashtesat kane një rendësi të madhe.
Shembujt jane të shumtë, por janë marrë pak raset,për  arsye të hapësirës që duhet 
të zërë ky punim.

                       

                                pent

An    C5H12
En     C5H10In      C5H8Il        C5H11-an+ol  C5H12Oan+al   C5H10Oan+on  C5H10Oan+oik acid C5H10O2
an+oat     C5H9O2

-

Di+en    C5H8Tri+en   C5H6  
      acid

hipo(parashtese)      
       klor

or (prapashtese)        HClO
or (prapashtese)        HClO2ik   (prapashtese)       HClO3per (parashtese) ik    (prapashtese)       HClO4

 Paragrafet
Si mund të krĳ ojmë disa paragrafe në kimi në mënyrë që nxënesi ta perceptojë si 
letersi dhe ne të njëjten kohë të mos harrojë atë që është ekzistenciale “FLALEN NE 
KIMI”

Për një M që ti se vë
Fjala metil behet etil 
Nga CH3- në C2H5-,
Një CH2- ke si shtesë.
Per nje L që ti se vë 
Fjala etanolat bëhet etanoat
Kripë e dytë nga kripë e parë
S,janë gjithmonë të pandarë

për një S që ti se vë 
fjala ester bëhet eter
të vë në gjumë
dhe terr,terr.
Ndaj kujdes me fjalen trego
Vetitë e lëndëve mos i tjeterso
Në cdo gërmë, në cdo gabim 
gjendet gjuha me kiminë.

Disa emërtesa në kimi sidomos emërtimet triviale, (të zakonshme) të cilat janë 
emërtesa pa ndonjë rregull të mirëpërcaktuar sipas IUPAC,e kanë origjinën nga 
emir latin i një bime ose kafshe në të cilën ajo eshtë gjetur ose që i ngjan, për 
shembull:
 Origjina e disa emërtesave kimike:
Acid malik Molla(malus domestica)
Acid citrik Limoni(citrus lemmon)
Acid formik Milingona(formes,hither(urtica dioica)
Acid acetik Uthulla(acetum)
Acidi oleik Vaji i ullirit (olea sativa)
acidlaktik Qumeshti(laktum)
Acid valerianik Valeria (valeriana offi cinalis)
Acid laurik Dafi na(laurus nobilis)
Acid sorbik Vadha e egër(sorbus aucuparia)
Acid salicik Shelgu(salicae) 
Acid fumarik(boletik) Likenet (lishenas fummaria
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 Kimia dhe gjuhet e huaja                                                                                                                        
Kimia e gjen veten tek lënda e anglishtes dhe gjuhet e huaja pergjithësisht për disa 
arsye.Nxënësi ndihet mirë dhe i dobishëm kur përkthen materiale,ka kuriozitet për të 
hapur faqe të reja, që e japin materialin në mënyrë shumë tërheqëse dhe zbavitëse,por 
sigurisht niveli i anglishtes duhet të paktën mesatar. Shumë faqe interneti 
ekzistojnë për kiminë si Chemistry Lovers,Yeah Chemistry,Chemistry,Chemistry 
Adition,Chemisry Tutors, etj.Theksoj se edhe mësuesi duhet të ketë njohuri bazë, 
pasi materiali i gjetur dhe i përshtatur e ndihmon shumë.Për shkak të larmisë së 
materialit nuk po paraqes linke të ndryshme për vet formatin e këtĳ  punimi
1.2 letersia dhe esetë në kimi 
Ese argumentuese:Tema:Rëndësia e polimerëve në jetën e përditshme.  
Gusht.Në përpjekje të vazhdueshme për të shuar etjen dhe  efektet negative të vapës 
me substancën më të qënësishme dhe të përhapur rëndom në glob,ujit,  më ngacmon 
mendimin ena me të cilen ajo shpesh bartet, njëra prej të cilave është plastika.Vetvetiu 
lind pyetja?Plastika?Vallë a është ajo mjeti më i mirë,më i lehtë, më i transportuëshëm 
dhe zgjedhja më e arsyeshme që kompanitë fabrikuese të tĳ  kanë  gjetur?Sigurisht që 
pyetja të zgjon ide të shumta lidhur me ketë cështje.Faktet rreth saj të cojnë te lëndët 
polimere.Polimeret janë të ndërtuara nga molekula të vogla(monomere),të cilat 
lidhen në vargje të gjata me mase molekulare të madhe.Pa frikë mund të themi se 
shekulli në të cilin jetojmë quhet shekulli I poloimerëve pasi  përdorimi I tyre shënon 
hapa galopantë.Por kjo ndoshta duhet parë edhe në këndveshtrimin kërcenues të 
pyetjes:Mos valle përdorimi I madh dhe pa kriter I tyre është negative per planetin 
dhe jetën tone?Mos valle të mirat e përdorimit të sotëm dhe imediat të tyre do të na 
kthehen me një kosto të lartë në të nesermen e afërt?Një pyetje që duhet të merret në 
konsideratë pasi  përgjigja e saj jep një këndveshtrim sa optimist aq edhe pessimist 
pë rsa i përket perdorimit te tyre.Progresi teknologjik  i cdo shoqerie është i lidhur 
ngushtë me materialet që ajo ka në dispozicion te saj ,fakt ky që dëshmohet dhe nga  
emrat në periudhat e ndryshme ose epokave historike si epoka e hekurit,epoka e 
bronzit etjSot epoka e polimerëve na bën të ndjehemi komod dhe me fat per arsyet 
e mëposhtme:
 Përdorimi i tyre në mjekësi ka arritur nivele të paimagjinuara më parë.Disa 

nga këto përdorime janë:a-transplanti i organeve.Disa ndërhyrje sot janë bere rutine.
Materialet polimere që mjekësia përdor janë sintetike dhe zoterojnë mjaft  cilesi të 
një biomateriali ideal:janë të lehtë dhe rezistente,inerte ose të biodegradueshëm në 
varësi nga struktura e tyre kimike,veti  fi zike të tilla si butësi,ashpërsi,elasticitet që 
mund të modulohen  për  tu përshtatur lehtë me ato te indeve natyrore.Ndërsa pjesa 
më e madhe e zbatimeve mjekësore ka si kërkesë që polimeri të jetë me stabilitet 
biologjik,janë zhvilluar edhe zbatime që shfrytezojnë natyren e biodegradueshme të 
disa makromolekulave si psh kopolimeri i acidit glikolik me acidin laktik i quajtur 
laktomer,që perdoret për qepje në brendësi të organizmit dhe që  mund të absorbohet 
pas biodegradimit.Kjo ka zëvendësuar metoden e zakonshme me zorrë kafshësh.
 Rëndësia e tyre është e madhe dhe në organizmat e gjallë(kujtojmë këtu që 

celuloza është polimer i rëndesishëm i dietës tonë ushqimore).Acidet nukleike (AND-
ja dhe ARN-ja)janë pjesë e rëndësishme e qelizës të specifi kuara për trashëgiminë.
Amidoni është lëndë e rëndësishme rezervë te bimët dhe glikogjeni lëndë rezervë 
e rëndësishme te qelizat shtazore.Proteinat janë të rëndësishme për trupin tonë 
po aq sa yndyrnat ose lipidet.Pra organizmi ynë ka nevoja pashmangërisht për to.                                                                                                                                          
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Përdorimi i tyre si përcjellës të rrymës elektrike.Shumica e polimereve janë 
izolatorë, por pyetja nëse është e mundur që një polimer organikë të zoterojë nje 
përcjellshmëri të krahasueshme me atë të bakrit coi në perfundime sadisfaksuese.
Dopingu i poliacetilenit  realizoi një përcjellës shumë të mirë në sajë të lëvizjes së 
lehtë të elektroneve nëpër vargun karbonik dhe nga një varg në tjetrin.Tashmë janë 
prodhuar bateri me elektroda poliacetileni të droguar.Këto bateri janë shumë më të 
lehta se baterite bazike Ni-Co apo acide të plumbit.
 Polimeret si superngjitësa.Superngjitësit janë me shumë rëndesi në botën 

moderne  për cdo lloj zbatimi që nga modelet e vogla e deri tek aeroplanët e linjave 
të sotme.Një nga këta është policianakrilati i metilit.Ai nuk thahet në ajër por kalon 
nga gjendja e  lëngët  në atë të  ngurtë nëpërmjet agjentëve nukleofi lik si uji i cili 
ndodhet në sasi të vogël mbi cdo objekt.Gjithashtu kjo veti zbatohet dhe tek dentistët 
në mbushjet dentare dhe tek paleontologet për të ngjitur fragmented e fosileve.Por 
nga ana tjetër lëndët plastike janë nën akuzë për problemin që shkaktojnë ne lidhje 
me hedhurinat.Ato përbejnë 21% në vëllim dhe 8% në masë të mbeturinave të ngurta 
që e kanë burimin e tyre nga amballazhet dhe konfeksionet që hidhen.Pyetja pse 
nuk riciklohen  më  shumë lëndë plastike që mund të ripërdoren, ka si përgjigje: Ky 
problem varet më shumë nga shkaqet ekonomike dhe mentaliteti i përdoruesve se sa 
nga pengesa teknologjike.Sot ekzistojnë sruktura për riciklimin e poliklorurit të vini
lit,polipropenit,polistirenit por këto riciklime janë në sasi të pakët.Për këto e të tjera 
arsye, pyetja: A ja vlen përdorimi i polimerëve apo ky përdorim është një kanosje për 
ne? Mbetet e vertetë e pashmangshme.
Unë mendoj se po,ja vlen por ajo cka duhet të bëjmë është një rrugë dhe një proces 
i gjatë ndërgjegjësimi që ndoshta e ka pikënisjen tek kurrikulat arsimore si e vetmja 
rrugë që mund të realizoje këtë proces qëkurse në fi llesë.Ndoshta edukimi i brezit 
të ri me idenë e përdorimit të efektshëm të polimerëve dhe grumbullimin e tyre në 
pikat e duhura,duke ndarë me kujdes materialet,efektet e ndotjes globale,trajtimi i 
globit si shtëpia jonë e madhe, na ben ta shohim ndryshe këtë proces.Gjithsesi:Koha 
e polimereve ka ardhur.Të mësohemi ti përdorim ata në mënyrën më të dobishme të 
mundur.

1.3. Kimia, Shkenca e Tokes Dhe Gjeografi a

 Posterat dhe këtu janë të shumtë si për shembull sistemi ynë diellor ku emrat e 
planetëve formohen me simbolet kimikë të elementëve të SP.Tema të tilla si 
shkëmbinjte tokëformues dhe materiali i tyre, mineralogjia,akullnajat ,uji si zbutës i 
klimës,efekti serë dhe këndvështrimet mbi të,cikli i ujit dhe i azotit në tokë, zgjojnë 
interesin e nxënësit.Pyetje të tipit: Pse akulli noton mbi ujë?Pse rryma e  Golfstreem 
zbut klimën?Cndodh me tokën dhe lëndët kimike pas vullkaneve.Pse diamantet duan 
shumë kohë të formohen? Pse formimi i tyre në planetet e tjere eshtë më i lehtë?Pse 
formimi i stalaktideve dhe stalakmideve  janë procese të kthyeshme?Cvend zë Lë 
–Shatëlie në ekuilibrin global?Cndodh me CO2 në shpella?Cilët faktorë rrezikojnë 
jetën në tokë?, etj, kanë lidhje të drejtpërdrejtë me kiminë. Shpesh ne u drejtohemi 
nxënësve me pyetjen.Nga lind dielli dhe në cilen anë të horizontit perëndon?A është 
ky një gabim shkencor?Dielli as lind dhe as perëndon, vetëm toka rrotullohet.Ky 
rrotullim i ngjan lëvizjes së elektronit rreth bërthames.Të mos harrojmë modelin 
planetar të ndërtimit të atomit. Këto tre lëndë kanë jashtëzakonisht lidhje me njëra-
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tjetrën.Më poshtë po  listoj temat ku këto  lëndë ndërthuren  mes tyre në formën e 
një skeme.                           
             

DIELLI=BERTHAME                     PLANETET=. ELEKTRONE       

1.4. Kimia, Gjeometria dhe Matematika:

Lidhja me gjeometrine: gjeometria e molekulës,këndet valentore dhe teoria 
VSEPR.

 Lidhja me matematikën
Lidhje më shumë varësie(e kimisë), se simbiotike pasi matematika përfshihet më 
shume kimi se e kundërta.Kjo bën që matematika të zërë një rol kyc në lëndën e 
kimisë.Nuk mundet kurrsesi një nxënës që ska konceptet bazë në matematikë të ketë 
sukses në kimi.Kjo për arsye të koncepteve matematikore të mëposhtme.                                                                          
1-ndërtimin e sistemeve qe nxenesit i  duhet kur ka ushtrime me dy të panjohura 
brenda të cilave ka një marredhenie. 
2-zgjidhjen e ekuacioneve te rendit te dytë në ushtrimet me konstante ekuilibri dhe 
pehash                    3-njohurite baze të logaritmit me baze 10 per percaktimin e pehash-
it si më poshtë e të tjera.
  loga*b=loga+logb  loga÷b=loga-logb     logax=x*loga   pH=-logH3O+      14=pH+POH
4-realizimin e barazimit të reaksioneve kimike    
5-gjeometria ne hapësirë, gjeometria e molekules dhe këndet valentore dhe llogaritja 
e momentit dipolar.                                                                                                                                                                              
Në tabelën e mëposhtme kam përmbledhur në një hartë konceptesh vetëm për një 
kapitull, EKUILIBRAT JONIKE është përfshirë  përvec koncepteve të kimisë dhe 
përdorimi i njohurive të matematikes.Theksoj se formulat matematikore të zbatuara 
më poshte kanë homologet e tyre që janë rrjedhoje e transformimeve matematikore.
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Kjo ndodh edhe brenda një teksti edhe në tekstet alternative dhe krĳ on një amulli tek 
nxënësi nqs ai nuk ka të qarta njohurite bazë matematikore.Një problem tjetër me 
lidhjen ndërlendore është fakti se jo gjithmonë njohuritë e pH në kimi transmetohen 
në të njëjtën kohë me njohuritë e logaritmit në matematike.Kjo jo përsa i përket 
kurrikules në bazë kompetencash për të cilën ende nuk dihet si do shtrihen njohuritë 
në tre vitet e gjimnazit 2016-2019.

1.5.  Kimia, Biologjia dhe Fizika

Nje lidhje tepër e rëndësishme ku padyshim njëra nuk bën dot pa tjetrën.Kjo lidhje 
është e shtrirë në pothuajse gjithë lëndën,në shumë tema të biologjisë e fi zikës.Disa 
koncepte kyce që krĳ ojne këtë lidhje ndërlëndore i kam paraqitur më poshtë.

1.6. Modele orësh mësimore për kimine në këndvështrimin e lidhjes 
ndërkurrikulare

Lënda:Kimi-----Klasa10(bërthamë)                                                                                 
Tema:Acidet dhe bazat nën këndvështrimin e shkencave të tjera.                                        
Objektivat:Të përkufi zojë acidet dhe bazat në kendveshtrimin e kimistëve të 
ndryshëm.
a. Të shpjegojë  lidhjen e tyre me shkencatt  e tjera.
b. Të ilustrojë me anë të shembujve emërtesat e acideve dhe bazave
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c. Të analizojë disa emertesa dhe origjinën e tyre.
d. Të ndërtojë një hartë konceptesh lidhur me acidet, bazat dhe perdorimin e 
tyre në shkencat e tjera.
e. Të dallojë acidet dhe bazat nga njëra- tjetra.
f. Të vlerësojë me shembuj rolin e tyre në praktikë.
Fjalë kyçe:acid, baze, valence, emërtese, pehash, elekrolizë, gjeometri e molekulës, 
polaritet,ushqime acide,ushqime bazike etj.                                                                              
Mjetet mësimore: Sfera me ngjyra, kunja lidhëse, plastelinë me ngjyra, shkumësa me 
ngjyrë, fl etë format, lapsa me ngjyrë, dërrasë e zezë acide,baza, materiale burimore 
nga interneti.
                                                
Struktura e orës

Zhvillimi i orës:
Parashikimi:(10’ minuta)
Ndaj nxënësit në grupe pune (Në shqyrtim merren acide dhe baza sipas deshirës së 
nxënësit.
Grupi I:     Acidet,bazat, gjuha dhe letersia
Grupi II:    Acidet,bazat,gjeografi a dhe shkenca e tokës
Grupi III : Acidet,bazat dhe gjeometria
Grupi IV:  Acidet,bazat dhe matematika
Grupi V :   Acidet,bazat dhe fi zika 
Grupi VI:   Acidet,bazat dhe biologjia 
Grupi VII:  Acidet,bazat dhe etika e të ushqyerit
Mësuesi  më parë ka udhëzuar mbi acidet dhe bazat, pasi nuk është koncept i ri për 
nxënësin, Mësuesi udhëzon
ndërtimin e strukturave gjeometrike,acidet dhe bazat si elektrolitë,emërtesën e 
acideve dhe bazave,pehashin e acideve dhe bazave,acidet dhe bazat që ndodhen në 
disa ushqime,gjakun si tampon i cili nuk e ndryshon vlerën e pH edhe pas ushqyerjes 
etj duke nxitur keshtu imagjinatën e tyre.
Ndërtimi i njohurive:(25’-30’ minuta)
Pas nje pune prej 10 minutash nxënësit përpilojnë në dërrasën e zezë, (nga një 
përfaqësues i zgjedhur nga grupi), skemat përkatësë.

Grupi I Acidet,bazat, gjuha dhe letersia 
Emertesa e acideve dhe bazave i referohet gjuhes në sajë të parashtesave dhe 
prapashtesave të saj
a-acid+parashtesën(hipo)+emrin e jometalit+ prapashtesën(or)                                                                          
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b-acid+emrin e jometalit+ prapashtesën (or)
c-acid+emrin e jometalit+ prapashtesën (ik)                                                                                                                                                                 
d-acid+parashtesën (per)+emrinejometalit+prapashtesën (ik)                                                
e-Hidroksid+emrine metalit+ prapashtesën (or) ferror                                                           
f-Hidroksid+emrin e metalit+ prapashtesën (ik) ferrik
Paragrag:
Per nje B që ti se vë, fj ala bazë behet azë,prapashtesë për amilazë,tretet në të 
cdo ushqim,vec në goje e jo vitrinë,qoft e acid apo bazik,tretet shpejt në kete 
enzimë,shkronja B qe ti se vë,ska rëndësi nëse është më.

Grupi II Acidet,bazat,gjeografi a dhe shkenca e tokës.
Mësuesi plotëson materialin duke venë theksin se këto përbërje janë me veti të 
ndryshme fi ziko kimike.Krahasohet ndikimi i acideve dhe bazave.Për shembull 
dioksidi i karbonit ne shpella nën veprimin e ujit dhe formimin e acidit karbonik luan 
nje rol te madh ne gërryerjen e shkëmbinjve gëlqerorë dhe formimin e stalaktideve 
dhe stalakmideve.Shiu acid ne zonat me industry te zhvilluar ku gazet CO2,SO2,NO2 
etj treten dhe formojne acide që demtojne pehashin e tokave dhe pershtatjen e bimeve 
per rritjen e shendetshme të tyre.Nga ana tjeter dhe mbetjet indusriale,detergjentet 
me pehash bazik duke o derdhur ne liqene e lumenj janë përgjejës pëe  ndotjen dhe 
prishjen e ekuilibrit te bio sistemeve.

Grupi III Acidet,bazat dhe gjeometria 
Zhvillohen ne derrase struktuat e luisit dhe format gjeometrike te disa acideve me 
këndet valentore të tyre

Grupi IV Acidet,bazat dhe matematika
Nxënësit gjejnë pehashin  e tretesirave te acidit etanoik 0.1M dhe hidroksidit të 
amonit 0.1 M,                  me  konstante aciditeti dhe baziciteti 1.8*10-5
CH3COOH=CH3COO-+H+                                     NH4OH=NH4++OH- 
0.1M                     X           X                                         0.1M         X        X

b-acid+emrin e jometalit+ prapashtesën (or)
c-acid+emrin e jometalit+ prapashtesën (ik)                                                                                                                                                                 
d-acid+parashtesën (per)+emrinejometalit+prapashtesën (ik)                                                
e-Hidroksid+emrine metalit+ prapashtesën (or) ferror                                                           
f-Hidroksid+emrin e metalit+ prapashtesën (ik) ferrik
Paragrag:
Per nje B që ti se vë, fjala bazë behet azë,prapashtesë për amilazë,tretet në të 
cdo ushqim,vec në goje e jo vitrinë,qofte acid apo bazik,tretet shpejt në kete 
enzimë,shkronja B qe ti se vë,ska rëndësi nëse është më.

Grupi II Acidet,bazat,gjeografia dhe shkenca e tokës.
Mësuesi plotëson materialin duke venë theksin se këto përbërje janë me veti të 
ndryshme fiziko kimike.Krahasohet ndikimi i acideve dhe bazave.Për shembull 
dioksidi i karbonit ne shpella nën veprimin e ujit dhe formimin e acidit karbonik luan 
nje rol te madh ne gërryerjen e shkëmbinjve gëlqerorë dhe formimin e stalaktideve 
dhe stalakmideve.Shiu acid ne zonat me industry te zhvilluar ku gazet CO2,SO2,NO2 
etj treten dhe formojne acide që demtojne pehashin e tokave dhe pershtatjen e bimeve 
per rritjen e shendetshme të tyre.Nga ana tjeter dhe mbetjet indusriale,detergjentet 
me pehash bazik duke o derdhur ne liqene e lumenj janë përgjejës pëe  ndotjen dhe 
prishjen e ekuilibrit te bio sistemeve.

Grupi III Acidet,bazat dhe gjeometria 
Zhvillohen ne derrase struktuat e luisit dhe format gjeometrike te disa acideve me 
këndet valentore të tyre

Grupi IV Acidet,bazat dhe matematika
Nxënësit gjejnë pehashin  e tretesirave te acidit etanoik 0.1M dhe hidroksidit të 
amonit 0.1 M,                  me  konstante aciditeti dhe baziciteti 1.8*10-5
CH3COOH=CH3COO-+H+                                     NH4OH=NH4++OH- 
0.1M                     X           X                                         0.1M         X        X
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Grupi V Acidet,bazat dhe fi zika 

Kategorizohen acidet dhe bazat si elektrolite të fortë dhe të dobet dhe kendvështrimi 
hidhet tek elektroliza dhe ligjet e Faradeit.Elektroliza e NaOHsh dhe NaOHaq
 
         

 Diagrama 4.2 Diagrama e Venit për elektrolizën e shkrirjeve dhe tretësirave ujore.

Grupi VI Acidet,bazat dhe biologjia 
Acidet dhe bazat jane lendë të rëndësishme në organizmin tonë si produkte të 
ndërmjetme të formuara në organizem.Përmendim ketu acidin laktik(gjate lodhjes 
muskulore si shkak i fermentimit laktik),acidin oksalik(i formuar gjate ciklit të 
Krebsit)Ky acid është shkaku i formimit të gurëvë të vëshkave pasi lidhet me jonet 
Ca++ formon oksalatin e kalciumit CaC2O4.Në klimën e humorit që here pas here 
duhet krĳ uar ne klase kjo thuhet në formen e nje romanticiteti kimik(u lidhen e 
jetuan te lumtur pergjithmone ne veshken tone derisa nje dite.....mjekesia mori nga 
fi zika rrezet....dhe ata u ndanë.Ne jetën e pëeditshme ne na pëlqejne shume ushqime 
si qumesht,fruta,cokollata,sheqerna ,perime etj në përmbajtjen e të cilave ka shumë 
acide dhe baza.Si ka mundësi qe pH i gjakut nuk ndryshon.Cndodh me fenomenet 
acidize dhe alkaloze në trupin tonë.Si vepron sistemit tampon.Gjaku është nje sistem 
tampon.CO2/HCO3-

Grupi VII Acidet,bazat dhe etika e të ushqyerit
Nxënësit paraqesin skemën e mëposhtme duke evidentuar acidet dhe bazat përbërëse 
të këtyre ushqimeve.

Përforcimi: ( 5’minuta) Harta e koncepteve.
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Cilat jane disa nga shkaqet e mos suksesit ne kimi

Duke qënë se kimia është shkencë që ka nevojë 
për një formim multidisiplinar,shkencat e tjera si 
matematika,fi zika,biologjia pengojnë në mbarëvajtjen 
e nxënësit në rastet kur ai nuk ecën mire ne këto lëndë.
Kjo e vërtetuar shpesh ku nxënësit e cojnë llogjikën 
deri në konceptin themelor dhe zbatimi i veprimeve 
matematikore  e pengon atë.Një tjetër arsye që ndoshta 
ndodh shpesh është shkalla e vështirësisë së ushtrimeve 
në tekst, detyra shtëpie dhe së fundmi në test.Sa % e 

vërtetë është fi gura më poshtë, ska rëndësi.Rëndësi ka që ndodh.
 

      Përfundime

Në përfundim të këtĳ  studimi është vërejtur se:
• Kimia është lëndë bazë në ciklin e studimit të arsimit të mesëm të lartë. 
• E shtrirë pothuaj në të gjitha lëndët ajo ka zënë vendin kryesor ndër lëndët që kanë 
lidhje me shumicën e shkencave. 
• Në përgjithësi shembujt e dhënë në tekste nuk i mëshojnë lidhjes ndërlëndore. 
• Formulat e dhëna në lëndën e kimisë janë shpesh të ndryshme në tekste të ndryshme.
Duke qënë se nxënësit në këtë larmi tekstesh punojnë me shumë prej tyre ata, behen 
kakofonik pasi shpesh nuk e kuptojne qe ato janë shnderrime matematikore qe 
rrjedhin nga njera tjetra që do të thotë forma analoge e saj,për shembull formulat e 
matjes së pH.formulat e matjes se f.e.m në elementin galvanik, puna mekanike,etj.
• Shkak i mossuksesit në kimi (jo vetem), shpesh eshte lidhja ndërlëndore duke 
qënë se defektet në matematike,fi zikë ,biologji si lendet që zënë peshën kryesore 
ne kimi lënë gjurme dhe tek ajo.Si rrjedhim përkushtimi i larte dhe të njetrajtshëm i 
mësimdhënësve në shkolla është një factor suksesi edhe në kimi. 
• Pesha e ushtrimeve kërkon shume veprime matemarikore dhe kjo në ushtrimet me 
fund të mbyllur penalizon nxënësin dhe kur ai ka bërë një zgjidhje shumë të saktë të 
problemit. 
• Mosshtrirja ne kohe dhe mos respektimi i shtrirjes horizontaletë koncëptevë në 
lëndë të ndryshme gjithashtu është faktor penalizues për nxënësin.Një shembull 
është mosshtrirja ne te njejten kohe e funksioneve logaritmike ne matematikë me 
konceptet e pehashit në kimi. Hartat e koncepteve për lidhjen ndërlëndore nuk 
ekzistojne.
• Kurrikula me zgjedhje gjithashtu ofron me shume hapësira pëe kiminë kur ajo u 
referohet lëndëve shkencore dhe jo shoqërore.
• Nëse lidhja nderlëndore do funksionoje më mirë nxenësi mund te ndihet në një orë 
kimie letrar,matematicien,fi zikan,biolog,dietolog ashtu sikunder kimist në lëndët e 
tjera.
• Mesuesit e kimise e kane më të domosdoshem literaturën dhe studimin e lëndëvë 
të tjera,pra duhet të jenë multidisiplinar për shkak të shtrirjes së lëndës së tyre. 
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Stresi në vendin e punës

Manila Alushi

Xhevahire Zeneli

Abstrakt

Stresi është njohur si  një  nga shkaqet kryesore që përkeqëson nivelin e veprimtarisë  dhe 
që shkakton sëmundje tek mësuesit. Ky studim ka patur për qëllim të evidentojë nivelin e 
përgjithshëm të stresit të mësuesve të Ciklit të Ulët në shkollat 9-vjeçare publike dhe jopublike 
të qytetit të  Vlorës,shkaqet (faktorët) kryesorë të stresit, strategjite e përdorura nga mësuesit 
për të pakësuar stresin si dhe mendime të tyre për ndryshime me qëllim shmangien e stresit në 
nivele të larta në punën e mësuesve.
Kampioni i studimit kanë qënë 250 mësues të ciklit të ulët në qytetin e Vlorës. Instrumenti i tĳ  
ka qënë nje pyetësor i strukturuar i përdorur edhe në studime të huaja por që është modifi kuar/
plotësuar me aspekte të punës së mësuesit në Shqipëri pas diskutimit me grupe mësuesish të 
ciklit të ulët.
Studimi evidentoi se mësuesit përdorin një sërë strategjish direkte dhe indirekte për reduktimin 
e stresit. Ndër më kryesoret janë: menaxhimi më i mirë i kohës, planifi kimi dhe vendosja e 
prioriteteve, përpjekja për të kuptuar dobësitë vetiake, përfshirja në aktivitete zbavitëse në 
kohën e lirë, kontrolli i emocioneve, diskutimi i problemeve me kolegët, analiza  e problemeve  
menjëherë sapo ndodhin dhe përpjekja për të harruar gjërat stresante. 

Fjalët kyce : Stresi, Mësues, Cikli i Ulët, Faktorët, Strategji.

Hyrje

1.1. Stresi profesional i mësuesit
Përkufi zimi i stresit lidhet me shumë faktorë,për këtë arsye të përkufi zosh stresin 
është shumë e vështirë edhe për ekspertët. Një ndër përkufzimet më të përhapura 
është se stresi  është një reagim përshtatës me anë të të cilit organizmi përgatitet ose 
për një situatë të rrezikshme ose kërcënuese. Stresi tek mësuesit mund të përcaktohet 
si eksperienca negative që përjetojnë mësuesit si mërzitje, ankth, depresion, acarim, 
nervozizëm si rezultat i disa aspekteve të punës së tyre. (Kyriacoo 2000)  
Stresi tek mësuesit ka qënë prej kohësh një problem mjaft  i rëndësishëm. Studiuesit 
kanë përcaktuar  se mësimdhënia krahas profesioneve të tilla ndihmëse si mjekësia 
ëshë një nga profesionet  më stresuese. Stresi i mësuesve është në thelb një stres 
profesional. Studime të ndryshme kanë evidentuar një sërë faktorësh kryesorë të 
stresit profesional: mbingarkesa fi zike dhe mendore, elementët rutinorë në punë, 
kushtet e këqia të punës, konfl ikti i rolit (të ndjerët konfuz kur në punë ndeshesh me 
kërkesa kontradiktore), marrëdhëniet në vendin e punës, mundësitë për zhvillim 
profesional, struktura e organizimit dhe menaxhimit të shkollës mospërfshirja 
(mungesa e aktivizimit në vendin e punës)
Stresi profesional është i lidhur me sëmundjen. Ka prova që mbështesin përfundimet 
se stresi profesional është i lidhur me sëmundjen. Kjo mbështetet në 2 kategori 
provash:-prova të efekteve psikologjike të stresit profesional dhe -prova e sëmundjes 
që tregon se kjo është e lidhur me stresin profesional. Ndër efektet psikologjike 
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janë emocionet  e ndryshme negative në vendin e punës (ankthi, mërzia, nervozizmi, 
nënvlft ësimin e vetes) etj si dhe një sërë sjelljesh jo të shëndetshme si pirja  eduhanit , 
alkolit etj. Në lidhje me sëmundjet është provuar se stresi profesional lidhet me problemet 
serioze të hipertensionit, të sëmundjeve të zemrës, diabetin sëmundjen e ulçerës etj 
1.2. Situata e studimeve rreth stresit të mësuesve 
Në vende të ndryshme, në periudha të ndryshme kohore janë kryer studime  për  të 
evidentuar stresin e mësuesve dhe faktorët që lidhen me të.  Një studim i tillë i kryer 
në vitin 2007 (ASTI , Stress Survey in Teaching, 2007) në Irlandë ka përcaktuar disa 
situata të punës që shkaktojnë stres te mësuesit si:
• Të mos pasurit kohë të mjaft ueshme gjatë ditës së punës për të bërë punë që 
nuk kanë lidhje me shkollën.
• Mungesa e kohës për të kontaktuar individualisht me nxënësit
• Të pasurit shumë punë për të bërë
• Sasia e punës përgatitore për t`u bërë jashtë shkollës
• Nxënës me motivim të dobët.
Po në këtë studim janë evidentuar si shkaqe të stresit  ngarkesa e punës. Subjektet 
e këtĳ  studimi raportojnë se përjetonin shumë stres gjatë një dite pune kur nuk 
kishin kohë të kishin kontakte pune jashtë orës së mësimit,një punë e tillë përfshin 
përgatitjen e materialeve për orët e mësimit,korrigjimi dhe vendosja për detyrat e 
shtëpisë. Po nga ky studim janë evdientuar si faktor stresi edhe marrëdhëniet në 
vendin e punës : marrëdhëneit me nxënësit, me mësuesit e tjerë ,me drejtuesit dhe 
me prindërit. Marrëdhëniet me nxënësit rezultojnë të jenë  shumë stresuese (40% e të 
intervistuarve e pohojnë këtë gjë dhe më pas marrëdhëniet me drejtuesit.)
Një ndër shkaqet e tjera kryesore të stresit të mësueve të zbuluar përmes studimeve 
të ndryshme  është sjellja e nxënësve dhe motivimi i tyre. Sipas raportimeve të 
mësuesve situatat që ndikojnë në stresin e përjetuar nga mësuesi janë:nxënësit me 
motivim të dobët,mbajtja e disiplinës në klasë, dhe sjellja agresive e nxënësve.
Drejtimi i shkollës përbën po ashtu një nga shkaqet kryesore të stresit. Si situata 
më stresuese janë  mungesa e komunkimit  dhe konsultimit (një në rreth 2 mësuses 
e raporton këtë gjë si situatë stresante në studimin kombëtar të kryer për stresin 
në Irlandë); po ashtu edhe situata të tilla si mënyra  se si menaxhohen ndryshimet 
në shkollë,mungesa e mbështetjes dhe vlerësimit nga drejtori i shkollës, mungesa e 
përfshirjes në vendim-marrje etj. (Kyriacoo 2000, Richardson, 1997)
Studime lidhur me stresin  e mësuesve në Angli, Tajvan (Kyriacoo,2000), janë 
përqëndruar në mënyrat e përballimit të stresit nga mësuesit. Është evdientuar se 
mësuesit përdorin një sërë teknikash që mund të përmblidhen në 
 1.Strategjitë e orientuara ndaj detyrës të cilat janë:planifi kimi,marrja me problemin në 
momentin që ndodh,gjetja e mënyrave për ta bërë punën më interesante dhe një 
menaxhim më i mirë i kohës.
2.Mbështetja sociale si strategji përballuese ku përfshihen:marrja e këshillave dhe 
mbështetjes nga kolegët,të folurit me familjen apo shokët,këshillim nga profesionistë 
të jashtëm të edukimit,marrja e këshillave në libra,gazeta etj.
3.Strategjitë e përballimit nëpërmjet “menaxhimit të ndjenjave”ku përfshihen:përpjekja për 
të njohur kufi zimet e veta,shtrirja e interesave përtej punës,përballimi i situatavenë një 
mënyrë jo emocionale,ndrydhja e emocioneve për të mos lënë stresin të eksteriorizohet.
4.Strategji të tjera përballuese ku përfshihen:marrja parasysh e alternativës për të 
zgjedhur një karrierë tjetër përveç mësimdhënies,marrja parasysh e të dalit në 
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pension më shpejt se koha e caktuar,shkëputja per pak kohë nga puna.
Një aspekt i veçantë i studimeve të stresit ka qënën edhe ndëryrjet që mund të 
bëhen për të reduktuar stresin e mësuesve. Kjo është bërë duke u kërkuar mendime 
mësuesve për ndryshimet që ata mendonin se duheshin bërë në në punën e tyre dhe 
përtej punës së tyre për të pakësuar stresin. 
1.3. Situata  e studimit të stresit të mësuesve në Shqipëri
Në Shqipëri nuk ka ndonjë studim lidhur me stresin e mësuesve. Ndërkohë ka mjaft  
të dhëna që tregojnë për ekzistencën e  stresit te mësuesit. Kushtet e punës në mjaft  
raste janë në nivel të papërshtatshëm. Vlerësimi i mësuesit (statusit të tĳ ) nga shoqëria 
është ende mjaft  i ulët. Ndryshimi i shpeshtë i politikave arsimore shoqërohet me 
kaos me mospërgatitjen e duhur të mësuesve dhe drejtuesve. Po ashtu edhe rritja e 
ngarkesës së punës në sistemin 9-vjeçar luan rolin e vet stresues tek mësuesit.
Meqënëse në Shqipëri ende nuk është bërë një studim mbi nivelin e stresit të mësuesit 
dhe faktorët që e shkaktojnë atë, studimi ynë do të përqëndrohet në këtë çështje.
Vendosëm të bëjmë këtë studim veçanërisht për mësuesit e ciklit të Ulët në qytetin e 
Vlorës pasi dhe profesioni ynë është mësuese të Ciklit të Ulët.

Metodologjia

2.1. Qëllimi dhe objektivat
Ky studim ka për qëllim të përshkruajë stresin te mësuesit e Ciklit të Ulët në qytetin 
e Vlorës.
Në mënyrë specifi ke objektivat e studimit janë
(a)-të evidentohet niveli i stresit te mësuesit e ciklit të ulët
(b)-të evidentohen shkaqet (faktorët) e stresit  tek mësuesit e ciklit të ulët
(c)-të evidentohen strategjitë që përdorin mësuesit për të parandaluar ose për të 
reduktur stresin e tyre
(d)-të evidentohet se çfarë ndryshimesh mendojnë mësuesit se duhen bërë në 
sistemin arsimor me qëllim që të reduktohet stresi në punën e tyre. 
2.2. Subjektet e studimit
Popullata e këtĳ  sondazhi ishin mësuesit e Ciklit të Ulët në shkollat 9-vjeçare të 
qytetit të Vlorës publike dhe jopublike. Nga kjo popullatë u zgjodh në mënyrë 
rastësore një kampion prej 350 mësuesish në shkollat 9-vjeçare publike: ”Ibraim 
Kushta”, ”Rilindja”, ”Naim Frashëri”,”Jani Minga”, ”Lef Sallata”, ”Muço Delo”, ”4 
Heronjtë”, ”Zigur Lelo”, ”Teli Ndini”,”Marigo Posio”, ”Ismail Qemali”, ”24Maji”, 
”Avni Rustemi”, ”Musa Çakërri”, ”Zenel Murro”, ”15 Tetori” si edhe në shkollat 
jopublike: ”Drita e Dĳ es”,”Horizonti”, ”Shkolla jopublike NR 1”,”Xhyheri”, ”Fan 
Noli”, ”Internacional” “Kampionët”.Kanë qënë mësuesit e këtyre shkollave të cilët 
kanë plotësuar pyetësorët,për të shfaqur qartë në këtë studim se cilët faktorë janë 
stresues në punën e tyre dhe çfarë masash mund të merren për të evituar stresin. 
Rreth 11% e mesuesve ishin meshkuj, dhe 89% femra. 23.4% ishin të moshës nën 30 
vjeç; 31.9% të moshës 31-40 vjeç; 22.3% të moshës 41-50 vjeç dhe 22.3% të moshës mbi 
50 vjeç. Kampioni është në mënyrë të përafërt përfaqësues i popullatës së mësuesve 
të ciklit të ulët në qytetin e Vlorës.
2.3. Instrumenti e studimit
Instrument i këtĳ  studimi ishte një intervistë gjysëm e strukturuar si dhe një pyetësor 
i strukturuar. Intervistat gjysëm të strukturuara u zhvilluan me grupe mësuesish.
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Pytësori i strukturuar përbëhej nga 5 pjesë: 
1. Në pjesën e parë u përfshinë të dhëna demografi ke.(6 pyetje)
2. Në pjesën e dytë u përfshinë faktorët e stresit (48 pyetje)
3. Në pjesën e tretë u përfshi një pyetje për të matur nivelin e përgjithshëm të 
stresit te mësuesit e ciklit të ulët (1 pyetje)
4. Në pjesën  e katërt u përfshinë pyetje lidhur me strategjitë që përdorin 
mësuesit për përballimin e stresit (19 pyetje)
5. Në pjesën e pestë u përfshinë pyetje lidhur me ndryshimet e munshme në 
sistemin arsimor për të pakësuar stresin e mësuesve. (12 pyetje)
Pytësori  u ndërtua duke u mbështetur në pyetësorin e përpunuar nga Chris Kyriacoo 
dhe Pei-Yu Chien në Departamentin e Studimeve të Edukimit në Universitetin e York-
ut në Britaninë e Madhe.  Në të njëjtën kohë në pyetësor janë futur e  shumë pyteje që 
lidhen me faktorë të stresit në lidhje me ambjentin e mësimdhënies në Shqipëri. Këto 
pyetje u volën në konsultime me mësuesit e ciklit të ulët në Vlorë.  Në këtë pikëpamje 
pyetësori i përdorur  është  i modifi kuar.
2.4. Analiza e të dhënave
Pyetësorët janë përpunuar me SPSS (Statistical Package for Social Socientists),gjë që 
ka lehtësuar nxjerrjen në pah të anës sasiore të të dhënave dhe rezultateve. Në këtë 
studim janë përdorur elementë të statistikës përshkruese (frekuencat).

Rezultatet e studimit

3.1. Niveli i përgjithshëm i stresit te mësuesit e ciklit të ulët
       

Nga të dhënat e grafi kut 1 del se 
rreth 26% e mësuesve  (ose një 
në rreth 5 mësues ) të Ciklit të 
Ulët përjetojnë nivel të lartë stresi 
(shumë stres dhe stres ekstrem). 
Shih Grafi kun 1). Kjo përqindje 
është e përafërt me atë të studimeve 
të ndryshme të kryera ne Europe 
dhe në vende të tjera (Nga këto 
studime del 20 deri 30 përqind e 
mësuesve përjetojnë nivele të larta 
stresi.)

Tabela 1. Niveli i stresit të mësuesve sipas seksit 

Variabli Meshkuj Femra

Aspak të stresuar 4.8% 4.2%
Stres i lehtë 19% 28.1%
Mesatarisht i stresuar 57.1% 44.3%
Shumë stres 19% 21%
Stres ekstrem - 2.4%

Mësueset femra janë  relativisht më shumë të stresuara se meshkujt 23% femra ( 
shumë dhe ekstremisht te sresuar) kundrejt 19%   të mësuesve meshkuj. Kjo lidhet 
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edhe me faktin që mësueset janë më të mbingarkuara në jetën familjare sesa meshkujt 
Tabela 2. Niveli i stresit sipas grupmoshës së mësuesve

Variabli Nën 30 vjeç 31-40 vjeç 41-50 vjeç Mbi 50 vjeç
Jo i stresuar 4.5% 5% 2.4% 4.8%
Stres i lehtë 27.3% 25% 28.6% 28.6%
Stres mesatar 40.9% 50% 50% 40.5%
Shumë stres 25% 16.7% 16.7% 26.2%
Stres ekstrem 2.3% 3.3% 2.4% -
Totali 100% 100% 100% 100%

Nga tabla 3 shihet se  më shumë të stresuar janë mësuesit nën moshën 30 vjeç ( 25% 
) dhe mësuesit mbi 50 vjeç (26.2%) 
Tabela 3 Niveli i stresit te mësuesit sipas numrit të nxënësve në klasa

Variabli Deri në 20 nxënës 20-35nxënës 35-45 nxënës
Aspak të stresuar 5.5% 4.3% --
Stres i lehtë 34.5% 25.6% 12.5%
Mesatarisht i stresuar 38.2% 53.8% 25%
Shumë i stresuar 21.8% 13.7% 62.5%
Ekstremisht i stresuar - 2.6% --
Totali 100% 100% 100%

Të dhënat e tabelës 3 tregojnë se mësuesit që punojnë me klasa me shumë nxënës  
përjetojnë më shumë stres.Kështu psh  mësuesit  që punojnë në kalsa me 35-45 nxënës 
përjetojnë një nivel shumë më të lartë stresi (62.5%) kundrejt 13.7% e mësuesve që 
punojnë me klasa me 20-35 nxënës.
Dhe nga të dhënat e studimeve në vende të ndryshme del se numri i madh i nxënësve 
është  po ashtu faktor stresues në punën e mësuesit.

3.2. Faktorët (shkaqet) e stresit të mëusesve të ciklit të ulët 
3.2.1 Kushtet e punës si faktor stresi

  Tabela 4. Kushtet e punes si faktor stresi

Jo 
stres Pak  stres Stres mesatar Shumë 

stress
Stres 
ekstrem

1. Kushtet e këqia  
në përgjithësi në  
shkollë

19.1 18.6 23.9 31.4 6.9

2. Mungesa e mjeteve 
didaktike 10.6 18.6 34.6 28.2 8.0

3. Të ft ohtit/vapa 16 25.5 28.2 20.7 9.6
4. Mjediset e papa-

stërta në shkollë 20.7 21.8 21.3 26.6 9.6

5. Mjediset e papa-
stëra rreth shkollës 19.7 24.5 22.3 22.3 11.2
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6. Zhurmat jashtë 
shkollës 23.4 28.7 23.4 17.6 6.9

7. Zhurmat  brënda 
shkollës 24.5 23.4 17.6 24.5 10.1

8. Ndiçimi i dobët 31.9 22.9 24.5 12.2 8.5
9. Korridoret e 

mbingarkuara me 
nxënës

25.5 28.2 22.9 19.7 3.7

Nga të dhënat e tabelës 4 del se kushet e papërshtatshme në shkollë në përgjithësi 
shkaktojnë shumë stres  në 31.4 % të mësuesve dhe stres ekstrem në  rreth 7% të 
mësuesve. Ndër faktorët që shkaktojnë nivele më të larta të stresit ekstrem te mësuesit 
janë janë sipas radhës: 
• Mjedisi i papastër rreth shkollës (11.2%) 
• Zhurma brënda shkollës; (10.1%)
• Mjedisi i papastër në shkollë (9.6%)
• Të ft ohtit dhe vapa (9.6%);
• Ndriçimi i dobët me 8.5%. 
• Mungesa e mjeteve didaktike 8% .

Konkluzione

Studimi evidentoi se rreth 26% e mësuesve  të ciklit të ulët përjetojnë stres të nivelit të 
lartë. Ndër shkaqet që kanë peshën më të madhe në stresin e mësusve të ciklit të ulët 
janë: paga e ulët, mungesa e mirënjohjes për punën e mësuesit, mungesa e sigurisë 
për të ardhmen që jep puna  e mësuesit, vlerësimi jo objektiv që i bëhet punës së 
mësuesit, vlerësimi i ulët që i bën shoqëria e sotme shqiptare punës së mësuesit, 
komunikimi jo i duhur me drejtuesit, mungesa  e sigurisë për vendin  e punës, sjellja 
problematike e nxënësve, sasia e madhe e detyrave me shkrim për të korigjuar/
vlerësuar, kushtet e papërshtatshme të punës, nxënësit e pamotivuar për të mësuar 
dhe kontrollet/inspektimet që bëhen nga Drejtoria Arsimore dhe Ministra  e Arsimit.
Ky studim po ashtu evidentoi një sërë mendimesh që mësuesit japin për të pakësuar 
stresin në shkollë. Ndër më kryesoret janë: rritja e pagës, ulja  e numrit të nxënësve 
në klasë, rritja  e bashkëpunimit me prindërit, zbatimi me rigorozitet i disiplinës 
në shkollë, përmirësimi i kushteve të punës, Këtu përfshihen: pakësimi e ngarkesës 
mësimore, orgainizimi i trajnimeve me mësuesit lidhur me manaxhimin e stresit, 
përmirësimi i shërbimit psikologjik në shkollë, përmirësimi i drejtimit të shkollës si 
dhe përmirësimi i mënyrës së zhvillimit të inspektimeve/kontrolleve në shkollë.
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Dallimet në vlerësimin e të rriturve dhe fëmĳ ëve

Xhevahire Zeneli

Manila Alushi

Abstrakt

Gjatë gjithë jetës njerëzit u nënshtrohen matjeve dhe vlerësimeve të ndryshme. Vlerësimi 
ka shumë pamje e kuptime dhe njerëz të ndryshëm nënkuptojnë shpesh deri edhe gjëra të 
ndryshme kur përdorin fj alën vlerësim. Megjithatë vlerësimi përgjithësisht shikohet si një 
mjet konstruktiv për përmirësim dhe risi. Vlerësimi mund të jetë shumëplanësh nga fakti se 
si përkufi zohet, nga funksionet që kryen, nga objektet që vlerësohen, nga informacioni që 
përdoret për të vlerësura, nga kriteret e vlerësimit të informacionit, nga klientët dhe audienca e 
tĳ , nga metoda e mbledhjes së të dhënave, nga fakti se kush vlerëson dhe ç’standarte vlerësimi 
përdoren. Përpos këtyre kritereve ai përkufi zohet gjerësisht si akti i grumbullimit sistematik të 
informacionit dhe përcaktimi i vlerave lidhur me natyrën dhe cilësitë e objekteve psikologjike. 
Ai rezulton me një përshkrim të gjithanshëm të objektit dhe me një tog deklarimesh vlerash 
për aspekte të ndryshme të cilësisë së tĳ .
Vlerësimi psikologjik është proçes dhe rezultat dhe si i tillë ai përmbledh :
Përdorimin e testeve dhe të teknikave të tjera vrojtuese për të mbledhur informacion dhe për 
të vlerësuar aft ësitë, arritjet, interesat, sjelljen, personalitetin e një individi.
Rezultatet nga sinteza e të dhënave psikometrike dhe informacioni i siguruar gjatë 
intervistimit, këshillimit dhe aspekteve të tjera të rehabilitimit

Fjalët kyce : Vlerësimi, Kriteret, Objekti, Të rriturit, Fëmĳ ët.

Hyrje

1.1. Qëllimi kryesor i kryerjes së një vlerësimi
Testimi dhe vlerësimi klasifi kohen sipas disiplinave dhe sipas fushave të psikologjisë 
së zbatuar, prandaj duke u nisur nga kjo fi llimisht këtu mund të bëjmë dallimin 
themelor mes vlerësimit të një individi të rritur dhe një fëmĳ e. Psh : sipas disiplinave 
kemi testimin dhe vlerësimin në psikologjinë klinike, në psikologjinë e këshillimit, 
psikologjinë shkollore, dhe në psikologjinë e organizimit dhe të punës. Duke 
iu referuar fushave mund të listojmë testimin dhe vlerësimin e personalitetit, 
inteligjencës, interesave, qëndrimeve, paaft ësisë, talentit, kujtesës, sjelljes etj. 
Ndërkohe që duke kaluar tek 2 ndarjet më të rëndësishme vërejmë një diferencim në 
testimin dhe vlerësimin sipas moshave që janë : testimi dhe vlerësimi i foshnjave dhe 
i parashkollorëve dhe i femĳ ëve të moshës shkollore. Kurse përsa i përket testimit 
dhe vlerësimit të të rriturve dallojmë : testimin dhe vlerësimin neuropsikologjik, të 
shëndetit mendor, personalitetit, dhe të moshuarve.
Njëkohësisht një dallim domethënës në vlerësimin e fëmĳ ëve kundrejt të rriturve 
është dhe qëllimi kryesor ose primar i kryerjes së një vlerësimi. Vlerësimi i fëmĳ ëve 
mund të ketë 2 qëllime : të bulojë nivelin e zhvillimit të fëmĳ ës me qëllim që ta 
përmirësojë atë. 
Qëllimi i dytë ka të bëjë me identifi kimin e suksesit ose të mossuksesit në përfundim të 
zbatimit të një pjese ose të tërë programit. Ndërkohë që qëllimi kryesor i vlerësimeve 
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tek një i rritur qëndron në kryerjen e një përshkrimi të kujdesshëm të problemit 
të klientit, pacientit për të përcaktuar se ç’faktorë interpersonal dhe mjedisore e 
kanë mbështetur problemin dhe për të përcaktuar parashikimet për rezultatet që 
mendohet të arrihen me ose pa ndërhyrje.

1.2. Mjetet për vlerësimin psikologjik
Mjetet për vlerësimin psikologjik si të fëmĳ ëve dhe të të rriturve janë të shumta dhe të 
shumëllojshme prandaj si të tilla ato jo vetëm që mund të përdoren veçmas por edhe 
mund të shoqërohen me instrumenta të tjerë plotësues. Në rastin e fëmĳ ëve preferohet 
si teknikë mjaft  e vlefshme vëzhgimi kryesisht në kushte natyrale ky i shoqëruar dhe 
me teste psikologjik apo intervistë me prindërit, mësuesit për të plotësur tablonë e 
përgjithshme të zhvillimit të fëmĳ ës. Ndërsa teknikat më të preferuara në vlerësimin 
e të rriturve janë testet e standartizura shoqeruar me intervistën apo pyetësorë të 
ndryshëm.
Testet dhe teknikat e tjera të vlerësimit, për shkak të mungesës ose pamjaft ueshmërisë 
së familjarizit me to, shkaktojnë një ankth te aplikantët që kanë disavantazhe kuturore 
por jo vetëm. Përveç kësaj përdorimi i gjerë dhe i vazhdueshëm i testeve dhe i 
vlerësimeve shkakton një stres të vazhdueshëm. Në rastin e femĳ eve, përjashtuar ata 
që si natyre janë tepër të ndrojtur apo kur janë negativistë, në përgjithësi realizimi i 
një vlerësimi psikologjik nuk ngre shume probleme. Vetë karakteri i panjohur dhe 
interesat i materjaleve që përdoren bën që përgjithësisht ato të ndihen të tërhequr 
dhe të interesuar për këto seanca vlerësimi. Të rinjtë dhe të rriturit, në krahasim me 
fëmĳ ët, shpesh përjetojnë në këto seanca një lloj frike paralizuese. Për shumë nga ta 
seanca e vlerësimit përjetohet si një seancë jo e zakonshme që lidhet me rrethana apo 
situata të rëndësishme për jetën e tyre si psh, kur është fj ala për një përzgjedhje, për 
një ekspertizë mjeksore, situata këto të cilat në një farë mënyre ngjallin një lloj frike, 
për shkak të deshtimit që mund të ndodhë, ose dhe vetëm thjesht nga frika se mos e 
shfaq veten në një pozicion jo të favorshëm. Në mjaft  raste  është mirë të gjendet një 
shkak për të justifi kuar aplikimin e një testi ose të mos kuptohet qëllimi i tĳ  i vërtetë, 
në mënyrë që personi të mos ndjehet i prekur në sedrën e tĳ . Kështu, një test për 
aft ësitë përqëndruese (vëmendjen) tek të rinjtë apo të rriturit, duhet organizuar në 
atë mënyrë që ata dhe pa dështuar në prova, të mos e përjetojnë këtë veprim sikur 
nuk kanë vëmendje të mirë. Për të rriturit, vendosja në një situatë testimi është dicka 
jo e pëlqyeshme sepse ata tashmë kanë arritur një nivel të caktuar profesionalizmi, 
specializimi dhe konsiderojnë se më shumë se testimi, vlerë ka përvoja e tyre e gjatë.
Subjektet, sidomos fëmĳ ët, kanë nevojë të marrin konfi rmime në se janë apo jo në 
një rrugë të drejtë. Në këtë aspekt, duhet të pranojmë se shfaqen disa vështirësi të 
caktuara p.sh, po t`i thuash një fëmĳ e, apo një të rrituri, që ai dha një përgjigje të 
gabuar, p.sh, kjo mund ta crregullojë dhe frenojë atë. Po ta inkurajojmë, duke pohuar 
se reagimi i tĳ  ishte i drejtë, gjithashtu nuk është e rekomandueshme, sepse kështu ai 
priret të përdorë të njëjtën formë zgjidhje edhe në detyra të tjera, të ngjashme.
Vetë fakti se në moshta e vogla dhe në rastet kufi , kurrësesi nuk mund të bëhet një 
prognozë plotësisht e saktë, në shumicën e rasteve me të drejtë është formuluar kërkesa 
në shumë vende të botës për të qenë shumë të matur dhe për të organizuar brenda 
shkollave shkallëzime dhe mundësi për një lëvizje dhe zgjidhje sa më fl eksibël në dobi të 
fëmĳ ëvë në vartësi të mënyrës se si ata evolojnë, ritëm ky që asnjëhërë nuk është i njejtë 
në cdo moshë.
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1.3. Procesi i vleresimit
Sic u parashtrua me lart proçesi i vlerësimit me fëmĳ ët e vegjel është më kompleks 
dhe përfshin një sërë problemesh specifi ke pasi këto të fundit jo gjithmonë absorbojnë 
lehtësisht detyra të ngarkuara në mënyrë të jashtme krahasuar me të rriturut. Po 
kështu i një rëndësie të veçantë për të siguruar rezultate të mira në test është mënyra 
apo afrimi me fëmĳ ën para proçesit të vlerësimit, ndërkohë që tek të rriturit me 
rëndësi më tepër është proçesi i sqarimit, udhëzimet dhe krĳ imi i një gjëndje sa më 
mbështetëse dhe ndihmuese për subjektin. Një tjetër aspekt i rëndësishëm gjatë 
vlerësimit është përqëndrimi i vëmëndjes në proçes i cili tek fëmĳ ët është paksa 
më impenjativ në zhvendosjen dhe drejtimin e intensitetit të vëmëndjes nëpërmjet 
lodrave, shpërblimeve, garave etj. Një ndryshim themelor përsa i përket këtyre 2 
kategorive lidhet me ambjentin ku do të zhvillohet vlerësimi. Preferohet që ambjenti 
dhe atmosfera në vlerësimin e një fëmĳ e të jetë jozyrtare ku ky i fundit të ndihet mirë 
fi zikisht dhe emocionalisht, ndërkohë që përsa i përket të rriturve zakonisht kjo gjë 
realizohet në zyra apo klinikat përkatëse të terapistëve. Prezenca e personave të tjerë 
gjatë vlerësimit është një dallim tjetër shumë domethënës përsa i përket fëmĳ ëve. Dhe 
pse preferohet që kjo e fundit mos të jetë e pranishme gjatë proçesit jo rrallë herë ajo 
është e nëvojshme në rastet e fëmĳ ëve të turpshëm ose të vegjël, e kundërta ndodh me 
individë të rritur gjë e cila është kategorikisht e palejuar. Një aspekt pozitiv i vlerësimit 
me të rriturit është fakti se të gjithë subjektet e testuar përgjithësisht kanë nevojë 
dhe kërkojnë nga vlerësuesi një aprovim apo konfi rmim për përgjigjjet e tyre, gjë që 
me individë të rritur mund të menaxhohet më lehtë sesa me fëmĳ ët të cilët shpesh 
herë kanë nevojë për nxitje, lavdërime, ndonjë karamele apo lekë për vazhdimin e 
mëtejshëm.Veçanërisht me fëmĳ ët e vegjël, vlerësimi nuk duhet të jetë i kufi zuar,për 
të testuar se në cilin aspekt fëmĳ a ka bërë më shumë. Karakteristikë e veçantë eshtë 
se fëmĳ ët e vegjël janë të pakritikueshëm. Dhe ata gëzohen jashtë mase me përgjigjet 
inferiore. Por në vlerësimin e përgjigjjeve të sakta të subjekteve të rritur,ekzaminuesi 
priret të nxisë konfi dencën dhe jo të pajtojë subjektin me përgjigjjet e nivelit inferior. 
Po kështu duke trajtuar pyetje rreth suksesit apo dështimit, lind një problem, sidomos 
tek ato fëmĳ ë që ndjehen të pasigurt dhe pyesin gjithmonë ’’ A e kam mire ’’ dhe përveç 
kësaj përsërisin shpesh ‘’Kjo ishte shumë mirë’’ etj.
Dhe nëse i referohemi kohëzgjatjes së realizimit të një vlerësimi tek fëmĳ ët dhe të 
rriturit do të vërejmë jo pak diferenca. Ekzaminimi i një fëmĳ e të vogël zakonisht 
kryhet për gjysëm ore ose dyzet minuta, kurse ai i një fëmĳ e më të rritur kërkon një orë 
e gjysëm. Ndërsa kohëzgjatja e ekzaminimit tek të rriturit varion nga lloji i teknikës së 
përdorur dhe minutazhit standart të vendosur. E rëndësishme të theksohet është se 
fëmĳ ët ndryshojnë ndjeshëm në reagimet e  tyre ndaj testeve saqë është e pamundur të 
parashikosh kërkesat e kohës. Në raste përjashtimore testi mund të këkojë kaq shumë 
kohë saqë është e nevojshme të kryhen dy seanca.
Disa vështirësi të hasura shpesh tek fëmĳ ët në vlerësim janë fakti se fëmĳ ët e vegjël ende nuk 
kanë të zhvilluar një shkallë të mjaft ueshme socializimi, fj alor të kufi zuar apo nuk kuptojnë 
mirë të folurin e ekzaminuesit të cilët jo vetëm duhet ti verbalizojnë por dhe demostrojnë ato.

Pikëpamja etike

2.1. Shtyllat kryesore
Në pikpamjen etike të çështjes së vlerësimit dallojmë tre shtylla kryesore që 
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diferencojnë të rriturit nga fëmĳ ët :
1. E drejta për tu informuar
2. E drejta për shërbim konfi idencial
3. Miratimi i informuar
Përsa i përket çështjes së parë e drejta për tu informuar përfshin të drejtën e klientit për 
tu infomuar rreth shërbimit apo vlersimit të marrë dhe të drejtën për të qënë i pavaruar 
në marrjen e vendimeve lidhur me pjesmarrjen në këshillim. Kjo e drejtë shpesh ëhstë 
më prezente dhe e kërkuar nga të rriturut se sa fëmĳ ët që i nënshtrohen një vlerësimi 
psikologjik dhe pse këtë të fundit jo pak herë e marrin përsipër prindërit  dhe kujdestarët 
e fëmĳ ëve. Duke iu referuar të drejtës për konfi dencialitet konstatojmë se efektiviteti i 
marrdhënies vlerësues-klient varet nga besimi. Dhe besimi varet shumë nga siguria që 
ndjen individi se gjithçka do të mbetet e fshehtë. Mirëpo dhe pse informimi i klientit 
mbi kufi jtë e konfi dencialitetit është prioritet profesional ai edhe ka raste në të cilat 
mund të thyhet të tilla si :në rastet kur fëmĳ a mund të paraqesi rrezik për veten dhe të 
tjerët ose është në një formë i abuzuar, kur kërkohet që të dhënat e tyre tiu lëshohen të 
tretëve, apo kur gjykata këkon që këshilluesi të bëjë të vlefshme shënimet për gjykatën. 
Prandaj në rastet e adultëve ky parashtrim është më i kuptueshëm dhe pranues se sa në 
rastin e fëmĳ ëve të cilët humbasin besimin tek vlerësuesi duke mos i kuptuar arsyet e 
mesipërme. Çështja e fundit etike që lidhet me miratimin e informuar i referohet faktit 
se ndërsa të rriturit janë në gjëndje të japin miratim personal në përfshirjen e proçesit 
të vlerësimit, tek fëmĳ ët kjo gjë shpesh herë realizohet nga prindërit dhe kujdestarët 
primar. Po jo vetëm kjo, marrja e miratimit të informuar të fëmĳ ës bazohet edhe në 
moshën aktuale të fëmĳ ës dhe nivelin e tĳ  të zhvillimit konjiktiv për të qënë plotësisht 
përgjegjës për dhënien e këtĳ  të fundit.

Konkluzionet

Për të konkluduar vlerësimi psikologjik është një veprimtari e re në Shqipëri, ku ka 
një qëndrim mbështetës ndaj testeve dhe vlerësimit psikologjik në tërësi. Prandaj 
pavarësisht diferencave ngritja e shërbimit të vlerësimit psikologjik do shoqëruar edhe 
me familjarizimin e njerëzve me testet, instrumentët e tjerë matës dhe me proçedurat 
e vlerësimit. Mungesa e njohjes së avantazheve dhe të disavantazheve të testeve dhe 
të instrumenteve të tjerë matës, mungesa e njohjes së përparësive dhe të kufi zimeve të 
vlerësimit psikologjik, mungesa e intuitës së testit krĳ ojnë mjaft  probleme në ecurinë 
e vlerësimit psikologjik. Në këto kushte lind nevoja e sensibilizimit të opinionit me 
llojet e testeve psikologjike, e përgatitjes së udhëzuesve për përdorimin e testeve, të 
pyetësorve, inventarëve, listëkontrolleve, raporteve të vetëvlerësimit etj.
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Të pyeturit gjatë proçesit të mësimdhënies

Almida Çerçizaj
Shkolla “15 Tetori “Vlorë

Abstrakt

Të  pyeturit është një nga çështjet më problematike si në shkollat tona ashtu edhe në shkollat 
në mbarë botën. Nëse mësuesi duhet të japë mësim mbështetur në parimet logjike, ai duhet të 
jetë mjeshtër në hartimin e pyetjeve në mënyrë të tillë që të drejtojë proçeset e të menduarit të 
nxënësve me aft ësi profesionale e qartësi në mendim. Që mësimdhënia të jetë efi kase ,rëndësi 
ka edhe aft ësia e nxënësit për të ndërtuar pyetje  të mira të një nivli të lartë mësimor. Pyetjet 
e mira nxitin diskutimin , shkëmbimin e mendimeve dhe të ideve. Pyetjet janë të  mira kur 
ato i venë nxënësit të mendojnë, të refl ektojnë, të përfytyrojnë, të krĳ ojnë dhe të vlersojnë për 
informacionin që u serviret, veprime këto që rritin  shkallën dhe nivelin e të menduarit. Të 
bësh pyetje të mira dhe të pyesësh në mënyrë të tillë që të marrësh një përgjigje të mirë duhet 
të zotërosh shprehitë dhe aft ësitë e të pyeturit, të cilat fi tohen vetëm pas një proçesi të gjatë 
ushtrimi.Të pyeturit e mirë varet nga rëndësia që u japin mësuesit pyetjeve dhe  ndërtimit të 
tyre.
Niveli i pyetjeve që bëjnë mësuesit dhe koha e pritjes së përgjigjes. Njohuritë për teknikat e të 
pyeturit dhe përdorimi i tyre.Si ndihen nxënësit kur duhet të përgjigjen dhe sa dëshirë kanë 
ata që tu prgjigjen pyetjeve.Si është interesi i nxënësve dhe cili është niveli i pyetjeve që ata 
bëjnë. Format që nxënësit paraplqejnë për t`iu përgjigjur pyetjeve që u drejtohen.
Por në shkolla  vihet re se mësuesit u japin  rëndësi pyetjeve por jo aq sa duhet dhe nuk i 
kushtojë shumë rëndësi renditjes së pyetjeve sipas Taksonomisë së Blumit. Një pjesë nuk e 
njohin fare këtë hierarki .Pyetjet që mësuesit drejtojnë  gjatë orës së mësimit janë më shumë 
rastësore.Ka njohuri dhe përdorim të pakët të teknikave të të pyeturit nga ana e mësuesëve. 
Mësuesit nuk janë trajnuar pothuaj fare për këtë çështje.
Pyetjet që bëhen nga njëri sistem arsimor apo vit në tjetrin sa vĳ në e bëhen të një niveli mesatar 
apo të ulët.Të pyeturit në klasë realizohet në mënyrë tradicionale dhe ka karakter riprodhues 
dhe nuk nxit të menduarit kritik dhe krĳ ues.Shpesh mësuesit ndërtojnë pyetje që kërkojnë 
vetëm përgjigje faktike dhe nuk ka nevojë që nxënësi të mendohet gjatë. Nxënësit nuk janë të 
nxitur për të ndërtuar pyetje mësueses apo njëri-tjetrit.

Keywords: Questions, asking, teach er, pupils, methodology.

Hyrje

Shkolla duhet të jetë një vend ku gjithsecili mund të zbavitet ose së paku ,të ketë 
një përvojë pozitive,ndërkohë që ai mëson .“Etika Puritane „ se,në qoft ë se diçka 
është zbavitëse ajo duhet të jetë e keqe ,është plotësisht e gabuar.Në qoft ë se të 
mësuarit bëhet me kuptim,nxënësit do të kenë dëshirë dhe kënaqësi për të mësuar. 
Puna kërkimore në këtë fushë ka evidentuar të dhëna të  bollshme që tregojnë se 
nxënësit kanë interes të madh në ato fusha ku ata janë të suksesshëm. Në qoft ë 
se matematika s`është tërheqëse për nxënësit kjo ndodh sepse pjesa dërrmuese e 
nxënësve nuk kanë qënë të suksesshëm në këtë lëndë. Një qëndrim i tillë mund të 
korrigjohet lehtë duke e bërë matematikën si të gjitha lëndët,të kuptueshme. Thelbi i 
përvetësimit të njohurive nga nxënësit është interesi, një funksion i suksesit. Të gjitha 
këto strategji të të pyeturit e pajisin mësuesin me “mjete” të rëndësishme të zanatit.
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Por,ato janë vetëm mjete. Çdo teknikë duhet të përdoret me kopetencë profesionale 
dhe të përputhet me objektivin për një nxënës specifi k ,për një grup nxënësish ose 
për të gjithë klasën.
Të pyeturit është një problem jo vetëm në shkollat tona por edhe në vende  të tjera 
të botës.
Të pyeturit si art mund të ketë fi lluar që me Sokratin ,por edhe sot mbetet strategjia 
më e përdorshme në mësimdhënie. Pyetjet lozin një rol kritik në mësimdhënie.  
Tradicionalisht mësuesit,në të gjitha nivelet e shkollës.e vinin theksin tek njohuritë 
.permbajtja e të cilave bëhet mjeti dhe qëllimi i mësimit në arsim.
Por kjo është e mërzitshme për nxënësin.Koncepti i të pyeturit është disi i vështirë të 
përcaktohet me terma operativë,domethënë pa shembuj precizë të strategjive dhe të 
sjelljeve shoqëruese të nxënësve.
 Përgjithësisht, njerëzit bëjnë pyetje kur duhan të dinë dick a që nuk e dinë. Pyetjet 
bëhen për arsye njohëse, emocionale dhe sociale në lidhje me dĳ et, marrëdheniet dhe
ndjenjat.
Njerëzit pyesin për te shtuar kuriozitetin, për informacion, për t'u qartësuar, për 
t'u siguruar dhe për t'i kthyer në bindje ato që dinë, për të njohur ç'dinë të tjerët  në 
lidhje me një cështje të caktuar etj. Të gjitha pyetjet që bëjmë, pavarësisht nga lloj apo 
niveli i tyre, zhvillojmë dhe mendojmë procesin e të menduarit.
[*të pyeturit është një mënyrë ku mësuesi gojarisht parashtron pyetje (përmes 
dialogut), ku arsimtari parashtron pyetje e nxenësit përgjigjen. Se sa do të 
jetë i suksesshëm varet nga kualiteti i pyetjeve të cilat i parashtron arsimtari. 
Pyetjet duhet te jene preçize, të sakta dhe me përmbajtje të plotë. Komunikimi 
i drejtpërdrejtë në mes të arsimtarit dhe nxënësit jep mundësi të dominojë një 
atmosferë pune, të mbahet një shkallë e lartë e aktivitetit të nxënësve, ku nxënësit 
parashtrojnë pyetje, i shprehin mendimet dhe pëvojat e tyre. Dallojmë pyetje të 
thjeshta përmes të cilave kërkohet që nxënësit të japin përgjigje të shkurta. Por 
egzistojnë pyetje nga të cilat kërkohet përgjigje më gjerësisht ku nxënësit duhet të 
përgjigjen dhe të japin përgjigje të plote.Sipas asaj se kujt i parashtrohen pyetjet, 
kontrollimi mund të jetë frontal, grupor ose individual.

Pse fëmĳ ët bëjnë shumë pyetje? 
Të pyeturit është pjesë e pandarë e zhvillimit të fëmĳ ve. Pyetjet e tyre janë të 
shumë llojshme dhe të pafundme. Fëmĳ ët pyesin për gjithçka. Pyesin për të shtuar 
kureshtjen, pyesin për atë që u duket e çuditshme, pyesin për atë që i ngacmon dhe 
u ngjall interes etj.
Të rriturit nuk mund t'i shmangin apo t'i injorojnë pyetjet e fëmĳ ve. Përkundrazi ata 
duhet t'i nxisin fëmĳ ët të bëjnë sa më shumë pyetje. Të pyeturit lidhet dhe me krĳ imin 
e një mjedisi të përshtatshëm të nxeni. Janë jo të pakta rastet kur fëmĳ ët bëjnë pyetje 
dhe nuk marrin përgjigje; bëjnë pyetje dhe në vend të përgjigjjes marrin një shprehje 
fyese; bëjnë pyetje dhe vihen në lojë ose të përqeshen nga të tjerët; do të donin shumë 
te bënin pyetje, por ndruhen ose ngurrojnë se mos thonë ndonjë “budallallëk”. 
Cilado qofshin arsyet, i duhet prerë rruga dukurive negative, si: frenimi i bërjes së 
pyetjeve, tallja, fyerja dhe vënia në lojë e atĳ  që bën  pyetje, mosdhënia e përgjigjeve 
etj. Nxënësit duhen nxitur për të bërë pyetje.
Një moment i rëndësishëm në këtë aspekt  është fakti se disa prej pyetje që na bëjnë 
fëmĳ ët, ne, edhe pse jemi të rritur, nuk u japim dot përgjigje, sepse nuk gjemë fj alët 



31 

apo shprehjet e sakta për te formuluar përgjigjjen, kërkohet një përgjigje që na ve në 
siklet për vërtetësinë e saj apo është një pyetje të cilës nuk i është dhënë përgjigje.
Të pranosh se “nuk e di” një pyetje, një kërkesë një cështje, është një mësim dhe 
shembull i mirë për fëmĳ en. Ky pohim i lehtëson ata dhe i bën te kuptojnë se nuk 
janë vetëm ata që nuk i përgjigjen pyetjeve të ndyshme. Shpesh, ndodh që në vend 
tu japin fëmĳ eve përgjigjen “nuk e di”, ne japim një përgjigje të gabuar, për te dalë 
nga situata, me shpresen se femĳ a do ta marrë si përgjigjen e vërtetë ose me shpesën 
se do ta kutoj vetë kur të rritet se cila është e vërteta. Kjo mënyre të menduhari nuk 
i mendon fëmĳ ët. Në vend të përgjigjes së gabuar ne mund të përgjigjemi “As unë 
nuk e di. Eja te mendojmë sëbashku sesi mund ta gjejmë pëgjigjjen e kesaj pyetje” etj.
Pse mësuesit bëjnë pyetje të natyrave të ndryshme? Pëgjigjet që kanë dhënë vetë 
mësuesit kur u është drejtuar kjo pyetje dhe rezultatet e studimeve të bëra nga 
specialistë të ndryshëm, janë nga më të larmishmet:    
Për të rritur interesin dhe kuriozitetin e nxënësve në lidhje me një temë të caktuar;
Për të nxitur kujtesën, imagjinatën dhe nivele të ndryshme të të menduarit;
Për t'i mbajtur nxënësit të angazhuar gjatë gjithë kohës;
Për të përqëndruar vëmendjen e atyre në një çështje të veçantë;
Për të kontrolluar sa është e përqëndruar vëmendja e nxënësve te ajo që ndodh në 
klasë;
Për t'u dhënë rast nxënësve të shprehin idetë dhe mendimet e tyre;
Për të rritur interesin e nxënësve për të dëgjuar mendimet, idetë dhe ndjenjat që 
shfaqin të tjerët;
Për t'i nxitur t'i bëjnë pyetje vetes dhe të tjerëve;
Për të drejtuar proçesin e të nxënit;
Për të kontrolluar sa nxënës po i kuptojnë ato që thuhen;
Per t'u dhënë mundësi nxënësve që të përvetësojnë dhe të refl ektojnë për informacionet 
e marra;
Për të diagnostikuar problemet në fusha të ndryshme dhe vërshtirësitë specifi ke që 
pengojnë të nxënët;
Për t'i vlerësuar nxënësit etj.
Pra, pyetjet shërbejnë si një mjet i rëndësishëm i mësimdhënes, me anë të të 
cilave mësuesit menaxhojnë dhe drejtojnë të nxënët, testojnë atë që kanë kuptuar 
nxënësit dhe diagnostikojnë problemet e vështirësitë e nxënësve. Pyetjet i 
ndihmojnë nxënësit të mësojnë atë që nuk dinë, të kuptojnë atë që lexojnë, dëgjojnë 
apo eksperimentojnë, ti japin zgjedhje një problemi ende të pa zgjidhur.
Pyetjet ndihmojnë në mbajtjen gjallë të diskutimit. Ato u krĳ ojnë nxënësve 
mundesinë për të kontrolluar njohuritë e mësuara, për tu siguruar për vërtetësinë 
dhe vlefshmërinë e tyre. Pyetjet janë një mënyrë e mirë për të refl ektuar ndaj asaj që 
mësojneë, ndaj asaj që mendojnë, ndaj asaj që dëgjojnë etj. Pra, pyetjet bëhen për të 
lehtësuar të nxënët. Ata janë të lidhur ngushtë me objektivat dhe synimet e mësimit.
Materialet që japin mësuesit, dhe teknikat që përdorin për dhënien e tyre, janë të 
rëndësishme, por ato janë gjithashtu të përkohëshme. Çështja e të pyeturit është 
shumë e e rëndësishme. Puna e mësuesit lidhet edhe me atë nëse nxënësit bëjnë 
pyetje të mira. Kjo është një çë’shtje që u shërben edhe nxënësve edhe vetë mësuesit. 
Nxënësit mësojnë të bëjnë pyetje, duke u bërë pyetje. Ata mësojnë të bëjnë pyetje të 
mira kur nga pyetjet që u bëhen, u kërkohet të refl ektojnë për përgjigjet e dhëna. Kur 
nxënësit arrĳ në të bëjnë pyetje, kjo tregon se ata janë të motivuar dhe duan të shkojnë 
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përtej fakteve të dukshme që transmenton teksti.
Në jo pak klasa vihet re se nxënësit janë të ndrojtur për të bërë pyetje, sepse ata 
mendojnë se mos bëjnë ndonjë pyetje qe do t'i vinte në gjëndje të vështirë. Teksti për 
të cilën nxënësit pyeten, duhet të jepet më përpara. Qëndrimi i mësuesit ose reagimi 
i tĳ  janë faktorë që i frenojnë nxënësit të bëjnë pyetje.
Për këtë në klasë duhet krĳ uar një mjedis për pyetje-përgjigje. Të përgjigjurit e një 
pyetje është një shprehi e fi tuar. Kur drejtohet një pyetje ose u kërkohet nxënësve të 
japin përgjigje, u jepet nxënësve mundësi të mësojnë dicka të re.
Pyetjet janë të rëndësishme për nxënësit për dy arsye:
Së pari, nxënësit mësojnë të bëjnë pyetje duke pyetur. Duke bërë pyetje dhe duke 
marrë përgjigje për to nxënësit e përmirësojnë vazhdimisht këtë proçes.  
Se dyti, nxënësit bëjnë pyetje në momentin kur ndihen të motivuar për ta bërë një gjë 
të tille dhe kjo është një sjellje që do ushqyer vashdimisht.
Për mësuesin pyetjet janë të rëndësishme sepse:
1. Përgjigjet që marrin për to tregojnë nëse nxënësit i kuptojnë dhe janë duke menduar 
për ato që thuhen. Pra, janë nje mënyrë e mirë për të testuar nëse nxënësit janë duke 
dëgjuar apo jo.
2. Në qoft ë se u kërkohet vazhdimisht nxënësve të pyesin rreth koncepteve apo 
çështjeve që nuk kuptojnë, atëherë rezultatet e të nxënit do të jenë më të larta dhe 
nxënësit dalngadalë do të fi tojnë shprehitë e të pyeturit.
3. Mësimdhënia është një dialog ndërmjet mësuesit e nxënësit. Si i tillë, nëpërmjet 
pyetjeve, ky dialog zhvillohet, bëhet më i gjallë, më aktiv dhe më efektiv.
Pyetjet duhet të bëhen në mënyrë hierarkike, duke kaluar nga pyetjet e nivelit 
riprodhues, te pyetjet e nivelit interesues, analizues, sintetizues, vlerësues dhe 
gjykues. Nga niveli i tyre, varet niveli i të menduarit; nga reagimet dhe përgjigjet e 
nxënësve, mësohet ajo që ata kanë kuptuar. Një parqitje skematike e mënyrës se çfarë 
ndodh gjatç procesit të të pyeturit, jepet më poshtë.
Disa herë më lart është përmendur se mësuesi duhet të bëjë pyetje të mira dhe t'i 
mësojë edhe nxënësit të përdorin këtë kategori pyetjesh. Por ç'është një pyetje e 
mirë? Një pyetje e mirë është një pyetje e hapur, e cila të bën një ft esë për të menduar 
ose për të vepruar. Një pyetje e tillë është produktive, sepse kërkon përgjigje dhe lind 
pyetje të reja. Pyetje të mira janë ato që:
•   Përqëndrojnë vëmendje te dëgjuesit ose lexuesit në hollësira të caktuara. 
Vëmendja e nxënësve përqëndrohet në momente të caktuara të një ngjarjeje, të një 
historie; në faza te ndryshme te eksperimentit; në një pjesë apo grupe fj alësh të një 
fj alie. Pyetje të tilla janë: A e patë se si …?, A e vutë re ç`ndodhi kur …? Çfarë ishte 
ajo që …? A e dalluat…? Etj.
 •   Kerkojnë krahasime. Nxënësve u duhet të thellohen në informacionin e dhënë 
për të bërë krahasimin ndërmjet dy a më shumë personazheve, epokave, elementeve, 
ngjarjeve, vetive, etj. Këto pyetje krĳ ojnë edhe një lidhje të mirë ndërlëndore, sepse 
nevoja për të bërë krahasime i bën nxënësit të rikujtojnë e të sjellin ndërmend fakte, 
ngjarje, personazhe, historia të ngjashme dhe të ndryshme në elemente të caktuara. 
Sa herë ndodh kjo në krahasim me …? Sa kohë u desh për …? Po për …? Sa shpesh? 
Cilat janë të përbashkëtat? Cilat janë ndryshimet? Ç'karakreristika ka …? Po …?
•   Kërkojnë sqarime. Nxënësit përqëndrohen në sqarimin e kujtimit të asaj që 
mendojnë dhe thonë. Ato i nxisin nxënësit të japin shpjegime të tjera, shtesë të 
shpehura më qartë. Shpesh herë këto janë pyetje shtesë  që plotesojnë kuptimin e 
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pyetjeve të bëra më parë: Çfarë kupton me …? A mund ta shpjegosh më tej? A mund 
të japësh hollësi të tjera? A mund të japësh një shembull? A mund ta thuash me fj alë 
të tjera? Çdo të thoje me ketë? A mos doje të thoshe …?
•   Kërkojnë studimin me të thelluar rreth asaj që lexohet, dëgjohet ose thuhet.
Keto pyetje kërkojnë një kohë relativisht më të gjatë për t'u përgjigjur. Nxënësve u 
kërkohet të gjejnë materiale të tjera, të cilat do të kompletojnë më mirë përgjigjen. 
Janë pyetje nxitëse për një punë të pavarur të nxënësve për shfrytëzimin e disa 
burimeve të informacionit. Të tilla pyetje janë: Çfarë duhet të dimë më tepër? Si 
mund ta gjejmë? A mund të gjejmë një mënyrë tjetër për ta zgjidhur …/ për t'i dhënë 
përgjigje …. Çfare do të thotë nëse …? Po sikur …?
•   Kërkojnë arsye, shpesh lidhen me dhënien e fakteve, të provave, argumentave të 
ndryshme. Nxënësit duhet të refl ektojnë rreth asaj që dinë apo që mendojnë për të 
dhënë përgjigje. Çdo nxënës, pavar[sisht nga saktësia e përgjigjes, ka në mend diçka 
që e bën të japë përgjigje, e thënë ndryshe, ai ka disa prova, fakte, dëshmi që e bëjnë 
të mendojë në atë mënyrë. Është aft ësi dhe durim i mësuesit për të dëgjuar përgjigjen 
dhe për të marrë argumentet që e sjellin atë. Si e kuptove …? Ku mbeshtet kjo që 
thua? Pse mendove kështu? Cilat janë provat që ke? Cilat janë arsyet? Po faktet?

Rezultatet e një pyetje të mirë:
• Zhvillohen shprehitë e të menduart kritik.
• Përmirësohet proçesi i të kuptuarit të nxënësve.
• Mënjanohen keqkuptimet.
• Sigurohen të dhëna për përparimin e nxënësve.
• Gjallërohet diskutimi në klasë.

Përfundime

Për fat të keq akoma vihen re mënyra tradicionale të të pyeturit ku nxenesit ngrihen 
për të thënë me radhe çështjet duke riprodhuar ato që përmban libri .Kjo bën që 
nxënësit të pyeten vetëm kur u vjen radha .Pra pyeten një here në muaj apo edhe më 
pak.Me që pyetjet janë të karakterit riprodhues e pjesa më e madhe e fëmĳ ëve nuk i 
zë librat me dorë nuk është çudi që ata të rrinë indiferent gjatë orës së mësimit. 
1-Mësuesit nuk përdorin një sistem të arsyetuar për të organizuar e klasifi kuar 
pyetjet që u drejtojnë nxënësve.
2-Nxënësit mund të bëjnë  pyetje po jo lidhur me mësimin.
3-Ndërsa mësuesit bëjnë shumë  pyetje ,nxënësit mund të bëjnë maksimumi 2 pyetje 
gjatë orës së mësimit.
Nga vëzhgimet e bëra dhe pyetësorët e apikuar rezultoi se :
4-Pyetjet mësuesit i drejtojnë më shumë situative dhe nuk janë të ndërtuara sipas 
Taksonomisë së Blumit .
5-Për fat të keq rezultoi se një një pjesë e madhe e mësuesëve nuk kishin njohuri për 
taksonomonë e Blumit .
Kur mësuesit kualifi kohen në të pyetur,preferencë e pyetjeve të nivelit të lartë rritet 
gradualisht në klasë. Një shkak tjetër që shpjegon pse behen kaq shumë pyetje të 
nivelit të ulët,është se mësuesit nuk përdorin një sistem racional për të organizuar 
dhe klasifi kuar pyetjet. Për këtë problem,mund të përdoren taksonomia e Blumit 
dhe tasonomitë e tjera. Shumica e studjuesve përdorin taksonominë e Blumit për 
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të vlerësuar potencialin e të menduarit kritik të nxënësve në klasë. Jere Brophy 
mendon se përdorimi i një taksonomie nuk do të përmirsojë cilësinë e të pyeturit,por 
e bën mësuesin më të vetëdĳ shëm për këtë proces. Ai mendon se nxënësit duhet t’i 
kuptojnë pyetjet e niveleve të ndryshme.
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Edukimi  ne familje

Adelina Hamzaraj

Abstrakt

Edukimi përfshin një fushë të gjerë sa vetë gjithësia . Janë të panumërt faktorët që ndikojnë në 
edukimin e njeriut, është tepër i larmishëm kompleksiteti i faktorëve që në faza të ndryshme të 
zhvillimit të njeriut ndikon fuqishem tek ai, në mënyrë të dukshme e të padukshme, pa folur 
për faktorët e trashëgimisë, që janë prezent në personalitetin e secilit. Familja përcaktohet si 
“organizim i personave në ndryshim dhe rritje të vazhdueshme, të impenjuar reciprocikisht 
për të çuar në fund detyra të ndryshme të zhvillimit në rrugën e ciklit të jetës”. Familja 
është pjesë  mikrosociale e shoqërisë dhe kur është fj ala për edukimin e fëmĳ ëve , të rriturit 
, prindërit , duhet të kenë kujdes të vecantë në edukimin e fëmĳ ëve, sa dhe si kujdesen ata 
për fëmĳ ët , pasi që vetë procesi i edukimit të fëmĳ ëve nuk ka ndikim dhe vlerë vetëm në një 
familje të vecantë , por këto vlera refl ektohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në mbarë shoqërinë .
Bjelinski thote : ‘’Prej edukatës varet jo vetëm fati i individit , por edhe  fati i shtetit , fati 
ishoqërisë . Familja që në moshat e hershme drejton njohuritë, dëshirat e ndjenjat e fëmĳ ëve. 
Nën drejtimin e prindërve, fëmĳ a fi ton përvojën e parë nga jeta, njohuritë elementare në 
veprimtaritë që e rrethojnë, njohuritë dhe shprehitë e jetës në shoqëri.Cdo familje ndjek një 
stil edukimi për fëmĳ ën ose fëmĳ ët e vet.

Përse familja është një faktor kaq i fuqishëm i ndikimit tek fëmĳ a?

Një nga arsyet e ndikimit të familjes tek fëmĳ ët, është qëndrueshmëria e përshtypjeve 
të para të fëmĳ ës nga jeta që e rrethon dhe mbi bazën e të cilave formohet karakteri 
i fëmĳ ës.
Forca e ndikimit të prindërve qëndron në besimin në ta, të fëmĳ ës, në bindjet e 
tĳ  që njerëzit më të afërt e të dashur kanë të drejtë, dhe që zgjidhjet e tyre janë të 
sakta. Fëmĳ ët dëshirojnë t’u ngjajnë prindërve dhe në mënyrë instiktive i imitojnë 
ata. Pavarësisht nga paaft ësia e plotë dhe dobësia e forcave, fëmĳ a 4-5 vjeçar bashkë 
me nënën mundohet të marrë pjesë në punët e shtëpisë. Fëmĳ ët i imitojnë prindërit 
në të gjitha veprimet dhe lëvizjet, fj alët e tyre. Parashikimet e para për idealet dhe 
perfeksionimin krĳ ohen nën shembullin e prindërve.
Rezultati i edukatës, varet shumë nga mënyra se si do të drejtohet ndikimi i familjes. 
Në mënyrë që familja të kurorëzohet me sukses në edukimin e fëmĳ ës, është e 
domosdoshme që prindërit të dinë kërkesat bazë pedagogjike dhe të krĳ ojnë 
kushtet e domosdoshme për edukimin e fëmĳ ëve në familje. Nga mënyra se si 
edukohet fëmĳ a, do të varet, nëse ai do të rritet i ndershëm dhe i drejtë, me shpirt të 
gjerë apo egoist, i mbyllur në rrethin e interesave të ngushta personale.
Dashuria e prindërve, presupozon pjesëmarrjen e fëmĳ ës në jetën e familjare. Që 
herët fëmĳ a duhet të kuptojë që ai është një anëtar i familjes, si dhe të tjerët dhe 
ai duhet të interesohet për të tjerët, ashtu si dhe të tjerët interesohen për të. Dhe 
prindërit dhe fëmĳ ët duhet të kenë në te pjesën e vet të punës dhe pjesën e vet të 
pushimit. Në këtë mënyrë nuk është normale, kur prindërit për kënaqësitë e tyre, 
harrojnë për fëmĳ ët, po ashtu siç nuk është normale, kur në familje vetëm fëmĳ ët 
pushojnë, zbaviten, ndërsa në pjesën e prindërve përfshihet vetëm puna. Autoriteti 
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i prindërve është ndikimi i babait dhe nënës ndaj fëmĳ ëve, që bazohet në respektin 
dhe dashurinë ndaj tyre, besimin në përvojën e tyre jetësore, në fj alët dhe këshillat. 
Fëmĳ a ndjen mbi veten, ndikimin e të gjithë anëtarëve të familjes, madje edhe në 
ato raste kur dikush sikur shmanget nga veprimi i drejtpërdrejtë edukativ ndaj tĳ . 
Kështu, babai, i cili p.sh. nuk merr pjesë drejtpërdrejt në problemet ekonomike të 
familjes, duke i quajtur ato "punë grash", krĳ on tek fëmĳ a një raport negativ për 
punën, mungesën e respektit ndaj gruas, ndaj ekonomisë së familjes.
Respektimi i individualitetit të fëmĳ ës, të kuptuarit e interesave të tĳ , synimi për të 
parë në të njeriun, janë kushte të domosdoshme për rritjen e autoritetit.
Mjaft  prindër, si shkak të mungesës së vëmendjes ndaj fëmĳ ëve paraqesin mungesën 
e kohës, për t’u marrë periodikisht me fëmĳ ën. Por interesi i gjallë, vëmendja ndaj 
mësimeve të fëmĳ ëve, ndaj "vogëlsirave" të jetës së fëmĳ ëve, janë komponentë të 
domosdoshëm të autoritetit prindëror në familje. Mungesa e vëmendjes ndaj 
fëmĳ ëve, nuk duhet të justifi kohet me zënien në punë.
Njeriu krĳ ohet, bëhet ... për t’u bërë vetvetja! Njeriu ka nevojë për dikë ta shoqërojë 
në këtë udhëtim, sepse nuk mund të zhvillohesh intelektualisht i vetëm.  I pari 
person “ Tjetër “ që i sapolinduri takon në këtë zhvillim janë prindërit e tĳ . 
Në ecurinë e historisë njerëzore prindërit gjithmonë kanë transmetuar te breznitë më 
të reja gjithë pasurinë e tyre kulturore, ekonomike, marrëdhëniore; gjeneratat më të 
vjetra kanë  përhapur në mënyra radikalisht të ndryshme mes tyre, duke shprehur 
një formë kujdesi në drejtim të të rinjve. Megjithatë në këtë dhjetëvjecarin e fundit, 
ky kujdes ka qenë më qëllimor, për t’i drejtuar të rinjtë drejt vlerave, të mirave të 
epokës së tyre . 
Çdo epokë  e cdo kulture ka shprehur mënyrën e vet të edukimit, që janë të ndërvarura 
nga shoqëria, historia, kultura që shpreh cdo grup njerëzor . Për shembull, praktikat 
se si të rrahurit e fëmĳ ëve ishte  konsideruar universalisht edukative deri në pak 
dhjetëvjecare më parë dhe praktikisht mund të jenë akoma në disa nënkultura 
familjare në vendin tonë dhe jo vetëm. 
Duke fi lluar nga gjysma e dytë e viteve 800’, familja u bë jo vetëm një eksperiencë 
jete që bashkon burrat dhe gratë por edhe një objekt studimi për shumë shkenca, si 
pedagogjia, psikologjia, historia etj. Le të shohim dy shembuj: 1.Zbulimet më të fundit 
në fushën e neuroshkencës kanë evidentuar faktin që edhe lidhjet e neurononeve 
zhvillohen në mënyrë të pavarur me ambientin në të cilin individi  jeton dhe rritet, 
duke demonstruar që lidhja paraprake e fëmĳ ës me të tjerët vecanërisht me familjarët, 
krĳ on lidhje dhe një ekuilibër kimik që ka një infl uencë mbi atë që do të bëhet, si 
do të reagojë me botën që e rrethon. Eksperiencat e para, bashkuar me potencialin 
e mundshëm të përfi timit e trashëgimisë gjenetike janë një bazë e arkitekturës së 
trurit, ndërtojnë bazat e zhvillimit të ardhshëm te tĳ  . Studiues serioze mendojnë se 
skizofrenët  janë rritur në familje të karakterizuara nga shqetësime psikike , të paktën 
nga njëri prej prindërve . Në fëmĳ ërinë e hershme fëmĳ a  njeh vetëm mënyrën e 
jetesës së prindërve . Pak vite më vonë , ai do të jetë nën ndikime të tjera . Fëmĳ a heq 
dorë nga disa dëshira të tĳ  për të respektuar rregullat e familjes dhe të shoqërisë , 
atëherë kur ai nuk i pëlqen këto rregulla , por ka frikë të mos i zbatojë , ngaqë mund 
tu prishë qejfi n prindërve . Ndërkohë personaliteti i tĳ  dyzohet , duke u zhvilluar 
brenda fëmĳ ës një “Uni” tjetër , i egër , që është gati të shpërthejë  kur arrin të  kuptojë 
mirë dyzimin e personalitetit  të tĳ  , do të shpërthejë në urrejtje për gjithcka ka qenë 
i detyruar të bëjë ose do të përshtatet pak a shumë , do të vuaj dhe do të ndryshojë 
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përbrenda gjithcka . Shumë prindër nuk janë në gjendje  të ushtrojnë përgjegjësitë e 
tyre edukative , duke përfshirë këtu edhe subjekte pak të shoqërueshëm dhe jo aq të 
pjekur , pa folur për prindër që kanë grindje mes tyre , duke u përpjekur të tërheqin 
krahun e vet “edhe femĳ et “, për t’i kundërvënë ndaj prindit tjetër . Kjo përben një 
goditje të rëndë dhe të rrezikshme të faktorëve familjarë të edukimit .
Familja luan një rol të madh mbi individin.Nëpërmjet saj , femĳ a hyn gradualisht në 
shoqëri me grupin e zgjeruar familjar , grupet e miqësisë etj.
Shembulli i dytë : Nje grup kërkimor  shumë i rëndesishëm Belg që punon në sferën 
socio-psikopedagogjike  ka realizuar një nga të paktat  studime afatgjata , 30 vjet , e 
ndarë në 3 etapa  .
Etapa 1 :Në 1979 ka treguar një peshë të rëndësishme që familja luan , në mënyrë të 
vecantë në modalitetet marrëdhëniore , sjelljet socio-edukative ,ndikimi që  ushtron 
te zhvillimi i fëmĳ ëve ( 5 vjec) dhe në adaptimin shkollor (7 vjec ) .
Etapa 2 ( Puortis 1993 ) ka ekzaminuar të njëjtët fëmĳ ë , të studiuar  15 vjet më vonë 
dhe ka demostruar që disa nëntipe familjesh ,të studiuar në 5-7 vjet, kanë një rëndësi 
të vecantë predikuese  përballë trajektores shkollore . 
Etapa 3( Puortis 2000) ka studiuar fëmĳ ë të moshës 25/26 vjecare , vë  në dukje 
ekzistencën e 5 nëngrupeve  familjare që janë në baza të ndryshme të trajektores 
shkollore e asaj sociale , kontribuoi në demostrimin që cdo person ndërton përmes 
një rrugëtimi në të  njëjtën kohë`impenjuese  dhe  refl ektive, jeten e vet , modelin e 
vet relacional e edukativ përmes ndërhyrjes së memorjes sociale të hershme si edhe 
të asaj sociale të ambientit aktual . 
Krahasimi mes dy gjeneratave tregon prezencën si të elementeve të vazhdimësisë , si 
edhe të ndryshimeve në kalimin mes gjeneratave .

Familja dhe edukimi përgjatë gjithë jetës

Per Talkot Parsons , që ka studiuar familjen e mesme amerikane , asnje ent tjetër 
edukativ nuk arrin më mirë se familja ta kalojë fëmĳ ën nga një stad i varësisë totale 
, drejt autonomisë , të ushqejë te femĳ a nga një mungesë  ndërgjegjeje për pasojat e 
akteve të tĳ  në një kontroll gjithmonë e me efi kas , për të gjeneruar  motivacionin e 
pjesëmarrjes në jetën sociale , duke kontrolluar tensionet që lindin mes personit dhe 
shoqërisë .  Për të tjerë gjykimi i parë moral lind në familje , sensi i së drejtës e së 
padrejtës , i së mirës  e i së keqes  etj. 
Kërkime të  ndryshme në fund të viteve 50 e në vazhdim  kanë treguar se fëmĳ ët 
e privuar nga rritja e nënës së tyre , paraqiste mungesa të theksuara në planin e 
zhvillimit intelektual , kapacitetin gjuhësor , socializimin dhe kontrollin e emotivitetit 
.
Kërkime të ndryshme në fund të viteve 50 e në vazhdim  kanë treguar se femĳ ët 
e privuar nga rritja e nënës së tyre , paraqisnin mungesa të theksuara në planin 
e zhvillimit intelektual , kapacitetin gjuhësor , socializimin dhe kontrollin e 
emotivitetit . Le të ndalemi në rolin e nënës si edukatore natyrore të fëmĳ ës , rol 
i cili e humanizon vetë misionin e saj . Në muajin e parë të jetës fëmĳ a reagon në 
përgjigje komplekse ndaj përzemërsisë së nënës , e cila kujdeset për të . Më vonë kur 
fi gura e nënës perceptohet gjerësisht , fëmĳ a ësht i zoti të heq dorë nga prania e saj 
.Pedagogu i madh botëror Komenski , periudhen 0-6 vjec e quan shkolla amnore . 
Mosha 1-6 vjec është me rëndesi të jashtëzakonshme , jo vetëm për zhvillimin fi zik 
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të fëmĳ ës , por edhe atë intelektual .”Sot -, shkruan E.Mato , -nuk mund të ecet me 
teoritë e mirërritjes fi zike , duke lënë pas dore zhvillimin intelektual . Kjo kërkon 
një bashkëpunim mes pjesëtarëve të familjes, një front te njësuar të tyre dhe me këtë 
seriozitet , edhe një kontakt të vazhdueshem me mësuesit, edukatorët . Në shumë 
vende të zhvilluara i jepet rëndësi të vecantë jetës familjare të  fëmĳ ëve të vegjël , ku 
merren elementët e parë të edukimit . Në Holandë edukimi parashkollor nuk është 
i detyrueshem , por për tu ardhur në ndihmë fëmĳ ëve me prindër të pashkolluar , 
shteti ka akorduar një fond të vecantë , në mënyrë të tillë që këta fëmĳ ë ta frekuentojnë 
edukimin parashkollor . 
Në vĳ im kërkime të ndryshme janë bëre edhe për rolin e babait në edukim . 
Ku mungesa e të cilit sjell difekte të mëdha te femĳ ët , ne krahasim edhe me 
kultura te ndryshme  ku roli i babait nuk mungon  .Mungesa e babait në familje 
pakëson mundësinë e maturimit dhe pasojat janë më të rënda kur babai është 
mungues  pikërisht kur fëmĳ ët janë endxe të vegjël . Ndërsa , prania e tĳ  bën që të 
forcohet ndjenja e sigurisë tek të gjithë anëtarët e familjes.

Familja moderne

Në planin familjar sot baballarët e ndiejnë më shumë rolin e përgjegjësinë e  tyre 
edukative .Marrin pjesë më shumë në punët e shtëpisë , në shkollë , në mbledhjet 
me prindër marrin pjesë edhe ata . Tashmë familja e re stabilizon një marrëdhënie 
tjetër me familjet e origjinës . Gjyshërit për shëmbull kanë marë tashmë një rol 
tjetër , më të rëndësishëm , fi gura e gjyshit është larg imazhit që na jepnin përrallat 
. Gjyshërit sot mund të jenë  persona që punojnë , në kapacitetin e plotë të jetës së 
tyre . Në këtë familje të re fëmĳ a ka mundësi të mëdha  materiale , merr kujdes të 
plotë nga prindërit , por është edhe ana tjetër e medaljes ku me jetën frenetike të 
prindërve ai mund ta kalojë ditën  pa asnjë rregull, ku mjedisi familjar mund të jetë 
në mosfunksionim të plotë .Fëmĳ a  i është besuar televizionit , dhe arrin ta njohë dhe 
jetojë jetën përms fakteve joreale që shfaqen vazhdimisht në të . 
Hipermbrojtja afektive . Ndodh që në familjet me shumë fëmĳ ë, afekti ndahet , 
ndërsa në familjet me një fëmĳ ë , e gjithë vëmendja shkon te ai . Duke i gjetur të gjitha 
gati ai e humbet kapacitetin e projektimit të vetvetes . 

Marrëdhëniet mes anëtarëve të familjes dhe rrezatimeve edukative të tyre
Fizionominë e familjes e përbëjnë kryesisht marrëdhëniet që zhvillohen mes 
anëtarëve të saj . Një problem i shoqërisë sonë janë marrëdhëniet prind- fëmĳ ë. Për 
t’u zhvilluar në mënyrë harmonike , fëmĳ a ka nevojë për mjedis dhe marrëdhënie 
harmonike . Komunikimi me fëmĳ ën është vendimtar . Kureshtja e fëmĳ ëve për 
gjithcka që i rrethon , u jep mundësi prindërve për të krĳ uar një dialog të hapur , i 
cili do të artikulohet dhe dallohet në kohë me një pjesëmarrje më të drejtpërdrejtë 
të babait.Megjithatë incidente mund të ndodhin atëherë kur prindërit indiferentë 
ose të lodhur , të papërgatitur , apo tepër të përqëndruar në interesat e tyre , nuk u 
përgjigjen pyetjeve të fëmĳ ëve dhe në ndonjë rast i detyrojnë ata të heshtin . Sjellje të 
tilla mund të vĳ në edhe nga pazotësia e tyre per t’iu përshtatur situatave , pyetjeve 
dhe nevojave të fëmĳ ëve , qëndrim që ushqen indiferentizëm , mbyllje të fëmĳ ës në 
vetvete . Fëmĳ ëria është një moshë e hapur ndaj komunikimit , prandaj për këto arsye 
dialogu zhvillohet në mënyrë të pandërprerë , pa ndalime të ashpra dhe kontraste 
të thella . Është e njohur periudha e adoleshences , e cila e trondit pak komunikimin 
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prind –femĳ ë .Kërkesat rinore ne planin emocional,shoqëror, intelektual , sjellje 
të reja e vë në vështirësi prindin,duke sjellë jo rrallë kompromentimin në lidhjen 
mes dy paleve . Diskutimet , grindjet e mundshme varen nga niveli edukativ 
i mjedisit familjar, nga stili me të cilin kanë përballuar situata të ndryshme , nga 
tipi i personalitetit të subjekteve në fj alë ,nga modelet shoqërore të pranuara nga 
shoqëria e kohes . R .Vinsent paraqet  katër tipe konfl iktesh : autoritativ , ideologjik 
, afektiv dhe seksual. Nga këto më i ashpri është i ndërtuar nga liria e veprimit dhe 
e mendimit , e kërkuar nga adoleshentët ,që duhen trajtuar me qetësi dhe artin e 
zotësisë për të mos i kthyer të gjitha ne dramë.

Edukimi në familje  Tipet e prindërimit 
Schaff er (1984) identifi koi tre modele të socializimit të cilët kanë infl uencuar në të 
menduarin tonë rreth ndikimit të edukimit të fëmĳ ëve në zhvillim .  Nga studimet 
e bëra  rezulton se  ka pak fakte që fl asin  për lidhjen  midis praktikës së edukimit 
të fëmĳ ëve dhe personalitetit të tyre . Një gjë është e qartë  se , ka mënyra të 
ndryshme dhe rrugë me dimensione të shumta që prindërit të sillen me femĳ ët e 
tyre .
Praktika e përditshme e  edukimit lejon të konkludohet se tipi  më i mirë  dhe 
me efektiv i edukimit të fëmĳ ëve në familje është kombinimi  i elementeve të 
demokracisë  me ato autoritare .

Tipe të edukimit familjar 
1. Tipi liberal 
Në këtë tip  të edukimit familjar, prindërit  nuk janë strikt në kërkesat ndaj fëmĳ ëve 
dhe sjelljeve të tyre  dhe nuk veprojnë që të frenojnë autonominë e  tepruar të tyre 
. Ata  ushtrojnë  më pak kontroll mbi fëmĳ ët e tyre në krahasim me tipet e tjera tës 
edukimit familjare , lejojnë fëmĳ ët  të përcaktojnë grafi kun e aktiviteteve , kërkojnë 
me pak arritje dhe tolerojnë me shumë ndaj sjelljeve fëminore të padrejta . duhet 
theksuar se këta prindër  janë tolerant edhe në cështje të tilla si orari i fj etjes në darkë 
ose në imponimet fi kse të tyre . 

2. Tipi  totalitar 
Këtu prindërit vlerësojne bindjet dhe besojnë  në kufi zimin e pavarësisë dhe 
autonomisë së tyre ,ata theksojnë me forcë bindjen  e fëmĳ ëve ndaj autoritetit 
prindëror e kanë të përcaktuara qartë  standartet e sjelljes së fëmĳ ëve të tyre dhe 
të kontrollit mbi to . Kontrolli ndaj fëmĳ ëve është i tillë sa që mund të përmblidhet 
me fj alën pengesë ,të tillë prindër kanë një shkallë të lartë të kontrollit të rregullave 
frenuese dhe një shkallë  të ulët të kërkesave për inkurajim dhe pavarësi . 
3. Tipi autoritar 
Në dallim nga tipi totalitar , në këtë tip  të edukimit familjar, prindërit vendosin 
standart  për sjelljen e fëmĳ ëve të tyre , por nga ana tjetër ata respektojnë autonominë 
dhe pavarësine e tyre . Ata tentojne të besojnë në të drejtat reciproke në mes 
prindërve dhe fëmĳ ëve , shpjegojnë me durim rregullat dhe vendimet e marra , kanë 
një kontroll të argumentuar dhe të arsyetuar . Menyra e kontrollit te këta prindër 
është në formën e kërkesave që fëmĳ ët   të sillen në mënyrë të përshtatshme duke 
zhvilluar e përmisuar gradualisht sjelljet e tyre. Kjo kategori prindërish kanë shkallë 
të lartë si në inkurajimin e fëmĳ ëve ashtu edhe në detyrimin e tyre . 
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Po të bëhet një krahasim midis fëmĳ ëve të këtyre prindërve do të dallohen 
qartë  ndryshimet thelbësore në sjellje që kushtëzohen pikërisht nga mënyra apo 
stili edukativ i prindërve .Krahasimi tregon se femĳ ët e prindërve autoritarë krĳ ojnë 
një raport të drejtë midis kontrollit në një nivel të lartë dhe përgjegjësisë së lartë dhe 
është pikërisht kjo balancë faktori vendimtar në përcaktimin e natyrës dhe sjelljes së 
fëmĳ ëve . 
Eshtë pak e cuditshme se te prindërit liberalë  me gjithë kontrollin e pakët që 
ushtrojnë  mbi fëmĳ ët e tyre , nuk zhvillohet pavarësia . Kjo bën të konkludosh se  si 
liberalizmi ashtu edhe kujdesi i tepruar janë të shoqëruar me vartësinë tek fëmĳ ët 
dhe nuk edukojnë te ata sensin e pavarësisë . Kjo për faktin se kontrolli i rreptë dhe 
fi ks nuk lejon rritjen dhe pjekurinë sociale dhe pavarësinë , përkundrazi ndihmon 
ne zhvillimin  e një nënvartësie të fëmĳ ës dhe në mungesën e inisiativës te ata . 
Përkundrazi nje ambient i ngrohtë dhe i sigurtë ndihmon zhvillimin e sigurisë dhe 
të individualitetit tek fëmĳ ët dhe së bashku me to edhe te pavarësisë . 
Po kështu prindërit autoritare krĳ ojne mundësinë që fëmĳ ët e tyre të bëhen te 
përgjegjshëm ne aspektin social dhe të kenë nje vetrespekt te larte , deshira te mëdha 
për arritje dhe kompetenca të mëdha , qofshin këto njohëse apo sociale . 

Kontrolli prindëror 

Eshtë me rendesi te madhe per edukimin e fëmĳ eve që prindërit dhe përgjithësisht 
të rriturit të orientojnë sjelljet e fëmĳ ëve të tyre në rrugë të sigurta dhe të pëlqyeshme 
ne aspektin social me qëllim që të realizohet ajo , që fëmĳ ët ta marrin vet në dorë 
kontrollin e sjelljes së tyre . Eshtë e qartë se disa aspekte të kontrollit prindërore janë 
të nevojshme për socializimin e fëmĳ ëve . Socializimi është nje proces infl uencash 
të heshtura midis prindërve dhe fëmĳ ëve , ku zakonisht prindërit kanë më shume 
kontroll ne këtë bashkëveprim se me fëmĳ ët e tyre .  Ka momente ku prindërit duhet 
të marrin drejtimin , të kenë qëllime të caktuara ndaj fëmĳ ëve dhe si pasojë fëmĳ ëve 
nuk u mbetet gjë tjetër vecse të pranojnë të jenë dakord me këtë . Psh . një prind 
ndalon nje  grindje midis dy fëmĳ ëve duke insistuar shkuarjen në shtrat  për të 
fj etur , ose dëshiron t’u mësojë disa rregulla sociale psh.qëndrimin në tavolinë . Te 
gjitha keto aspekte të sjelljes së prindërve janë te njohura si kontrolli prindëror dhe 
konsiston ne ndikimin te fëmĳ ët per të krĳ uar shprehi dhe aft ësi të caktuara . 

Edukimi në shkollë dhë edukimi në familje

Edukimi i fëmĳ ëve në shkollë dhe edukimi në familje janë një proces i pandarë. 
Udhëheqës dhe organizator i këtĳ  procesi është kolektivi pedagogjik i shkollës. Në 
organizimin e punës me familjet e nxënësve, shkolla niset nga një unitet detyrash, 
realizimi i të cilave ndikon drejtpërdrejtë në zhvillimin harmonik e të gjithanshëm të 
personalitetit të fëmĳ ës.
Ndihmesa e familjes në edukimin e fëmĳ ëve dhe njëkohësisht rritja e përgjegjësisë 
së saj në edukimin e brezit që rritet, janë të mundur në sajë të një pune sistematike 
e të organizuar, në formimin e aft ësive e shprehive pedagogjike të prindërve. Është 
shumë e rëndësishme që ende pa hyrë fëmĳ ët në shkollë, e sidomos në vitin e parë 
të shkollës, që prindërit të bëhen bashkëpjesëtarë të procesit pedagogjik. Për këtë 
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arsye institucionet shkollore e kanë të domosdoshme të instalojnë një bashkëpunim 
të ngushtë shkollë-familje. Si kusht i domosdoshëm për lindjen e këtĳ  bashkëpunimi 
është kualifi kimi i familjes. Shkolla e ka për detyrë të bashkëpunojë me prindërit për 
ngritjen e kulturës së tyre pedagogjike. Pavarësisht nga niveli arsimor e kulturor i 
prindërve, shkolla ka fushën e vet për lartësimin kulturor të tyre
“Nese duam që vendi ynë të përparojë nëpër rrugët e civilizimit ,-  thotë Fishta , -ne 
duhet  të forcojmë  edukimin  familjar” .Ai këshillon që në punë të mbështetemi te 
anët pozitive të fëmĳ ës  .Ai është  kundër metodave zabitiane autoritare , llastimit 
shkatërrues dhe frenimit të mundësive që ka fëmĳ a për vetëzhvillim dhe edukim 
. Fishta, familjen e konsideron si shkollë e parë për njeriun , ku meson normat e 
shëndosha morale të tradites si dhe gjërat e reja te kohës , që hyjnë cdo ditë në këtë 
celulë bazë të shoqërisë dhe kërkon që ajo t’i vĳ ë në ndihmë shkollës për të ngjallur 
e forcuar te fëmĳ ët ndjenjen e rregullit e të etjes për të fi tuar dĳ e dhe të gadishmërisë 
për t’i vënë ato ne jetë . 
Familja është shkalla e parë shoqërore në jetën e njeriut. Ajo që në moshat e hershme 
drejton njohuritë, dëshirat e ndjenjat e fëmĳ ëve. Nën drejtimin e prindërve, fëmĳ a 
fi ton përvojën e parë nga jeta, njohuritë elementare në veprimtaritë që e rrethojnë, 
njohuritë dhe shprehitë e jetës në shoqëri.
Fusha pjellore që shtrihet për një të nesërme më të mirë, kështu më duket mua, është 
në një revolucion personal. Shkollo njëherë vetveten para se të shkollosh shoqërinë, 
bëje veten një qytetar që nuk e njeh frikën. Nxirr anën më të mirë që ke. Dhe bëj 
të njëjtën gjë për fëmĳ ët e tu dhe të afërmit. Të zgjerosh fëmĳ ërinë e fëmĳ ëve të tu 
është një mallkim për të ardhmen e fëmĳ ës, ndërkohë që mund t’i japësh një bekim 
në menazhim, sigurisht. Mos e lejoni vajzën apo djalin tuaj të përcaktojë veten e 
tyre nga ato çfarë konsumojnë: çmimi i një zakoni të tillë jetësor është shumë i ulët 
që të jetë i vlefshëm sa kostoja. Dhe kur ju pastaj ta gjeni veten të frikësuar dhe të 
neveritshëm nga sjelljet e papjekura dhe të papërgjegjshme që shikoni rreth jush, 
mendoni për shkollën si përparimin e tyre dhe bëni diçka për të.
Themi se  familja paraqet një institucion edukativ me strukturën e saj,me funksione 
të përcaktuara me një rol gjithnjë  e më të spikatur pedagogjik.

Konkluzione

Mbështetet gjithnjë e më shume në një bazë të fortë ligjore,si brenda vetes ashtu 
në raport me shoqërinë e me institucionet edukative,sociale e të ngjashme.Dhe si 
rrjedhim : Prindërit agresivë dhe refuzues kanë probalitet të kenë  fëmĳ ë agresivë dhe 
antisocialë . Prindërit kritikues , fyes dhe të pakënaqur me fëmĳ ët kanë probabilitet 
t’i bëjnë fëmĳ ët të pakënaqur me veten . Prindërit e pandjeshëm ndaj këndvështrimit 
të fëmĳ ës edukojnë fëmĳ ë më pak të aft ë të kuptojnë këndvështrimet e të tjerëve. 
Ndryshe prindërit e ngrohtë , kuptues dhe pranues ndaj fëmĳ ëve të tyre , zakonisht 
rritin fëmĳ ë të lumtur dhe miqësorë.  Prindërit duan që fëmĳ ët t’i rritin dhe edukojnë 
si njerëz të denjë e të dobishëm për familjen , farefi sin e shoqërinë .
Për të qenë prindër  të suksesshem  gjatë edukimit të fëmĳ es duhet pasur parasysh :
-Silluni mirë,nëse deshironi fëmĳ ë të sjellshëm
-Asnjëherë mos harroni se ju si prindër,jeni shembulli kryesor për edukim të drejtë. 
Procesi i edukimit në familje bie mbi prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes ,të 
cilët ne formimin e personalitetit të fëmĳ ës duhet të investojnë më shumë energji ,të 
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ofrojnë më shumë dashuri prindërore ,të kenë më shumë kujdes dhe respekt ndaj 
fëmĳ ës.
Përfundimisht themi se fëmĳ ët duhen rritur me vizion dhe mision për të ardhmen , 
sepse pikërisht ata do të jenë protagonistë të shoqërisë.
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Pikëpamja ime për modelet e mësimdhënies

Elisabeta Çobo
Shkolla “Koli Dimo”  Frashër
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Abstrakt

Zhvillimi i vrullshëm i  shoqërisë  së sotme  si dhe rritja me ritme të shpejta e shpërndarjes 
së informacionit  të pafund , ka bërë që mësimdhënia të ndryshojë nga ajo e 10- vjeçarëve 
të mëparshëm . mësuesi ishte burim informacioni , masë për gjithçka, kurse sot ai është 
udhëheqës dhe organizues i mësimit , udhëheq nxënësin për të kërkuar në mënyrë të pavarur 
informacionin dhe e pajis me metodologjine e zgjidhjes së situatave të ndryshme, i zhvillon 
mendimin dhe gjykimin që të zgjidhë çdo problem , sado i ndërlikuar qoft ë  mësimdhenia i 
ka fi llimet që në lashtësi .Që të kuptojmë mirë teoritë dhe modelet e mësimdhënies duhet t’i 
shikojmë ato të lidhura ngushtë me strategjitë edhe teknikat e mësimdhenies ,e cila duhet të 
bazohet në një model të përgjithshëm  i cili duhet të jetë bazë mësimdhënieje pvarësisht nga 
lënda dhe mosha e nxënësve.

Fjalë  kyçe: shoqeri  e dĳ es, modele mësimdhënieje, mësues, nxënës.

Hyrje

“Qëllimi kryesor i arsimit është të krĳ ojë njerëz , që të jenë të aft ë të bëjnë gjëra të 
reja , jo thjesht të përsëritin ato që kanë bërë brëzat e mëparshëm  - njerëz që janë 
krĳ ues, shpikës, dhe zbulues. Qëllimi i arsimit është të formojë mendje , që mund të 
jenë kritike , që të mund të verifi kjnë dhe jo të pranojnë çdo gjë që ju jepet “ [Fisher  
1995 fq 29} Kjo thënie e Piaget përbën sot detyrën parësore të shkollës. Zhvillimi i të 
menduarit kritik tek nxënësit ne të gjitha nivelet duhet të përbëjë shtyllën kryesore të 
tërë sistëmit ; plane, programe, tekste e metodologji të cilat përmblidhen në konceptin 
kurrikul. Kjo kërkesë buron nga prirja e sotme e zhvillimit , nga orientimi strategjik  
i  integrimit bashkesinë e vendeve ku duam tëintegrohemi ose e quajtur ndryshe 
edhe shoqeri e dĳ es . për të përgatitur qytetarë për shoqërinë e dĳ es jane përcaktuar 
shprehitë bazë  te emërtuara kompetenca  të cilat përbëjnë një tërësi njohurish, 
shprehish dhe vlerash që u nevojiten individëvë për zhvillimin e tyre të gjithanshëm. 
Të gjitha këto duhet të zhvillohen deri në fund të arsimit  të detyruar  dhe të shërbejnë 
si bazë për të mësuar  më tej  si pjesë e të nxënit afatgjatë.   Procesi i mësimdhenies 
dhe i të nxënit  synon përmbushjen e cilësive të qytetarëve të shoqerisë së dĳ es  me 
të gjitha  shprehitë e mësipërme. Mësimdhënia i ngjan një udhëtimi të vështirë e 
plot të papritura . Misioni i saj është të kontriubojë në formimin e shprehive  të  të 
menduarit të nxënësve
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Modelet e mësimdhënies

Mësimdhënia e 10- vjeçarëve të mëparshëm mësimdhenia tradicionale  dhe 
mësimdhënia e ditëve të sotme .
Duke u nisur nga tabela e mëposhtme krahasojmë  mësimdhënien tradicionale me  
mësimdhënien me ne qendër nxënësin

Mësimdhenia tradicionale Mësimdhënien me ne qendër nxënësin
Mësuesi shpjegon Mësuesi drejton, orienton, udhëzon
Nxënësi dëgjon Nxënësi përfshihet, vepron
Mësuesi pyet Mësuesi i lë nxënësit të bëjnë pyetje
Nxënësi përgjigjet Nxënësit pyesin dhe kërkojnë përgjigje përgjigje
Mësuesi fl et Mësuesi bisedon, diskuton, shkëmben  ide
Nxënësi riprodhon Nxënësi diskuton,arsyeton, argumenton
Mësuesi vlerëson Mësuesi i përfshin nxënësit në vlerësim, vetëvlerësim
Mësuesi komandon Mësuesi menaxhon dhe organizon

Vemë  re se në mësimdhenien  tradicionale   mësuesi ishte burim informacioni , 
masë për e gjithçka, duke përdorur një rutinë aktivitetesh në pamje të jashtme si; 
organizimi I klasës,leksioni, rishikimi dhe përgjigjet e nxënësve. Historikisht ka 
pasur një qëndrueshmëri konstante  në organizimin e  vetë shkollës, klasës dhe 
mësimdhenies . Cilësi të tilla si klasa me përmbajtjen e saj, grupi si i tërë, mësimi 
me në qendër tekstet, mësimdhënia si bisedë, të nxënët pa përfi tim pasiv i fakteve 
janë aq të njohura dhe të zakonshme sa pluhuri i shkumësit në dërrasë   dhe nuk u 
shërben në mënyrë të përshtatshme nevojave të një shoqërie dinamike dh e diverse
Mësimdhënia e ditëve të sotme  është modeli i   mësimdhenies me në qendër 
nxënësin  dhe ka si qëllim që nxënësit të përshtaten me situatën dhe të jenë më krĳ ues 
.mësuësit janë burim i pashtershëm  gjithmonë në pasurimin e ideve dhe materialeve 
më të vlefshme qe përgatisin dhe përdorin me nxënësit e tyre. Shpesh ne ndjehemi 
të zhgënjyer nga efi kasiteti i metodave të përdorura ne klase te cilat ne i ndeshim si 
modele jo  rrallë nëpër seminare ,  trajnime ose ne shkrimetë ndryshme për mësuesit  
megjithëse duken të thjeshta  për tu zbatuar kur modelet tregohen nga “ eksperti” 
, shpesh ne ndeshim vështiresi kur i vemë në zbatim me nxënësit tane , në situate 
konkrete . për të shmangur këto vështirësi ne duhet të kemi parasysh këto rregulla :
Së pari ajo çfarë po mësojnë nxënësit është më e rëndësishme se metoda që përdoret 
por duke u siguruar se strategjia jonë e mësimdhënies duhet të  harmonizohet me 
qellimet e të nxënit
Së dyti ka rëndësi procesi i të mënduarit të nxënësit dhe jo metoda e veçantë qe 
përdorim  në klasë . Ndjekja fanatike e hapave nuk na  siguron gjithsesi që nxënësitt  
do të përfshihen në atë lloj të menduari që ti  çon në të nxënët e thellë dhe logjik . 
Nxënësit mund te bien në rutinë dhe të bëjnë sikur mësojnë
Së treti duhet të rregullojmë atë çfarë po bëjmë për të harmonizuar interest e nxënësve 
me qëllimet tona   dhe të përshtatim metodat sipas nevojave që na paraqiten  në klase
Disa nga metodat e mësimdhenies  ne klasë të klasifi kuara sipas veprimtarisë së 
nxënësve jane :
Zhvillimi i fj alorit .Ndihmon në qartësimin e kuptimit të fj alëve dhe marrëdhëniet e 
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tyre me një koncept të caktuar apo një përmbajtje të dhënë . Zhvillimi i fj alorit ndodh 
krahas përvetësimit të koncepteve të reja  dhe kuptimit të lidhur me to kjo metodë 
varet nga mosha e nxënësit
Diskutimi i ideve. Njihet ndryshe brainstorming  i ideve  është një nga mënyrat më 
të thjeshta për të përfshirë gjithë nxënësit në një process që të mendojnë në mënyra 
të ndryshme. Gjatë zhvillimit të brainstorming-ut, çdo nxënës mund të marrë idenë 
e shokut, ta modifi kojë e ta shprehë. Brainstorming kërkon të mbahet parasysh që:
• Asnjë prej zgjidhjeve e ideve të mos kritikohet
• Të nxiten nxënësit të shprehin ide
• Diskutimi të zhvillohet për gjëra të njohura.
• Të aktivizohen edhe nxënës të drojtur.
• Të shërbejë si nxehje e trurit.

Të nxënët bashkëpunues aft ëson nxënësit të punĳ në në grupe të vogla  të larmishme 
në përbërje, heterogjene për qëllime të veçanta .
• mjedisi I të nxënit në bashkëpunim mundëson në çdo rast ndihmesë për njeri 
tjetrin ,
• krĳ on mjedis më të përshtatshëm nga ana kulturore , për grupet e nxënësve 
më të druajtur sesa në klasat tradicionale ku mbizotëron konkurrenca
Nxitja e diskutimit diskutimi ndodh përgjatë orëve të mësimit , në situate nga më 
të shumëllojshmet  .
• lejon  nxënësit të shkëmbejnë pikëpamje për shumë çështje.
• rivlerësojnë opinionet e tyre, formulojnë ide të  reja ,
• nxjerrin përfundime , mendojnë në mëënyrë më logjike  dhe kritike
• marrin në konsidertaë pikëpamje të ndryshme
Të lexuarit ndërveprues  Studimet vene në dukje  gjithmonë e më me forcë  që procesi 
i të lexuarit  shërben si një mjet  per  ndërtimin e shprehive studimore. Ky është 
shumëi ndërlikuar  sepse përmbledh  më shumë shprehitë  për arsyetim  dhe ato 
që kanë të bejnë me zgjidhjen e problemit , më shumë se  një grumbullim i  thjeshtë 
informacioni pra kuptimi ndërtohet duke përfshirë
• Ndjenjat dhe emocionet për temen
• Njohuritë fi llestare dhe pervojat tona në lidhje me lëndën
• Qëllimin dhe motivimin  për studimin e pjeses së zgjedhur
• Përshtatshmërinë dhe vlefshmërinë për të zbatuar informacionin në situata 
reale jetësore
• Bindjet e formuara më parë dhe perceptimet

Nxitja për të përsosur të shkruarit . Të shkruarit është mënyrë për të zhvilluar të 
menduarit, sikurse  të folurit dhe të lexuarit. Të shkruarit I ndihmon nxënësit të 
qartëojnë më tej mendimet e tyre dhe kështu kur përfshihen në këtë proces , ata 
mësojnë një shumëllojshmëri metodash . Të shkruarit nxitin strategjinë e të mësuarit    
veprimtaritë kryesore gjatë kohës që nxënësit shkruajnë jane:
• Shqyrtimi I gjerave qe dinë dhe mendojnë
• Gjetja e ideve duke përzgjedhur ato që janë më të përshtatshne
• Përpunimi I të shkruarit për t’ia përshtatur dëgjuesve, lexuesve, pjësëmarrësve 
në diskutim
• Përzgjedhja me kujdes e fj alëve dhe frazave  në mënyrë që të ndërtohet 
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kuptimi I dëshiruar
• Miratimi , pohimi dhe përforcimi i atyre që dinë
• Qartësimi i mendimeve të turbullta me qëllimqë tia komunikojnë të tjerëve
• Analizimi dhe vlerësimi i atyreve që kanë shkruar
Paraqitja grafi ke e informacionit( organizuesit grafi kë). Është paraqitje pamore që 
tregon marrëdhënien midis koncepteve, ideve, linjave, apo elementeve të një tregimi 
ai I aft ëson  nxënësit të rrokin lehtësisht dhe shpejt idetë kryesore dhe strukturat 
organizuese siç jane ;
• Kllaster, ose grupimi i mendimeve që, ndonjëherë, në literaturë emërtohet 
“harta e mendimeve”, është një teknikë që i nxit nxënësit të mendojnë për të krĳ uar 
lidhje midis fakteve. Shërben si një mjet i fuqishëm për fi llimin e procesit të të më- 
suarit, sidomos për ata nxënës që u mungon një dëshirë e tillë
• Tabela e koncepteve Është një teknikë racionale për të organizuar informacionin 
gjeografi k. Përdoret veçanërisht kur jepen njëkohësisht më shumë se një koncept 
a dukuri. Ndihmon së tepërmi të kuptuarit, përmes strukturimit të materialit, pas 
leximit dhe në realizmin e skemave të qarta, që sigurojnë qendrueshmërinë e dĳ eve. 
Kjo teknikë përdoret me sukses në fazën e realizimit të kuptimit dhe refl ektimit.
• Tabela e tipareve semantikë
• Diagramat e Venit Diagrami i Venit është një teknikë, më anë të së cilës 
evidentohen të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet dy koncepteve, dukurive 
natyrore e shoqërore, peizazheve etj.
Përdoret kryesisht gjatë fazës së refl ektimit, pothuajse në çdo orë mësimi.  Nëpërmjet 
tĳ , nxënësit zbulojnë  tipare të përbashkëta dhe veçori dalluese në varësi të specifi kave 
të temës së mësimit, si dhe mbajnë qendrime përsonale lidhur me to
.  Veprimtaria zgjat 10’-20’, por është në varësi të temës, moshës dhe kohës së 
përgjithshme në dispozicion.

Harta semantike e organizuesve grafi kë  ( llojet e tyre)

                                                                Krahasim dhe kontrast

                                                                                            
Marrëdhënie të tjera                                                                              zhvillimi i koncepteve

Vazhdimësia  zhvillimi ifj alorit
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 Organizimi

Bazat  e mësimdhënies me në qendër nxënësin   fi llojnë që tek :
• Mësuesi, i cili vihet në rolin e një nxitësi . Ai nxit nxënësit që të përdorin shembuj 

dhe modele nga përvoja e tyre , të kërkojnë e të qartësojnë gjërat ë paqarta dhe të 
ndërtojnë kështu ‘’paralele’’ dhe ‘’prerje’’  në ndihmë të të kuptuarit dhe ruajtjes 
në kujtesë të materialit që mësojnë

• Nxitja e mendimit kritik. Ky faktor ndikon  ndikon tek nxënësit që të shqyrtojnë 
alternativa të ndryshme , të gjykojnë zgjidhjet ,  të bëjnë parashikime  e të nxjerrin 
përgjithësime.

• Karakteri zhvillues
• Mësuesi duhet të jetë mbështetës për nxënësit
Duke patur parasysh funksionimin e klasës dhe te mësuesit duhet të kemi 
parasysh tri burimet e sjelljes së mësuesit  në këtë lloj mësimdhënieje.
• Mësuesi duhet të jetë komunikuesi njohurive ,d.m. th. T’I zotërojë ato që u bëhen 

të njohura nxënësve ,  pra  metoda efi kase e komunikimit.
• Mësuesi duhet të jetë model , pra ai duhet të jetë kopetent dhe entuziast .T’I  

frymëzojë nxënësit me dashurinë për të mësuar .Sjellja e tĳ  në klasë duhet të jetë 
burim  i rëndësishëm i njohurive , udhëheqje   dhe motivim për nxënësit

• Mësuesi është një simbol  . Ai është përfaqësues i edukimit dhe fuqisë bindëse në 
formimin e qëndrimeve, interesave,opinioneve dhe vlerave  të nxënësve.

Në  këtë lloj mësimdhënieje të nxënët është i lidhur ngushtë me strukturat kognitive , 
gatishmërinë, motivimin, dhe ndërveprimin me mjedisin .Kjo metodë parashikon 
mënyrat se si mësuesi mund të ndihmojë nxënësin dhe t’a fi toje atë dhe pikërisht 
disa prej këtyre mënyravë janë :

• Të përcaktohen qartë përvojat që krĳ ojnë predispozitat e nje nxënësi drejt të nxënit
• Të përcaktojë  nëse lënda është e qartë  në mënyrë që  nxënësit të dinë se çfarë 

marrin dhe çfarë arrĳ në të bëjnë . Mësuesi duhet ta ketë të qartë që të veprojë 
si vendimmarrës në këtë rast , duke vendusur që që materialet mësimore dhe 
metodat janë të përshtatshm e për moshën dhe nivelin e nxënësve

• Të përcaktohen kriteret që garantojnë renditjen optimal për paraqitjen e materialit 
. Këto kritere duhet të ndikojnë fuqishëm mbigjërat e lehta apo të vështira që 
mësojnë nxënësit

• Të përcaktohen motive dhe hapësira shpërblimesh dhe ndëshkimesh.Të nxënët 
varen nga njohja me rezultatet dhe teorinë . duhet të tregojë ku, kur dhe në çfarë 
rrethanash duhet bërë korrigjim , lavdërim ose shpërblim .Mësuesi duhet të 
përfshihet aktivisht në marrëdhënie me nxënësit , duke punuar bashkë me ta për 
korrigjimin e gabimeve të zbatimin saktë të informacionit .

Mësimdhënia me ne qendër nxënësin ka një vend të dallueshëm  në klasë , sepse 
ajo i ndihmon nxënësit që të:
• Të mësojnë koncepte
• I aft ëson ata që të nxjerrin përfundime
• Të formojnë përgjithësime
• Të bëjnë lidhjen e temave mësimore me njëra tjetrën , Brenda lëndës dhe midis 

lëndëve
Pavarësisht  nga   të gjitha këto anë positive këto  metoda  mësimdhënie kanë  
edhe mangësi që lidhen me :
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• Përmbajtjen e temës dhe situatës që trajtohet, të cilat duhet të jenë të përshtatshme
• Pamjaft ueshmërinë e kohës
• Përpjekjet të cilat duhet të jenë në masë të konsiderueshme
• Fillimi i gabuar  i çështjes , i cili i çon nxënësit drejt zgjidhjeve dhe përfundimeve  

të  gabuara
këto  metoda  mësimdhënie japin  rezultate shumë të mira duke kombinuar  mënyrat 
dhe metodat  e mësimdhënies  sidomos në formimin e shprehive me karakter 
adaptues , pasi këto shprehi nxënësit do t’i  përdorin edhe jashtë klasës në jetën e 
përditshme

Konkluzione
Për te patur sukses  dhe rezultate te mira ne procesin e mësimdhenies duhet të kemi 
parasysh se:
 Mësuesit janë përgjegjës për të mësuarit e nxënësve
 Qëllimi i mësimdhënies është të vendosë në duar zemrën dhe kokën e nxënësit  , 

mjetet dhe mënyrën për të mësuar vetë.
 Parimi “ çdo nxënës është i aft ë për të nxënë “   të jetë lajtmotivi i i çdo mësuesi 

në procesin e mësimdhënies  sepse mësuesit njohin ndryshimet individuale të 
nxënësve dhe mbi këtë bazë zhvillojnë puën e tyre
 Trajtimi i nxënësve në mënyrë të barabartë  duhen është pjesë ë misionit të 

mësuesit I cili shtrihet përtej zhvillimit të aft ësive konjitive të nxënësit të tyre
 Motivimi I nxënësve nuk është gjithmonë ekuivalent me të mësuarit me dështirë 

, pasi të mësuarit mund të jëtë punë e vështirë
 Vlerësimi rregullisht i progresit të nxënësve nuk është qellim për të vënë nota por 

për të bërë që nxënësit dhe mësuesit të vlerësojnë se ku janë.
 Shtrirja e punës së mësuesit drejtpërdrejt me nxënësit brenda ne klasë dhe 

jashtë saj duke mos  e konsideruar procesin mësimor si dhënie mësimesh dhe 
eksperimentesh  kërkon dhe angazhmin e prindërve dhe gjithë komunitetit si 
partnerë të barabarte për edukumin e brezit të ri
 Njohja dhe  shfrytëzimi i burimeve të komunitetit si laborator ne procesin 

mësimor nen drejtimin e një mësuesi efektiv  plotësojnë punën e mësuesit me 
nxënësit sepse :

Referencat

Musai Bardhyl. Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues.
Taraj, P. Taraj,  A,  Modele mësimdhënieje.
Ëoolfolk, A. Psikologji edukimi.
QTKA .Për zhvillim professional. Profesioni I mësuesit.
Mash ‘’ udhëzimi për standartet e mesuesit”.
EduALBA. Modele për mësimdhënie të sukseshme.
Genc Trandafi l,G. Metodologji dhe veprimtari “Të menduarit kritik dhe struktura “e.r.r” e planifi kimit 
të mësimit’’.
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Dime te hame, por a dime te ushqehemi?

Eriselda Ndoni
 

Synimi:
• Te ndergjegjesohen nxenesit per rendesine qe ka kujdesi ndaj shendetit.
N/Temat:
• Te mbledhin te dhena mbi faktoret qe ndikojne ne shendetin tone.
• Te sjellin te dhena se si sporti dhe aktivitetet e ndryshme fi zike ndikojne ne 
shendetin tone.
• Te shpjegojne se sa e rendesishme eshte njohja e organizmit tone.
Objektivat: Nxenesit te jene te aft e:
• Te pershkruajne mardhenien ushqim-shendet.
• Te analizojne rendesine e nje diete te balancuar.
• Te pershkruajne faktoret qe ndikojne ne shprehite tona te ushqyerit.
• Te konsolidojne njohurite ne lidhje me organizmin.
• Te lidhin njohurite teorike me ato praktike.
Perfi tuesit:                    Nxenesit e klasave te VII
Koha e aplikimit:          Mars-Maj
Hapesira e aplikimit:     Kater ore mesimore
Metodat:
• Pune ne grup
• Diskutimi i njohurive 
• Parashikimi nga termat paraprake
• BRAINSTORMING
• Permbledhje e strukturuar
Mjetet burimore:
• Tekste te ndryshme shkollore
• Interneti
• Biblioteka e shkolles
• Perdorimi i cd dhe  videoprojektorit
Pershkrimi i projektit:

Nr Veprimtarite kryesore Afati Zbatuesit
Ora 1 Prezantim i temes dhe ndarja e grupeve te punes 1 ore Mesuesi

Ora 2 Kontrolli dhe grumbullimi i informacionit 1 ore Mesuesi dhe 
nxenesit

Ora 3 Prezantimi i punimeve nga grupet e nxenesve 1 ore Mesuesi dhe 
nxenesit

Ora 4 Perpunimi i te dhenave dhe hartimi i nje plani 
veprimtarie 1 ore Nxenesit

Produktet e pritshme te projektit:
• Raport i argumentuar ku te pershkruhen gjetjet kryesore me te cilat nxenesit e 

kesaj moshe hasen ne kete faze te pervojes se tyre mesimnxenese dhe perditesise 
jetesore.

• Plotesimin e njohurive ne lidhje me shendetin dhe faktoret qe ndikojne ne te.
• Te aft e te kryejne veprime konkrete.
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• Poster ose cd
Ora e pare:
Lenda: Biologji
Klasa: VII
Tema: Prezantimi i temes;   Dime te hame.Por a dime te ushqehemi?

Qellimi:
• Te njohim nxenesit me temen e projektit dhe te ndajme detyrat.
Objektivat:
• Te ndahen nxenesit ne grupe pune dhe te percaktohen detyrat per secilin 
grup.
• Te orientohen per burimin e informacionit te domosdoshem.
• Te percaktohen detyrat per oren tjeter te projektit
Mjetet e punes:
• Derrase e zeze
• Shkumesa
• Fletepalosje
• Videoprojektor
• Libri i nxenesit
• Pamje te ndryshme nga interneti
Struktura e mesimit:

Fazat e struktures Strategjite mesi-
more

Veprimtarite e nx-
enesve Organizimi i nxenesve

Parashikimi Brainstorming Ndertimi i shprehive Pune me nxenesit
Ndertimi i njo-
hurive Pune ne grupe Diskutim i ideve Pune me grupet

Perforcimi Diskutim Nxitja e diskutimit Pune individuale
Parashikimi:
Brainstorming: Stuhi mendimesh
E nis oren e mesimit me pyetje per diskutim dhe sjelljen e shembujve nga jeta e 
perditeshme:
• Si te sigurojme elementet kryesore te ushqimit?
• Cilet jane perberesit natyrore te cilet nuk duhet te mungojne ne dieten tone 
ushqimore?
• Sillni shembuj te vakteve ushqimore qe konsumoni gjate javes.
Ndertimi i njohurive:
Pune ne grupe
• Ndaj nxenesit ne grupe pune
• Prane cdo grupi vendos fl etepalosje,informacione dhe pamje te ndryshme
• Secili nxenes pershkruan mbi informacionet qe ka marre nga materialet e 
ndryshme
• Nxenesit me pas vendosin per temen qe do te diskutojne sipas grupeve
Disa prej temave do te jene:
• Faktore qe ndikojne ne shendetin tone
• Elementet esenciale te ushqyerit
• Roli dhe rendesia e ushqimit
• Semundjet e shkaktuara nga kequshqyerja
• Ushqimet Bio dhe OMGJ
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Perforcimi:
Parashikimi me terma paraprake
Shkruaj ne derrasen e zeze fj alet:
• Shendet
• Mjedis
• Obezitet
• OMGJ
• Ushqim
• Rritje
• Zhvillim
Nxenesit me keto fj ale krĳ ojne nje shkrim te lire i cili lexohet me pas nga ata ne 
klase.
Konkluzioni i ores se mesimit.
Ora e dyte:
Lenda: Biologji
Klasa: VII
Tema: Kontroll dhe prezantim paraprak i punimeve te nxenesve.
Qellimi:
• Te permbledhim punen ne grupe.\
Objektivat:
• Te rendisin punen e kryer brenda grupeve.
• Te grumbullojne materialet sipas nje rregulli te caktuar.
Mjetet e punes:
• Derrase e zeze
• Shkumesa
• Fletepalosje
• Libri i nxenesit
• Materiale te ndryshme nga interneti
Struktura e mesimit:

Fazat e struktures Strategjite mesimore Veprimtarite e nxenesve Organizimi i 
nxenesve

Parashikimi Diskutim ne grupe Ndertimi i shprehive Pune me nxen-
esit

Ndertimi i njohurive Prezantim-vezhgim Diskutim i ideve Pune me grupet

Perforcimi Permbledhje 
informacioni Nxitja e diskutimit Pune 

individuale

Parashikimi:
Diskutim me klasen dhe me pas ne grup.
• Nxenesit ndahen ne grupe
• Fillon diskutimi brenda cdo grupi (nxis diskutimin me pyetje)
• Mblidhet materiali dhe nxenesit japin mendimin se si do te paraqesin 
punen e tyre para klases.
• Perzgjidhen nxenesit qe do te prezantojne punen e grupit.
Ndertimi i njohurive:
Prezantim-vezhgim
Perfaqesuesit e secilit grup te perzgjedhur nga lideri i tyre prezantojne punen para 
klases (puna paraprake).Pasi nxenesit mbarojne prezantimin, shoket e tjere jane te lire:
• Te bejne pyetje
• Te japin vleresime
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• Te kerkojne me teper informacione
• Te shpallin grupin qe ka punuar me mire
Perforcimi:
Permbledhje e  informacionit
Pasi vezhgohet puna e grupeve, synohet dhenia e disa udhezimeve per te vazhduar 
dhe paraqitur punen ne oren tjeter te temes se projektit.U caktohen detyra lidereve 
te grupeve.

Ora e trete:
Lenda: Biologji
Klasa: VII
Tema: Prezantimi i temes se projektit nga secili grup.
Qellimi:
• Te aft esohen ne prezantime sa me te qarta te informacioneve te tyre
Objektivat:
• Te listoje lloje semundjesh prezente ne vendin tone
• Te tregoje cilet jane elementet esenciale te ushqyerit
• Te sjellin fakte te dhena per faktoret qe ndikojne ne demtimin e shendetit
• Te listoje llojet e ushqimeve Bio dhe  OMGJ
Mjetet e punes:
• Projektor
• Laptop
• Cd
Struktura e mesimit:

Fazat e struktures Strategjite mesi-
more

Veprimtarite e nxenesve Organizimi i 
nxenesve

Parashikimi Permbledhje e 
strukturuar Ndertimi i shprehive Pune me nxen-

esit

Ndertimi i njohurive Prezantim Diskutim i ideve Pune me grupet

Perforcimi Vleresim Nxitja e diskutimit Pune individ-
uale

Parashikimi:
Permbledhje e strukturuar
• E nis procesin mesimor me nje permbledhje te asaj qe eshte realizuar ne 
oret e para.
• Lideret e grupeve pershkruajne me pak fj ale menyren se si ka ecur 
menaxhimi i punes brenda secilit grup
• Nxenesit fi llojne prezantimin e projektit 
Ndertimi i njohurive:
Pefaqesuesit e secilit grup bashke me anetaret e tjere te grupit prezantojne punen e 
tyre nga ana teorike.
Prezantimi synon:
• Dhenien e informacionit
• Kujdesin qe duhet te tregojme ndaj mbrojtjes se shendetit
• Perdorimin e ushqimeve te shendetshme Bio
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• Kuriozitete te ndryshme
Perforcimi:
Vleresimi nga ana e mesuesit bazohet ne:
• Paraqitjen e materialeve ne kohen e caktuar
• Permbajtjen e materialit ne lidhje me temen e projektit
• Permbushjen e objektivave
• Paraqitjen e ideve nga ana e tyre
• Prezantimin e temes se projektit
Ora e katert:
Lenda: Biologji
Klasa: VII
Tema: Nisma e nderrmare per realizimin e nje fushate sensibilizuese per te 
mbrojtur shendetin.
Qellimi:
• Te aft esohen nxenesit ne menyre te tille qe informacioni teorik te zbatohet 
ne praktike
Objektivat:
• Te pregatiten postera te ndryshem 
• Te pregatiten fl etepalosje te cilat percojne mesazhe per mbrojtjen e shendetit
• Te kene ide te qarta ne marrjen e informacioneve brenda dhe jashte shkolles
Mjetet e punes:
• Fletepalosje
• Postera
• Materiale te ndryshme nga interneti
Struktura e mesimit:

Fazat e struktures Strategjite mesimore Veprimtarite e nxenesve Organizimi i 
nxenesve

Parashikimi Brainstorming Ndertimi i shprehive Pune me nxenesit
Ndertimi i njohurive Pune ne grupe Diskutim i ideve Pune me grupet
Perforcimi Vleresim Nxitja e diskutimit Pune individuale

Parashikimi:
E nis procesin mesimor me pyetje per diskutim:
• Cilat jane ushqimet e shendetshme dhe cilat duhen kufi zuar apo 
eleminuar?
• Detyrat qe i dalin secilit prej nesh ne menyre qe te ushqehemi shendetshem.
Nxenesit shperndajne fl etepalosje ne menyre qe te sensibilizojne komunitetin mbi 
menyren e te ushqyerit shendetshem.
Ndertimi i njohurive:
Pune ne grupe
• Nxenesit te ndare ne grupe i pasqyrojne idete e tyre ne postera dhe krĳ ime te 

ndryshme artistike duke i reklamuar ne formen e nje ekspozite.
Perforcimi:
Vleresimi
• Duke u mbeshtetur mbi punimet e realizuara nga ana e nxenesve.
• Per sjelljen e ideve kreative nga ana e tyre.
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Aspekte të komunikimit në shoqërinë shqiptare

Doriana Gogo
Shkolla “Selam Musai’ Vlorë

Abstrakt

Ky punim rreket të marrë në shqyrtim aspekte të ndryshme komunikative në shoqërinë 
shqiptare dhe mënyrën se si ato kanë ndryshuar në rrjedhën e viteve. Komunikimi i 
shqiptarëve është pasqyrë e formimit të tyre kulturor, ardhur ne formën në të cilin e shohim 
sot nëpërmjet ndikimit kompleks të faktorëve të ndryshëm sic jane ata gjuhësorë, historikë, 
gjeografi kë, poltikë dhe sigurisht socialë dhe antropologjikë.
Kjo është arsyeja përse do të përpiqemi të hedhim nje vështrim të përgjithshëm në 
karakteristikat e dallueshme të komunikimit në shoqërinë shqiptare, në të gjitha instancat e 
tĳ , duke fi lluar nga komunikimi ne grupe te vogla, ai publik, dhe me gjerë, komunikimi masiv 
mediatik.
Kjo analizë bëhet duke u bazuar tek literatura, por sigurisht edhe tek një vështrim analitik 
dhe krahasimor i realitetit shqiptar nga pasqyrimi që shohim në media dhe në komunikimin 
në jetën e përditshme.
Kjo analize e aspekteve dhe elementeve komunikativë të shoqërisë shqiptare do të na cojë 
pashmangshmërisht në studimin dhe evidentimin e faktorëve që kanë mundësuar këtë 
konfi gurim komunikativ që gjejmë sot të shpërfaqur në shoqërinë shqiptare.
Teza që do të perpiqemi të shtjellojmë është bindja se si “prerja” komunikative e shqiptarëve 
ështe rezultat i kombinimit të një sërë faktorëve qe kane determinuar partikularizmin e tĳ , 
dhe se si shqiptarët, në cdo aspekt të komunikimit të tyre, pasqyrojnë këtë partikularizëm. 
Pyetja kërkimore që shtrohet në këtë punim ështe “Cfarë nuk shkon siç duhet në menyrën 
se si shqiptarët komunikojnë sot, dhe çfarë mund të bëhet për te ruajtur identitetin tonë të 
veçantë dhe për të fi tuar aft ësi më të mira në raport me kulturat e tjera?”

Fjalë kyçe : Proçes komunikimi ,Komunikim ndërkulturor,Shoqëri,Individ,Bashkëpunim.

Hyrje

Komunikimi është ai që kostituon një shtet, një kulturë, dhe çdo institucion. Ai është 
i vetmi që mundëson percjelljen e mesazhit, difuzionin kulturor, dhe mbi te gjitha 
evolucionin e shoqërisë njerëzore. Ja se si shprehet fi lozofi  dhe akademiku Artan 
Fuga mbi rëndësinë e komunikimit në librin e tĳ  “Komunikimi ne shoqërinë masive”:
“Shoqëria nuk ështe vecse komunikimi midis individëve që e përbëjne atë. 
Komunikimi nuk mund të realizohet jashtë matricës kulturore të shoqërisë, ndërsa 
shoqëria nuk është nje substancë e ngurtë, por tërësia e komunikimeve që ndodhin 
brenda saj. Komunikimi midis anëtarëve të një kombi jep kombin, midis anëtarëve 
të bashkësisë fetare jep fenë, mes pjesetarëve të një institucioni jep institucionin… 
Pa këtë komunikim ndërindividual as kombi, as feja, as intitucionet nuk mund te 
ekzistojnë.” (Fuga, 2014: 7).
Për të ilustruar rëndësinë e komunikimit në aktivitëtin njerëzor mund të përmendim 
vetëm këtë fakt statistikor: në një studim, studiuesit kanë arritur në përfundimin 
që personat shpenzojnë mesatarisht 61% te kohës së tyre të angazhuar ne forma të 
ndryshmë komunikimi.
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1.Komunikimi: përkufi zimet dhe elementët përbërës të tĳ 

1.1-Përkufi zimet e ndryshme mbi komunikimin
Mbi komunikimin ekzistojnë një numër i pafundmë përkufi zimesh, për vetë natyrën 
e tĳ  gjithëperfshirëse dhe ndërdisiplinore, ndaj do të përpiqemi të japim vetëm disa 
prej tyre.
“Komunikimi është një proces simbolik, me anë të së cilit kuptimi ndahet dhe 
negociohet.” (J. Martin, 2008, 54)
Me fj alë të tjera, komunikimi ndodh kur dikush i jep kuptim fj alëve ose veprimeve të 
dikujt tjetër. Komunikimi është dinamik, mund te ndodhë që të jetë i paqëllimshëm 
dhe është i orientuar drejt marrësit.
Karakteristika kryesore e komunikimit është që ai ështe simbolik. Pra, fj alët që themi 
dhe gjestet që bëjmë nuk kanë kuptim në vetvete, ato marrin kuptim vetëm sepse 
njerëzit bien dakort mbi kuptimin e tyre. Kur ne përdorim simbolet, siç jane fj alët 
ose gjestikulacionet e ndryshme, ne supozojmë se njerëzit ndajnë të njëjtin sistem të 
simboleve.
Një tjetër përkufi zim mjaft  popullor dhë i pranuar botërisht mbi komunikimin eshtë 
ky : “Komunikimi është një proces në të cilin një person (burimi) duke përdorur 
sinjale dhe simbole (mesazh) kërkon t’ia transmetojë apo t’ia bëjë të njohur një tjetri 
(marrësi) një gjendje të brendshme me qëllim që të arrĳ ë një objektiv”. 

1.2- Llojet e komunikimit
Brenda fushës së aktivitetit njerëzor ekzistojne lloje të ndryshme komunikimi, që 
zhvillohen në kontekste të ndryshme. Ata janë:
Komunikimi vetvetor, që do të thotë të “komunikosh me veten”, nëpërmjet zërit të 
brendshëm të mendjes. Procesi jo gjithmone ështe i dukshëm, por ne pothuaj 
gjithmone mendojmë në terma verbal. Komunikimi ndërvetor paraprin dhe shoqëron 
sjelljet tona të dukshme.
Komunikimi diadik/ndërvetor, ose komunikimi mes dy personave. Vëzhgimet e kryera 
në mjedise të ndryshme dëshmojnë se si pjesa më e madhe e komunikimeve është e 
karakterit diadik.
Komunikimi në grupet e vogla, që karakterizohet prej faktit që shumica e anëtarëve 
mund të ushtrojnë presion mbi ata të pakicës, në mënyrë që ata të nënshtrohen, 
ne mënyrë të vetedĳ shme ose të pavetëdĳ shme. Komunikimi në grup ndikohet nga 
karakteri i liderit që ka autoritetin në grup.
Komunikimi publik, tipari i parë i këtĳ  komunikimi është pabarazia sasiore në të folur. 
Një ose më shumë njerëz ju drejtohen te tjerëve që veprojnë si audiencë. Karakteristikë 
tjetër është feedback-u i kufi zuar verbal. Por kjo nuk do të thotë që folësit veprojë në 
vakum kur u drejtohen të tjerëve. Folësit publikë kanë më shumë mundësi se sa 
komunikuesit ne grupe ose cift e, për të planifi kuar dhe strukturuar mendimet e tyre.
Komunikimi masiv, konsiston në mesazhet që i transmetohen një audience të gjerë, të 
shpërndarë në një hapësirë të gjerë nepërmjet mediave elektronike dhe të shkruara 
si televizioni, gazetat, radio, bloget, ëebsitet, librat, etj. Komunikimi masiv dallon 
nga komunikimet e tjera sepse i drejtohet një audience më të gjerë pa ndonjë kontakt 
personal mes një dërguesi dhe një marrësi. Pra, komunikimi masiv është shume më 
pak personal dhe shumë më tepër një produkt se sa llojet e tjera të komunikimit. 
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Komunikimi masiv kontrollohet nga të ashtuquajturit gatekeeper, të cilët përcaktojnë 
se cilat mesazhe duhet ti dërgohen konsumatorit, dhe cilat jo.

1.3-Funksionet e komunikimit
Argumenti më i fortë për studimin e komunikimit është roli i tĳ  qëndror në jetën 
tonë. Në një studim, studiuesit kanë arritur në përfundimin që personat shpenzojnë 
mesatarisht 61% te kohës së tyre të angazhuar ne forma të ndryshmë komunikimi.
Nevojat fi zike. Kërkimet mjekësore kanë identifi kuar një sërë rreziqesh që vĳ në nga 
mungesa e marrëdhenieve të ngushta. Studimet tregojne se izolimi shoqëror përbën 
një rrezik më madhor për sëmundjet koronare se sa faktorët fi ziologjikë si dieta, pirja 
e duhanit, shëndoshja e tepërt dhe mungesa e aktivitetev fi zike.
Nevojat identitare. “Komunikimi është e vetmja rrugë që kemi për të mësuar kush 
jemi”. (Cohen, 1997: 277)
Kuptimi qe ne kemi për veten tonë buron nga mënyra se si ne ndërveprojmë me 
njerëzit e tjerë. Pa komunikimin me të tjerët identiteti nuk do të kishte kuptim. Kjo 
mund të ilustrohet shumë mirë me djalin e egër te “Aveyronit”, i cili e kaloi femĳ ërinë 
e tĳ  të hershme pa ndonjë kontakt të dukshëm njerëzor. Pra, ne kemi një ide për atë 
se kush jemi sipas asaj se si na perkufi zojnë të tjerët.
Nevojat shoqërore. Ekzistojnë një sërë nevojash shoqërore që ne plotësojmë nëpërmjet 
komunikimit te tilla si : kënaqësia, dashuria, përfshirja, arratisja, qetësimi dhe 
kontrolli. Antropologu Goldschmidt e emërton prirjen për të plotësuar nevojat 
shoqërore si “karrierë njerëzore”.
Nevojat praktike. Komunikimi është një çelës i rëndësishëm për efektivitetin e shumë 
punëve të përditshme. Punëdhënësit e percaktojnë “aft ësine komunikative” si një 
karakteristikë kryesore tek kandidatët që ata kërkojnë.

1.4- Kompetenca komunikuese: cfare e bën efektiv një komunikues
Komunikim efektin është realizimi i qëllimit të dikujt për të mbajtur ose përmirësuar 
në menyrë ideale marrëdhëniët në të cilat ndodhet. Për të arritur në përmbushjen e 
këtĳ  qëllimi duhen pasur parasysh disa parime:
Nuk ka mënyrë ideale komunikimi. Lloji i komunikimit që rezulton i suksesshëm në një 
situatë, mund të mos jetë aspak i tillë në një tjetër. Për të qenë një komunikues i aft ë, 
ështe i domosdoshëm një farë fl eksibiliteti për të kuptuar se cila mënyrë funksionon 
më mirë në një situatë të caktuar.
Kompetenca është rrethanore. Nuk duhet të krĳ ojmë bindjen e gabuar se kompetenca 
komunikuese është diçka që një person e ka ose nuk e ka. Është më mirë të fl itet për 
nivele ose fusha kompetence.
Kompetenca është relacionale. Ajo çka bën nje komunikim të kënaqshëm ndryshon 
nga një marrëdhënie në tjetrën. Studjuesit Brent Burleson dhe Uendi Sampter kanë 
hedhur hipotezën se njerëzit me aft ësi komunikuese më të mira, janë të aft ë për të 
mbajtur miqësinë më gjatë se sa ata me aft ësi më të pakta komunikuese.
Kompetenca komunikuese mund të mësohet. Biologjia është një faktor përcaktues i 
mënyrës se si komunikojmë, por rritja e fëmĳ ës shoqërohet edhe me rritjen e aft ësive 
komunikuese.
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2.Aspekte të “prerjes” komunikative të shqiptarëve

2.1- Komunikimi në jetën e përditshme
Në jetën e përditshme shqiptarët pasqyrojnë tipare te shoqërive polikronike, 
karakteristikë kjo e vendeve lindore. Ndryshe nga kulturat monokronike, të tilla si 
ajo amerikane, ku njerëzit vlerësojnë shumë korrektësinë në orare, dhe përmbushjen e 
detyrave dhe besnikërinë ndaj orareve, shqiptarët nuk i mishërojne aspak keto parime.
Koha për shqiptarët perceptohet jo në mënyrë lineare, por rrethore, çka do të thotë 
se ata mendojnë që shume gjëra mund të bëhen njëkohësisht. Kjo konkretizohet 
shpesherë me mosrespektimin apo vonesat ne oraret e takimeve, me konfi dencën e 
tepruar qe njerëzit i lejojne vetes në cdo kontekst, apo me përparësine e detyrimeve 
personale kundrejt atyre profesionale.
Një  aspekt shumë i rendësishëm i komunikimit në jetën e përditshmë janë elementet 
e komunikimit joverbal.
Kontakti i syve, shprehjet e fytyrës, gjestet, heshtja
Shqiptarët dallohen nga nje konakt i syve shumë intensiv dhe më shumë se ç’duhet 
« konfi dencial » dhe « invaziv ». Me siguri, kjo është fryt e prejardhjes prej nje shoqërie 
rurale, te përbërë prej komunitetesh te vogla lokale ku kushdo njeh gjithkënd, dhe ku 
konfi denca dhe familjaritetin është nje kusht i pashmangshëm, dhe jo një zgjedhje. 
Gjë kjo që nuk gjen fort zbatim në qytetet e mëdha, ku kemi grupe të ndryshme, 
te komuniteteve dhe përkatësive të ndryshme fetare, rajonale e kulturore. Nëse në 
Paris ose Londër vishtirë të gjesh një person që të të « skanojë » me vështrim, në 
Tiranë qyteti është mbushur plot me njerëz të gatshëm jo vetëm të të vështrojnë 
ngultazi, por pse jo te gjestikulojnë haptazi, te leshojnë pasthirrma, madje edhe të 
thonë gjykime në zë të lartë. Kjo është një praktikë e mirëpranuar, vecanërisht tek 
grupmoshat e reja dhe adoleshentët.

2.2.- Dominimi i nivelit kontekstual kundrejt atĳ  përmbajtësor
Prioriteti që niveli relacional ka kundrejt atĳ  përmbajtësor vihet re në shumë aspekte të 
jetës, kulturës dhe komunikimit të shqiptarëve. Pikësëpari, kjo ka ardhur si rezultat i një 
shoqërie post-komuniste, tipari themelor i së cilës ishte kolektivizmi. Pra, mbivendosja 
e interesave shoqërore, kolektiviste kundrejt individualizmit. Kjo shprehet dhe në 
strukturën shoqërore të shoqërisë shqiptare, ku kemi ende rolin dominant të familjes, 
lidhjeve fi snore, dhe reputacionin ende vendimtar të fi gurës së « patriarkut ».
Pra, shqiptarët i kushtojnë më shumë rëndësi metakomunikimit (komunikim mbi 
komunikimin), se sa vetë përmbajtjes së asaj çka komunikojnë. Niveli relacional e 
klasifi kon të parën dhe kthehet në metakomunikim, ndaj nuk është aspak e cuditshme 
që pjesën më të madhe të komunikimit verbal të shqiptarëve në nivelin informal e 
përbëjnë zhargoni kryeqytetas, krahinorizmat dhe dialektalizmat, barbarizmat (fj alët 
e huaja të përdoruar në mënyrë të panevojshme dhe që nuk kane hyrë zyrtarisht në 
fondin aktiv të gjuhes shqipe), përgjithësisht amerikanizmat mes te rinjve, etj. dhe 
sigurisht shprehjet metakomunikuese te tilla si « Më dëgjo mirë kur të fl as », « Nuk e 
ke idenë kush jam unë », « Kujdes kur fl et me mua », « Degjo ketu » etj.

2.3- Simbolet dhe ritet kulturore
Shqiptarët kanë qenë dhe mbeten shumë të ndjeshëm kundrejt simboleve të tilla 
si fl amuri, apo himni kombëtar. Kjo sjellje është dëshmi e një nacionaliteti të fortë. 
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Episodi i viteve të fundit të simbolit « Autocthonous » të shpalosur në ndeshjen 
Shqipëri- Serbi dhe të shndërruar më vonë në një incident të mirëfi llte diplomatik, 
që çoi ne acarimin e marrëdhënieve dypalëshe mes dy shteteve, mund të shëerbejë 
si ilustrues i « ethes » nacionaliste, por të shprehur ne raste kompeticionesh 
ndërkombetare sportive ose muzikore, se sa ne planin politik apo ekonomik, ku 
populli shqiptar e ka gjetur veten shpesh te « blere » dhe të manipuluar politikisht, 
pa pasur mundësi të artikulojë një qëndrim të pavarur dhe të unifi kuar.
Ritet kulturore shqiptare paraqesin larmishmëri dhe autenticitet. Ceremonialitet 
shqiptare te marteses, varrimit, etj paraqesin interes shume te larte nga te gjithe 
etnografët, dhe ky origjinalitet është certifi kuar edhe nga UNESCO, në momentin e 
shpalljes se isopolifonise labe si nje monument i kulturës jomateriale botërore.
Vlerat kulturore te shqiptarëve të tilla si nderi dhe dinjiteti kanë qenë të sanksionuara 
qysh herët ne « Kanunin e Lekë Dukagjinit » dhe në kanunet e tjera. Shqiptarët 
njihen botërisht për vlera të tilla si bujaria dhe humanizmi, aq sa thuhet se ata janë 
të gatshëm të ndihmojnë edhe « armikun » kur ai është në vështirësi, vlerë kjo 
që bie ndesh me shpirtin e konkurrencës, që qëndron në bazë të shoqërisë së sotme 
kapitaliste. Pikërisht kjo ndërthurje mes vlerave të bujarisë se pakushtezuar nga 
njëra anë, dhë përshtatshmërisë ndaj konkurrencës nga ana tjetër e bëjnë karakterin 
dhe temperamentin e shqiptarëve te veçante dhe po aq kompleks. Shqiptarët janë 
korrektë, por e tregojnë korrektesën ne nivelin human dhe relacional, por lënë shumë 
për të dëshiruar ne atë profesional.
Shqiptarët kanë krĳ uar ndër shekuj një imazh me vlera të qëndrueshme sociale e 
shpirtërore të tilla si  besa, gjaku, trimëria, bujaria, nderi, që i kanë rezistuar kohës. 
Ende në shumë rajone të izoluara të vendit, aty ku ligji gjen pak terren aplikimi, ligjet 
e pameshira te gjakmarrjes gjejnë zbatim duke sjellë pasoja shkatërruese si izolimi, 
analfabetizmi, varfëria, etj. 

.2.4- Roli multidimensional i medias dhe modelet e propozuara prej saj
Mes funksioneve të shumta që mund t’i njohim medias mund të permendim këto 
kryesoret :
Së pari, të informojë qytetarët për atë çka ndodh përrëth tyre ( roli mbikëqyrës dhe 
monitorues i medias).
Së dyti, duhet të « edukojë » për sa i perket kuptimit dhe domethënies së fakteve 
(është vendimtar serioziteti me të cilin gazetarët e mbrojnë objektivitetin e tyre, 
përderisa vlera e tyre si edukatorë presupozon një këndvështrim profesionist për 
problemet që parashtrohen).
Së treti, media duhet të ofrojë një platformë për diskutimin politik publik, për të 
lehtësuar krĳ imin e opinionit publik. Ajo duhet të përfshĳ ë përgatitjen e hapësirës për 
shprehjen e mendimeve të ndryshme, pa te cilin nuk ka kuptim nocioni i konsensusit 
demokratik.
Së katërti, funksioni i medias është roli investigativ apo i « qenit rojë » të qeverisë, 
ne rastet e shkeljeve ligjore te insitucioneve dhe organeve me kompetencë publike.
Së pesti, media në shoqëritë demokratike shërben si një rrugë për avokatinë e 
pikëpamjeve të ndryshme politike. Partitë politike e shoni median si një rrugëdalje 
për të artikuluar politikat dhe programet e tyre tek nje audiencë masive, ndaj dhe 
media duhet të jete e hapur për ta. Disa media, kryesisht në sektoin e shtypit, do t’i 
bashkohen aktivisht njërës apo tjetres parti në kohëra të ndjeshme, siç janë zgjedhjet. 
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Sipas këtĳ  funksioni të fundit, funksioni avokator i medias mund të shihet edhe si 
një funksion bindës.
Por këto funksione të medias jane thjesht në nivelin teorik dhe idealist. Mediat 
shqiptare, me brishtësinë dhe imperfeksionin që i karakterizon, vështirë se mishërojnë 
misionin e vet komplet dhe te realizuar në tërësine e vet. Natyrshëm, duke qenë 
pasqyrë e vetë shoqërise shqiptare, ato mishërojnë vetë problematikat që shoqëria 
shqiptare e pas viteve ’90 mbart brenda vetes. Pikësëpari, një pjesë e madhe e tyre 
janë të politizuara, pra të manipuluara politikisht nëpërmjet interesave të ngushta 
ekonomike apo presionit fi nanciar apo ligjor. Mediat në Shqipëri vështirë se gëzojnë 
fuqinë dhe pavarësinë e nevojshme për te zhvilluar në liri të plote misionin e vet 
informues dhe investigues. 

                    3.Faktorët e ndryshëm qe kanë formësuar modelin komunikativ të 
shqiptarëve

3.1- Gjuha shqipe: faktorët gjuhësorë
Shqiptarët fl asin një gjuhë te vecante. Shqipja, si rralle në kontinentin europian, 
nuk bën pjesë në asnjë prej tre grupimeve të mëdha të gjuhëve kryesore evropiane: 
grupimi latin, ai gjermanik dhe sllav, por bën pjesë në grupimin e vecante te gjuhëve 
indoevropiane, me dallime te theksuara fonetike, morfologjike dhe gramatikore 
prej gjuhëve të tjera te Gadishullit Ballkanik dhe me gjerë. Bërthamen e leksikut te 
shqipes e përbën shtresa e lashtë indoevropiane.
Me shtresë vetjake apo autoktone do te kemi parasysh leksikun me origjinë nga 
vetë shqipja, si gjuhë amtare dhe kombëtare, e cila sipas mendimit të shumices se 
gjuhëtarëve, vjen me origjinë nga ilirishtja.
Ky gur themeltar i identitetit shqiptar ka qene në shekuj baza e rezistences kulturore 
të popullit shqiptar përballë rrezikut të imponimit dhe shfarosjes së diktuar nga 
pushtuesit e ndryshëm përgjatë kursit të historisë, pikësëpari kundrejt pushtimit të 
gjatë otoman prej gati 5 shekujsh. Mendimi shqip është levruar dhe shkruar shumë 
herët në veprat e Gjon Buzukut dhe bashkohësve të tĳ , dhe pati kulmin e zhvillimit 
të vet përgjatë Rilindjes Kombëtare, ku kërkimi i këtĳ  identiteti dhe mëvetësie coi në 
fi toren e Pavaresise në 1912.
Por vlen të theksohet që shtresa vetjake e shqipes nuk është pjesa e vetme përbërëse 
e saj. Pjesa tjeter është pjesa e siguruar nëpërmjet huazimeve prej gjuhëve të tjera 
si latinishtja, greqishja, dhe më vonë turqishtja, anglishtja, etj. Ky eshte nje proces i 
natyrshëm pasurimi për çdo gjuhë në botë, dhe nuk duhet të mendohet se huazimi e 
« varfëron » gjuhën. Përkundrazi, për aq kohe sa ne shmangim huazimen e kota, jo të 
nevojshme, por përdorim vetëm ato vertetë të nevojshme dhe të pazevendesueshme, 
per shkak të natyrës se tyre ndërkombëtare, nuk bëjmë gjë tjetër vecse kontribuojme 
ne rritjen e kapaciteteve shprehëse te gjuhës sonë. Por e veçanta është se shumë 
fj alë te huazuara si psh nga turqishtja perdoren prej nesh vetëm me konotacione 
te caktuara sic na dimonstron edhe « Fjalori i orientalizmave në gjuhën shqipe » i 
T. Dizdarit botuar ne 2005 ( ‘bej sehir », « bej hallall », « matrapaz », « pazarllëk », 
« dallaveraxhi », etj.). Kjo eshte deshmi e inteligjencës së veçantë intuitive të 
shqiptarëve, që arrĳ në të « njohin » fj alëformimin e huaj dhe për ta perdorur atë për 
të shprehur një koncept negativ, me nje konotacion më të theksuar dhe ngarkese 
emocionale. Sigurisht, bashkë me këto orientalizma, shqiptarët kanë përvetësuar 
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dhe shume sjellje dhe psikoza « orientale », karakteristike e vendeve lindore, por me 
aderimin gjithnjë e më të madh drejt Europës, shpresojme qe keto të fundit të jenë 
drejt venitjes. Identitetin e vet properendimor shqiptarët e kanë treguar qysh herët 
ne perzgjedhjen e alfabetin zyrtar latin kundrejt atĳ  arab ne Kongresin e Manastirit 
ne 1908. Nje mbrojtje dinjitoze te kësaj teze bën edhe kolosi i letrave shqipe Ismail 
Kadare në sprovën e tĳ  « Identiteti evropian i Shqiptarëve » ku rreket te identifi koje 
pozitën e saktë te shqiptarëve ne dualitetin Lindje/Perëndim dhe Islamizëm/
Krishtërim.

3.2-Si kane ndikuar pushtimet dhe “fati” historik i shqiptarëve
Sundimet e gjata të pushtuesve kanë diktuar jo vetëm vlera të caktuara kulturore, 
por edhe praktika te caktuara komunikative. Pikësëpari, pushtimet e gjata i kanë 
detyruar shqiptarët të zhvillojnë ndjenjën e humanizmit mes tyre, ardhur kjo si një 
domosdoshmëri mbĳ etese dhe ekzistence. Fakti që Shqipëria përgjatë pushtimit 
te gjatë pesë shekullor otoman, nuk ishte tjetër vecse një provincë e largët e keq 
administruar, dhë vështirësisht e kontrollueshme ka pasur dy anët e saj të medaljes. 
Nga njëra anë ka lejuar eksiztencën dhe lindjen e ligjislacioneve dhe statuteve 
Kanunore ëe Malësitë Shqiptare ku juridiksioni i Portës se Lartë e kishte të veshtirë 
të depërtonte, duke vaforizuar në këtë mënyre “autonmine” dhe krĳ imin e një 
mendësie “vetëqeverisjeje” që mund të ilustrohet me fi gurat më të rëndësishme 
ikonike të asaj periudhe si Skënderbeu, Heroi Kombetar Shqiptar, dhe Ali Pashë 
Tepelena, te dy fi gura të qenësishme të historisë shqiptare, por në të njëjtën kohë 
kontroverse, duke qenë se fi llimisht u arsimuan dhe i ngjitën shkallët e karrierës 
pikërisht në sistemin perandorak otomak, për të gjetur me vone çastin e volitshëm 
për t’ju dedikuar cështjes qe ju qëndronte më shumë për zemër, cështjes kombëtare 
shqiptare.. Por nga ana tjetër, të qenit nje provincë e largët e parëndësishme, e bënte 
Shqipërine të varfër e të pazhvilluar, shprehur kjo në një shoqëri te varfër feudale 
fshatare dhe ekstremisht të paarsimuar dhe analfabete. Dhe sigurisht diktati otaman 
kundrejt ushtrimit të gjuhës shqipe, apo konvertimi i dhunshëm në myslimanizëm, 
e vështirësoi akoma më shume rrugëtimin e mundimshëm të popullit shqiptar 
drejt formësimit të identitetit të vet. Kjo pati kontributin e vet ngadalësues ne 
procesin e krĳ imit të inteligjëncies shqiptare, që megjithë kontributin e vet të cmuar, 
e coi Shqipërinë drejt Pavarësise gati një gjysmë shekulli më vonë, krahasuar me 
shtetformimet e tjera kombëtare evropiane. 

3.3- Determinizmi gjeografi k dhe antropologjik
Nje pyetje fare e natyrshme është kjo: a janë ngjashmëritë komunikative mes 
shqiptarëve dhe popujve të tjerë fqinjë si grekët, italianët apo turqit, të rastësishme 
apo janë faktorë dhe kushte të caktuara që favorizojnë këto ngjashmëri? A është e 
rastësishme ngjashmëria e shqiptarëve me fqinjët ballkanikë? Sigurisht që asgjë nuk 
është e rastësishme, por janë tiparet e njëjta te modelit mesdhetar të komunikimit: 
temperament ekspresiv, implusiv, gjaknxehtë, me tone të larta, proksemikë e 
reduktuar, gjestikulacion i gjallërishëm, përdorimi i shpeshtë i pasthirrmave dhe 
onomatopeve zanore etj. Ky është ndikimi i pashmangshëm i faktorëve gjeografi kë 
dhe klimatikë në komunikim, edhe pse antropologë të shumtë kane rezervat e tyre 
për këtë, duke argumentuar që pozicioni gjeografi k dhe klima ndikojnë deri në 
një farë pike, pastaj është shoqëria dhe zhvillimi kulturor i një vendi te caktuar që 
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determinon kuadrin e caktuar  të zhvillimit ekonomik, politik, dhe rrhjedhimisht 
dhe atĳ  komunikativ.

3.4- Çfarë duhet të ndryshojë
Ajo cka duhet të ndryshojë ështe qasja jonë kundrejt komunikimit. Duhet të 
përqëndrohemi tek cilësia e asaj çka komunikojmë. Më shumë nuk do të thotë 
domosdoshmërisht më mirë. Duhet t’ rikthehemi nivelit përmbajtësor, esencial duke 
kufi zuar ekstremisht, ndikimin e presionit relacional. Në nivelin e komunikimit 
politik, shqiptarët kanw ende shumë rrugë për të bëre. Ata duhet të ndërgjegjësohen 
për efektet e komunikimit politik, duke qenë vezhgues neutral dhe shumë objektivë 
të mesazheve politike, ndërsa për sa i përket komunikimit mediatik, sfi dat janë 
të shumëanshme, për vetë rëndësinë gjithnjë e më të madhe që po merr media në 
përcaktimin e axhendës, dhe këtu mund të fl asim edhe për rolin e mediave dhe 
portaleve elektronike ku kushdo mund të behet opinionbërës, ndaj informacioni që 
ne përthithim duhet të jemi të sigurt që është i fi ltruar dhe i barazpeshuar. Në kushtet 
e një ekonomie globale ku gjithcka tenton drejt komercializmit dhe partneritetit 
global, shqiptarët duhet të dinë t’i përshtaten por njëkohësisht të ruajnë integritetin 
e tyre, identitetin e vet kombetar dhe personal. Kjo nis pikësëpari nga gjuha, duke e 
ruajtur atë  nga “bastardimi” i përditshëm që i bëhet përdorimit të shqipes në rrjetet 
sociale nëpermjet shkurtimeve, zhargoneve, amerikanizmave të panevojshme, dhe 
shtrembërimeve të qëllimshme “ndërkombëtarizuese”.
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Trajtimi në rrethana mësimore i një rasti me çrregullim të personalitetit në 
nivel emocional

MSc. Edlira Hani
Kolegji greko-shqiptar “Arsakeio e Tiranës”

MSc. Helena Lubonja
Kolegji greko-shqiptar "Arsakeio e Tiranës"

Abstrakt

Çdo fëmĳ e ka të drejtë të arsimohet në shkolla dhe të trajtohet me dinjitet. Shkolla është 
institucioni që ofron shanse të barabarta për të gjithë fëmĳ ët pavarësisht aft ësive të gjithësecilit. 
Trajtimi në rrethana mësimore, në ambientet e shkollës i rasteve me çrregullime të personalitetit 
në nivel emocional,  ka për qëllim, aft ësimin teoriko-praktik të stafi t mësimor për t’u ambientuar 
dhe miqësuar me këtë problematikë në kushtet e reja zhvillimore të mjedisit shoqëror në tërësi 
dhe atĳ  arsimor në veçanti. Duke kuptuar se ky lloj çrregullimi është një përditësi që  lidhet 
jo vetëm me historinë individuale të nxënësit dhe strukturat e tĳ  të brendshme, por edhe me 
kulturën bashkëkohore moderne, etikën e entiteteve dhe organizimin shoqëror, arrihet në 
dobinë shoqërore në përgjithësi. Duke kuptuar se  si pasojë e egocentrizmit, nxënësi tenton 
të interpretojë realitetin bazuar më shumë dhe kryesisht në analizën e perceptimeve se sa në 
konkluzionin konceptual, dhe se tek ai disa mënyra irracionale të të menduarit bëjnë pjesë në 
zhvillimin normal konjitiv dhe emocional, arrihet në dobinë e edukimit shkollor në veçanti. 
Trendi aktual i arsimit gjithëpërfshirës dhe formësimit të pedagogjisë të specializuar, aktualizon 
në terma të qëndrueshëm, pikërisht këtë shqetësim rilevant të edukimit arsimor. 
"Jo të gjithë njerëzit janë të aft ë të bëjnë gjëra të mëdha, por të gjithë janë të ndjeshëm ndaj tyre" do të 
shkruante poeti francez A. de Musset, çfarë do të thotë përveç të tjerash se nëse pak nuk janë 
të aft ë të bëjnë gjëra të vështira, ata janë të ndjeshëm ndaj tyre dhe pikërisht këtu fi llon puna 
më e madhe e elitave politike dhe kulturore të shteteve dhe qeverive ndaj kësaj kategorie. Këta 
individë janë njëherësh edhe testi më i fortë i çdo qëndrimi moral të një qeverie demokratike. 
Ata kanë vetëm një ëndërr, vetëm një dëshirë themelore, vetëm një shpresë shoqërore: të mos 
harrohen dhe diskriminohen, të mos rrënohen shpirtërisht dhe moralisht, të mos përbuzen 
dhe izolohen, të mos çmenden nga mungesa e perspektivës dhe përkrahjes shoqërore, por të 
ndihmohen dhe mbështeten si qenie normale njerëzore nëpërmjet punësimit dhe asistencës 
sociale, nëpërmjet shoqërizimit dhe  integrimit psikoedukativ të tyre në të gjithë spektrin 
etik të aktivitetit prodhues njerëzor, nëpërmjet motivimit dhe angazhimit të tyre në jetën e 
përditshme, nëpërmjet konsiderimit të tyre si të barabartë me ne dhe sidomos, nëpërmjet 
dhurimit të një ngrohtësie të pakufi shme njerëzore.

Fjalët kyçe: Arsimi gjithëpërfshirës, çrregullim i personalitetit, pikat e forta, PEI, grupi 
multidisiplinor.

Hyrje

"Ditën kur një fëmĳ ë kupton se të rriturit, përfshirë edhe mësuesin e tĳ , nuk janë të përsosur, 
ai bëhet adoleshent. Ditën kur ai e fal këtë, bëhet i rritur dhe ditën kur ai e fal vetveten 
pikërisht, sepse nuk është i përsosur, ai bëhet i ditur". ( A. Albert Nowlan)
Kjo maksimë cilëson se proçesi i studimit dhe përkufi zimit të punës shkencore 
rudimentale apo akademike rreth çrregullimeve në natyrën shoqërore të fëmĳ ëve 
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tanë, është një investim krejtësisht dialektik, asnjëherë i përsosur dhe që nuk mbaron 
me jetën biologjike të studiuesit.
Në të gjitha rastet, kur është fj ala, për të organizuar punën kërkimore duke fi lluar 
nga kërkimi bazë, kërkimi i aplikuar, kërkimi teoriko-eksperimental, kërkimi klinik e 
deri tek zhvillimi parakonkurues (prekompetitiv), çështja kryesore është përcaktimi 
i saktë i parimit themelor të teorisë të kërkimit, bazës teorike të argumentuar 
shkencërisht mbi të cilën më pas vendosen si tullat në një mur, eksperiencat e 
punës kërkimore dhe pa dyshim, edhe rezultatet e saj. Në këtë kontekst, baza për 
të arsyetuar, argumentuar dhe realizuar temën në fj alë, janë profi li i trashëguar 
gjenetikisht i subjektit të përzgjedhur dhe personaliteti i tĳ . Në fakt, raporti midis 
tyre, edhe pse kemi të bëjmë me një unitet dialektik, në mënyrë të fi gurshme është si 
historia e pikës së përjetshme të ujit që bie vrullshëm mbi një shkëmb shumë të fortë 
graniti. Pika e ujit (ambienti dhe në rastin tonë, personaliteti) një ditë, pas shumë 
shekujsh ndoshta, do ta thërrmojë granitin (trashëgiminë gjenetike) sado i fortë të 
duket ai, duke e ndryshuar atë. Ne, gjatë ciklit të shkurtër të jetës personale, nuk 
mund ta asistojmë në një fenomen të tillë, por në vazhdimësi mund ta konfi rmojmë 
me anë të provave se kjo gjë ndodh dhe është e vërtetë. Kjo për të argumentuar faktin 
se përse nuk jemi marrë me profi lin gjenetik të subjektit duke ia lënë atë kohës, dhe 
jemi përqëndruar kryesisht tek personaliteti dhe zhvillimet e tĳ  përkatëse.
Të gjithë emërtimet që lidhen me klasifi kimin e çrregullimeve të moshave të fëmĳ ërisë 
të hershme, pubertetit dhe adoleshencës (moshat 0-14 vjeç) si çrregullimet e ankthit, 
ato somatike, disasociative, psiko-fi ziologjike, ushqimore-nutritive, ato të humorit, 
skizofrenike, të vonesës dhe demencës mentale, autizmit, etj, kanë lidhje organike 
e të pashmangshme me gjendjet e personalitetit. Por çfarë do të thotë "personalitet" 
dhe pse duhet kuptuar ai si një parim themelor? Personaliteti, përkufi zohet në 
Wikipedia, l’enciclopedia libera si tërësia e karakteristikave psikike dhe mënyrave të 
sjelljes që përcaktojnë thelbin e ndryshimeve individuale në diversitetin e konteksteve 
shoqërore ku një individ zhvillohet, ndërsa Eysenck (1953) e përkufi zon atë si një 
organizim pak a shumë të qëndrueshëm të karakterit, temperamentit, intelektit dhe 
cilësive fi zike të një individi, pra, si organizimin që përcakton shkallën e përshtatjes 
së tĳ  me ambientin.
Personaliteti, pavarësisht pjellorisë së madhe të teorive psiko-dinamike, kalon nëpër 
këto faza:
1-Fëmĳ ëria e hershme.
2-Ndërprerja e gjirit ose kapërcimi i varësisë nga të ushqyerit me qumështin e nënës.
3-Pavarësia kinetike.
4-Faza e pjesëzës mohuese "JO" (që korrespondon me fi llimin e qëndrimeve opozitare 
të fëmĳ ës ndaj vendimeve të prindërve apo më të rriturve).
5-Shoqërizimi fi llestar (fi llimi i shkollës).
6-Puberteti (fi llimi i interesit për funksionet e gjenitaleve dhe koopulimin).
7-Adoleshenca.
8-Identiteti i maturuar (pranimi i fi gurave simbolike të shoqërisë, rritja e aft ësisë 
për të modifi kuar shkallën e njohjes dhe sjelljen vetiake brenda vlerave të  grupit- 
"learning curve" dhe kundërshtia për hir të eksperiencave dhe emocioneve te reja).
9-Jeta në moshë të pjekur.
10-Pleqëria.  
Kjo panoramë e shkurtër, i mëshon faktit se sa e vështirë dhe aspak e zakonshme 
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është të konstatosh, të diagnostifi kosh, të kurosh dhe të motivosh një individ të 
çrregulluar në personalitet, në një kohë që harta e këtyre lloj çrregullimeve bashkë 
me gjithë implikimet e rekordeve gjenetike, shoqërore-historike, kulturore-etike, 
morale të individit në një interval të caktuar kohor, pra, me gjithë spektrin mjedisor 
dhe ambientin, (Kernberg,  1987) i ngjan një qielli polar me një numër të pafund 
yjesh dhe konstelacionesh që duket sikur janë fare pranë e mund t’i prekësh me dorë, 
por në fakt janë vite drite larg. Në rastin tonë çrregullimi i personalitetit, pas një 
hulumtimi të gjatë me argumentet teorike dhe eksperiencat e ngjashme të kolegëve 
të tjerë, rezulton të përfshihet në llojin e çrregullimit "borderline" të personalitetit 
ose "il disturbo borderline di personalita-borderline personality disorder BPD" të 
shprehur qartë me çrregullimin e konfi gurimit emocional, thënë ndryshe: disturbed 
recognition of the emotions. (Vignati, 2002) Po çfarë është çrregullimi borderline, "në 
kufi ", i personalitetit? Përse ky lloj çrregullimi që konstatohet me vështirësi në jetën 
e përditshme të entitetit familjar dhe jetën shkollore të individit, (edhe pse shprehet 
me çrregullimin e konfi gurimit emocional), ka një përhapje dhe virulencë jo të vogël?
Në fakt, ka mendime të ndryshme rreth natyrës së tĳ  neurobiologjike dhe konjitive-
sociale. Në kuptimin klasik, ky çrregullim karakterizohet nga zhvillime emocionale të 
befasishme dhe variabël që përshkruhen sintetikisht si patologji e karakterizuar nga 
paqëndrueshmëri e humorit, e marrëdhënieve ndërpersonale, e imazhit të vetvetes, e 
identitetit dhe sjelljes, pra, është anomalia më e përgjithshme në perceptimin e vlerës 
personale nga ana e individit. Ideja fi llestare u referohej pacientëve me personalitet 
që funksiononte "në kufi jtë" e psikozave. (Ainsworth & Blehar & Waters & Wall 
1978). Sot ky përcaktim konsiderohet më i afërt me konceptin teorik të "organizimit 
borderline" që i referohet edhe çrregullimeve të tjera të personalitetit, ndërsa ajo për 
të cilin po fl asim, është një kuadër më i veçantë apo në perifetitë e depresionit. Pra, sot, 
në këtë lloj patologjie, konsiderohet vetëm një lloj ndjenje që në terma të përgjithshme 
thirret: frika e braktisjes. Pra, subjektet vuajnë ndjesinë e rrënimit të besimit tek vetja 
e tek të tjerët, duke rënë kështu në sjellje vetëshkatërruese që ndikojnë në raportet 
e tyre me personat e afërt dhe mjedisin shoqëror. Gjithashtu, tek pacientët e prekur 
vërehen herë pas here lëkundje të gjykimit për ekstremet (polaritetet) e kundërta, 
pra, ata mendojnë kryesisht "bardhë e zi", janë shpesh në gjendjen e shkëputjes 
konjitive duke i klasifi kuar gjërat dhe fenomenet si kundërvënie p.sh. si mik ose 
armik, si dashuri ose urrejtje, si adhurim ose blasfemi, etj. (Clarkin & Yeomans & 
Kernberg, 2000)
Në fakt, ka psikologë që argumentojnë se ky lloj personaliteti amplifi kon disa 
mekanizma primitivë të mbrojtjes. Çrregullimi shfaqet rreth moshave7-15 vjeç dhe 
shoqëron individët gjatë gjithë periudhës së kalimit në moshë adulte, duke prekur 
mjedisin afektiv, konjitiv dhe sjellor të tyre. (Ellis, 1989) 
Ka rreth dhjetë elementë (por edhe më shumë) që identifi kojnë qënësinë e tĳ  në një 
individ :
1-Sforcime të dëshpëruara për të evituar një braktisje reale apo imagjinare.
2-Alternime mes gjendjeve të mbivlerësimit të idealizuar dhe zhvlerësimit të shpejtë 
të tyre.
3-Alteracione të identitetit: "kështu dhe ashtu", "jam dhe s’jam".
4-Impulsivitet që do të thotë abuzim me lodrimet, me ushqimet, me shpejtësinë dhe 
nxitimin, seksualitet i përzier.
5-Sjellje kërcënuese, të zhurmshme, por edhe heshtje kokëforta, qetësi të frikshme.
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6-Mungesë qëndrueshmërie afektive, pra kalime të shpejta nga euforia në ankth dhe 
anasjelltas.
7-Ndjesia e boshllëkut, e kotësisë.
8-Vështirësi në kontrollin e zemërimit, akteve hakmarrëse.
9-Ekspozim i shpejtë ndaj stresit.
10-Ide të çuditshme në rrethana normale ku nuk kërkohet impenjim logjik. 
Ka një sërë klasifi kimesh sa i përket këtĳ  lloj çrregullimi, si çrregullimi depresiv i 
madh, çrregullimi bipolar, distimia, çrregullimi postraumatik nga stresi, çrregullimi 
somatoform, narcistik, antisocial, etj, por në rastin tonë nuk bëhet fj alë për situata të 
tilla, ndërkohë që cilësohet se për pacientë të kësaj moshe, trajtimi psikoterapeutik 
vjen pas trajtimeve individuale, konjitivo-sjellore, terapive të grupit dhe atyre 
familjare. (Ammaniti, 2002) 
Në përputhje me këtë panoramë të përgjithshme, studiues të ndryshëm rekomandojnë 
sisteme të ndryshme korrigjimi të pacientëve-fëmĳ ë me patologjinë e çrregullimit 
borderline të personalitetit, por në thelb, ata të gjithë konfi rmojnë një të vërtetë 
shkencore: rëndësinë themelore të vlerësimit të gjendjes shpirtërore të pacientit 
(të historisë dhe dramës së tĳ  të zhurmshme apo të heshtur), duke ngulmuar në 
prioritetin e padiskutueshem të sistemit të komunikimit me të, pra, të ngritjes së një 
metodologjie ku njohja  e emocioneve dhe reaksioneve të pacientit duhet të përfshĳ ë 
edhe atë vetë në mënyrë të natyrshme, gati si një bisedë që ka kuptim vetëm midis 
miqsh, ku edhe pse nuk ndajmë të njëjtin mendim, edhe pse në vendin e tĳ  ne 
do të ndiheshim ndryshe, edhe pse veprimet e tĳ  duken antisociale e deri diku të 
neveritshme etikisht, përsëri ai është i ligjshëm në çrregullimin e tĳ . (Beck & Freeman 
1990). Kjo metodologji që ka në bazën e saj fi lozofi në e humanizmit profesional dhe 
përkushtimit shkencor, të jep mundësinë që nëpërmjet njohjes së thelluar të kuadrit 
të çrregullimeve si legjitimë, të arrihet për pasojë, në monitorimin dhe menaxhimin 
e situatës në mënyrë po aq legjitime, të arrihet në perceptimin dialektik dhe aspak 
skolaresk apo mekanik të përfaqësimit të pacientit në mjedis, të arrihet në gjetjen 
e modaliteteve të sjelljes së njëvlershme përballë gjendjes së vuajtjes dhe dramës. 
(Bergeret, 2002)
Në këtë kontekst, cilësohet se ndodh shpesh që familjarët e pacientëve borderline 
në trajtim, manifestojnë në lidhje me terapinë, pritshëritë për ndryshime dhe 
"shërim" të shpejtë, gati të menjëhershëm. Është tejet e rëndësishme të kuptohet se 
çdo ndryshim (veçanërisht kur është fj ala për ndërhyrje radikale) mbart me vete 
rrezikun e provokimit të një frike të re, frikës së dështimit profesional e prandaj 
është e nevojshme të procedohet me kujdes, durim, kohë të gjatë dhe dashuri që 
frikës me natyrë klinike të pacientit mos i shtohet artifi cialisht frika e studiuesit. 
(Gunderson, 2003)

Përshkrimi i rastit konkret

Le të zbresim në nivelet konkrete të rastit të trajtuar. Përpara se të vendosnim mbi 
oportunitetet e ndërhyrjes konjitivo-sjellore (komportamentale), bëmë një vlerësim 
të përgjithshëm sjellor të rastit. Dyshonim në fakt, se fëmĳ a J.Ç. nuk paraqiste 
çrregullime të personalitetit të tipit "borderline" dhe asnjë iracionalizëm të lidhur 
me frikën, në kuptimin që shprehjet e tĳ  mund të ishin vetëm të çastit dhe rastësisë 
sjellore. Pra, mendonim se kishim të bënim me një stad tranzitor emocional të 
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sensibilizuar së tepërmi dhe në mënyrë artifi ciale nga vëmendja e tepruar e prindërve 
dhe të rriturve rreth tyre. 
Atëherë ndoqëm këto momente për sqarimin diagnostik:
-Biseda të hollësishme me nënën e subjektit dhe disa të afërm të tĳ , përfshi këtu edhe 
të atin e divorcuar.
-Biseda të planifi kuara me subjektin në disa mjedise: shkollor, familjar dhe 
jashtëshkollor, ku subjekti trajtohej si një individ normal dhe me shumë ngrohtësi e 
mirëkuptim.
-U realizua administrimi i të dhënave për shkallët e vlerësimit dhe disa teste 
profesionale, 
vëzhgimi, jo pa vështirësi, i sjelljes së prindërve (prindit) në kontekstin familjar,
regjistrimi i kapacitetit vetëmonitorues të subjektit për veprimet  e tĳ  emocionale 
dhe gjykimet në raste dhe situata të ndryshme, vizatimi i mendimeve të prindërve 
(prindit) kryesisht për ngjarjet e lidhura me ankthin apo frikën e fëmĳ ës, për aq sa 
ata kishin konstatuar, mbledhja e informacionit edhe për rolin e prindërve (prindit) 
në origjinën e çrregullimit për të zbuluar sjellje të gabuara dhe jo etike nga ana e tyre.
-Filluam të këmbëngulim që prindërit (prindi) të mësohej ta konsideronte fëmĳ ën jo 
si një objekt muzeal apo si një personazh të adhuruar egocentrizmi, por ta shikonte 
nga optika jonë profesionale.
-U realizua strukturimi i qëllimeve të ndërhyrjes, mbledhja e të dhënave të 
hollësishme për mjedisin ku verifi koheshin reaksionet emotive të frikës e më gjerë, 
individualizimi paraprak i modeleve të mendimit që ai refl ektonte në fi llim dhe gjatë 
çrregullimit, përshkrimi (nga këndvështrimi i vetë fëmĳ ës) i konseguencave që sillte 
sjellja e tĳ  tek të tjerët, ripërcaktimi i qëllimeve të ndërhyrjes mbi bazën e të dhënave 
të reja, ndërtimi i skemës së gjendjes evolutive dhe inventari i ideve irracionale apo 
tablove më të spikatura.
-Organizuam shkëmbimin e informacionit të konfi rmuar me panelin psikoterapeutik 
(psikologun, mentorin, përfaqësues të metodologjisë të gjithëpërfshirjes) për të 
konkluduar çfarë mendonin ata për rastin në fj alë, si i komentonin ata emocionet 
negative dhe shmangiet sjellore nga niveli normal, korelacionet midis sjelljes së 
subjektit dhe sjelljeve të prindërve, etj.
-Me psikologun, i kushtuam rëndësi, trajtimit objektiv të koncesionit dikotomik 
të emocioneve të rastit në fj alë pra zgjerimit të fj alorit emotiv të tĳ  në funksion të 
konsiderimit edhe të kushteve emotive të ndërmjetme (sipas modelit A-B-C).
-Në kontekstin e mësipërm, u ndërtua baza konceptuale e punës së përbashkët 
që konsistonte në krĳ imin e shembujve përmirësues të vizatimit dhe animacionit 
standard si vizatime, postera, fumetë, fi lma vizatimorë, lojra të ndryshme grafi ke, 
etj.
-Insistuam në depërtimin në botën e brendshme të tĳ  nëpërmjet modelit që e 
klasifi konte frikën dhe çrregullimet si "banditë dhe njerëz të këqinj.
-U munduam të përdornim edhe një "teatër kukullash" të improvizuar, për të parë 
reagimin e subjektit në kushtet e të menduarit "me zë të lartë".
- U munduam më tepër të krĳ onim histori dhe shembuj impersonalë për të korrigjuar 
situatat patologjike të subjektit, se sa të sulmonim drejtpërdrejt idetë irracionale apo 
deformimet konjitive të tĳ .
-Kemi përdorur edhe të ashtuquajturin "role-playing" duke i ofruar subjektit role 
të ndryshme që ai dëshironte për të shprehur anët pozitive të personalitetit të tĳ , 
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por jo teknikën e re të quajtur: "rational-emotive imagery" (teknikë që konsiston në 
detyrimin e fëmĳ ës të përsëritë në formë verbale, mendimet racionale të përfi tuara 
nga seancat e mëparshme). (Beck & Emery 1998) 

Evidencë për analizën e sistematikës së përdorur

Rasti në fj alë, subjekti J.Ç., ka një histori familjare problematike. Është në moshën 
8-vjeçare, i seksit mashkull, lindur dhe rritur në Tiranë, nxënës në një institucion 
arsimor jopublik. Në moshën 3-vjeçare, bëhet dëshmitar i një divorci të ashpër të 
prindërve të tĳ , çfarë do të thotë që i ati (që vinte nga një martesë tjetër e dështuar) 
ndahet me nënën e tĳ , ndoshta për arsye sentimentale apo nga paragjykime 
tradicionale. I ati klasifi kohet si një tip autoritar dhe deri diku paranoid, ndërsa 
nëna, si një grua thellësisht e përkushtuar në rritjen e fëmĳ ës dhe me eksperienca të 
vështira në emigracion në mjedise shërbimi jo shumë mikpritëse (çfarë do të thotë, 
me ngarkesë negative në mekanizmat e saj të autokontrollit emocional). Në këto 
kushte, subjekti ka përjetuar skena jo të zakonshme familjare me grindje, nervozizëm 
kronik, dhunë verbale, dhimbje, mungesë mirëkuptimi dhe qetësie, ankthe apo frikë 
nga abuzime të mbetura në potencial, etj. Pra, një situatë dramatike që padyshim la 
gjurmë në zhvillimet e tĳ  fi ziologjike, psikologjike, funksionet konjitive, zhvillimin 
motorik, funksionet sociale dhe më pas në ecurinë e tĳ  në mësime.
Nga të dhënat e grumbulluara si pasojë e  PEI-t të subjektit dhe gjithë kuadrit të 
ndërhyrjes së individualizuar që përfshin evidencën (analizën) për rastin, përmbajtjen 
e ndërhyrjes në terma profesionale dhe pjesën teorike argumentuese (shiko më lart), 
cilësojmë në mënyrë të veçantë këtë kronologji të veprimeve korrigjuese, në harmoni 
sinkretike dhe korelacion me vëzhgimet e planifi kuara, standardin e vlerësimit të 
rastit, pyetësorit të aft ësive dhe vështirësive dhe pjesës tjetër të dokumentacionit:

Vlerësimi (Diagnoza funksionale)

-Vështirësi në gjetjen e fj alëve për shprehjen e pavarur të mendimeve: u aplikuan 
metodat e të menduarit me "zë të lartë", leximi intensiv dhe përsëritja, aktualizimi 
me animacion.
-Nuk i pëlqen të marrë pjesë në diskutime: u aplikuan shoqërizimi i detyruar, 
provokimi i situatave që kërkojnë përgjigje, bashkëshoqërimi në kohën e lirë me 
nxënës të mirë, dialogu dhe kontakti fi zik me personifi kimin e simboleve të tĳ .
-Nuk mbaron detyrat me shkrim në kohë: u aplikuan metoda e "ndëshkimit" simbolik 
dhe shpërblimit, iu dha më tepër kohë se sa ishte e nevojshme, matja e kohës aktive 
dhe këshillimi, krahasimi me mënyrën se si e shfrytëzonte kohën nëna e tĳ  dhe disa 
të afërm. 
-Ngathtësia dhe prirja për inaktivitet sportiv: u aplikuan lëvizjet aerobike dhe loja 
me top, imazhe e spote të sportistëve të mëdhenj dhe elementëve vizivë, vizitë në 
Gym dhe korsitë e vrapimit "feet",etj. 
- Vështirësi në ndjekjen e sekuencave të abstragimit dhe organizimit: u aplikuan 
aktivizimi i shkrimit në dërrasë, nxitja e shkrimit kursiv, grupet e diskutimit të 
lirë me pjesëmarrje të detyruar, ndarja e detyrës në pjesë, leximi dhe komentimi i 
gjëegjëzave.
-Vështirësi kujtese: u aplikuan mësimi i sforcuar për rregullimin e orës, orientimin 
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me busullën, paraqitja e situatave mësimore me sa më shumë shoqërizim, përdorimi 
i mësimit të balancuar të teksteve të këngëve, vjershave dhe pasazheve letrare për 
fëmĳ ë, u lejua të mësojë përdorimin e makinës llogaritëse dhe telefonit mobil, u 
insistua në përdorimin e vizatimit për të krĳ uar dhe fi ksuar koncepte të ndryshme 
gjuhësore apo shkencore.
-Çrregullime të vëmendjes: u aplikuan metodat bashkëkohore të këshillimit me 
detyrim që do të thotë, edukimi me monitorim i respektimit në mënyrë strikte i 
orarit të veprimeve shkollore dhe atyre në familje, thjeshtimi i stimuluar i detyrave 
të shtëpisë, identifi kimi i hapësirave ku subjekti paraqiste interesim të madh 
në përpjestim të drejtë me nevojat, iu krĳ uan kushte për eksplorimin e mjedisit 
jashtëshkollor në funksion të forcimit dhe angazhimit të kujtesës logjike.
-Forcimi i marrëdhënieve të afeksionit nëpërmjet kontaktit fi zik: u aplikuan disa 
metodologji si: vendosja në qendër të trajtimit të individualizuar e kontaktit me sy 
para fi llimit të pyetjeve apo debatit, aprovimi i kontrolluar i mbështetjes në gjoks, 
përkëdheljeve dhe lojrave me bazë prekjet trupore apo mbërthimet, edukimi për 
trajtimin e bazës materiale mësimore-didaktike me dashuri dhe kujdes higjienik, etj.

Rivlerësimi

Evidentimi i individualitetit dhe në veçanti i rezervës së potencialeve pozitive të 
subjektit: u aplikua ruajtja e detyruar e krĳ imeve personale dhe arritjeve mësimore 
të dokumentuara në funksion të aktivizimit të talenteve të tĳ  akoma në gjendje 
recezive, u stimulua fantazia nëpërmjet fumeteve, animacionit dhe librit me tregime 
imagjinare për fëmĳ ë.

Përcaktimi

Janë përpunuar objektivat afatshkurtër dhe afatgjatë në funksion të PEI-t dhe termave 
të studimit shkencor në trajtim.

Përzgjedhja

Mbi bazën e veçorive të personalitetit të subjektit, pra, të çrregullimit të personalitetit 
në nivel emocional, janë përzgjedhur metodat, mjetet dhe procedimi specifi k (shiko 
më lart).

Krĳ imi

Mbështetur në metodologjinë e trajtimit me ndërhyrje të individualizuar, është 
krĳ uar edhe ekipi multidisiplinar.
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Pikat e forta Pikat e dobëta

                           J.Ç mundet :
  

• Të kujdeset për veten në 
jetën e përditshme.

• Ka përkujdesjen dhe 
përkushtimin e nënës së tĳ . 

• Është i dashur, pasi krĳ on 
besimin. 

• I pëlqen të pikturojë dhe të 
këndojë. 

                               J.Ç nuk mundet :

• Të forcojë shkallën e shoqërisë me 
bashkëmoshatarët e tĳ , prandaj qëndron 
i tërhequr.

• Nuk arrin të komunikojë me shokët dhe 
shoqet. 

• Nuk arrin t'i përgjigjet pyetjes që i 
drejtohet.

• Vështirësohet të lexojë dhe të shkruajë.

Realizimi
Një nga shtyllat e studimit dhe trajtimit të rastit, është konsideruar bashkëpunimi 
intensiv me mjedisin familjar ku spikatin mbledhja e informacionit edhe për rolin e 
prindërve në origjinën e çrregullimit, për të zbuluar sjellje të gabuara dhe jo etike nga 
ana e tyre, vëzhgimi i sjelljes së tyre në kontekstin familjar dhe angazhimi dypalësh 
për të korrigjuar defektet psiko-etike të subjektit (Hamzallari, 2015).

Konkluzione dhe rekomandime

Gjatë trajtimit të rastit J.Ç. u përft uan rezultate dhe njohje gnoseologjike me rëndësi, 
por edhe rezultate të prekshme në rrafshin informal d.m.th. në përmirësimin e jetës 
afeksonale dhe shoqërore të fëmĳ ës. Trajtimi nxori në pah, rëndësinë e metodologjisë 
të përzgjedhur, mjeteve të përdorura për arritjen e objektivave, rëndësinë e 
modaliteteve për valorizimin e ecurisë dhe fi nalizimit të studimit. Në këtë kontekst, 
u arrit të identifi kohej me sukses lloji i çrregullimit të personalitetit, përfshirja në këtë 
çrregullim edhe e nivelit emocional si treguesi themelor i shfaqur dhe i domosdoshëm 
në fi llim të kërkimit. U arrit shkalla e bashkëpunimit dhe konformizmit etik me 
familjarët e subjektit dhe rrethin e shokëve e miqve të afërt. U specifi kuan, mbi bazën 
e argumentimit teorik dhe vëzhgimeve konkrete, veçoritë identitare dhe individuale 
të rastit, gjithmonë në funksion të ndërhyrjes së suksesshme në botën psiko-motore 
dhe konjitivo-sociale të tĳ . Mbi të gjitha, konstatohet me kënaqësi, një ndryshim në 
sjelljen e fëmĳ ës, një përqasje më e plotë e tĳ  me mjedisin dhe vetveten, sidomos kur 
është fj ala për të përkufi zuar shpërfaqjen emotive në raportet unë-ti, unë-ju, unë-ata, 
ju-unë, ju-ata dhe ata-ata si edhe në qëndrimet sociale brenda mjedisit shkollor. 
Duhet durim dhe shumë dashuri në trajtimin e subjektit dhe ëndrrave e fantazisë 
së tĳ , për të shmangur me vendosmëri, nga njëra anë, të fi ksuarit pas "katastrofës" 
që shpesh ushtron trysni mbi mentalitetin e prindërve, dhe nga ana tjetër, për të 
ndaluar frymën e represionit dhe diskriminimit ndaj vetë subjektit dhe devalorizuar 
simbolet e zgjedhura prej atĳ  vetë.      

Bibliografi a

-Ainsworth, M. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patt erns of att achment: A
psychological study of the strange situation. Oxford, England:  Lawrence Erlbaum.



70 

-Ammaniti, M. (2002). Manuale di psicopatologia dell'adolescenza. Milano.
-Beck A.T., Emery G. (1998),  L’asia e le fobie. Astrolabio. Roma.
-Beck A.T., Freeman A. (1990), Terapia cognitiva dei disturbi di personalita. Mediserve. Milano.
-Bergeret, J. (2002).  La personalità normale e patologica. Le strutt ure mentali, il caratt ere, i sintomi, 
Cortina Raff aello, Collana Psicologia clinica e psicoterapia.
-Clarkin, JF. & Yeomans, FE. & Kernberg, OF. (2000).  Psicoterapia delle personalità borderline, 
Cortina Raff aello, Collana Psichiatria psicoterapia neuroscienze.
-Ellis,  A. (1989). Ragione ed emozione in psicoterapia. Astrolabio. Roma.
-Eysenck, H. (1953). The structure of human personality, London.
-Gunderson, J. (2003). La personalità borderline. Una guida clinica. Milano.
-Hamzallari, O. (2015). Pedagogji e specializuar. Tiranë.
-Kernberg, OF. (1987). Disturbi gravi della personalità, Bollati Boringhieri, Torino.
- Vignati R. (2002). L’insostenibile tratt amento. Appunti sulla psicoterapia del paziente con disturbo 
borderline di personalità. Psiconline.it, 05.05.2002. 



71 

Alergjitë e stinës dhe rëndësia e njohjes me to

Teuta  Sina
Shkolla e Mesme e Bashkuar “ Mustafa Matohiti”Patos

Eriselda Ndoni
Shkolla 9-vjecare “Hiqmet Buzi” Kallm i Madh Fier

Abstrakt

Puna e alergologut është prezantimi dhe njohja me alergjitë e stinës, shkallën, numrin, arsyen 
e shfaqjes së këtyre alergjive. Detyrim moral i tyre është që të japin këshilla për kujdesin që 
duhet të tregojmë ndaj epidemisë së alergjisë. Informimi i popullsisë për shfaqjen, shkallën 
e vështirësisë, këshillat, mënyrën e ushqyerjes etj mund të bëhen në mënyra të ndryshme 
si: intervista, vëzhgimet, listë-kontrollet etj. Ky artikull fokusohet më shumë tek shkaqet e 
shfaqjes së alergjive, disa këshilla që duhet të ndjekim për tu ruajtur nga këto alergji, pasi 
duhet të kemi parasysh se alergjia asnjëherë nuk kurohet.
Në këtë artikull shpjegohet: Kush është detyra e alergologut; Sa është e rëndësishme 
informimi i popullsisë për alergjitë e stinës; Pse alergjia quhet epidemia e së ardhmes?; 
Cilat janë simptomat me të cilat ajo shoqërohet dhe ku dallon nga gripi i zakonshëm?; Cilat 
janë ushqimet dhe objektet shtëpiake që mund të shkaktojnë reaksione alergjike?; Cilat janë 
rekomandimet e mjekëve për të parandaluar përhapjen dhe luft imin e alergjive?.

Fjalët kyçe: alergologu; alergjitë e stinës; epidemi. 

Kush është detyra e alergologut?

Detyra e mjekut alergolog është ekzaminimi i faktorëve që shkaktojnë alergjitë e 
ndryshme në trupin njeriut.

Sa është e rëndësishme informimi i popullsisë për alergjitë e stinës ?

Me largimin e virozave gripale, tani vendin e tyre e zënë alergjitë e stinës.
Popullsia duhet të njihet me mënyren sesi shfaqen alergjitë, cilat janë faktorët  
që ndikojnë, komplikacionet dhe sesi duhet vepruar në rastin e shfaqjes së 
simptomave të para. Gjatë muajve në vĳ im poleni do të jetë prezent në ajër dhe 
ndryshimi i kushteve klimatike do të jenë shkaktarët kryesorë të shqetësimeve 
alergjike. Alergologët apelojnë se në rastin e parë të shfaqjes së simptomave të 
drejtohen te mjeku specialist, pasi ekziston rreziku i kalimit në astmë bronkiale.
Simptomat e para të personave alergjikë janë : teshtima të shumta, teshtima të 
njëpasnjëshme, kullim dhe bllokim të hundëve,  frymëmarrje e cila merret nëpërmjet 
gojës, skuqje të syve, kollë të thatë. Por alergjia mund të shfaqet edhe me njërën nga 
këto simptoma. 
Shumë persona  mund të drejtojnë pyetjen :-“A mund të parandalohet alergjia?”
Nuk mund të parandalohet sepse bëhet fj alë për kontaktin me ajrin . Tek ne ajri  është 
shumë i ndotur, por edhe faktorë të tjerë si, mënyra sesi jetojmë dhe  ushqehemi .
E rëndësishme është informimi i popullsisë për faktorët që ndihmojnë në shfaqjen e 
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alergjive dhe parandalimin e kësaj semundjeje nga shkalla më e lehtë deri në shkallën 
më të rëndë. Nëse nuk konsultohesh me mjekun specialist shqetësimet mund të 
kalojnë në bronke e më pas në mushkëri duke shfaqur astmën.

Alergji të barit dhe poleneve të tjera

Pranvera do të thotë çelje e pemëve, por për miliona njerëz që vuajnë nga alergjitë e 
pranverës gjithashtu do të thotë teshtimë, bllokimet e trafi kut, rrufë dhe simptoma 
dhe probleme të tjera. Në fi llim të pranverës fajtori kryesor është lindur era polen 
nga pemët, ndërsa në fund të sezonit bari (shpesh kullota) që fi llon të shkaktojë 
probleme. Aspekti më i keq i alergjisë së pranverës është se shenjat dhe simptomat 
shfaqen gjatë ditëve të nxehta, të thata ose me erë, kur ka shumë polen dhe myk në 
ajër.

1. Ulja e ekspozimit tuaj ndaj polenit
Ka disa gjëra që ju mund të bëni për të reduktuar ekspozimin ndaj poleneve që 
shkakton alergji:
• Qëndroni në ambiente të mbyllura në të thatë, ditët me erë. Koha më e mirë 
për të dale është pas një shiu të mirë që ndihmon për të pastruar ajrin nga poleni.
• Shmangni udhëtime dhe qëndrime më të gjata në livadhe, sidomos kur bëhet 
prerja e barit për njerëzit me alergji .
• Delegojani punën e kopshtarisë dikujt tjetër, për të shmangur çdo gjë që 
mund të bëjë që ju të qëndroni në kontakt me lule, pemë dhe livadhe (të pasura me 
kullota) dhe mund të prodhojnë alergji, shpesh lani me ujë fytyrën dhe pjesët e tjera 
të trupit të zbuluara pas ekspozimit.
• Mos lejoni kafshët tuaja te hyjnë brënda në shtëpi. Poleni ngjitet në trupin e 
tyre.
• Nëse ju punoni jashtë, vishni një maskë pluhuri.

2. Kushtoj vëmendje të veçantë kur ka shumë polen

Shenjat dhe simptomat e alergjisë sezonale mund të rriten kur ka shumë polen në 
ajër. Këto hapa mund të ndihmojnë në uljen e ekspozimit ndaj poleneve:

• Kontrolloni në internet për parashikimet e polenit  dhe nivelet e alergjive qe 
shkaktohen nga kullota dhe bimë të tjera (e periudhës së lulëzuar të varieteteve të 
ndryshme të ndryshimeve të polenit në fusha të ndryshme).
• Nëse ju presin nivele të larta të polenit në ajër, fi lloni të merrni medikamente 
alergjie para se të shfaqen simptomat.
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• Mbyllni dyert dhe dritaret gjatë natës, ose në çdo kohë tjetër, kur nivelet e 
poleneve janë të larta.
• Shmangni aktivitetet në natyrë në orët e hershme të mëngjesit, kur nivelet e 
poleneve janë më të larta.

Pse alergjia quhet “Epidemia e së Ardhmes”?

Alergjia, sëmundje e cila po përparon me hapat më të shpejta e jo fort 
të dukshme ,quhet ndryshe dhe “Epidemia e së Ardhmes”. Studimet 
e shumta të eksperteve të ndryshëm të kësaj semundjeje theksojnë 
se rastet e alergjisë janë shtuar me ritme të shpejta 20 vitet e fundit. 
Ekspertët nënvizojnë se rreziku i alergjisë në të ardhmen nuk do të vĳ ë vetëm nga 
poleni, insektet, myku, ilaçet, grami apo nga disa ushqime të konsideruara “të 
vështira”. Alergjia e së ardhmes do të jetë ajo e qumështit laktik .
Për momentin alergjitë më të përhapura janë ato të rrugëve të frymëmarrjes që prekin 15% 
të popullsisë. Alergjitë janë më të përhapura në zonat e industrializuara dhe në qytete.
Ёshtë rritur numri i shkencëtarëve që janë kundër një jete “të sterilizuar” e shumë të 
mbrojtur nga viruset e bakteret, sepse, sapo një organizëm kaq i mbrojtur përballet 
me ajrin e ndotur të qytetit çorienton sistemin imunitar. Prandaj është mirë, që 
duke fi lluar nga fëmĳ ët, të mësohen me këtë papastërti, duke fi tuar imunitet 
e duke  u stërvitur për t’i bërë  ballë alergjive të ndryshme. Ekspertët sugjerojnë 
që të shmanget sa më shumë transferimi nga zona klimatikisht të pastra në zona 
të ndotura sepse organizmi nuk është i aft ë të përballojë alergjenet e ndryshëm .
Herë pas here këshillohet të vizitohen zona me ajër të pastër në fshat apo në det. 
Në orët e nxehta është e këshillueshme të mos dalin sepse poleni qarkullon në ajër.
Me rrezik është dhe hapja e menjëhershme e dritareve në mëngjes sepse lejon futjen 
e substancave të ndryshme që mund të shkaktojnë reaksione alergjike.

Cilat janë simptomat me të cilat ajo shoqërohet dhe ku dallon nga gripi i 
zakonshëm ?

a-Një nga dallimet kryesore mes alergjisë  dhe gripit është se gripi zgjat zakonisht 1 
javë deri në 10 ditë, ndërsa alergjitë jo.
b-Mund të kuptohet shumë lehtë me anë të disa pyetjeve të parashtruara më 
poshtë:
c-Në rast se njëra nga përgjigjet ose më shumë janë Po atëherë ka shumë mundësi 
që fëmĳ a juaj të jetë alergjik ndaj diçkaje në mjedisin e tĳ .

Pyetjet:
A teshtin më shumë se normalisht? 
A i rrjedhin vazhdimisht hundët? 
A i janë skuqur apo fryrë sytë ?
A e përdor gojën për frymëmarrje ?
A ka lëkurë të irrituar? 
A ka kollë të thatë? 
Cilat janë ushqimet dhe objektet shtëpiake që mund të shkaktojnë reaksione 
alergjike?
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Me ardhjen e pranverës rikthehen tek alergjikët simptomat, si: sy që lotojnë apo që 
të kruhen, hundë që rrjedhin, të tështira, acarime dhe për rastin më të keq astma. 
Disa nga simptomat e shkaktuara nga alergjitë mund të jenë edhe prej alergjentëve 
të zakonshëm: alkooli, thumbimi i bletës apo i ndonjë insekti tjetër, pushi, ushqimi, 
poleni i luleve, bari, pemët, shkurret, pluhuri i shtëpisë, ilaçet, myshku. Shumë 
alergjikë nuk e dinë se janë të tillë deri në çastin kur trupi u kundërvepron në mënyrë 
alergjike. Në një rast të tillë njeriu duhet të shkojë të këshillohet me mjekun sepse 
ndonëse alergjia nuk mund të quhet drejtpërdrejtë  si sëmundje, simptomat që të jep 
mund të marrin përmasa dramatike. Me anë të provave në lëkurë mjeku arrin të gjejë 
ndaj kujt kundërvepron trupi. Vuajtjet e personave alergjikë pakësohen me marrjen 
e ilaçeve Antihistaminike ose në raste të veçanta kortizoni.
Ilaçet Antihistaminike mund të japin pasoja anësore si lidhje trupore, përkeqësim 
në përqëndrim dhe në aft ësi për të reaguar. Një mënyrë për kurimin e alergjisë 
është metoda e Hyposensibilizimit, më anë të së cilës injektohen në trup doza të 
vogla alergjenësh ndaj të cilëve trupi i të sëmurit kundërvepron. Hyposensibilizimi 
injektohet përgjatë disa vjetëve. Në 80 % të rasteve jep rezultat. Disa mënyra të 
thjeshta për të shmangur alergjinë: 
1. Ndryshoni ajrin e shtëpisë suaj. Mjekët këshillojnë që të pastroni çdo mëngjes 
ajrin e shtëpisë suaj, duke shmangur kështu alergjenët që mund të ndodhen aty.
2. Pastroni shpesh hundët tuaja. Ёshtë e nevojshme për të larguar mukusin e 
tepërt të hundëve sepse në të mund të jenë grumbulluar alergjenë të ndryshëm, që 
organizmi juaj i nxjerr jashtë. Për të pastruar hundët mund të përdorni ujë të kripur, 
të cilën duhet ta spruconi lehtë në hundë.
3. Konsumoni ushqime të pasura me Omega-3. Sigurisht që edhe ushqimi që 
konsumoni ka ndikim të ndjeshëm në shëndetin tuaj. Ushqime të pasura me Omega 
– 3 janë:  peshqit, arrat, lajthitë, farat e lirit.
Omega – 3 luft on alergjitë nazale. Për të trajtuar hundët e bllokuara nga alergjia, 
konsumoni pak më shpesh se zakonisht rrepat, specat djegës dhe mustardën.
4. Shmangni ushqimet që ju shkaktojnë alergji sepse organizmi është më i 
prirur të shfaqë alergji ndaj ushqimeve. 
5. Ushtroni aktivitet fi zik sepse është gjithmonë i shëndetshëm për organizmin. 
Të shëtisni në bregdet, buzë liqenit apo pranë një lumi do iu bëjë të ndiheni më mirë.
6. Përdorimi i barërave mjekësore. Studimet e shumta kanë treguar se disa 
bimë barishtore mund të veprojnë si Antihistamina. 
7. Përdorni medikamentet mjekësore. Nëse rastet alergjike janë shumë 
të shpeshta dhe ju do të ndjeheni të kërcënuara nga këto shqetësime, duhet t’i 
drejtoheni mjekut specialist dhe të merrni mjekimet e duhura. Alergjia më serioze? 
Ajo e Glutinës.
Ndërmjet alergjive ushqimore, alergjia e Glutinës është më e rënda. Ai që vuan nga 
kjo alergji për gjatë gjithë jetës nuk mund të marrë më ushqime të tilla, si: buka, 
makaronat, ëmbëlsira dhe pica. Zbulimi i ri më tërheqës i shkencës mbi alergjinë ka të 
bëjë me mënyrën se si mund të fi tosh mbi alergjinë duke shtuar morinë e ushqimeve 
të konsumuara. Të vegjëlit me alergji mund të shërohen duke u stërvitur për të 
ngrënë sasi të vogla ushqimi. Ky trajnim do të reduktonte rrezikun e reaksioneve 
alergjike nga ushqime të ndryshme(këtë zbulim të ri e tregojnë edhe rezultatet e para të 
një eksperimenti të bërë nga Wesley Burks në Durham)(1).Në rastin e ushqimeve është 
akoma e vështirë të gjendet një vaksinë antialergjike, kështu kjo terapi bazohet në 
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vetështimin e këtyre ushqimeve duke thyer reaksionet alergjike. Ushqime të cilat 
shkaktojnë alergji janë: kikirikët, qumështi, veza, gruri, soja apo ato me përbërje 
vajore si arrat dhe bajamet. Mënyra më e mirë për të evituar një alergji të shkaktuar 
nga ushqimet është që ato të njihen dhe të mos përdoren. Këshillë e vlefshme është 
që gjithmonë të lexohen përbërësit e ushqimeve. 

Zbulohet një molekulë �mbrojtëse� ndaj alergjisë nga ushqimet

Molekula e zbuluar nga një shkencëtar italian emërtohet interleuchina-12,(2) dhe 
është një molekulë që prodhohet normalisht nga trupi ynë, e cila mund të bëhet 
një aleat i fortë për të realizuar shmangien e alergjisë pa u detyruar të heqësh dorë 
nga ushqimet që mund ta shkaktojnë atë. Zbulimi se interleuchina-12 mbron nga 
reaksionet alergjike u realizua nga eksperimentet laboratorike të disa minj, dhe tregon 
se kjo molekulë privon shfaqjen e alergjisë nga disa lloj ushqimesh. Nga eksperimenti 
u vu re se disa qeliza të goditura nga alergjia prej disa lloj ushqimesh pushojnë 
së prodhuari këtë molekulë, ndaj dhe alergjia kthehet në gjendje të përgjithshme 
trupore. Hipotezat e ekspertëve tregojnë se duke administruar interleuchinën-12, 
reaksionet alergjike mund të mbahen në kontroll të plotë.
Kujdesi që u duhet kushtuar ushqimeve dhe alergjenëve të ndryshëm duhet të jetë 
i madh sepse mund të shkaktojë dhe vdekje. Mënyra më e mirë mbrojtëse është 
këshillimi me mjekun alergolog. 

Kur të shkojmë te mjeku alergolog

Për shumë njerëz përdorimi i ilaçeve pa recetë mund të lehtësojë simptomat e alergjive 
nga bari dhe bimë të tjera, por në qoft ë se alergjite tuaja sezonale janë veçanërisht 
shqetësuese, mjeku mund të marrë testet e lëkurës ose analizat e gjakut për të gjetur 
pikërisht simptomat që shkaktohen  nga alergenet. Kjo mund t’ju ndihmojë të 
përcaktojë se çfarë hapash duhet të marrni për të shmangur alergenet që shkaktojnë 
një reaksion alergjik. Mjeku juaj më pas mund të përcaktojë se cilat trajtime mund të 
jenë më efi kase.
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Dy specie të reja në listën e peshqëve të shqipërisë
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Abstract

In this article are scientifi cally described, morphological and bio-metric features, ecology, 
distribution, scientifi c and economic importance, status, location and time of capture for two 
new species in Albania. Also there are briefl y described some of the key data for 32 other species 
that are caught in the lagoons of Lezha Kune and Vain. The aim of this work was to study and 
listing of fi sh species for these lagoons, but two species not known until now in Albania, were 
discovered during research work, which forms the basis of this article. The research paper 
is based on the original conserved biodiversity in these lagoons, which includes species that 
do not apply to fi sheries. Based on original material gathered during a year, I have described 
34 species classifi ed in 9 orders, 17 families and 27 genus. The importance of this study lies 
in the fact that these species are not listed previously by other author and for the fi rst time, 
they listed scientifi cally highlighting two new species of fi sh within Albania. With the listing 
of these species is given a more complete confi guration and accurate fi sh diversity Kune-Vain 
lagoon. In this article, it is succinctly described fauna and fl ora of the area, hydrology, some 
physico-chemical characteristics of wastewater lagoons, and climatic features. To provide 
the requested information is scientifi c study based on research, comparative, interactive and 
laboratory methods. Referring to this resource with ecological, economic, tourist, scientifi c 
and didactic, I recommend that institutions management, research and scientifi c perform full 
investment toward a deeper study of all biological diversity of these wetlands that comprise 
the main habitat and his heart, and that have a value in preserving the diversity of irreplaceable 
national and international living species.

Fjalët kyçe: Species, morphology, Lagoon , Kune-Vain, fi sh.

Hyrje

Lagunat shquhen si zemra të ekosistemeve bregdetare me habitate shumë të 
përshtatshme për diversitet të lartë biologjik. Në këto laguna konsevohet një fond i 
gjallë natyror që veshtirë të gjendet në ekosisteme të tjera, Peshqit janë rruazorët më të 
përshtatshëm për këto ujra ku i jepet mundësia e shfrytëzimit të kripshmerisë së lartë 
e të ulët, në varësi të stineve vjetore, prandaj këto mjedise janë shumë favorizuese për 
të bërë kerkime shkencore mbi biodiversitetin.  Nga të dhënat paraprake rezultoi se 
për lagunat në përgjithësi në Shqipëri mungonjë studime shkencor të kësaj natyre, e 
në veçanti për Lagunat Kune dhe Vain të Lezhës nuk rezultoi asnjë studim i mirfi lltë 
shkencor për listimin e peshqëve të kapura në këto laguna, e për rrjedhojë, një studim 
i tillë ishte i nevojshëm si një vlerë më tepër në fushën e shkencës natyrore. Ky studim 
është rezultat i një pune kerkimore një vjëçare të realizuar gjatë përiudhës Dhjetor 
2011-Dhjetor 2012, ku janë përshkruar karakteristikat e pergjithshme dhe specifi ke 
të llojeve të peshqeve lagunor, matjet biometrike, sistematika, veçoritë dalluese, 
ekologjia e tyre, përhapja dhe rëndësia ekonomike e shkencore, statusi i tyre etj.
Punimi bazohet në fondin original të ruajtur në këto laguna. Bazuar në materialin 
original, është bërë një përshkrim i saktë e në menyrë shkencore i 34 specieve të 
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kapura në këto laguna, duke u referuar në literaturat keyesore të autorëve më të 
njohur shqiptar e të huaj. Rëndësia e këtĳ  studimi qendron në faktin se për herë 
të parë listohen shkencerisht speciet e peshqeve të sistemit lagunor Kune-Vain dhe 
statusi i tyre duke veçuar këtu dy specie të reja të kapura të cilat i shtohen për herë 
të parë listës së peshqëve të Shqipërisë. 
Nga 349 speciet e peshqëve të regjistruara në Shqiperi, sipas(Dhora, 2010), në sistemin 
lagunor Kune-Vain janë kapur, fotografuar e përshkruar 34 specie të klasifi kuara në 
9 rende, 17 familje dhe 27 gjini, nga të cilat veçojmë 2 specie të familjës Gobidae, 
pikerisht: Pomatoschistus marmoratus dhe Zosterisessor ophiocephalus, që shtohen 
për herë të parë në listën e pëshqëve të Shqipërisë, duke e quar këtë listë në 351 
specie.                                                                                                                                 
Punimi shoqerohet me foto origjinale të specieve. Këtujepet literatura e përdorur për 
qellime studimore në këto laguna. 
Për realizimin e kësaj pune falenderoj pedagogët e Fakultetit të Shkencave Natyrore të 
USH ”Luigj Gurakuqi” Shkoder, drejtuesit, ishdrejtuesit dhe specialistët e peshkimit, 
si dhe në menyrë të veçantë peshkatarët e zonës Kune-Vain, që më mbeshtetën gjatë 
gjithë kohës së kryerjës së studimit. 

Të dhëna të përgjithshme mbi sistemin lagunor Kune-Vain

Pozita gjeografi ke
  Sistemi lagunor kune-Vain bën pjesë në Ultësirën Perendimore të zonës 
Mesdhetare Fushore të Shqipërisë Veriore, buzë detit Adriaetik, midis paralelit 41o50’ 
dhe meridianit 19o40’,  5 km në perendim të qytetit të Lezhës. Shtrihet në të dy anët 
e lumit Drin në formë brezi me gjatësi 10 km dhe gjërësi 1.8-5 km, me një sipërfaqe 
2297 ha, me një vĳ ë bregdetare 16.2 km të ndara:
 1.Sipërfaqe ujore-50.4%
 2.Pyje-10.4%
 3.Sipërfaqe e përmbytur nga uji, ligatina, pellgje uji-26.6%
 4.Kanale, rrugë, ndertesa, kullota, tokë arë-8.8%
5.Plazhe-4.4%  
Masivi Kune-Vain është formuar nga veprimtaria tektonike dhe energjia e lumit 
Drin. Produktet e imëta të alternimit në formë llumrash u transportuan nga rrymat e 
ujrave dhe u vendosën në pellgun detar në Delten e lumit Drin e cila është mbushur 
intensivisht me depozitime aluvionale që u zhytën drejt detit Adriatik, ndersa në 
veri e në lindje ato kufi zohen nga zona malore me pwrbwrjw kryesisht gelqerore. 
Karakteristikat fi zike

Nr Parametrat Njesia Kune Vain
1 Gjatësia maksimale m 5800 3750
2 Gjerësia maksimale m 950 2000
3 Thellësia maksimale m 5 4.5
4 Thellësia mesatare m 1 1
5 Sipërfaqe ujore ha 250 850
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Klima

Sistemi Laguno
Kune-Vain në bazë të monografi së “Klima e Shqiperisë”ndodhet në zonën 
Mesdhetare Fushore Veriore, që dallohet për klimen e butë të kushtëzuar jo vetëm 
nga relievi i ulët, por edhe nga ndikimi i ndjeshëm i masave të ngrohta ajrore detare. 
Nga perendimi, kjo zonë është krejt e hapur, ndersa nga ana veriore dhe lindore 
është e kufi zuar nga mallet e larta të cilat ndikojnë në depertimin e masave ajrore 
me origjinë kontinentale që nëpërmjet luginave lumore zbresin deri në hapësirën 
bregdetar të Adriatikut. Kjo zonë ka potencial të madh energjie dhe diellzimi. Zgjatja 
relative e diellzimit është 57% në vit, ndersa numri i ditëve me diell është 231 ditë 
në vit. Në këto kushte, temperature mesatare mujore e ajrit ndryshon në kufi jt tepër 
të gjërë nga 6.9oC në Janar që është muaji më i ft ohtë i vitit dhe 24oC në Gusht, që 
është muaji më i ngrohtë. Temperatura mesatare vjetore e ajrit në këto zona ka qenë 
16.8oC. Me gjithë afersinë me detin, verehen dhe vlera mjaft  të ulëta të temperaturave 
minimale të ajrit që në situate të veçanta sinoptike e kalojnë kufi rin -10oC. 

Hidrologjia

Nga pikpamja hidrologjike sistemi lagunor Kune-Vain është mjaft  kompleks pasi 
në të derdhen ujra kontinentale, puse artizanale, lidhja me lumin Drin, derdhjet e 
ujrave të hidrovoreve në Ishull Shengjin e Tale. Ujëkembimi mes detit dhe lagunave 
bëhët nëpërmjet grykave të cilat shpesh mbyllen nga rëra që sjell deti. Në këtë 
mjedis krĳ ohen ekosisteme ujore me pozicione të ndermjetme mes tokës dhe ujrave 
detare si sigurues të ushqimeve me origjinë kontinentale. Ndarja funksionale e këtĳ  
mjedisi ngre në një shkallë të madhe ekologjinë kontinentale duke e bërë ate më të 
dallueshme se të tjerat. Në pjesën veriore të këtĳ  kompleksi (Kulari) dhe në pjesën 
lindore (Lymi), thellësia arrin deri në 6m e cila ka një vlerë universal në drejtimin 
dhe organizimin ihtik që në saj të stratifi kimit termik, kripmeria bie duke i dhënë 
mundësi grumbullimit të llojeve dhe masave të ndryshme të peshkut në rastet kur 
bie temperature dhe ngrĳ në shtresat e sipërme të ujit.
Drejtimi kryesor i ujrave nëntokësore është Juglindje drejt Veriperendimit d.m.th. nga 
shtrati i lumit Drin në drejtim të detit. Ujrat nëntokësore janë 0.5-1.2m, mineralizimi 
0.5-0.83%. Lagunat ndryshojnë shpesh nivelin e ujrave jo vetëm nga dita në ditë, 
por dhe dia herë gjatë 24 orëve me infl uencat e baticë-zbaticave.Regjimi hidrik i 
lagunave përcaktohet nga dendësia e procesit të ujëkëmbimit me detin, nëpërmjet 
grykave dhe kanaleve të komunikimit. Ky proces është rrjedhim i baticë-zbaticës. 
Amplitudat e nivelëve të ujrave në laguna janë shumë më të vogla se a ato të detit të 
hapur. Kjo vjen nga aft ësia e pamjaft uehme shkarkuese e kanaleve që lidhin lagunat 
me detin. Vëllimi i ujrave që grumbullohen në lagunat bregdetare nga rreshjet ka 
ecuri të kundërt me sasinë e ujit që largohet prej tyre gjatë procesit të avullimit. Kjo 
bën që nivelet e ujrave të lagunave gjatë periudhës së thatë të jenë më të ulëta, ndersa 
gjatë periudhës së lagësht ato janë më të larta. Temperatura në dimër zbret deri 1oC 
dhe në verë arrin 43-44oC. Salaniteti në dimër është 20-32% dhe në verë 65-75%.  

Habitatet

Lagunat janë sisteme më produktive të botës së gjalle me një  biodiversitet të lartë. 
Ato  përbëjnë një kompleks habitatesh të përshtatshme për praninë e një larmie 
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organizmash të gjalla. Ky diversitet i lartë biologjik i dedikohet faktoreve favorizues 
kryesisht atyre ekologo - gjeografi k. 
Në këto laguna  gjendën tipe, nën tipe e komunitete të ndryshme habitatesh si : 
1. Det – bregdet  
2. Ligatinor që përfeshĳ në grykederdhjën e lumit Drin,habitatet lumore, 
kënetore, lagunore  
3. Jo ligatinore që përfeshĳ në pyjet, shkurret, livadhët , tokat  arë. 
Aspekte fl oristike
Lagunat e Lezhës kanë një shumllojshmeri të madhe bimësh të larta që i kalojnë 250 
lloje të ndara në bime lignozë dhe herbozë. Në bimët lignozë bëjnë pjesë pyjet dhe 
shkurret, ndera në ato herbozë bëjnë pjesë bimet gramofi te. Sipas studimeve të bëra 
nga prof. dott  M.Marsimllari dhe prof. dott  A. Mullaj gjenden 277 lloje bimesh të 
ndara në 67 familje, 202 gjini nga të cilat 16 lloje janë të rrezikuara.  
Vegjetacioni ujor mbulon një sipërfaqe të rëndësishme në fundet e lagunave të 
këtĳ  kompleksi Kune-Vain. Aspektet kryesore që formojnë “livadhe nënujore” 
të lagunave janë Ruppia cirrhosa dhe Zosteria noltii. Zosteria nolti ka një përhapje të 
gjërë duke i dhënë fi zionominë kryesore “livadheve nënujore”ku mbulon 40-50% 
të sipërfaqës totale të fundeve lymore të lagunave. Biocenozat e ketyre dy specieve 
bimore përfaqësojnë burimin kryesor për prodhimin e okigjenit i domosdoshëm 
për ekzistencën e faunës ujore, strehen dhe ushqimin e kësaj faune, e sidomos për 
peshqit. 

Aspekte faunistike

Sistemi lagunor Kune-Vain dallohet për një shumëllojshmeri organimash shtazore. 
Nga gjallesat e ulta dominon Rhizostoma pulmo në muajt e nxehtë të verës takohen 
nëpër xunktha dhe ferra, përfaqësues të gjinive Colias, Gonopteris etj. Nga ortopteret 
nëpër barishtoret bie në sy karkaleci Lacusta migratoria. Buzë ujrave takohet gjinia 
Libellula e Odonatoptereve, Coleoptera si dhe gjinia Culex e mushkonjave. Në vĳ ë 
kular gjenden përfaqësues të klasës Hydrozoa. Nga crustacea dominojnë: Carcinus 
aestuarii, por nuk mungojnë Squilla mantis, Penaeus kerathurus.
Tek molusqet Zoterojnë kudo gjinitë Helix dhe Helicigona. Kudo shihen në sasi të 
mëdha guacka dykapakore ku dominojnë gjinitë Cardita, Mytilus dhe Tellina. Nga 
gastropodet zoteron gjinia Murex, por janë prezent dhe Cephalopoda si: Sepia offi  cinalis 
dhe Octopus vulgaris.
Peshqit: Lidhja e lagunave me detin nëpërmjet grykave ka krĳ uar kushte të 
përshtatshme për furnizimin e tyre me peshq të llojeve të ndryshme të cilat futen 
nëpër gjole në kerkim të ushqimit. Në sistemin lagunor Kune-Vain dominojnë qefuj, 
spalca, ngjala, levreku, shojza, aterina etj. Të gjithë llojet e peshkut që gjenden në 
këto laguna kryesisht migrojnë nga deti në lagunë dhe përbëjnë rreth 18.5% të llojeve 
të peshkut që gjenden në Shqiperi. 
Zvarraniket: Nga zvarraniket takohen kudo breshkat, gjarperinjtë dhe zhapinjtë 
ku dominojnë: Emys orbicularis, Testudo hermani, Tarentola mauritanica, Lacerta viridis, 
Pseudopus apodus, Natrix natrix, Natrix tessellata , Vipera amodytes.
Amfi bet: Në kompleksin lagunor Kune-Vain takohen Bufo viridis, Pelophylax ridibunda, 
Rana dalmatina, Salamandra salamandra, etj.
Shpendet: Në lagunat e Lezhës gjenden 196 lloje shpendesh të ndarë në: të 
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përhershem, dimeronjës,veronjës, aksidental. Prania e kolonive të shpendeve në 
lagunë tregon potencialin e lartë të biodiversitetit dhe mundesive rekreative. 
Gjitaret: Në këto laguna gjenden edhe mjaft  gjitarë carnivore, insektivore e herbivore: 
Vulpes vulpes, Lepus europaeus, Mustela nivalis, Canius aureus, Ratt us norvegicus dhe 
Lutra lutra . 

Përshkrimi i specieve të kapura

1- Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) 
Gobius reticulatus (Valenciennes, 1837) 
Gobius leopardinus (Nordmann, 1840)
Gobius ferrugineus (Kolombatovic, 1891)
Atherina marmorata (Risso, 1810)
Gobius microps microps (Buen, 1923)
Gobius (Pomatoschistus) microps (Borcea, 1934)
Emertimi shqip: 
Rendi     - Perciformes 

Familja  - Gobiidae
Gjinia    - Pomatoschistus
Gjatësia maksimale: 65 mm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, (Korrik-Gusht)
Materiali: 10 individë me gjatësi 25-45mm

Veçoritë dalluese: 
• Forma e trupit shumë e zgjatur, me gjatësi deri në 65mm, por e zakonshme 
është 30-45mm, me 40-46 (37-48) luspa në serinë anësore. Rruaza 33 (31-34).
• Zona nga koka e deri në rrezen e fundit të pendës së parë dorsal është pa 
luspa dhe ka kanale mukpze në kokë.
• Luspat e trungut janë shumë më të mëdha se ato të pjesës së përpërme të 
trupit, ndersa në pjesën e përparme të barkut ka luspa të vogla cikloide.
• Goja relativisht e madhe me dhëmbë të vegjel, të shumtë, konike, të përkulur 
nga prapa dhe të prirur në disa rreshta.
• Çarja e gojës arrin në nivelin e skajit të përparëm të syrit.
• Sytë janë të vendosur shumë lart, me formë lehtësisht ovale dhe hapësira 
interorbitale është e ngushtë (10-15% e HL.). Bebja e syrit me ngjyrë të gjelbër në blu.
• Pendët: D1 VI (V-VII); fi llon gati në gjysmën e pendës së gjoksit. Lartësia 
e saj tek mashkulli është më e ulët se e trupit, ndersa tek femra është e barabartë. 
Rrezja e dytë dhe e tretë janë më të larta. Ka tre breza të errët që alternohen me 
breza të bardhë. Në rrezet 5-6 tek mashkulli ka një njollë të errët-blu. D2 I + 9 (8-10); 
pak më e lartë se e para dhe me 4-5 breza të errët të alternaua me breza të kthjellët. 
Hapësira interdorsale është më e madhe se tëk speciet e ngjashme, me dimensionet 
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e saj sa gjatësia e diametrit te syrit. A I + 9 (8-10); fi llon në drejtimin e rrezëve 2-3 të 
pendës së dytë kurrizore dhe mbaron pak para saj. Normalisht është transparente. 
P 19-20 (17-21), shumë të zhvilluara, përfundojnë në drejtim të fundit të pendës së 
parë dorsal dhe janë me pak kolorime. Pënda barkore V, lehtësisht e pigmentuar, me 
skaje lehtësisht të zbukuruara. Penda e bishtit C, me skaje disi të rrumbullakosura 
dhe gjatësia e saj është më e shkurtër se e kokës, ka 4-7 breza të erret. 
• Ngjyrimi: Trupi me ngjyrë gri. Skajet e luspave të pajisura me kromatofore. 
Përgjatë kurrizit duken qartësisht njëra pas tjetrës 5 zona të veçuara në formë 
shale, ku e para lokalizohet në fi llim të pendës së parë kurrizore, e dyta dhe e treta 
korespondojnë me fi llimin dhe fundin e shirita të errët njeripastjetrit pendës së dytë 
kurrizore, e pesta në fund të trungut të bishtit dhe e katërta midis dy të fundit. Në 
gjatësinë anësore dukën qartë 6-7 shirita të errët njeripastjetrit ku i fundit përfundon 
në trungun e bishtit në formë çekiçi. Gjithashtu këto njolla nuk janë karakteristikë e 
kësaj specie. Në skajin e poshtëm-anësor të syrit kalon një brez i errët që përfundon 
në buzë, paralel dhe poshtë kasaj ekzistojnë disa të tilla vĳ a të shkurtëra.Tëk femra 
është e pranishme në mjekër një njollë e shkurtër e madhe në formë trikëndore, 
ndersa tëk mashkulli është më e dobët dhe më pak evidente. Ngjyrat tëk femra janë 
më pak intensive se tëk mashkulli.
Ekologjia: Në ujrat bregdetare, me rërë të cekët, në 20 m (madje mbi 60-70 m në 
dimër në Detin e Zi); hyn në ujërat e njelmëta dhe hipersaline. Ushqehet me Krustace 
të vegjël, poliketë, larva etj.Riprodhohet në pranverë dhe verë (Mesdhe); mars deri 
në mesin e shtatorit (Varna, Detit të Zi); përserit hedhjen e vezëve. Vezët, 1.0 x 0.6 
mm, nën gurë dhe guacka. Seksualisht maturohet 1 vjeç. Pjelloria 307-1,226 në 2.8-4.8 
cm. Jetëgjatësia, 2 vjet.
Pëhapja: Atlantiku lindor (Gadishulli Iberik), Deti i Zi dhe Deti Azov , gjithashtu 
Knali i Suezit dhe futur në Liqenin e Karunit, Egjipt. Në Mesdhe , i bollshëm në 
brigjet e Adriatikut,
Rëndësia: Me gjithë bollekun e ekzemplarëve, pjesa e konsiderueshme mbrohet në 
lagunë. Kjo specie dhe të tjera të ngjashme me këtë nuk paraqesin rëndësi apo interes 
ekonomik të veçantë. Mund të përdorët për gjueti sportive.
Lista e Kuqe IUCN-Statusi: E pa vlerësuar.
Referencat:Cott iglia,1980; Internet,2012.

2- Zosterisessor ophiocephalus (Pallas 1811) 
Gobius ophiocephalus (Pallas, 1811) 
Gobius viridis (Ott o, 1821)
Gobius fi lamentosus (Risso, 1826)
Gobius fi lamentosus (Risso, 1826)
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Emertimi shqip: Burdullak
Rendi     - Perciformes 
Familja  - Gobiidae
Gjinia    - Zosterisessor
Gjatësia maksimale: 24.5cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Dhjetor, Qershor, Korrik,Gusht,Shtator)
Materiali: 10 individë me gjatësi 17-21cm

Veçoritë dalluese: 
• Trupi i zgjatur paksa i shtypur, i mbuluar me luspa ktenoide të vogla 59-64 
(53-68). në rreshtin anësor. 
• Koka e madhe (trashë),e rrumbullt. 
• Goja e madhe, e pjerrët, që nuk zgjatet drejt anës së prpme të syrit.
• Nofullat të dala dukshëm. 
• Prania e shume gjeniporeve në linjën anësore e transversal dhe prezenca e 
kanaleve të mukozës. 
• Prania e 5-6 rreshtave vertikale të zgjatura nga lart-poshtë. 
• Pendet: Dl VI (V-VII); D2 1 + 14-15 (13-16) dhe afer njëra-tjetrës e të zhvilluara 
mirë; AI + 14-15 (12-16); P 18-19 (17-20). Rrezet e pendëve janë të lira në ekstremitetin 
e sipërm.
• 28 (27-29) rruaza.
• Ngjyrimi: gjelbër-verdhë në të ullirit, trupi me 12-14 breza kafe vertikale të 
parregullt në anët e tĳ ; njolla të vogël të errët në anët e bazë së pendës së bishtit dhe 
në këndin e sipërm të lob të pendës së gjoksit. 
Ekologjia: Specie eurihaline, i ujit i njelmët të estuareve dhe lagunave, në substrate 
baltë, pranë zgavrave, në mesin e rrënjëve. Ushqehet me peshq të vegjël (sandsmelt, 
gobies) dhe krustaceve mëdha (të tilla si Leander). Riprodhohet në Prill-Maj (estuaret 
Tuzlov, Deti i Zi) ose Korrik (Varna), duke leshuar dyherë vezë. Arrin pjekurinë 
seksuale në vitin e dytë ose tretë, ndersa jetëgjatësinë e ka 5 vjet.
Përhapja:  Mesdhe, Detit të Zi dhe Detit Azov. Kjo spesie nuk është e prezantuar 
në listën e peshqëve të Shqipërisë. Gjendet i zakonshëm në lagunat bregdetare të 
Adriatikut, përfh shirë këtu edhe ato të Shqipërisë. 
Rëndësia: Peshk i gjuetisë artizanale e sportive. Prezente ne tregjet e Adriatikut, e 
ndryshme në tregjet Turke dhe e rrallë në tregjet e detit të Zi. Tregtohet i freskët. 
Lista e Kuqe IUCN-Statusi: Të dhëna të paplota (DD)Referencat:Cott iglia,1980; FAO.
ECEE,1987;Internet,2012; Manzoni & Tepedino, 2008.
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3-Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). 
Emertimi shqip: Ngjala, gjala, mesholla, 
ngjala, njala. 
Gjatësia maksimale: 150 cm
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Dhjetor-Gusht)
Materiali: 10 individë me gjatësi 30-45cm

4- Atherina boyeri (Risso, 1810).
Emertimi shqip: Aterina symadhe
Gjatësia maksimale: 13 cm
Vendi i kapkjes: Merxhan,Cekë,Zaje
(Dhjetor-Gusht)
Materiali: 20 individë me gjatësi 5-10 cm

5- Belone belone (Linnaeus, 1761). 
Emertimi shqip: Peshku lejlek. 
Gjatësia maksimale: 90 cm
Vendi i kapkjes: Merxhan,
(Qershor,Gusht,Shtator) 
Materiali: 3 individë me gjatësi 8-23.5 cm

6-Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
Emertimi shqip: Açuga, Gavroja, Inçuni
Gjatësia maksimale: 20cm. 
Vendi i kapkjes: Merxhan (Dhjetor)
Materiali: 2 individë me gjatësi  10.7 cm.

7-Sardina pilchardus   (Walbaum, 1792)
Emertimi shqip: Bokfa, Sardelë, Sardelja.
Gjatësia maksimale: 27.5cm. 
Vendi i kapkjes: Kune,Vain
(Tetor,Nentor,Dhjetor)
Materiali: 10 individë me gjatësi  10-13 
cm. 

8-Aphanius fasciatus (Nardo 1827). 
Emertimi shqip: Çeliku me rripa. 
Gjatësia maksimale: 6cm (M), 7.2cm (F). 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Qershor-Gusht)
Materiali: 20 individë me gjatësi 4-5.5 cm 
(M), 5-6.5 cm (F).

9- Gambusia holbrooki (Girard 1859).
Emertimi shqip: Barkaleci pikalosh, 
Barkuleci,
peshku i mushkonjave.                                                                    
Gjatësia maksimale: 3.5cm (M), 8cm (F).
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Qershor-Gusht)
Materiali: 40 individë me gjatësi 1.5-5.5 
cm

10- Chelon labrosus (Risso 1826)
Emertimi shqip: Vĳ oshi,qefulli i 
dimrit,mavr 
Gjatësia maksimale: 60cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
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(Dhjetor
Shtator)
Materiali: 10 individë me gjatësi 14-30 cm

11- Liza aurata (Risso, 1810) 
Emertimi shqip: Veshari, veshfl oriri. 
Gjatësia maksimale: 59cm 
iametr kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Gusht-Shtator)
Materiali: 5 individë me gjatësi 20-33 cm

12- Liza ramada (Risso, 1827)
Emertimi shqip: Qefulli i vjeshtës,
kryegjati,kokëdhani,kryeholli,kryepreft i,
qerfi .
Gjatësia maksimale: 70cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Dhjetor-Shtator)
Materiali: 10 individë me gjatësi 20-34cm

13- Liza saliens (Risso, 1810)
Emertimi shqip: Veshverdhi, gasturi. 
Gjatësia maksimale: 35cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Dhjetor-Shtator)
Materiali: 10 individë me gjatësi 12-27 cm

14- Mugil cephalus  (Linnaeus, 1758) 
Emertimi shqip: Cumërr, qefullvere, 
gushtaku, cumrraku.
Gjatësia maksimale: 100cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje

(Qershor-Shtator)
Materiali: 15 individë me gjatësi 15-54cm

15- Parablennius sanguinolentus 
(Pallas,1811)

Emertimi shqip: barburiqi i ndryshkët 
Gjatësia maksimale: 20 cm. 
Vendi i kapkjes: Vain (Gusht, Shtator)
Materiali: 5 individ me gjatësi 9-15 cm

16- Parablennius tentacularis 
(Brünnich,1768) 
Emertimi shqip: barburiqi tentakulëgjatë 
Gjatësia maksimale: 15 cm.
Vendi i kapkjes: Merxhan, Vain (Mars, 
Gusht)
Materiali: 3 individë me gjatësi 7-8 cm

17- Salaria pavo (Risso 1810).

Emertimi shqip: Peshk guri, peshku i 
gurit, barburiqi pallua,
bukurina, marxhani, peshk guri pallua 
Gjatësia maksimale: 13cm 
Vendi i kapkjes:Merxhan, Zaje,Cekë, 
(Dhjetor-Shtator)
Materiali: 10 individë me gjatësi 5-12cm

18- Lichia amia  (Linnaeus, 1758) 
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Emertimi shqip: Lojbë,glica,lica 
Vendi i kapkjes: Merxhan, (Korrik,
Gusht) 
Gjatësia maksimale: 200 cm
Materiali: 2 individë me gjatësi 25cm

19- Seriola dumerili (Risso, 1810) 
Emertimi shqip: Gofa
Vendi i kapjes: Merxhan, (Dhjetor)
Gjatësia maksimale: 190 cm
Materiali: 2 individë me gjatësi 12.5 cm. 

20- Trachinotus ovatus(Linnaeus, 1758)
Emertimi shqip: Lojbë pikaloshe,Lojba 
me pika
Vendi i kapkjes: Merxhan, (Tetor)
Gjatësia maksimale: 70 cm
Materiali: 3 individë me gjatësi 16 cm.

21- Gobius niger (Linnaeus, 1758)
Emertimi shqip: Burdullaku i zi 
Gjatësia maksimale: 18cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Qershor-Gusht)
Materiali: 5 individë me gjatësi 8-10.5cm

22- Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
Emertimi shqip: Levreku, bafa (femra), 

lapri
(levrek i vogël), lavraku.
Gjatësia maksimale: 100cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Dhjetor, Korrik)
Materiali: 10 individë me gjatësi 20-35cm

23- Dicentrarchus punctatus (Block, 1792) 
Emertimi shqip: Levreku pikalosh.
Gjatësia maksimale: 70cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Qershor,Korrik,Gusht)
Materiali: 5 individë me gjatësi 5-20cm

24-Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) 
Emertimi shqip: Barbuni 
Gjatësia maksimale: 30cm.
Vendi i kapkjes: Kune, Vain (Qershor-
Gusht)
Materiali: 15 individë me gjatësi 4-18 cm

25-Epinephelus aeneus (Geoff roy Saint-
Hilaire, 1817)  
Emertimi shqip: Kerni i bardhë 
Gjatësia maksimale: 120cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, (Teor)
Materiali: 1 individ me gjatësi 10cm.
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26- Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) 
Emertim shqip: Sargu bishtzi, spari bishtzi. 
Gjatësia maksimale: 24cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Dhjetor, Korrik, Gusht) 
Materiali: 5 individë me gjatësi 6-11.5cm.

27- Diplodus sargus (Linnaeus, 1758). 
Emertimi shqip: Sargu i bardhë, sargu i
zakonshem. 
Gjatësia maksimale: 45cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Qershor)

Materiali: 5 individë me gjatësi 8-10cm.

28- Diplodus vulgaris (E.Geoff roy  St. Hilaire 
1817).
Emertimi shqip: Sargu me dy shirita të zi. 
Gjatësia maksimale: 45cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje (Gusht) 
Materiali: 5 individë me gjatësi 10cm.

29-Sarpa salpa  (Linnaeus 1758) 
Emertimi shqip: Arava, Salpe, Salpa. 
Gjatësia maksimale: 46cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, 
(Gusht,Shtator) 
Materiali: 5 individë me gjatësi 16cm.

30- Sparus aurata (Linnaeus, 1758). 
Emertimi shqip: kocë, spari, kokë 
praruar, ullorja 
Gjatësia maksimale: 70cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje 
(Korrik
Gusht)
Materiali: 5 individë me gjatësi 10-
20cm.

31- Solea  solea  (Linnaeus, 1758)
Emertimi shqip: Gjuhëza e detit, 
gjuheza e
kanalit, gjuheza e zakonshme. 

Gjatësia maksimale: 70cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, Cekë, Zaje
(Dhjetor, Qershor, Korrik, Gusht)
Materiali: 5 individë me gjatësi 11-
16.5cm

32- Hippocampus hippocampus 
(Linnaeus, 1758)
Emertimi shqip: Kalë deti, Kali i 
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detit turishkurtër 
Gjatësia maksimale: 15cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, (Nëntor)
Materiali: 2 individë me gjatësi 8-9cm.

33-Syngnathus   abaster  (Risso 1827) 

Emertimi shqip: Gjilpëraza shiritazazë 
Gjatësia maksimale: 21mm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, (Korrik, Gusht)
Materiali: 5 individë me gjatësi 3-10cm.

34-Syngnathus  acus  (Linnaeus, 1758) 

Emertimi shqip: Bistra, Gjilperez, 
Peshkagjylpana, Peshku gjëlpërë 
Gjatësia maksimale: 50 cm 
Vendi i kapkjes: Merxhan, 
(Nëntor,Dhjetor) 
Materiali: 3 individë me gjatësi 25-
28cm.

Lista e specieve të peshqeve të kapur në sistemin lagunor Kune-Vain Lezhë (2011-
2012)

Rendi Familja Nr Emertimi shkencor Statusi

Anguiliformes Anguilidae 1 Anguilla  anguilla          (Linnaeus 1758) CR

Atheriniformes Atherinidae 2 Atherina  boyeri             (Risso, 1810) LC

Beloniformes Belonidae 3 Belone  belone                 (Linnaeus 1761) E pa vlerësuar

Clupeiformes

Engraulidae 4 Engraulis encrasicolus   (Linnaeus, 1758) E pa vlerësuar

Clupeide 5 Sardina pilchardus        (Walbaum, 1792) E pa vlerësuar

Cyprinodontiformes

Cyprinodontidae 6 Aphanius  fasciatus        (Nardo 1827) E pa vlerësuar

Poecilidae 7 Gambusia holbrooki        (Girard 1859) E pa vlerësuar



88 

Mugiliformes Mugilidae

8 Chelon labrosus              (Risso, 1826) LC

9 Liza aurata                      (Risso, 1810) LC

10 Liza ramada                    (Cuvier, 1826) LC

11 Liza  saliensis                  (Risso, 1810) LC

12 Mugil  cephalus               (Linnaeus 
1758) LC

Perciformes

Blennidae
13 Parablennius sanguinolentus 

(Pallas,1811)
E pa vlerësuar

14 Parablennius tentacularis     
(Brünnich,1768)

E pa vlerësuar

15 Salaria pavo                          (Rsso 1810) E pa vlerësuar

Carangidae
16 Lichia   amia                         (Linnaeus 

1758)
E pa vlerësuar

17 Seriola dumerili                    (Risso, 1810) E pa vlerësuar

18 Trachinotus ovatus               (Linnaeus, 
1758)

E pa vlerësuar

Gobiidae
19 Gobius  niger                        (Linnaeus 

1758)
E pa vlerësuar

20 Pomatoschistus marmoratus (Risso 1810) E pa vlerësuar

21 Zosterisessor ophiocephalus (Pallas,1811) DD
Moronidae 22 Dicentrarchus   labrax          (Linnaeus 

1758)
E pa vlerësuar

23 Dicentrarchus  puntt atus       (Block, 
1792)

E pa vlerësuar

Mullidae 24 Mullus barbatus                    (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar

Serranidae 25 Epinephelus aeneus (Geoff roy Saint-
Hilaire,1817)

NT

Sparidae

26 Diplodus  anularis                   (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar

27 Diplodus  sargus                     (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar

28 Diplodus  vulgaris (E.Geoff roy 
St.Hilaire 1817)

E pa vlerësuar

29 Sarpa salpa                             (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar

30 Sparus  aurata                         (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar

Pleuronechtiformes Soleidae 31 Solea  solea                              (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar
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Syngnathiformes Syngnathidae 
32 Hippocampus  Hippocampus  (Cuvier, 

1829)
DD

33 Syngnathus   abaster                (Risso 
1827) 

LC 

34 Syngnathus   acus                    (Linnaeus 
1758)

E pa vlerësuar
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Arsimi nё Pёrmet

Valbona Bulluti

Hyrje

Nisur nga dëshira dhe dashuria që shpesh karakterizon njeriun për vendlindjen, 
për të pasqyruar vlerat e panumërta që ai ka, nisa të bëjë një studim të thjeshë për 
një nga temat më domethënëse dhe më të bukura, per arsimin.”Arsimi në Përmet” 
pasqyron një botë të madhe dhe shumë ngjyrëshe të shtrirë në shekuj e vite ku përvec 
karateristikave të jetës gjurmë të mëdha lanë edhe pushtuesit e regjimet. Studimi 
synon të japë ngjë sintezë të zhvillimit të arsimit të rrethit të Përmetit që prej vitit 
të celjes së shkollës së parë shqipe më 1887 e deri në ditët e sotme .Përvec rrugës 
historike, ky studim trajton tema, situata dhe probleme që mbarten sot në arsimin e 
rrethit të Përmetit. Trajtohet fenomeni i “mbylljes” së një numri të madh shkollash 
dhe problemet që ky fenomen pason. Infrastruktura e shkollave në këtë rreth 
,problemet që e shoqërojnë atë, është një tjetër hallkë e studimit.Mjaft  me interes 
është marrëdhënia midis komponentëve të arsimit, mësues-nxënës, si dhe cilësia e 
mësimdhënies dhe të nxënit.Janë bërë disa anketime për të qartësuar marrëdhënien 
shkollë-komunitet apo rolin e psikologut në shkolla.S’ka dyshim se jeta arsimore e 
një rrethi është shumë e pasur dhe është e vështirë ta pasqyrosh atë në tërë hapësirat 
e saj. Duhen të dhëna për cdo vit dhe veprimtaritë, duhet një kronikë, qoft ë e shpejtë, 
për të dokumentuar fakte, por kjo fatkeqësisht nuk është bërë, bile edhe ajo që 
fi lloi me historikun e shkollave në disa përvjetore, është tepër e përgjithshme, pa 
fakte, pa data, pa emra, por më shumë citate e referenca nga Pleniume e Kongrese 
partiake.Në këtë mënyrë janë harruar shumë veprimtari, ndërkohë që një pjesë e 
dokumenteve kanë humbur në pranverën e vitit 1997.Gjithashtu ishte e pamundur, 
po për të njëjtën arsye, edhe shfrytëzimi i Arkivit të Rrethit, sepse edhe ky institucion 
i rëndësishëm, i kujtësës së dokumentimit u dëmtua dhe shumë dokumente humbën 
e janë keqtrajtuar.Megjithatë shpresojmë se materiali që po ofroj përmbush paksa 
detyrimet që njeriu ka për vendlindjen, dhe zbrazëtinë që egziston në këtë fushë për 
rrethin e Përmetit.

Infrastruktura arsimore në periudha të ndryshme historike në Përmet

1.Arsimi në vitet 1887-1912
 Rreth përpjekjeve për hapjen e shkollave shqipe në rrethin e Përmetit.Udha e 
shkronjave shqipe dhe përpjekjet për hapje të shkollave shqipe, ashtu si në mbarë 
vendin edhe në trevën e Përmetit përbëjnë një odise të gjatë.Hapat e parë për 
arsimimin në Përmet u hodhën nga kurbetlinjtë. Zoto Pano Duro, kurbetli në Vjenë, 
me fondet e veta në vitin 1774 , ngriti në Përmet Shkollën Plotore me shtatë  klasa.
Kjo shkollë funksionoi deri më 1943 vit.Nën ndikimin e qarqeve greko-kishtare 
mësimet në këtë shkollë jepeshin në gjuhën greke dhe libri mbi besimin e krishterë 
ishte lënda kryesore. Nga cdo pikëpamje kjo shkollë, përvec gjuhës se përdorur, ishte 
shkollë shqiptare .Vitet 1877-1891, ishin vitet kur, në kazanë e Përmetit  gjendej :një 
shkollë Ruzhdie  me 21-23 nxënës dhe 6 mejtepe në të gjithë kazanë me rreth 30 
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nxënës secila.Këtu mësohej shkrim e këndim në turqisht, lëndët ishin:Kurani dhe 
Aritmetika.Mësuesit paguheshin nga Metropolia,(shkollat greke ) dhe nga Rumania 
(shkollat vllahe). Mësuesit e parë në këto shkolla ishin Hasan Hoxha dhe Vasil 
Papadhopuli. Mësuesi Hasan Hoxha kishte fi lluar t’iu mësonte fshehurazi mësimin 
shqip nxënësve të shkollës së Frashërit.Një tjetër atdhetar i rilindjes shqiptare nga  
Përmeti ishte Ali Irfan Bregu i cili në dhjetor 1900 i bënte thirrje popullit përmetar:“ 
Nga të pangrënët vdesin 20-30 shpirt , nga padia vdes mëmëdheu “Edhe në zonën e 
Dëshnicës, lëvizjet atdhetare për hapjen e shkollave u shfaqën dukshëm 

Tabela e shkollave të para në
Përmet

Shkolla Viti i 
celjes

Nr.i
Shk.

Lloji i 
shkolles

Lendet Gjuha e 
perdorur

Nr. I 
mesues.
ne shk.

“Zoto Pano Duro,,Permet 1774 1. Plotore
(7- vjecare)

Mesime te 
fese,

aritmetike
gjeografi.

Greqisht 4

“Mejtebe,,  
Permet

1887 4. Fillore Mesime
kuranike

Turqisht
1.

“Ruzhdie,,Permet 1887 1. Gjysme
e mesme

Mesime
kuranike

Aritmetike
Histori

Turqisht
4.

Kajce 1889 1. Fillore Shkrim kendim
e mesime fetare Turqisht 3

“Stefan Postenani,,Postenan 1840 1. Fillore Mesime te 
fese

Greqisht 2.

Frasheri 1890 4. Fillore Mesime te fese
dhe gjuhe e 

letersi

Greqisht, 
turqisht 2.

Hapja e shkollës së parë shqipe në rrethin e Përmetit.Mësonjtorja Shqipe e Frashërit 
u hap në qëndër të fshatit më 12 tetor 1908 në pronën e Karafi l Halil Frashërit.U hap 
në një ndërtesë njëkatëshe, me portik hyrës,me koridor dhe me dy dhoma jo shumë  
larg xhamisë.Shkolla u hap nën kujdesin e hoxhës se xhamisë,Hasan Besim Hoxha 
mësuesi i gjuhës shqipe në shkollën e Frashërit.
Pas Frashërit fshatrat e zonës se Dëshnicës do të vazhdonin luft ën dhe përpjekjet 
për celjen e shkollës shqipe. Në mars të 1909 u hap shkolla e parë shqipe në qytetin 
Përmet.
2. Arsimi në Përmet në periudhën 1913-1945 .Një nga shkollat më në zë të kësaj 
periudhe në këtë rajon ishte shkolla fi llore e Përmetit . Shkolla fi llore e Përmetit ka 
qenë në krye të qytetit. Ishte me dy kate dhe i mirëmbajtur. Kishte shumë dhoma 
,që shërbenin si klasa mësimi, të cilat qenë me tavan e me dysheme të shtruar.
Personeli mësimor i shkollës fi llore ne vitin 1920-1928 përbëhej nga drejtori Vasil 
Papadhopulli, ndërsa mësues kanë qenë Emin Çomo, Hulusi Ruhi, Eft him Kosta, 
Kristo Mitrojorgji, Tefi  Tako dhe Lame Xhama.
Një nga krahinat që kanë bërë një përpjekje tejet të madhe për arsimimin dhe zhdukjen 
e analfabetizmit në rrethin e Përmetit ka qenë edhe ajo e Malëshove-Mbrezhan. Në 
vitin 1918 u cel shkolla e parë shqipe në fshatin Malëshovë dhe mësuesi i parë në këtë 
shkollë ishte Taqe Notja. Deri në vitin 1924 në krahinën e Përmetit kishte gjithsej 24 
shkolla :22 shkolla fi llore me 4 klasa dhe 2 shkolla me 5 klasa (një për djem e një për 
vajza në qytet ) . Shkolla të tjera  të hapura  në vitet 1927-1930 kemi në :
• Këlcyrë ----------------1926
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• Zhepovë----------------1927
• Leshicë -----------------1928
• Zhepë   -----------------1928
Në 1938 në të gjithë rrethin e Përmetit kishte 39 shkolla fi llore  nga të cilat 4 ishin të 
plota me 5 klasë, kurse të tjerat ishin shkolla me 4 klasë.
Pas viteve ‘30 harta e shpërndarjes së shkolla sa vinte dhe zgjerohej .Në vitin 1940 
në rrethin tonë kishte 40 shkolla  fi llore me 2345 nxënës ku jepnin mësim 57 mësues. 

Mjetet e shkollës ,baza materiale, lapsat fl etoret librat ishin të kufi zuara .Fletoret e 
shkrimit ishin shumë të shtrenjta për tu blerë nga fshatari e për këtë në vend të saj 
përdoreshin pllakat e zeza. Mësuesia në vitet që po fl asim ishte profesioni i rrallë 
të cilin nuk e kishin shumë .Ky profesion përfshinte individët të cilët kishin kryer 
studime arsimore jashtë vendit  tonë.Dokumentet që duhej të paraqesje për fi llimin 
e punës ishin: Dëft esën e Maturitetit  dhe Dekretin e Emërimit të Ministrisë së 
Arsimit. 
Mbretëria Shqiptare
Ministria e Arsimit
                       
                                                                D E K R E T
Nr.178                                                                                                        Tiranë më 6/9/928

               Në themel të Proponimit tonë Nr 2457, datë 30/8/928, pëlqyer prej Këshillit të 
Ministrave Nr. 1153 më 31/8/928, po emnoheni si mësues në Përmet...me rrogë mujore 
160 ( Njëqind e gjashtëdhjetë ) fr. Ari, që do të ju paguhet prej ditës së fi llimit të 
punës.
                                                                                                                       M i n i s t r i
                                                                                                                         Xhafer Ypi
1. Arsimi në vitet ’46-’90 .Arsimi vazhdonte të ishte një nga cështjet më të 
rëndësishme ,analfabetizmi zinte përqindjen  të lartë në shoqërinë e asaj kohe.Ky 
fenomen nuk përjashtonte as popullsinë në rrethin e Përmetit. Kështu në vitet ’50-’60 
në gjithë rrethin e Përmetit u hapën 84  shkolla të sistemit 8-vjecar dhe  të arsimit të 
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mesëm .Një nga shkollat e hapura në këtë kohë ishte shkolla 7-vjecare në lokalitetin 
e Këlcyrës në1947.Numri i nxënësve të regjistruar vitin e parë në këtë shkollë kapi 
shifrën 120 nxënës.Shkolla mbante emrin“Musa Fratari” dhe frekuentohej nga 
nxënësit e gjithë zonës. Shkolla e mesme “Sami Frashëri “Një nga ngjarjet më të 
rëndësishme në fushën e arsimit për rrethin e Përmetit ka qënë hapja e shkollës për 
arsimin e mesëm më 1957.  U regjistruan gjithsej  52 nxënës. 
Shkolla fi lloi misionin e saj më 1 shtator të 1957.Ajo do të punonte me planin 
mësimor të shkollës 11 vjecare. Vitet në vazhdim do të quheshin klasa VIII ,klasa IX, 
klasa X, klasa XI.Struktura e vitit ishte ndarë në 4 bimestra (dymujore).Drejtoria e 
shkolles 11-vjecare perbehej nga tre veta : Harito Faniko  drejtor  dhe Sotir Andoni e 
Gaqi Tako, nëndrejtorë për shkollën 7-vjecare . Një tjetër event arsimor në rrethin e 
Përmetit ka qenë edhe hapja e një  tjetër shkolle të arsimit të mesëm,shkolla e mesme 
“8 Nëntori”në  Këlcyrë.Matura e saj e parë ka qenë në vitet 1964-1968.Fillimisht 
mësimet e saj u zhvilluan në godinën e shkollës 7-vjecare“Kamber Bënja“ deri në 
vitin 1975 kur do të hapeshin dyert e godinës së re të shkollës së mesme.Nxënësit që 
do të frekuentonin këtë shkollë ishin nga krahina e Mbrezhan-Malëshovë ,Qarrishtës 
dhe e Dëshnicës.Nga viti mësimor 1964 e deri në vitin 2012 nga kjo shkollë kanë 
mbaruar 3128 nxënës maturantë dhe rreth 65% e tyre kanë mbaruar arsimin e lartë. 
Numri i shkollave në Përmet sa vinte e rritej . Tabelat e më poshtë japin  shpërndarjen 
e shkollave në rrethin e Përmetit  në vitet 1950-1960.Në to  është paraqitur  numri i 
nxënësve, i  mësuesave dhe i klasave  për cdo shkollë të rrethit.

Arsimi në vitet 1955-1960
Tabela nr.1

Vendi ku u ndërtua
shkolla

Fshatrat e tjerë
vartëse

Nr. nxënësve Nr.klasave Nr.mësuesve

Gostivisht - 17 1 1
Kanikol - 15 1 1
Sukë Dervishas; Goricë 83  2 2
Iliarë 13 1 1

Vllahopsilloterë - 20 1 1
Zhepë - 31 1 1

Dracovë - 22 1 1
Carshovë - 33 1 1
Biovizhdë - 23 1 1         

Tabela nr.2
Vinokash II - 19 1 1

Pavar - 30 1 1
Corrogunj - 40 1 1
Toshkës Toshkës; 

Vinokash I 60 2 2
Beqaraj - 27 1 1

Psar - 33 1 1
Ball - 34 1 1

Lupekë - 17 1 1
Petran - 27 1 1

Treborisht Lipivan 22 1 1

Tabela nr.3
Zhepovë Shelq 112 3 3
Komarak - 27 1 1
Mazhanj - 34 1 1
Bubës - 51 2 2
Delvinë Odrican Zgare 17 1 1

Strëmbec 55 2 1
Kajcë - 61 2 2

Ballaban - 19 1 1
Frashër - 21 1 1

Qeshibes Kakozi 24 1 1     

Tabela nr.4
Odrican - 15 1 1

Pëllumbar - 18 1 1
Vërcisht - 27 1 1
Alipostivan - 20 1 1
Borockë Pagri 34 1 1
Pacomit - 24 1 1
Ogren - 31 1 1

Stërnec - 20 1 1
Zavalan - 29 1 1
Mican - 59 2 1
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Tabela nr.5
Kreshovë - 30 1 1
Soropull - 36 1 1
Koblarë - 20 1 1
Kosinë Zleushë 44 1 1
Raban - 29 1 1

Badëlonjë - 36 1 1
Buhal - 13 1 1
Lipë - 14 1 1

Leshicë - 21 1 1
Kaludh - 33 1 1

         

Tabela nr.6
Bënjë Shqeri - 10 1 1
Mokricë - 8 1 1
Kutal - 53 2 2
Sevran - 16 1 1
Hotovë - 19 1 1
Kosovë - 24 1 1
Qilarisht - 37 1 1
Bënjë Këlcyrë - 34 1 1
Luarë - 26 1 1
Mërtinj - 40 1 1  

 Në bazë të tabelave:
•  numri i përgjithshëm i shkollave në këto vite ishte 84 
• numri i nxënësve 3247 dhe 
• numri  i  përgjithshëm i mësuesëve  ishte 107 mësues .
Vitet ’70-‘85 do të karakterizoheshin nga rritmet e shpejta të shtimit të rrjeteve 
arsimore . Në fund të viteve ‘85 dhe në fi llim të vitit ‘89 shkollat në Përmet kishin  
këtë  shpërndarje gjeografi ke.
• Shkollat fi llore kishin të njëjtin nr.si në vitin 1970 ku cdo fshat kishte shkollë 
fi llore,d.m.th.
• Shkolla fi llore------------------------- -----------------------     102 shkolla
• Kopshte-------------------------------------------------------------99 kopshte
• Shkolla 8-vjecare --------------------------------------------------37 shkolla
• Shkolla e mesme e përgjithshme-------------------------------2 shkolla
• Shkolla të mesme bujqësore profesionale-------------------6 shkolla 
Numri i përgjithshëm i mësuesëve----------------------- -----620 mësues
•  Arsimi në vitet 1991-2012 .Problemet e shumta politiko-ekonomiko –
shoqërore qe prekën shoqërinë e Shqipërisë pas viteve ‘90 nuk lanë pa prekur edhe 
fushën e arsimit i cili shfaqi jo pak probleme ,qoft ë nga ana e  menaxhimit të orëve 
mësimore në shkolla,të marrëdhënies së “re” të sapo krĳ uar me nxënësit apo dhe 
formulimit të programeve dhe të strukturës mësimore arsimore.Këto probleme 
padyshim që fi lluan të shfaqeshin edhe në hapësirat humane të rrethit të Përmetit.
Problemi i parë ishte përgatitja e materialeve mësimore për temat që parashikonte 
programi mësimor dhe që shpesh fashikujt nuk vinin dhe tekstet nuk gjendeshin 
.Megjithë veshtirësitë procesi mësimor nuk u ndërpre. Në këto vite shkolla e mesme 
“Sami Frashëri ishte ndër vatrat më aktive ,ku mendimi demokratik dhe idetë e 
pluralizmit u përqafuan dhe morën jetë.Mësuesit dhe nxënësit u përfshinë në proceset 
e demokratizimit të jetës edhe në qytet..Kualifi kimi i mësuesave u parashtrua me ide 
të pedagogjisë bashkëkohore evropiane.Vitet 1990 -2000 do të ishin vitet ku do të 
rritej ndjeshëm largimi dhe emigrimi  i popullsisë drejt botës europiane   dhe drejt 
qyteteve më të mëdha. Do të ulej ndjeshëm numri  i mësuesave të kualifi kuar dhe 
cilësia  orëve mësimore . 

Vecoritë  e zhvillimit  të sektorit të arsimit pas vitit 1990 dhe perspektiva
1.Tranzicioni në sektorin e arsimit Ndryshimet politike ekonomike sociale që ndodhën 
në Shqipërinë e viteve ‘90 e pas tĳ  do të pasoheshin me problematika të shumta dhe 
tepër të thella. Rrethi ynë po përballet me fenomene demogafi ke të shumta të cilat 
duke u gërshetuar me njëri-tjetrin kanë cuar në zvogëlim të dukshëm të  numrit të 
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popullsisë në qytete dhe fshatra .Konkretisht rajoni jugor i Republikës së Shqipërisë 
rezulton, rajon me dëndësi  të ulët të popullsisë.Kjo ulje e ndjeshme e numrit të 
popullsisë për shkak të emigrimit,si dhe padyshim koefi centi i ulët i lindshmërisë do 
të pasohej me fenomene të tjera negative dhe aspak premtuese për zhvillimin  e rrethit 
të Përmetit e komponentëve  jetësor të arsimit.Kështu kjo lëvizje e popullsisë do të 
ulte ndjeshëm numrin e komponentëve  jetësor të arsimit,të nxënësve, të mësuesave, 
e kjo do të sillte të tjera probleme jo pak të vogla për shoqërinë përmetare. Një prej 
tyre ishte largimi në masë i intelektualëve ,të cilët  ishin ndër të parët që  kërkuan një 
jetë më të mirë, mes të cilëve ishin mjaft  mësues. Ky fenomen do të conte  patjetër 
në një problem të ri i cili  tashmë kishte të bënte me cilësinë e  mësimdhënies dhe 
edukimin e fëmĳ ëve.Kjo situatë do të shoqërohej me një situatë tjetër  problematike 
,atë të aktivizimit të mësuesave pa arsim përkatës.Aktivizimi  i mësuesave pa arsim 
përkatës u bë tashmë fenomen,mjaft onte të ishe me arsim të lartë dhe kollaj mund 
të punësoheshe në arsim si mësues i lëndëve të shumta shoqërore apo djathtësive.
Këto raste ishin më evidente në zonat malore në fshatra.Nuk përjashtohen rastet kur 
funksionin e mësuesit e morën edhe individë me arsim të mesëm të përgjithshme.Të 
dhëna për nivelin arsimor përkatës të stafi t pedagogjik të kësaj kohe.  
 

Tabela Nr.1

19mesues
(38%)

21mesues
(41%)

11mesues
(21 %)

51“Nonda Bulka” 8-vjecare
Permet

-6 mesues
(20%)

23 mesues
(80%)

29“Sami Frasheri” Mesme e 
pergjithshme Permet

6 mesues
(50%)

4 mesues
(34%)

2 mesues
(16 %)

12Frasher 8-vjecare

2 mesues
(15%)

4 mesues
(31%)

7 mesues
(54%)

13Pagri 8-vjecare

11 mesues
(62%)

4 mesues
(22%)

3 mesues
(16 %)

18Iliare 8-vjecare

12 mesues
(45%)

7 mesues
(30%)

6 mesues
(25%)

25Carshove E mesme e 
bashkuar

Arsim i
mesem

Arsim i    
I.L.P.
(%)

Arsim i larte
Universitar
(%)

Nr Shkollat ne rrethin
Permetit

Tabele N.r . 2

11 mesues
(86%)

2 mesues
(14%)

-13Kajce 8 –vjecare :

11 mesues
(38%)

10mesues
(36%)

6 mesues
(26%)

27Shkolla e mesme e 
bashkuarBallaban

13 mesues
(52%)

9 mesues
(36%)

3 mesues
(12%)

25Shkolla e mesme e 
bashkuar Zhepove

11mesues
(39 %)

17mesues
(51%)

3 mesues
(10 %)

31Kamber Benja 8 vjecare
Kelcyre

-8 mesues
(32%)

14 mesues
(68%)

22Abdyl Frasheri e mesme e 
pergjithshme Kelcyre

14 mesues
(35%)

26 
mesues
(52%)

7 mesues
(13 %)

47Meleq Gosnishti 8 vjecare
Permet

Arsimi i 
mesem (%)

Arsimi i 
I.L.P( %)

Arsimi I larte
Univ (%)

NR.Shkollat ne rrethin e 
Permetit

– Shënim: ngjyra e kuqe tregon shkollat me % më të madhe të     mësuesve pa arsim përkatës
– ngjyra blu tregon shkollat me % më të ulët të mësuesve pa arsim përkatës.
Migrimi  dhe emigrimi i popullsisë brenda dhe jashtë Shqipërisë  për shkaqe të 
ndryshme ekonomiko- politiko– sociale do të conin në uljen e ndjeshme të numrit 
të përgjithshëm të popullsisë në rrethin tonë e për rrjedhojë edhe  të nxënësve në 
shkollat,sa shumë prej tyre   u mbyllën duke e përgjysmuar numrin e duke sjellë një 
mori problemesh sociale dhe ekonomike në rrethin e Përmetit.Sot një numër i madh 
fshatrash nuk e kanë më në funksion shkollën,ato kanë mbetur të heshtura dhe të 
shkreta.   
  Ish shkolla e mesme e bashkuar “Shefqet Nurҫellari” Zhepovë .
Mbyllja dhe mos funksionimi i cikleve të plota të arsimit në hapësirat gjeografi ke 
të Përmetit  do të shoqërohej  me ulje të ndjeshme të punojësve në fushën e arsimit  
problem ky i madh sa social dhe ekonomik.Për të treguar vërtetësinë e këtĳ  fenomeni  
po rendisim disa të dhëna statistikore të marra nga “Libri i kuadrit “ 1993-2013. 
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Tabela përmbledhëse për numrin e punonjësve në

arsim në vitet 1993-2000-2013

32727591301112013

55264861822202000

710851012272971993

GjithsejNr.punonj të
tjerë
.

Nr.mësuesve
në Ar.mesëm

Nr.mësuesve
në C.L

Nr.mësuesve
në C.U  dhe
Nr.mësuesve
në Parashk.

Viti

Stafi   sipas niveleve,  arsimimit dhe paga .Nëse do të fl asim për nivelin akademik 
shkencor apo arsimor të mësuesave në rrethin e Përmetit do të ta rendisnim në nivelin 
e kënaqshëm.Stafi   është i moshave të ndryeshme ,i kualifi kimeve të ndryeshme.
Kështu në 90%  të punonjësve kanë marrë kualifi kimin e dytë dhe të tretë.Shumë 
i vogël pothuajse i papërfi llshëm është numri i mësuesve të pakualifi kuar,d.m.th.
mësuesit e rinj 2%.Kjo shifër e vogël e mësuesave të rinj lidhet me faktin se rrethi i 
Përmetit nuk ofron,nuk mundëson vendevakante punësimi në arsim.Kjo lidhet me 
mbylljen e shumë shkollave  në sajë të ndryshimeve demogafi ke që rrethi po kalon. 

Shkollat ne rrethin
Permetit

Nr Arsim i larte 
Universitar    (%)

Arsim  i    I.L.P.
(%)

Arsim  i
mesem

Carshove  E mesme e bashkuar 25 6 mesues (25%) 7 mesues (30%) 12 mesues
(45%)

Iliare      8-vjecare 18 3 mesues
(16 %)

4 mesues
(22%)

11 mesues
(62%)

Pagri      8-vjecare 13 7 mesues
(54%)

4 mesues 
(31%)

2 mesues
(15%)

Frasher  8-vjecare 12 2 mesues
(16 %)

4 mesues
(34%)

6 mesues
(50%)

“Sami Frasheri” Mesme e pergjithshme
Permet 

29 23 mesues
(80%)

6 mesues
(20%)

-

“Nonda Bulka” 8-vjecare
Permet

51 11mesues
(21 %)

21mesues
(41%)

19mesues
(38%)

Shkollat ne rrethin e 
Permetit

NR. Arsimi I larte 
Universitar      
(%)

Arsimi i I.L.P
( %)

Arsimi i 
mesem        
(%)

Meleq Gosnishti 8 vjecare   Permet 47 7 mesues
(13 %)

26 mesues
(52%)

14 mesues
(35%)

Abdyl Frasheri e mesme e 
pergjithshme  Kelcyre

22 14 mesues
(68%)

8 mesues
(32%)

Kamber Benja 8 vjecare  Kelcyre 31 3 mesues 
(10 %)

17 mesues
(51%)

11mesues
(39 %)

Shkolla e mesme e bashkuar
Zhepove 

25 3 mesues
(12%)

9 mesues
(36%)

13 mesues
(52%)

Shkolla e mesme e bashkuar
Ballaban

27 6 mesues
(26%)

10 mesues
(36%)

11 mesues
(38%)

Kajce   8 –vjecare : 13 - 2 mesues
(14%)

11 mesues
(86%)

Paga është një tjetër element i rëndësishëm në jetën e një mësuesi.Niveli i kënaqshëm 
i saj  shpesh motivon punën e mësuesit kjo shoqërohet me rritje të  kërkesës së mësuesit 
ndaj vetes  kokretisht në rritje të cilësisë në mësimdhënie.Në vĳ im të kësaj që thamë 
po paraqesim disa tabela mbi ecurinë vjetore të pagës sipas arsimit,kualifi kimt dhe 
pozicionit të punonjësit arsimor.

1.Pagat e mesuesve ne vitet

1113217237225832001

1014215210193702000

922013390186501999

845212460152081998

84369200108161997

EdukatoreMesuesiDrejtori i 
shkolles

Viti

3.Infrastruktura arsimore, sipas niveleve, kapaciteteve dhe karakteristikave të 
tjera .Gjeografi a e shkollave në rrethin e Përmetit  po përballet me tkurrjen e madhe 
të sipërfaqes së saj.Kjo për një sërë faktorësh demografi k  të lartpërmendur. Sot 
Përmeti ka 51 shkolla të shpërndara në të gjithë rrethin. Nga këto kemi : dy shkolla 
të mesme të përgjithshme ; “Sami Frashëri”  në Përmet dhe “Sejfulla Malëshova” 
në Këlcyrë. Tre  shkolla të mesme të bashkuara ; “1 Maji” Piskovë; “Lumo Pavari” 
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Sukë;“Zyrihana Xhako ”Ballaban.Shtatë shkolla  9-vjecare :”Nonda Bulka” ;”Meleq 
Gosnishti”në Përmet;“Kamber Bënja”Këlcyrë; Katundishtë-Bënjë ; Petran - Frashër; 
Carshovë-Iliarë;Kosinë. Gjendja fi zike e shkollave.Rritja dhe përmirësimi i hapësirës 
shkollore me qëllim të arritjes së standardeve evropiane si dhe hulumtimi i standardit 
ekzistues në Shqipëri është një proces i vazhdueshëm i MASH.Sot u akordon njësive 
vendore fonde të specifi kuara (brenda granteve vjetore të tyre)  vetëm për arsimin 
,mirëmbajtjen e infrastrukturore të tĳ . Konkretisht në shkollën 9-vjecare” Kamber 
Bënja “në periudhën kohore 1997-2012 janë bërë dy investime  me vlera 180.000.lekë 
në vitin 1997 dhe 314.000 lekë në vitin 2012. Po kështu edhe në shkollat e qytetit të 
Përmetit janë bërë shumë investime për restaurimin e infrastukturës së brendshme 
dhe të jashtme të shkollave  dhe kopshteve të tĳ . Këtu do të paraqesim disa të dhëna 
për gjendjen aktuale të laboratorëve.

Te dhena per kabinetet ne shkolle

Nr Kabineti Gjendja Funksioni Verrejtje

1 Informatika Shume mire 100% e lendes I ri ( 5-vjecar)

2 Fizika Mire 60% e lendes S’ka furnizim te ri

3 Biologjia Mire 60% e lendes S’ka furnizim te ri

4 Kimia Mire 60% e lendes S’ka furnizim te ri

5 Biblioteka 30% e lendes S’ka furnizim te ri(prej 3 
vjetesh

 
Në ndihmë të infrastruktures arsimore këtu në Përmet kanë ardhur edhe Banka 
Botërore, Fondacionit Norvegjez H.D.C.P .Të tilla janë shkollat Sukë ,Ballaban dhe 
Piskovë  restaurimi i të cilave u mundësua nga Fondacioni Norvegjez(Sukë) dhe 
Banka Botërore (Piskovë dhe Ballaban) në vitet 2006-2009
4.Higjena dhe pastërtia në shkollë. Ashtu sic e theksuam edhe më sipër shkollat në 
rrethin tonë mund të klasifi kohen në niveli mjaft ueshëm të vleresimit ,kjo si rezultat 
i gjëndjes fi zike dhe cilësisë në mësimdhënie që ato posejdojnë. Sanitaret në shkolla 
luajnë një rol të rëndësishëm në mirëmbajtje , higjenë e pastërti por kjo nuk mjaft on 
.Vetë nxënësit duhet tëkrĳ onë një kujdes të madh për kushtet higjenike në klasë 
apo jashtë saj.Ndërgjegjësim për një ambjent të pastër do ta rriste edhe më tepër 
pastërtinë brenda shkolle.
 5.Roli i mjekut, stomatologut dhe i psikologut
Në shkollat e rrethit  roli i mjekut dhe stomatologut ka qëne i rëndësishëm dhe prezent 
.Prezenca e tĳ  shihej në cdo ditë dhe  aktivitet mësimor.Në shkollat e Përmetit sot 
është evidente ndihma e mjekut të shkollës për mbarëvajtjen e shëndetit të fëmĳ ëve. 
Funksioni i mjekut në shkollë ka të bëjë me depistilimin e nxënësit  ,kontrolli 
shëndetësor të tĳ ,  një here ne muaj. Shërbimi stomatologjik në  shkollë  ka për  këtë  
funksion kontrolli mujor të  shëndetit  dentar të  nxënësve.Faktikisht në  shkollat e 
rrethit të Përmetit ky shërbim nuk ofrohet në ambjentet e shkollave por në klinikat 
dentare private ,ku për nxënësin ky shërbim duhet të ofrohet falas ,gjë e cila nuk 
ështe arritur.Shërbimi psikologjik në shkollë.Specialisti i shërbimit  psikologjik në 
shkolla të arsimit bazë dhe të mesëm, vlerëson të gjithë komunitetin shkollor në 
tërësi,duke mbështetur dhe ofruar shërbime psikologjike dhe sociale. Psikologu i 
shkollës  është  një  person kyc në  mbarëvajten e veprimtarisë  mësimore edukative 
të  institucionit arsimor.Veprimtaria e tĳ  zhvillohet në  lidhje dhe bashkëpunim të  
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ngushtë   me stafi n pedagogjik dhe drejtues të  shkollës, me prindërit dhe komunitetin 
ku ndodhet shkolla.

Çështje të mësimdhënies dhe të të nxënit

1.Mësimdhënia dhe  të nxënit.Procesi i mësimdhënies dhe i  përvetësimit të njohurive 
të shumllojshme ka ndryshuar së bashku me zhvillimin e shoqërise. Metodikat e 
mësimdhënies dhe ato te mësimnxënies në periudha të ndryeshme kohore kanë 
patur karakteristikat e tyre.Kështu nëse do të fl asim për shkollat e hershme në 
rrethin e Përmetit, metodat mësimore që vlen të përmendet për vecantinë e saj është 
ajo e shkollave Alilodidaktike,  ku vetë fj ala alilodidaktike ka një domethënie .Këto 
ishin shkolla me sisteme monitoruese që u përhap në rrethin tonë në fi llim të shek 
XIX. Metoda që zbatohej në këto shkolla njihet si mësimdhënie reciproke. Periudha 
e viteve ’50 –’90  ishte koha kur cdo aktivitet ekonomiko – shoqëror në Shqipëri 
drejtohej nga fryma e ideologjizmi marksist-leninist.
 2.Reformat në sektorin e arsimit .Sot mësuesi është një udhëheqës dhe organizues 
i mësimit që udhëheq nxënësin për të kërkuar në mënyrë të pavarur informacion 
dhe,me ndihmën e tĳ  të zgjidhe cdo problem ,sado i ndërlikuar të jetë.Sot në qendër 
të mësimit është nxënësi, jo mësuesi. Mësuesi rregullon dhe përshtat interesat dhe 
nevojat e tĳ  në përputhje me synimet e mësimdhënies.Kjo sepse sot shkolla shikohet 
si një institucion që është ngritur nga shoqëria për ti shërbyer shoqërisë,jo vetëm për 
të tashmen por edhe për të ardhmen,madje duke i paraprirë ndryshimeve që sjellin 
zhvillim. 
3.Të mësuarit në shkolla .Rezultatet e nxënësve përfaqësojnë një nga treguesit 
kryesorë të cilësisë dhe performancës së sistemit arsimor, sidomos kjo lidhur me 
synimin për pajisjen e nxënësve me njohuri dhe shprehi të aft a për përballimin e 
sfi dave e kërkesave të kohës nga ana e tyre. Për të treguar nivelin e të mësuarit të një 
shkolle duhet të studiosh komponentët tregues të kësaj veprimtarie.Në elementët më 
të rëndësishëm që tregojnë dhe nivelin dhe arritjet e të mësurit janë:
1.Pjesëmarrja në shkollë
2Kalushmëria 
3.Cilësia 
Përsa i përket cilësisë dhe kalushmërisë së shkollave  vazhdon të jetë jo fort e 
kënaqshme. Po japim disa tabela të ecurisë vjetore të disa shkollave të rrethit ,numrit 
të nxënësve, kalushmërisë dhe cilësisë. 

Shkolla e mesme “Sami Frashëri”
Përmet

7.585%4202011-2012

7.587%4222010-2011

7.889%4202009-2010

7.688%5962008-2009

7.285%6472007-2008

Nota mesatareKalushmëriaNr.NxënësveViti
mësimor

Shkolla e mesme e bashkuar “Lumo Pavari
“Sukë

792%2412011-2012

6.990%2732010-2011

686%3102009-2010

6.586%3552008-2009

6.788%3872007-2008

Nota mesatareKalushmëriaNr.NxënësveViti
mësimor

Këto shkolla gjatë historisë  kanë patur karakteristikat e tyre  të elementëve të 
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tyre vlerësuese. Kështu nëse marrim si shembull për të shqyrtuar shkollën më të 
rëndësishme në rreth gjimnazin “Sami  Frashëri“që nga matura e pare ,deri në ditet e 
sotme komponentët e vlerësimit kanë ndryshuar shumë nga një vit në tjetrin. Ecuria  
e gjimnazit të Përmetit ka patur  karakteristikat e tĳ  të shumëanshme si për numrin e 
nxënësve  edhe për cilësinë apo kalushmërinë e nxënësve të profi lit  të përgjithshëm 
apo atĳ  profesional,të sistemit me apo pa shkëputje nga puna. 

  

Treguesi tjetër për nivelin arsimor është kalushmëria ,madje kryesori për ecurine 
dhe rezultatet e një shkolle. Viti ku shkolla ka patur dhe kalushmërinë më të lartë 
gjithmonë para “90 ishte viti i përfundimit të matures së pare .Kalushmëria këtë vit 
ka qenë 85% Kalushmëria më e ulët ka qenë në vitin mësimor 1962-1963. 

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

1961 1962 1963 1964 1965

Kalueshmeria e shkolles 1961-1965 

Kalueshmeria e shkolles 

Po këtë vit është regjistruar edhe numri më i lartë i nxënësve që vazhduan arsimin e 
lartë, gati 73% e tyre., ggg yyy

 
Periudha pas viteve “90 do të pasohej me rënie të ndjeshme të numrit të nxënësve në 
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shkollën e mesme. Megjithatë kalushmëria dhe cilësia e shkollës ishte e kënaqshme. 
Një tjetër vlerësim është edhe cilësia mjaft   e mirë e  mësimdhënies dhemësimnxënies 
ku 268 nxënës  kanë dalë me rezultate të shkëlqyera. Gjimnazi i   Përmetit  është 
përfaqësuar edhe me “Medalje Ari” Tabela e mëposhtme tregon disa nga 
karakteristikat e arritjes së shkollës në  vitet 2000.Edhe arsimi 9-vjecar në kontekstin 
e të mësuarit ka shumë më shumë  luhatje nga njëri vit në tjetrin të elementëve 
tregues të këtĳ  koncepti. Tabela e mëposhtme është një tabelë gjithpërfshirëse që 
tregon vĳ ushmërinë e nxënësve në shkollën 9-vjecare “Kamber Bënja“ Këlcyrë dhe 
“Nonda Bulka” Përmet 

 PASQYRA  E  REZULTATEVE  PERFUNDIMTARE   KRAHASUAR  NE  VITE
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Te dhena per shkollen 9-vjecare

“Nonda Bulka” 2002-2013

Të mësuarit nuk ka të bëjë vetëm me kalushmërinë por edhe me vĳ ushmërinë mësimore  
ditore të nxënësit. Po të shikojmë tabelat e vĳ ushmërisë së nxënësve nganjë vit në 
tjetrin në njërën nga shkollat më të rëndësishme të arsimit 9-vjecar”KamberBënja”do 
të vërejmë se kemi rritje të ndjeshme të numrit të mungesave në Ciklin e Lartë 
sidomos të mungesave teke 1-3 orë 
PASQYRA E  VĲ UESHMERISE   VJETORE  TE  NXENESVE  2008-2009    KRAHASUAR  
NE  VITE
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2005-

2006
473       17194 9684 2793 28% 364 3.7%

2006-

2007

CU: 172 6176 1268 151 11% 02 =

CL: 269 9898 8961 2067 23% 835 9%

441 16074 10229 2218 21% 837 8%

2007-

2008

CU: 169 5950 278 48 17% = =

CL: 250 8882 6012 1021 17% 189 4%

419 14832 6290 1069 17% 189 3%

2008-

2009

CU:199 7560 466 18 4% 29 7%

CL:246 8975 6079 1101 19% 1081 18%

445 16535 6545 1119 17% 1110 17%

 



102 

1. Marrëdhëniet e mësuesit (shkollës) me prindërit. Marrëdhënia mësues-nxënës 
dhe mësues-prind
Në ndihmë të mësuesve për realizimin e një punë të mirë dhe produktive ,padyshim 
që një rol tejet të rëndësishëm luan edhe bashkëpunimi apo marrëdhënia që mësuesi 
krĳ on me nxënësin. Kështu mësuesi në shkollat e rrethit të Përmetit është fi gurë 
që vlerësohet dhe gëzon respektin e shumicës së këtĳ  rajoni.Por edhe rastet e një 
konfrontimi midis palëve mësues-nxënës apo mësues –prind nuk mungojnë.Kjo 
kontradiktë është shpesh për shkaqe banale ,për shkak të pakënaqësisë që nxënësi 
shpreh gjatë një vlerësimi të ulët apo negativ.E për këtë shkak hera –herës degradojnë 
minutat e një ore mësimore apo madje e gjithë mësimit.Kjo situatë bëhet edhe më e 
pakëndshme kur kjo kontradiktë merr përmasa edhe më të mëdha ,pasi ndërhyrja e 
prindërve dhe refl ektimi shpesh i pa vend që ata bëjnë, e bën edhe më të vështirë këtë 
situatë.Sot mësuesit në shkollat  e Përmetit,të të gjitha niveleve,por sidomos të arsimit 
të mësëm gjenden përballë një presioni të madh dhe të vazhdueshëm psikologjik të 
shkaktuar nga prindërit,të cilët kërkojnë në mënyrë të parreshtur një vlerësim të lartë 
për fëmĳ ën e tyre nga mësuesi, në vend që ketë vlerësim të kërkojnë te fëmĳ a, tek puna 
dhe vullneti i tyre që fatkeqësisht  shpesh mungon.Transporti .Problemi i transportit 
të mësuesit dhe i nxënësit ka qenë një hallkë e vështirë para vitit ’90.Mësuesit i duhej 
të bënte një rrugë disa orëshe cdo ditë ose një herë në javë për të shkuar nga vendi i 
banimit të tĳ  deri në shkollën ku ishte caktuar për të dhënë mësim.Kjo vështirësi ishte 
për shkak të një infrastrukture tejet të dobët që kishte rrethi dhe e gjithë Shqipëria e asaj 
kohe.Mungesa e rrugëve dhe automjeteve në qarkullim  e detyronte mësuesin e atyre 
kohërave të kalonte këtë vështirësi që shpesh herë i kalonte të tre orët.Për nxënësin 
kjo vështirësi ishte më tepër fi zike pasi për  një nxënës të klasës së katërt  ishte jashtë 
mundësive të tĳ  fi zike për të kryer cdo ditë 2-4 orë rrugë më këmbë cdo ditë të vitit, 
për të arritur në shkollë.Kështu nëse marrim shkollën 9-vjecare të Këlcyrës nxënësit 
që frekuentojnë kanë një gjeografi  të tillë :Tolar; Kuqar; Grabovë ;Argovë ; Mbrezhan.
Shkolla e bashkuar Sukë,me një gjeografi  të nxënësve:Goricë, Fshati i Ri, Ujëmirë, 
Zhepovë, Podgoran,Topojan.Duke parë këtë shpërndarje nxënësish,nevojitet patjetër 
shërbim transporti.Ky shërbim për nxënësit e klasave të 9-vjecares ofrohet falas, kurse 
për nxënësit e arsimit të mesëm jo.
 5.Marëdhënia e shkollës me pushtetin vendor.Marrëdhënia e shkollës me qeveritë 
vendore gjatë gjithë kohës ka qenë e kënaqshme.Qeveritë vendore tregojnë interes të 
vecantë për mbarëvajtjen mësimore në të gjitha  shkollat e rrethit.Ky kujdes  është i 
gjithanshëm,si p.sh. mirëmbajtja dhe baza materiale.Bashkitë dhe komunat e rrethi 
të Përmetit i akordojnë  arsimit vit pas viti një sasi të ardhurash. Në bazë të  numrit të 
nxënësve,gjendjes aktuale të shkollave që kjo njësi mbulon akordohet edhe buxheti. 
Në vĳ im të kësaj po japim disa të dhëna konkrete mbi buxhetin për arsimin të disa 
njësive vendore të rrethit: Bashkia Përmet.

Bashkia Përmet

Viti Plani Fakt
2007 3.800.000 2.723.640
2008 3.450.000 3.109.765
2009 3100.000 2.763.836
2010 3.200.000 3.198.573
2011 3.800.000 3.159.311
2012 3.980.000 2.188.864

              

Bashkia Këlcyrë

Viti Plani Fakt

2007 2.298.754 2.210.000

2008 2.460.000 2.325.000

2009 2.580.000 2.413.000

2010 1.335.000 1.286.000

2011 1.550.000 1.517.000

2012 1.250.000 1.217.000
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 6.Marëdhënia shkollë-komunitet.Do të veconim në këtë marrëdhënie  mirëkuptimin 
dhe tolerancën që karakterizon edhe vetë popullsinë e këtĳ  rajoni gjeografi k .Shkolla 
është institicioni tek i cili komuniteti Përmetar shikon të ardhmen dhe prespektivën 
e fëmĳ ës së tĳ . Nëse do të përshkruanim si karakteristikat e një komuniteti ,pa 
diskutim që një prej tyre është edhe niveli arsimor dhe marrëdhënia me shkollën.Sot 
kjo marrëdhënie është shumë e ngushtë dhe produktive.Psh një nga shqetësimet që 
ka institucioni i shkollës sot është rritja e numrit të mungesave ,ose sic kanë emërtuar 
shumë mësues “Braktisja e fshehtë” me të cilën ata nënkuptojnë braktisjen e orëve 
të mësimit,madje edhe të gjithë procesit mësimor.Kjo braktisje po bëhet vërtetë 
serioze për shoqërinë ku jetojmë.Për ta frenuar këtë fenomen mësuesi ka nevojë për 
kontributin moral dhe edukativ të komunitetit  që pa diskutim në bashkëpunim 
edhe  me prindërit  përpiqen të gjejnë shkaqet dhe burimet e këtĳ  fenomeni,që nuk 
është aspak premtues  për jetën e nxënësit,familjen dhe komunitetin. Për të parë në 
c’nivel është kjo marrëdhënie është bërë një anketim ku  pyetjeve u janë përgjigjur 
disa  prindër dhe nxënës nga disa shkolla të rrethit.Rezultatet e këtĳ  anketimi   janë: 
• 80% janë të kënaqur me shërbimin në shkollë 
• 12% pak të kënaqur dhe
•  8 % kanë ankesa për ecurinë edukative dhe  të mësimëdhënies.Sic shihet nga 
përfundimet e një ankete të thjeshtë, ende ka probleme që shqetësojnë komunitetin. 
E ardhmja e sektorit të arsimit në  rrethin e Përmetit. Këto vitet e fundit një numer 
i madh studentësh kanë mundur të ndjekin studimet e larta edhe jashtë shtetit si 
në Itali, Greqi, Francë, Norvegji, Turqi, SH.B.A Rumani, madje deri në Malajzi kanë 
arritur për specializime pasuniversitare ish-nxënësit e kësaj shkolle. Dhe kudo kanë 
qenë të dalluar  të sukseshëm e kanëҫuar shkollën në ҫmime kombëtare.

Perfundime

Dukuritë e mësipërme janë hallka të një zinxhiri që lidhen ngushtë dhe ndikojnë 
reciprokisht me njëra-tjetrën. Por “Thembra e Akilit” mbetet përmirësimi dhe 
përshpejtimi i reformave të Arsimit në Shqipëri që mpleksen e gërshetohen me 
probleme teknike,organizative dhe të përmbajtjes së tĳ .Ne u fokusuam në njërin prej 
rretheve të Shqipërisë atë të Përmetit  ku numri i popullsisë sa vjen dhe ulet ,por 
edhe pse  është i vogël me hapësira dhe mundësitë të pakta problemet arsimor që ai 
mbart janë edhe më të dukshme në qytetet e mëdha.                                        
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Obeziteti, Semundja e Shekullit XXI

Egla Beqo
Shkolla e Mesme “Faik Konica” Korçë

Dr. P etraq Jordhani
Spitali Rajonal Korçë

Abstrakt

Obeziteti është sëmundja metabolike më prevalente në botën e zhvilluar, me një shperndarje 
gjeografi ke praktikisht globale. Aktualisht bota vuan një ngarkesë dyfi she në kequshqyerje: 
nënushqyerja dhe ushqyerja e tepërt veçanërisht në vendet e zhvilluara.
Uria dhe ushqyerja jo e përshtatshme kontribuojnë në vdekjen e parakohshme të nënave, 
të fëmĳ ëve që ushqehen me gji dhe fëmĳ ëve të vegjël dhe në zhvillimin defi citar fi zik dhe 
cerebral. Në të njëjtën kohë, nivelet botërore në rritje të mbipeshës dhe obezitetit janë të lidhura 
me rritjen e numrit të pacientëve me sëmundje kronike si kanceri, sëmundjet kardiovaskulare 
dhe diabeti, të gjitha këto, sëmundje që janë rrezik për jetën dhe mjaft  të vështira për tu 
trajtuar në vendet me kapacitete të kufi zuara dhe me sisteme shëndetësore të mbingarkuar.
Sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), në të gjithë botën ka rreth 
1.9 miliardë njerëz mbipeshë, nga të cilët 600 milionë njerëz janë obezë. Mbipesha prek mbi 
43 milionë fëmĳ ë me të vegjël se 5 vjeç dhe në fakt, shpeshtësia në rritje e mbipeshës në 
nënat shtatzëna shoqërohet me një risk më të lartë për komplikacione të shtatzënisë dhe një 
peshë më të madhe në lindje dhe rrjedhimisht obezitet të fëmĳ ëve. Në botë, çdo vit vdesin 2.6 
milionë njerëz si pasojë e mbipeshës apo obezitetit.
Bëhet fj alë për një nga problemet më kryesore të shëndetit publik në vendet e zhvilluara. 
OBSH e ka përkufi zuar obezitetin si “epidemia e shekullit XXI” për shkak të përmasave 
aktuale, impaktin në vdekshmëri, cilësinë e jetës dhe në shpenzimet shëndetësore. Në 
Kongresin Evropian të Obezitetit në vitin 2015, u pohua se “Evropa po përballet me një krizë 
obeziteti që po arrin përmasa gjigande”: 6 në 10 gra dhe 7 në 10 burra parashikohet të jenë 
mbipeshë në vitin 2030.
Obeziteti përbën gjithashtu shkakun e dytë të vdekjes së evitueshme dhe të parandalueshme, 
pas duhanpirjes. 
Në Shqipëri, për shkak të ndryshimeve social-ekonomike dhe kulturore të 25 viteve të fundit, 
vërehet një rritje drastike e incidencës dhe prevalencës së mbipeshës dhe obezitetit, gjë që 
pasqyrohet në të gjitha grup-moshat, ndër të cilat më e theksuar në moshat pediatrike dhe 
moshat e mesme.

Fjalët kyçe: Obezitet, Sëmundje, Shëndet Publik, Mbipeshë, Epidemi.

Hyrje

Aktualisht, fushën e obezitetit e dominojnë dy aspekte kyçe: nga njëra anë, obeziteti 
është një problem i dorës se parë për shëndetin publik për shkak të përmasave të 
arritura dhe tendencës në rritje, sëmundjeve të bashkëshoqëruara me të, humbjes së 
cilësisë së jetës dhe kostos ekonomike që ka. Përpara kësaj situate, duhet të implikohen 
të gjitha mënyrat e mundshme për ta luft uar, duke ndërgjegjësuar dhe duke përfshire 
të gjitha aspektet sociale nëpërmjet programeve multidisiplinore efektive, ashtu 
sikundër një politike shëndetësore dhe legjislacion që të mbështesë fuqimisht këto 
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mënyra. Nga ana tjetër, pohimi se obeziteti është një faktor i rëndësishëm risku në 
sëmundjet kardiovaskulare është i domosdoshëm dhe i detyrueshëm të ngrihet me 
zë të lartë.
Lidhja e obezitetit me riskun kardiovaskular ka qenë historikisht një temë e pasur me 
kundërshti. Në bibliografi  ka të dhëna kontradiktore nëse obeziteti është një faktor i 
pavarur risku për sëmundjet kardiovaskulare apo nëse ai kontribuon në praninë dhe 
rritjen e numrit të faktorëve të riskut kardiovaskular dhe rrjedhimisht infl uencon në 
procesin aterosklerotik.
Studimi Framingham identifi koi obezitetin si një faktor të lidhur në mënyrë të pavarur 
me sëmundjen e arterieve koronare, iktusin cerebral, insufi ciencën kardiake dhe 
vdekjen kardiovaskulare. Gjithashtu, obeziteti përshpejton shfaqjen e sëmundjeve 
kardiovaskulare: pacientet obezë me sindrom koronar akut janë më të rinj sesa ata me 
peshë normale në ngjarjen e parë kardiovaskulare. Për këtë arsye, Shoqata Amerikane 
e Zemrës (AHA), duke u bazuar në këto evidenca të forta, e identifi koi obezitetin si 
faktor të riskut kardiovaskular të modifi kueshëm për sëmundjet kardiovaskulare.
Investigime të tjera sugjerojnë se obeziteti rrit rrezikun kardiovaskular nëpërmjet 
mekanizmave të ndërvarur. Në fakt, në një meta-analizë që përfshinte më shumë 
se 300.000 pacientë të shëndetshëm që u identifi kua një rritje e riskut për sëmundje 
kardiovaskulare në individët mbipeshë dhe obezë, pjesërisht për shkak të shoqërimit 
të tyre me hipertensionin arterial dhe me nivelet e larta të kolesterolit. Kjo është 
logjike sepse kjo lidhje përmban shumë mekanizma fi zio-patologjike të përbashkëta 
në zhvillimin e këtyre sëmundjeve dhe përbën bazën e sindromit metabolik.
Risku për të pësuar vdekjen për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare është i rritur në 
obezët, duke i atribuuar rreth 20-30% të mortalitetit global kardiovaskular, pikërisht 
peshës së tepërt trupore. Anomalitë kryesore metabolike që ndodhin në obezitet, 
sidomos në obezitetin abdominal, janë ateroskleroza dhe rezistenca insulinike e cila 
nga ana e saj është faktor risku për zhvillimin e mëvonshëm të Diabetit. 

Obeziteti: përkufi zimi dhe diagnoza

Obeziteti është një sëmundje kronike që karakterizohet nga rritja e masës yndyrore 
e cila është e dëmshme për shëndetin. Rrjedhimisht, ka një rritje të peshës trupore 
në krahasim me peshën ideale në baze të moshës, seksit dhe gjatësisë. Me këtë 
përkufi zim përjashtohen situatat që rritja e masës trupore i detyrohet shtimit të 
masës muskulore (sportistët), apo mbajtjes së lëngjeve në organizëm (insufi cienca 
kardiake). Në funksion të përqindjes yndyrore, mund të përcaktohen si subjekte 
obezë ata që prezantojnë përqindje të masës yndyrore mbi vlerat normale, të cilat 
janë respektivisht 12-20% në meshkujt dhe 20-30% në femrat.
Aktualisht ka një tendencë të braktisen termat si “pesha ideale”, dhe përdoret termi 
“peshë e shëndetshme” çka nënkupton peshën e cila shoqërohet me vdekshmërinë më 
të ulët në studimet shkencore. Për të vlerësuar obezitetin, komitetet ndërkombëtare 
të eksperteve dhe udhërrëfyesit aktualë rekomandojnë llogaritjen e Treguesit të 
Peshës Trupore (Body Mass Index- BMI). Pranohen si pikë reference për obezitetin, 
vlerat e BMI mbi 30kg/m3.



106 

Bashkëudhetarët e Obezitetit

Shoqërimi i obezitetit me hipertensionin arterial, diabetin dhe çrregullimet e 
yndyrave të gjakut është mjaft  prevalente dhe në rritje të vazhdueshme me moshën. 
Rritja e rezistencës ndaj hormonit insulinë është boshti patogjenetik që lidh të gjitha 
sëmundjet e mësipërme. Ky pohim na çon tek disa konsiderata klinike:
• Me t’u detektuar një nga patologjitë e mësipërme duhet dyshuar edhe për të tjerat
• Duhet të zgjidhet një trajtim që të mos çrregullojë profi lin metabolik të pacientit
• Duhet të zgjidhet një trajtim i integruar dhe sa më i plotë. 

1. Obeziteti dhe Diabeti
Obeziteti detektohet në rreth 60-90% të pacientëve me Diabet Mellitus tip 2. Duhet 
konsideruar veçanërisht obeziteti i përqendruar në pjesën abdominale, si faktor 
shkakësor i diabetit tip 2 në pacientet e predispozuar gjenetikisht. Fillimisht 
zhvillohet një intolerancë ndaj glukozës dhe nëse kjo vazhdon për një kohe të gjate, 
shfaqet diabeti mellitus. Trajtimi i Obezitetit, edhe me humbje modeste të 5-10% të 
peshës, ka demonstruar një përmirësim të dukshëm të profi lit glicemik.

2. Obeziteti dhe Dislipidemia
Alterimet me karakteristike në obezitet janë: hipertrigliceridemia, ulja e HDL dhe 
rritja e LDL të vogla dhe dense, të cilat krĳ ojnë kushtet e përshtatshme metabolike 
për zhvillimin e proceseve aterogjene. Aterogjeneza në obezet zhvillohet edhe për 
shkak të proceseve oksidative. është provuar se obezët kanë një oksidim më të 
madh të VLDL dhe LDL. Oksidimi i LDL merr një tjetër rëndësi në zhvillimin e 
aterosklerozes duke qenë se ajo zhvillohet në obezët megjithëse nivelet e LDL mund 
të jenë në normë. Kjo sugjeron një ndryshim edhe morfologjik të thërrmĳ ave LDL të 
cilat në obezitet shndërrohen në thërrmĳ a me efekte më të larta aterogjene. 

3. Obeziteti dhe Hipertensioni Arterial
Obeziteti është fenomeni i lidhur më ngushtë me zhvillimin e Hipertensionit Arterial 
(HTA). Prevalenca e Hipertensionit Arterial në obezët mund të arrĳ ë deri në 25-
50%, dhe risku për të vuajtur nga HTA lidhet me gradën e tepricës së peshës, dhe 
deri diku mund të korrigjohet me rregullimin e peshës. Është llogaritur që rritja e 
treguesit të masës trupore me 1.7kg/m2 në burrat dhe 1.25kg/m2 në gratë apo një 
rritje e perimetrit të belit me 4.5cm në burrat dhe 2.5 në gratë, rrisin me 1mmHg 
presionin arterial.
Mes të tjerash, hiperinsulinemia, hiperleptinemia, hiperkortizolemia, çrregullimet e 
funksionit renal, alterimet vaskulare, hiper-reaktivitetin e sistemit nervor simpatik 
dhe sistemit reninë-angiotenzinë-aldosteron dhe aktiviteti i peptidit natriuretik 
shpjegojnë hipertensionin në obezitet. Me kalimin e kohës, obeziteti prodhon dëmtim 
renal me humbje të nefroneve funksionale duke kontribuar në rritjen e presionit 
arterial dhe duke krĳ uar kështu një rreth vicioz. 

Trajtimi i Obezitetit ne moshat adulte

Herë pas here dalin në treg dieta të reja për dobësimin, mbi të gjitha disa muaj para 
sezonit veror, me parulla tipike si “humb 4 kg vetëm në 5 ditë” ose “formo një trup 
kinemaje”, të shpërndara përmes revistave, televizionit etj. që kanë si premtim të 
përbashkët një humbje të shpejtë të peshës pa sforco, duke mos përmendur pasojat 
që një humbje e tillë e peshës mund të sjellë për shkak të defi ciencës së nutrienteve 
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dhe vlerave ushqyese, duke çuar në probleme shëndetësore. Këto dieta “mrekulli” 
zakonisht janë fryt i kërkesave për përfi time ekonomike dhe komerciale, më shumë 
sesa promocion i një ushqyerjeje të shëndetshme, të larmishme dhe të ekuilibruar.
Ne fakt, këto dieta “mrekulli” zakonisht janë mënyra të rreme për të humbur peshë 
sepse:
• Premtojnë rezultate të shpejta
• Premtojnë rezultate “magjike”
• Ndalojnë konsumin e një apo më shumë ushqimeve
• Përmbajnë lista të ushqimeve “të mirë” dhe “të këqĳ ”
• Ekzagjerojnë realitetin shkencor të ushqimeve që promovojnë
• Përmbajnë histori apo dëshmi për të fi tuar besueshmëri
Problemet që mund të zënë fi ll nga dietat “mrekulli” janë të shumta dhe të larmishme, 
dhe në disa raste, mjaft  të vështira për t’u zgjidhur:
• Mund të përkeqësojnë riskun metabolik të personave qe i ndjekin: hiperuricemia, 

dislipidemia, hipertensioni arterial, diabeti mellitus.
• Mund të provokojnë çrregullime në ushqyerjen proteinike dhe defi cienca të 

vitaminave dhe mineraleve, me rrezik për osteoporozë, përkeqësim të insufi ciencës 
renale dhe hepatike.

• Rritje të riskut për kancer kolo-rektal në dietat me shumë proteina.
• Dehidratim, që mund të manifestohet me dhimbje koke, konfuzion, nauze, 

pagjumësi, irritabilitet dhe hipotension ortostatik.
• Mund të rrisin mundësinë e çrregullimeve të sjelljes ushqimore (anoreksia, 

bulimia), nganjëherë më të rënda sesa vetë mbipesha që pretendohej të korrigjohej.
• Mund të prodhojnë efekte psikologjike negative.
• Favorizojnë efektet “rebound” (shtim i shpejtë i peshës së humbur për një kohë të 

shkurtër pas lënies së dietës).
• Në fund të ndjekjes së këtyre dietave, personat që i kanë ndjekur nuk kanë 

mësuar të ushqehen në mënyrë të shëndetshme dhe shpesh u kthehen zakoneve 
të mëparshme.

Dieta e rekomanduar botërisht dhe e bazuar në fakte shkencore si metabolike, 
mjekësore, ashtu edhe demografi ke është dieta e shëndetshme dhe mesdhetare (për 
shkak të prevalencës së lartë që ka në rajonin e Mesdheut). Si normë e përgjithshme 
e kësaj diete supozohet humbja e 10% të peshës fi llestare si fi llim. Pra, rreth 0.5-1kg 
në javë gjatë muajit të parë. Kjo dietë duhet të shoqërohet me aktivitet fi zik dhe 
sport, që përveçse rrit harxhimin e kalorive, përmirëson edhe funksionin kardiak 
dhe gjendjen emocionale duke evituar mërzitjen dhe dëshirën për të ngrënë mes 
vakteve. Dieta nuk duhet të zgjasë vetëm një muaj por gjithë jetën prandaj:
• Ushqyerja duhet të jetë e larmishme për të garantuar që të jete e balancuar dhe të 

përmbajë të gjitha vlerat ushqimore.
• Mëngjesi duhet të jetë i domosdoshëm çdo ditë në formën më komplete të 

mundshme (qumësht, bukë, fruta, drithëra) dhe duhet të zgjasë 15-20 minuta.
• Drithërat (buka, makaronat, orizi...), patatet dhe bishtajoret duhet të jenë baza e 

ushqyerjes, duke përbërë rreth 1/3 e të gjithë ushqimeve të marra.
• Yndyrnat nuk duhet të kalojnë 30% e ushqimeve ditore.
• Proteinat duhet të sjellin rreth 10-15% të kalorive totale, duke kombinuar ato me 

origjinë vegjetale dhe shtazore.
• Duhet të rritet konsumi i frutave dhe perimeve: 5 racione në ditë.
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• Të kufi zohet konsumi i sheqernave apo i ushqimeve të pasura në sheqerna: 
ëmbëlsirat, pĳ et freskuese etj.

• Të evitohet ushqyerja midis vakteve.
• Të reduktohet përdorimi i tepërt i kripës së gjellës.
• Të realizohet të paktën 30 minuta aktivitet fi zik çdo ditë.
• Të kufi zohet përdorimi i makinës.
Me pak fj alë, duhet të ndryshohet stili i jetesës për të jetuar një jetë më të gjatë dhe 

më të shëndetshme. 

Obeziteti Infantil

Ka mjaft  studime që konfi rmojnë se obeziteti në fëmĳ ëri dhe adoleshencë është 
çrregullimi më i shpeshtë në shoqëritë e industrializuara dhe prevalenca e tĳ  ka 
ardhur duke u rritur progresivisht, veçanërisht në moshat e vogla. Në nivel global, 
OBSH ka llogaritur se mbipesha prek mbi 43 milionë fëmĳ ë në të gjithë botën.
Obeziteti infantil është i shpërndarë në formë të pabarabartë në rajone të ndryshme 
të botës, madje edhe në zona të ndryshme të të njëjtin rajon. Është tashmë epidemike 
në disa shtete dhe në rritje të shpejtë në shtete të tjera. Në SHBA, numri i fëmĳ ëve 
mbipeshë është dyfi shuar dhe ai i adoleshentëve është trefi shuar nga viti 1980. Duke 
marrë parasysh që obeziteti infantil ka një tendencë të predispozojë për obezitet në 
adoleshencë dhe në moshë adulte, pritshmëritë për popullatën aktuale të fëmĳ ëve 
kur të arrĳ në moshën adulte nuk janë aspak tërheqëse sepse parashikohet një rritje 
e përqindjes së të rriturve obezë në të ardhmen krahasuar me shifrat e obezitetit të 
tanishëm. Për herë të parë në historinë e njerëzimit, mund të ndodhë paradoksi që 
pritshmëritë e jetëgjatësisë dhe cilësia e jetës së gjeneratave të sotme të fëmĳ ëve apo 
adoleshentëve kur të bëhen adultë të jenë më të ulëta sesa të paraardhësve të tyre.
Obeziteti infantil është i shoqëruar me një sërë komplikacionesh të rënda shëndetësore 
dhe një risk në rritje për t’u sëmurur në moshën adulte. 
Obeziteti përkufi zohet si një rritje e ekzagjeruar e peshës trupore, sidomos për shkak 
të rritjes së masës së indit adipoz (dhjamor), megjithëse masa muskulore apo edhe 
ajo kockore mund të jenë të rritura, në një shkallë më të vogël.
Vlerësimi i obezitetit në fëmĳ ëri është më pak i saktë dhe më i vështirë sesa në 
moshën adulte, për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme që ndodhin gjatë rritjes 
në peshë, gjatësi dhe në përbërjen trupore.
OBSH dhe Shoqata Evropiane e Obezitetit pranojnë që Treguesi i Masës Trupore 
ofron një vlerësim të arsyeshëm të adipozitetit në fëmĳ ët dhe adoleshentët.
Në praktiken e përditshme përdoret antropometria me matjen e palës së muskulit 
triceps (ne krah) dhe treguesi i masës trupore. Një palë tricipitale më e madhe 
sesa percentili 95 është diagnostike për obezitetin. Por dizavantazhi kryesor i kësaj 
teknike është riprodhueshmëria e pakët, dhe fakti që kërkon personel të aft ë dhe me 
përvojë të mjaft ueshme. Treguesi i Masës Trupore llogaritet duke pjesëtuar peshën 
(kg) me gjatësinë në katror (në metra). Avantazhi kryesor i BMI është lehtësia dhe 
gabueshmëria minimale nëse matjet kryen nga personel i aft ë, i mësuar pa shumë 
vështirësi. Aktualisht është treguesi më i përdorur në diagnozën e obezitetit. Në 
adultët, efektet e dëmshme të obezitetit janë drejtpërdrejt të lidhur me Treguesin e 
Masës Trupore, dhe diagnoza bazohet në vlerat fi kse të Treguesit të Masës Trupore 
që nuk ndryshojnë me moshën apo seksin. Megjithatë, në moshat pediatrike nuk 
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ekzistojnë të dhëna që të dokumentojnë shoqërimin e efekteve të dëmshme të 
obezitetit me BMI, dhe diagnoza bazohet në vlerat statistikore të BMI së një popullsie 
referencë dhe ndryshon me seksin dhe moshën. Mbipesha përcaktohet arbitrarisht 
si BMI ≥ e percentilit 85 dhe obeziteti si një BMI ≥ e percentili 95. Per kete arsye, 
nevojiten vlera reference.

1. Etiopatogjeneza
Obeziteti është një sëmundje komplekse në të cilën ndërveprojnë faktorë gjenetikë, 
biologjikë, socio-ekonomikë, konduktualë dhe ambientalë. Në më pak se 5% të 
rasteve, obeziteti është sekondar nga sëmundje endokrine apo gjenetike specifi ke. 

1.1 Faktorët Gjenetikë
Risku për obezitet i një fëmĳ e është 4 herë më i madh nëse njëri nga prindërit e tĳ  
është obez dhe 8 herë më i madh nëse të dy prindërit janë obezë. Pesha e fëmĳ ëve të 
adoptuar ndërlidhet në mënyrë sinjifi kante me peshën e prindërve të tyre gjenetike 
dhe binjakët monozigotë shfaqin ngjashmëri për sa i përket peshës dhe sasisë së indit 
adipoz subkutan në krahasim me binjakët heterozigotë.
Obeziteti i shkaktuar nga sëmundjet monogjenike është i rrallë (1-5%) dhe 
shoqërohet me klinikë të rëndë dhe të parakohshme (vonesë e zhvillimit mendor, 
hipogonadizëm, hipotiroidizëm etj.).
Deri më sot janë identifi kuar të paktën 600 gjene, markues dhe rajone kromozomike 
të lidhura me obezitetin (obezitet poligjenik). Nga analizat e panumërta të gjenomës 
humane, janë marrë mjaft  përgjigje që bëjnë të mendojmë se në zhvillimin e obezitetit 
përfshihen disa gjene dhe që në kombinim me ambientin obezogjen, përbëjnë 
zanafi llën e kësaj sëmundjeje.

1.2 Faktorët Ambientalë
Rritja e konsiderueshme e prevalencës së obezitetit është pasqyrimi i ndryshimeve 
socio-ekonomike, kulturore dhe ambientale që nxisin mbi-ushqyerjen dhe reduktojnë 
aktivitetin fi zik.
Pesha jonormale pas lindjes është mjaft  e lidhur me riskun e mëvonshëm të zhvillimit 
të çrregullimeve si obeziteti dhe diabeti. Si ushqimi i keq për shkak të problemeve 
të nënës apo placentare, ashtu edhe mbi-ushyerja për shkak të obezitetit të nënës, 
janë shoqëruar me obezitetin në etapat e mëvonshme. Mbi-ushqyerja në epokat e 
hershme të jetës për shkak të zëvendësimit të qumështit të nënës me qumështin 
artifi cial (ablaktacioni) dhe futja e parakohshme e ushqyerjes komplementare me një 
marrje kalorike të tepruar, janë lidhur me shfaqjen e mëvonshme të obezitetit. Nga 
ana tjetër, ndryshimi i vëzhguar gjatë dekadave të fundit në zakonet e ushqyerjes, 
me futjen e ushqimeve që japin shumë kalori, me bazë yndyrnash dhe sheqernash 
të rafi nuar, kontribuon në zhvillimin e mbipeshës dhe obezitetit duke fi lluar që nga 
fëmĳ ëria.
Aktiviteti i pakët fi zik, si pasojë e kushteve të jetës moderne dhe zëvendësim i 
aktiviteteve rekreative në ajër të pastër për shkak të përdorimit masiv të televizionit, 
kompjuterave dhe videove ka një lidhje direkte me obezitetin. Televizioni është 
faktori parashikues me i rëndësishëm i obezitetit në adoleshentët dhe tregon një 
efekt dozë-përgjigje. Mund të gjenden mjaft  shpjegime mbi këtë fakt:
• televizioni reklamon ushqime me vlera të larta kalorike dhe nxit konsumin e tyre
• personazhet e televizionit në përgjithësi tregojnë zakone alimentare të këqĳ a të 

cilat fëmĳ ët i imitojnë, 
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• gjatë shikimit të televizorit ka më shumë mundësi që të përdoren ushqime 
hiperkalorike
• televizori zëvendëson aktivitete të tjera në ajër të pastër të cilët konsumojnë 
më shumë energji, si lojërat apo sporti. Megjithatë, nëse është e pamundur të evitohet 
ky zakon, është e arsyeshme të kërkohet një mënyrë për të realizuar aktivitet fi zik 
gjatë kohës kur shikohet televizor.

1.3 Komplikacionet e Obezitetit në moshat pediatrike
Obeziteti që fi llon në fëmĳ ëri ka pasoja të menjëhershme mbi shëndetin fi zik dhe 
psikik të fëmĳ ës por pasojat më të rëndësishme janë ato që obeziteti zhvillon më 
kohën dhe shoqërohen me një sëmundshmëri dhe vdekshmëri më të lartë në adultët 
obezë sesa në normalët.
1. Pasojat Mjekësore
2. Në fushën mjekësore dallohen dislipidemitë (hiperkolesterolemia, 
hipertrigliceridemia), hipertensioni, insulino-rezistenca dhe toleranca jonormale ndaj 
glukozës. Gjithashtu, obeziteti në fëmĳ ëri shoqërohet me një sërë patologjish ndër 
të cilat: çrregullime digjestive (steatozë, kolelitiazë, konstipacion), komplikacione 
ortopedike (genu valgum, epifi ziolizë e kokës së femorit, pes planus, skoliozë, coxa 
vara dhe Perthes), defi cit i funksionit pulmonar, rritje e avancuar dhe çrregullime të 
zhvillimit puberal, dhe komplikacione më të rralla si: apnea e gjumit, ovari polikistik, 
pseudotumor cerebral dhe problema dermatologjike (strĳ et, infeksione mykotike 
dhe acantosis nigricans).Pasojat psikologjike
Është mjaft  e rëndësishme pasoja që obeziteti lë mbi zhvillimin psikologjik dhe 
në përshtatjen sociale të fëmĳ ës. Është provuar se fëmĳ ët dhe adoleshentët obezë 
kanë një imazh të varfër mbi veten e tyre, shprehin ndjesi inferioriteti dhe refuzimi, 
paraqesin vështirësi për të zënë miq të rinj dhe kanë një vetëvlerësim të ulët. Ata 
kanë probleme të rëndësishëm edhe gjetjen e veshjeve të përshtatshme për trupin e 
tyre. Diskriminimi nga ana e adultëve apo e shokëve nxit sjellje antisociale, që çojnë 
në izolim, inaktivitet, depresion dhe ankth, që mund të favorizojnë akoma më shumë 
ushqyerjen e pashëndetshme, çka rëndon obezitetin. Megjithatë, është e vështirë të 
dihet nëse çrregullimet psikologjike precedojnë obezitetin apo janë pasojë e tĳ . 

1.4 Trajtimi
Obeziteti infantil dhe i adoleshencës është i vështirë të menaxhohet, prandaj idealja 
është të parandalohet para se të ndodhë. Për këtë qëllim, këshillohet të ndiqen zakonet 
e shëndetshme të jetës dhe të detektohet sa më parë obeziteti në rastet e dyshimta. 
Qëllimi parësor për të menaxhuar obezitetin e pa komplikuar është të ndiqen zakone 
ushqyerjeje dhe aktivitet fi zik i shëndetshëm, prandaj duhet të theksohen ndryshimet 
e sjelljes dhe jetesës. Objektivat e trajtimit: nëse duhet të frenohet shtimi në peshë apo 
duhet të nxitet reduktimi i peshës varet nga mosha e fëmĳ ës, graviteti i obezitetit dhe 
prania e komplikacioneve shoqëruese. Për trajtimin e obezitetit infantil, shumicën 
e rasteve rekomandohet të mbahet pesha, më shumë sesa të reduktohet ndërsa 
vazhdon rritja gjatësore, me të cilën përmirësohet Treguesi i Masës Trupore. Në këtë 
mënyrë arrihet një aderence më e mirë me trajtimin; zhvillohet një ekuilibër energjetik 
i qëndrueshëm çka bën të mundur mbajtjen e peshës për një kohë të gjatë, dhe eviton 
efektet e padëshirueshme të mundshme nga terapitë më agresive si humbja e masës 
muskulore apo çrregullimet nutricionale, metabolike apo psikologjike që ndërhyjnë 
në rritjen e përshtatshme, zhvillimin dhe nivelin e aktivitetit të fëmĳ ës.
Trajtimi i obezitetit infantil bazohet në 3 shtylla:
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1. Dieta
Dieta duhet të promovojë rritjen e konsumit të frutave, perimeve dhe karbohidrateve 
të përbëra, të rregullohen oraret e ushqyerjes (5 vakte në ditë për të evituar 
mbingarkesën ushqimore nga uria e pakontrolluar), të evitohet ushqyerja midis 
vakteve dhe të kufi zohet madhësia dhe volumi i porcioneve. Në varësi të shkallës së 
obezitetit dhe të moshës së fëmĳ ës, kaloritë duhet të përshtaten ndaj kërkesave reale 
të fëmĳ ës apo të vendoset një kufi zim kalorik i moderuar (vetëm nëse obeziteti është 
progresiv dhe ka prekur fëmĳ ët me moshë më të madhe se 6-7 vjeç), por gjithmonë 
duhet të sigurohet një ushqim i mjaft ueshëm energjetik më qëllim që të ruhet rritja 
dhe zhvillimi fi zik dhe intelektual. Kufi zimi kalorik mund të arrihet në shumë raste 
duke zvogëluar marrjen e yndyrnave (fast food, sallameri, ushqime të skuqura 
në vaj dhe aperitivë) dhe karbohidrate të thjeshta (karamele, pĳ e të sheqerosura, 
freskuese...). Reduktimi maksimal nuk duhet të kalojë 30% të dietës së zakonshme. 
Në këtë etapë trajtimi duhet të përfshĳ ë të gjithë familjen duke qenë se prindërit 
luajnë një rol mjaft  të rëndësishëm në ndryshimin e zakoneve të fëmĳ ëve.
2. Aktiviteti fi zik
Aktiviteti fi zik përbën një masë plotësuese të dietës. Programet që përfshĳ në dietën 
dhe ushtrimet fi zike kanë efekte më afatgjatë sesa ata që vetëm përfshĳ në dietën. 
Aktiviteti intensiv spontan i fëmĳ ëve më të vegjël bën që të mos jetë i nevojshëm një 
program i veçantë ushtrimesh. Rekomandohen të paktën 30 minuta aktivitet fi zik 
ditor. Kur fëmĳ a është më i madh, rritja e aktivitetit fi zik duhet të orientohet drejt 
arritjes së ndryshimeve në jetën e përditshme, ulje të kohës që i dedikohet televizorit, 
videove apo kompjuterit, dhe duke stimuluar aktivitete rekreative në ajër të pastër. 
Në adoleshentët dhe fëmĳ ët e mëdhenj, duhet të kultivohet pjesëmarrja në aktivitete 
sportive duke u përshtatur me preferencat dhe duke insistuar në sportet që vlerësojnë 
pjesëmarrjen në ekip më shumë sesa aft ësinë individuale. Duhet pasur parasysh 
qe disa fëmĳ ë obezë vuajnë nga çrregullime ortopedike të cilat bëjnë që disa tipa 
ushtrimesh të mos jenë të këshillueshëm për ta. Në këto raste duhet të gjenden tipat 
e përshtatshëm të ushtrimeve.
 
3. Teknikat e ndryshimit të sjelljes
Fëmĳ ët e sotëm jetojnë në një shoqëri ushqimesh të bollshme dhe totalisht të arritshme, 
të cilat në shumicën e rasteve janë ushqime të pashëndetshme. Teknikat e modifi kimit 
të sjelljes duhet të zhvillohen në mënyrë që të arrihen ndryshime të zakoneve, 
efekti i të cilave të zgjatet në kohë. Fillimisht, është e nevojshme të vlerësohet nëse 
ekziston apo jo vullnet për të ndryshuar, tek fëmĳ a ose adoleshenti dhe tek familja 
e tĳ . Një pjesëmarrje aktive e familjes, veçanërisht e prindërve përmirëson rezultatet 
terapeutike. Bashkëpunimi familjar është i rëndësishëm jo vetëm për fëmĳ ët e vegjël 
por edhe në adoleshentët. Është e nevojshme që fëmĳ a, nëse është i madh në moshë 
dhe familja e tĳ , të informohen mjaft ueshëm mbi karakteristikat e ushqimeve (që 
konsumojnë zakonisht dhe ushqimet që duhet të konsumojnë më shpesh), ç’do të 
thotë obezitet, problemet e tĳ  dhe mbi të gjitha mënyra sesi ai mund të luft ohet.
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Abstract

Contemporary ëorld is rapidly changing, opening the ëay to globalization, ëhich means 
the groëth of interdependence betëeen diff erent societies, nations and countries. There is 
no doubt that the neë technological developments especially in the areas of information 
and communication, are playing an extraordinary role in today’s integration in all areas of 
social life, to the point that the internet is considered a synonym of globalization. Ëithout 
doubt these neë innovations have infl uenced the development of the school curriculum. So 
far information technology (IT) is used as a tool for fi nding existing knoëledge and for its 
presentation. Students fi nd on the internet information about the physical phenomena or 
laës and at a appointed time during the project they present those, using their IT skills in the 
fundamental programs Ëord and Poëer Point. 
These approaches are in contradiction ëith the neë understandings of knoëledge and learning 
ëhich emphasize the transformation of neë information into neë knoëledge through real 
research, the development of variegated methods through ëhich understanding is created 
and communicated in our contemporary ëorld, the interactions betëeen diff erent systems 
of knoëledge and presentation. This approach seeks for an educational system in ëhich the 
students build neë knoëledge and develop neë skills through real research. A system in ëhich 
the process of learning means building and developing neë skill needed in daily life, using the  
knoëledge that equips you for higher education. 
“We do not receive ready-made knoëledge Ëe need to discover it ourselves, aft er a journey 
that no one else can take on our behalf or book for us.” (Marcel Prust)

Abstrakt

Bota e sotme po ndryshon me ritme galopante duke i hapur rrugën globalizimit, që nënkupton 
procesin e rritjes së ndërvarësisë në mes shoqërive, popujve dhe vendeve të ndryshme. Nuk ka 
dyshim, që risitë teknologjike, veçanërisht në fushën e informacionit dhe të komunikimit, po  
luajnë një rol të jashtëzakonshëm në integrimet e sotme  në të gjitha fushat e jetës shoqërore, 
aq sa jo më kot, Interneti konsiderohet si një sinonim i globalizimit. Padyshim që këto risi 
të reja kanë ndikuar në zhvillimin e kurrikulës shkollore. Deri tani TIK-u është përdorur 
si mjet për të gjetur dĳ et ekzistuese dhe për ti prezantuar ato. Nxënësit gjejnë në internet 
informacione mbi dukuritë  apo ligjet fi zike dhe në orë të caktuara të projektit ata përdorin 
aft ësitë e tyre teknologjike  të programeve bazë Ëord dhe Poëer Point për ti prezantuar ato. 
Këto qasje bien ndesh me kuptimet e reja rreth dĳ es dhe nxënies që theksojnë shndërrimin e 
dĳ eve të reja në njohuri të reja nëpërmjet kërkimit real, zhvillimin e mënyrave të larmishme 
me të cilat krĳ ohet dhe komunikohet kuptimi në botën e sotme, ndërveprimet mes sistemeve 
të ndryshme të dĳ es dhe mënyrave të ndryshme të paraqitjes. Kjo qasje kërkon një sistem 
arsimor ku nxënësi të ndërtojë njohuri të reja dhe zhvillojë kompetenca nëpërmjet kërkimit 
real.  Një sistem ku procesi i nxënies nënkupton  ndërtimin e zhvillimin e kompetencave që i 
nevojiten secilit për të jetuar, për të bërë gjëra me njohuritë, që të jetë gati për arsimin e lartë.  
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“Ne nuk e marrim të gatshme diturinë, ne duhet ta zbulojmë  vetë atë, pas një udhëtimi që 
askush nuk mund të  ndërrmarrë për ne, apo rezervojë për ne’’ (Marcel Purst) 

Fjalë kyçe : Kurrikula,  kompetencë,  reforme, teknologji, situatë, qasje me bazë situatën.

Hyrje

Koncepti i kurrikulës nuk është i ri, por mënyra si është kuptuar dhe teorizuar për të 
ka ndryshuar në vite. Kurrikula u bë më e gjerë, duke ndryshuar gjithnjë e më shumë 
nga një dokument statik, që tregon dĳ et lëndore që duheshin fi tuar pas përfundimit 
të vitit akademik, drejt një kornize dinamike gjithëpërfshirëse që përfshin dhe 
elementë të tjerë si psh., korniza kurrikulare e cila përcakton qëllimet, rezultatet e 
nxënies, metodat e nxënies dhe procedurat e vlerësimit.
Për ofruesit e arsimit, kurrikula efektive  shpreh një platformë të vyer për të bashkuar 
botët e arsimit dhe të formimit, duke përdorur gjuhën e përbashkët për kompetencat 
e fi tuara në mjediset shkollore, për nevojat e botës së punës dhe për nxënien gjatë 
gjithë jetës.
Për mësuesit, kurrikula e hartuar për njohuritë dhe kompetencat që mund të ndërtojnë 
nxënësit, është më sfi duese se kurrikula tradicionale. Ajo është edhe më elastike për 
të konceptuar programet arsimore për nxënien sipas nevojave të nxënësve, përmes 
qasjeve pedagogjike dhe procedurave të reja të vlerësimit. Mbi të gjitha, hartimi i 
një kurrikule të re, që çmon atë që nxënësi di, bën si duhet dhe shpjegon përse e bëri 
ashtu pas përfundimit të nxënies – pavarësisht se si, kur dhe ku zhvillohet nxënia- 
shihet sot si mënyra efektive për të mënjanuar keqkuptimet që vihen re dhe për 
të shpalosur nxënien aktive dhe gjithëpërfshirëse. Kurrikula, përherë e më shumë 
po shihet si korniza dinamike për drejtimin e procesit mësimor ( mësimdhënie dhe 
nxënie) dhe një nga mekanizmat themelore për cilësinë në arsim.
Parimi organizativ i një kurrikule, qoft ë kompetenca apo objektivat, varet nga mënyra 
si kuptohen ato prej personave që kanë përgjegjësinë për reformën kurrikulare. Në 
mënyrë që mund të rroket tërësisht se si mund të përdoret kompetenca si parim 
organizativ i kurrikulës, është e rëndësishme të kuptohet si është përcaktuar ajo në 
dokumentet zyrtare të kurrikulës dhe si është zbatuar në programet e studimit.
Për termin “kompetencë” kanë mbizotëruar dy kuptime, i pari, u referohet rezultateve 
të trajtimit- një arritje kompetente, i dyti, u referohet atributeve kyç që i kërkohen 
nxënësit  për të pasur rezultat kompetent.
Vetë nocioni i kompetencës mbetet pak kurrikular. Për nga funksioni, ai , më shumë 
tenton të orientojë veprimin e nxënësve në orën e mësimit, sesa të ndihmojë të hartojë 
programet arsimore.  
Kompetenca shoqërohet gjithmonë me situatën, familjen e situatave dhe kontekstin ku 
ato vendosen. Zhvillimi i kompetencës bazohet në mobilizimin dhe bashkërendimin 
nga personi/ grupi të një larmie burimesh: 
• burime personale ( pra, përvojat e mëparshme);  p.sh në fi zikë për të shpjeguar 
fërkimin mësuesit i pyesin nxënësit :  një trupi lëviz më shpejt në një sipërfaqe të 
akullt apo në një sipërfaqe me rërë?   
• burime sipas rrethanave të situatës dhe kontekstit p.sh., nëse do të shpjegonim 
fërkimin statik ( te prehjes) mësuesit do të realizonin në klasë një situatë të tillë: Një 
nxënës ushtron një forcë horizontale mbi tavolinë e megjithatë tavolina nuk lëviz. 
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Pyeten nxënësit mbi situaten dhe drejtohen mendimet e tyre drejt përgjigjes se mbi 
tavolinë ushtrohet dhe një forcë tjetër sipas drejtimit horizontal e cila ekuilibron 
veprimin e forcës së ushtruar nga nxënësi . Kjo forcë quhet forcë e fërkimit statik ( 
të prehjes )
• burime të jashtme ( për nxënësin dhe situatën )
Në fi zikë tregohet që fërkimi është i rëndësishëm në jetën e njeriut. P.sh., tek biçikleta, 
fl etët e gomës ngjishen tek disku i rrotës për të ngadalësuar lëvizjen. 
Kërkimi për mënyrën dhe mjetet me të cilat mund të ndërtohet një metodologji e 
hartimit të programeve arsimore që synojnë kompetencën, lidh rezultatet nga tri 
fusha kërkimi: 
Fusha e veprimit,  fusha kurrikulare dhe fusha e nxënies.
a) Të dhënat nga fusha e veprimit saktësojnë logjikën, mënyrën sipas të cilave 
nxënësit veprojnë në një situatë. Përmes  metodave të teorive të veprimit përshkruhen 
veprimet që kryen personi për t`u bërë kompetent në këtë situatë. Një kompetencë 
zhvillohet në mësim, në sajë  të situatave që mësuesi  u propozon nxënësve të tĳ  të 
trajtojnë dhe të strategjive didaktike e pedagogjike që ai zbaton. Në këtë konteks 
teorik, kompetenca bëhet kompetencë që konfi rmohet përmes veprimit, d.m.th.
kompetencë që zhvillohet nga nxënësi ose grupi përmes veprimit që kryhet në 
situatë. P.sh në Fizikë për të njehsuar nxënësit shtypjen që ushtrohet nga  një trup në 
formë kudoidi i mbështetur në një plan të rrafshët , drejtohen nxënësit të ndërrmarrin 
veprimet e mëposhtme. Veprimi i parë matin peshën e trupit në N me dinamometër.
Veprimi i dytë me anë të vizores matin gjatësinë dhe gjerësinë e faqes në të cinël 
është mbështetur trupi dhe njehsonjë sipërfaqen e saj në m2 dhe së fundmi i kërkohet 
të njehsojnë  raportin e peshës  me sipërfaqen e matur. Ky raport paraqet shtypjen 
ne Pa
b) Në këndvështrimin kurrikular, kompetenca ka lidhje me teoritë aktuale të 
kurrikulës, të cilat saktësojnë elementet që duhen përshkruar në programet arsimore 
që nxenësit të zhvillojnë realisht kompetencat. Në parim kjo logjikë konceptimi 
bazohet në kuptimin e asaj që realizon personi ose grupi në situatë për t`u bërë 
kompetent. Kështu logjika e veprimit në situatë ushqen logjikën kurrikulare. Duke 
iu referuar shembullit të sipërpërmendur u kërkohet nxënesve të ndryshojnë 
sipërfaqen e bazës mbështetëse të kuboidit. Të njehsojnë shtypjen për çdo rast dhe të 
krahasjnë përgjigjet. Në fund u kërkohet të tregojnë si ndryshon shtypja kur pasha 
mbahet kostante po ndryshon sipërfaqja? Përfundimi është ky shtypja zvogëlohet 
me rritjen e  sipërfaqjes.
c) Mënyra si organizohet nxënia, ndryshe logjika e nxënies, u referohet teorive 
të nxënies. Logjika dhe organizimi kërkon të sigurojë kushtet që nxënësit t`i zhvillojnë 
realisht kompetencat, për ç’ka bazohet mbi rezultatet e analizës së kompetencës së 
konfi rmuar.
Edhe pse këto mënyra konceptimi u referohen kornizave të ndryshme, ato 
plotësojnë reciprokisht njëra-tjetrën. Logjikat e  veprimit në situatë është e para. Ajo 
ushqen dy logjikat e tjera përmes ndërmjetësimeve dhe rregullimeve të mësuesve 
apo instruktorëve. Në analizën e arsimit që synon zhvillimin e kompetencave nga 
nxënësit, duket se kompetencat e konfi rmuara (ato që zhvillohen përmes veprimit 
në situatë ) janë në zemrën e dinamikës së nxënies. Logjika e veprimit në situatë 
vlerëson kontekstualizimin, ndryshe, situatat konkrete, të kuptueshme ose afërsisht 
të tilla. 
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Studimet  e realizuar nga universitete te ndryshëm kanë treguar se strategjitë që 
orientohen drejt kontekstualizimit të përmbajtjeve të nxënies dhe ndërtimit të kuptimit 
nga nxënësit,  ka ndikim shumë pozitiv mbi arritjen e nxënësve. Ndërkaq, mësuesit 
gjatë një ore mësimi kombinojnë më shumë se një strategji. Më e përshtatme duket 
lidhja e strategjive të tipit bashkëpunues me ato që kontekstualizojnë përmbajtjen e 
nxënies.

1.1.Qasja e bazuar në situatë (QSB) 

Qasja e bazuar në situatë (QSB)  
vendos situatën si udhërrëfyes 
të refl ektimeve kurrikulare 
dhe të nxënieve shkollore. 
Qasja ka qëllim zhvillimin e 
kompetencave nga nxënësit. 
Kjo qasje, ecila vendos situatat 
e kuptueshme në plan të 
parë dhe respekton logjikën 
e kompetencave, “u kthen 
krahët” përfundimisht qasjeve 
konvencionale të përpunimit të 
programeve të studimit, si p.sh., 
ajo e organizimit me objektiva  
të përmbajtjeve disiplinore. 
Kolonat ku mbeshtetet kjo 
qasje janë situatat, përmbajtjet 
e kontekstualizuara, nxënësit 
që i kuptojnë veprimtaritë 
shkollore, nxënës që trajtojnë 
me kompetencë situatën. QSB-
ja nuk është qëllim më vete  por, 
mjet në shërbim të zhvillimit të 
kompetencave nga nxënësit.
Shembull i situatës 
Në një klasë të nëntë  nxënësit 
po vërtetojnë që në temperaturë 
kostante, trysnia dhe vëllimi i një 
gazi janë madhësi në përpjestim 
të zhdrejtë. Nxënësit janë shumë 
aktivë  dhe përdorin strategji të 
ndryshme. Ata kanë rregulluar  

shirigën me piston në mbajtësen e fi ksuar, kanë përdorur barometër për matjen e 
trysnise atmosferike, kanë matur lartësinë e kolonës së ajrit, kanë përdorur aft ësitë 
matematikore për të njehsuar vëllimin, trysninë dhe prodhimin e tyre. Nxënësit 
mbajnë shënime për mbledhjen e të dhënave, për vëzhgimet dhe matjet e kryera. Ata 
shkruajnë, diskutojnë dhe mbrojnë pikëpamjet e tyre. Jashtë kësaj situate, të gjithë 
nocionet, si trysnia, barometri, vëllimi, prodhimi i P me V, etj., kishin kaq pak kuptim 
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për ta. Njohuritë e tyre janë bërë burime për trajtimin e situatave. Dhe është ky 
trajtim i  këtyre situatave me njohuritë e tyre  që zhvillon më në fund kompetencat. 
Për shkak se përdorin njohuritë që ndërtojnë, nxënësit  arrĳ në të fi tojnë kuptimin në 
këto situate. Është ky qark që krĳ on dialektikën midis njohurive të vjetra dhe atyre 
që përshtaten ose ndërtohen në situatë.

Pyetjet. Nga kjo situatë rezultuan shumë pyetje: 
Ç`ndodh me shtypjen kur vëllimin rritet? Ç`ndodh me shtypjen kur vëllimi 
zvogëlohet?
Ç`ndodh me  prodhimin e vëllimit me  shtypjen? A godasin njëlloj molekulat e gazit?  
A ndryshon dendësia e tĳ ? C`formë ka grafi ku i procesit izotermik? 
Veprimet . Bashkësia e këtyre pyetjeve doli nga diskutimi i nxënësve me mësuesin. 
Të gjitha pyetjet u shkruan në tabelë e pastaj nxënësit i organizuan ato dhe më pas, 
përcaktuan një plan veprimesh që duhej realizuar për të trajtuar këtë situatë.

1.2 Parimet bazë të QBS

1. QBS-ja bazohet në parimin, sipas të cilit nxënësi ndërton, zhvillon dhe 
përshtat njohuritë dhe kompetencat e tĳ , përmes përvojave dhe veprimeve që kryen 
në situatë.
2. Situata është qëndrore për QBS-në. Ajo është pikënisje e veprimeve të nxënësit 
për përballjen e sfi dave që i paraqiten, është burimi i njohurive dhe i kompetencave
3. Njohuria është veprim, njohuritë e reja ndërtohen përmes veprimit në situate.
4. Fusha e përvojave të jetuara dhe grupi i njohurive tashmë të ndërtuara nga 
nxënësi, janë burime të domosdoshme për ndërtimin e njohurive dhe kompetencave 
të reja.
5. Në situatën shkollore, dĳ et e fushave të ndryshme të nxënies, janë burime 
të nevojshme për trajtimin e situatave. Në kontekstin shkollor situata ka natyrë  
edukative.
Në përfundim  QBS-ja përmbys si logjikat kurrikulare tradicionale  ashtu dhe 
qasjet didaktike që mbrojnë mënyrat e pranuara të përgatitjes së mësuesve dhe të 
organizimit të nxënies. 
Vetëm përmes veprimit në situata të kuptueshme, nxënësi zhvillon kompetencat 
e tĳ , ç`ka e bën situatën burim dhe kriter të kompetencës. Përmbajtja lëndore nuk 
konceptohet qëllim më vete, por mjet për formësimin e situatave.
 Nxënësit e shkollave tona   prej disa vitesh i nënshtrohen  testeve të PISA dhe 
rezultatet e tyre  t nuk janë të mira. Përkundrazi bashkëmoshatarët e tyre kanadezë  
që janë mësuar me programe që bazohen në situatat me përmbajtje të kuptueshme 
renditën ndër më të mirët e këtĳ  testimi. Është kjo një arsye thelbësore që kurrikula 
shkollore me bazë kompetencat duhet përkrahur. Kompetencat që zhvillon fusha e 
shkencave të natyrës, në të gjitha shkallët kontribuojnë në arritjen e kompetencave 
kyçe, në funksion të të nxënit gjatë gjithë jetës.
Përmbajtja lëndore konceptohet si mjet për realizimin e kompetencave kyçe dhe atyre të fushës 
nëpërmjet formësimit të situatave të të nxënit. Nxënësit fi llojnë me idetë e tyre se si 
janë gjërat dhe pastaj i ndryshojnë dhe i zhvillojnë duke i provuar ato praktikisht. 
Gjatë veprimtarive shkencore, nxënësit ndeshen me mundësitë e ndryshimit, 
rivendosjes ose sfi dës së ideve. Kjo mënyrë e të nxënit bën që nxënësit të zhvillojnë 
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dhe të formojnë të kuptuarit shkencor përmes ideve dhe përvojave të tyre. Idetë 
dhe konceptet përpunohen për sa kohë nxënësit punojnë në situata problemore dhe 
zbatojnë metoda kërkimore për t’i zgjidhur problemet. Duke mësuar në këtë mënyrë, 
ata mund të përjetojnë gëzimin e zbulimit shkencor dhe të ushqejnë kureshtjen për 
botën që i rrethon. Mësimi i shkencave natyrore lidhet ngushtë me teknologjinë dhe 
së bashku i formojnë nxënësit në një kontekst më të gjerë.
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Abstract

Radiation therapy is a treatment modality that is used in treatment of close to 50% of newly 
diagnosed cancer patients. External beam photon radiotherapy is typically administered by 
the positioning of several diff erent radiation beams from various directions which intersect 
at the tumor or target within the patient. Patient anatorny oft en requires the use of wedge 
shaped isodose distributions to compensate for missing tissue, irregular surface
contours, and irregular tumor volumes. For the past 40 years physical wedge fi lters have 
provided such isodose distributions but their use resulted in certain detrimental dosirnetric 
consequences such as beam hardening eff ects, in addition to the practical consequences 
of fi lter handling and possible misalignment. With the advent of computer controlled 
linear accelerators it has become possible to generate wedge shaped isodose distributions 
dynamically, thus providing a practical alternative to the standard physical wedge. The 
dynamic wedge is created by moving one of the primary beam limiting collimators in a 
continuous fashion to create a continuously decreasing fi eld width while the radiation beam 
is on. Because of this collimator motion, diff erent segments of the treatment fi eld will be 
exposed to the primary beam for diff erent intervals of time. This process of shrinking the fi eld 
width while modulating the collimator jaw velocity and dose rate creates the desired wedge-
shaped isodose gradient across the treatment fi eld.

Keywords: Linear accelerator, Wedge, Dose, Collimator, Cancer.

Introduction

In this theme i want to bring more information about role of wedge that used today 
at linear accelerator to  provide an uniform dose distribution . One of the ways which 
used to treat cancers is radiotherapy with external beam. We use it to kill malign cells 
but should protect cells because the radiation can hurt them so we have to reduce 
radiation that absorbed by alive cells. Using of wedge help us to reduce negative 
eff ects on alive cells which provide a same distribution of radiation dose in whole 
surface of part of organ which is treating.

Cancers and Radiotherapy

Cell multiplication (proliferation) is a normal physiological process that occurs in 
almost all tissues. Normally the balance between proliferation and cell death is 
tightly regulated to ensure the integrity of organs and tissues, but mutations in DNA 
can disrupt these processes leading to cancer. Cancer therefore refers to a group of 
diseases characterized by uncontrolled cell division leading to growth of abnormal 
tissue. The uncontrolled and oft en rapid proliferation of cells can lead to either a 
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benign tumour or a malignant tumour (cancer). Benign tumours do not spread to 
other parts of the body or invade other tissues, and they are rarely life threatening. 
Malignant tumours, on the other hand, can invade other organs, spreading to distant 
locations in the body via the lymphatic system or the bloodstream and becoming life 
threatening. 
Cancers originate from a single cell; hence cancers can be classifi ed by the type of cell 
in which it originates and by the location of the cell. Carcinoma: Cancers originating 
from epithelial cells. This group includes many of the most common cancers and 
include nearly all those developing in the breast, prostate, lung, pancreas and colon. 
Adult cancers usually form in epithelial tissues. Sarcoma: Cancers arising from 
connective tissue (i.e. bone and muscle). Lymphoma and leukemia: These two classes 
of cancer arise from haematopoietic (blood-forming) cells that leave the marrow and 
tend to mature in the lymph nodes (lymphatic tissue) and blood (bone marrow stem 
cells), respectively. Teratoma/Germ cell tumour: Begins within germ cells most oft en 
in the testicles or the ovaries (seminoma and dysgerminoma) respectively Blastoma: 
Cancers derived from immature "precursor" cells or embryonic tissue, these are most 
common in children. Melanoma arises in melanocytes, normally those in the skin.
(Cashmore,2013,3)
High energy radiation from X-rays and particles (electrons, protons and heavy ions) 
damage living cells and can be used to target tumours. Radiotherapy is simply 
the use of radiation to treat illness and is one of the most eff ective ways of treating 
cancer. Shortly aft er their discovery in 1895 by Roentgen, X-rays were being used 
to treat breast cancer patients. Since then they have taken on a routine role in the 
investigation, diagnosis and treatment of disease and 40-50% of people with cancer 
will now have radiotherapy as part of their treatment.
Radiotherapy can be given by: External beam radiotherapy (teletherapy): radiation 
is delivered from an external source outside of the patient using x-rays, gamma 
rays or high energy particles (tele = Greek for far away). Brachytherapy: dose is 
delivered from radioactive sources implanted in the patient close to or inside the 
target (brachys = Greek for short distance)
Unsealed source therapy: a radioactive substance is swallowed or injected to irradiate 
internally Here we are concerned with external beam radiotherapy which currently 
constitutes approx. 90% of radiotherapy treatments. Radiotherapy relies on the 
delivery of therapeutic doses of radiation to the tumor volume whilst minimizing 
the dose to surrounding normal tissues. In order to maintain a high ‘tumor control 
probability’ (TCP) we must deliver as much dose as possible to the target in order 

to kill all of the viable cancer cells. In doing this 
we also damage surrounding normal tissues 
and this dose must be minimized to give a low 
‘normal tissue complication probability’ (NTCP) 
(Cashmore, 2013, 6)

Figure 1. Generalised dose-response curve for tumour 
and normal tissues. In this case a small
change in dose has a much greater eff ect on the normal 
tissue than on the tumor itself
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In practice a dose must be chosen that gives acceptable complication levels, 
accepting the level of cure possible. Due to the gradient of the respective curves at 
the prescription dose level, any
uncertainty in dose means that the response can be greater in the normal tissues 
than for the tumour (see fi gure 1), highlighting the need for greater accuracy in the 
delivery and reporting of radiotherapy doses. In practice a dose must be chosen that 
gives acceptable complication rates for a given level of cure (Cashmore, 2013, 8).

Radiotherapy treatment machines

Figure 2. shows the depth dose characteristics for several x-ray beam energies. To 
treat deep seated tumours without exceeding tolerance doses to the skin multiple 
(converging) high energy beams are required and it can be seen that the relative 
dose at depth increases with increasing beam energy. High energy beams also allow 
a certain amount of ‘skin-sparing’ due to the dose build-up eff ect which is clinically 
important since all of the beams in external radiotherapy enter through the skin. 
Initial experiences with radiotherapy were hampered by the limited energy of xray 
generators. These were useful for treating skin lesions, but for deep seated tumors 
they were of insuffi  cient energy to deliver high enough doses to the tumor without 
exceeding tolerance doses to the skin. Advances in radiotherapy technology were 
therefore initially centered on producing ever increasing beam energies to maximize 
dose at depth and improve skin-sparing. The fi rst sources used for external beam 
radiotherapy were gas fi lled x-ray tubes, but these were quickly followed by the 
vacuum tube in 1913, operating at up to 140kVp. Subsequent designs allowed x-ray 
generation at up to 400kV but were still ‘soft ’ with the maximum dose being delivered 
at the skin surface, limiting the dose that could be safely applied to the tumor.
Emphasis then shift ed to gamma emitt ing radionuclides with the introduction of the 
‘radium cannon’ in 1912, but due to the high costs and limited availability of 226Ra, 
production was soon stopped. In the early 1930s work began on the use of resonant 
transformers which could obtain peak voltages of 1-2MV but, again, this technology 
was soon superseded by the introduction of the Van de Graff  machine (the fi rst of 
which treated patients in Boston in 1937). By 1946 commercial production of these 
units had started, with 40 accelerators being built before 1959 (12 of which were still 
operating in 1983). However, these units tended to be large, un-maneuverable and 
very expensive (Cashmore, 2013, 13).

Figure 2. Depth dose characteristics of x-ray 
beams. Increasing the energy of the photon 
beam
raises dose at depth relative to the surface 
and also allows some skin-sparing due to the 
buildup
eff ect
For these reasons the emphasis shift ed 
back to radionuclide units, but now 
concentrating on 60Co sources, the fi rst 

three of which were produced in 1952 and installed in Canada and the USA. Each 
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source contained several kilocuries of 60 Co emitt ing gamma rays with energies of 
1.17 and 1.33MeV (mean 1.25MeV). The depth dose curve for 60Co has its peak at 
5mm below the skin surface allowing some skinsparing (fi gure 2). At the same time 
further increases in photon energy were made possible by the introduction of the 
Bett erton, with the fi rst patient treatment in 1949 with x-rays generated from 20MeV 
electrons (USA). Betatrons played a signifi cant role in the development of radiation 
therapy since the increased energy provided greater skinsparing,
higher depth doses and produced less side scatt er than beams from radioisotope 
sources or x-ray tubes. The major disadvantages were their weight, low beam 
intensity (approx. 40cGy/min) and small fi eld size (12.5 x 12.5cm2).

Table 1-Summary of external beam radiotherapy treatment approaches.

RF linear accelerators were made possible by the advances made during World 
War II in the construction of magnetrons for radar. In England the fi rst travelling 
wave linear accelerator (using microwave generators for electron acceleration) was 
demonstrated in 1946 by DW Fry. In contrast to betatrons the RF accelerator can deliver 

dose-rates of 400cGy/min with fi eld sizes of 40x40cm. The 
fi rst of these was installed at the Hammersmith Hospital 
in 1952. The fi rst patient was treated in 1953 (fi gure 3) and 
the last in 1969. Table 1 summarizes the diff erent treatment 
approaches and energies associated with external beam 
radiotherapy. (Cashmore,2013,15)

Figure 3. Historical image showing Gordon Isaacs, the fi rst 
patient treated on the Stanford linear accelerator 1956

The linear accelerator

The modern medical linear accelerator (linac) is a machine used to treat cancer in 
patients by irradiating the tumor with high energy X-rays or electrons. Although 
many types of linear accelerator are available for medical use they generally all 
consist of a standard subset of components as illustrated in the block diagram of
fi gure 4 below. The main beam forming components of a modern linac can be 
grouped into six categories.
1- Injection system
2- RF power generation
3- Accelerating waveguide
4-Beam transport
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5- Beam collimation and monitoring
6- Auxiliary systems (e.g. cooling, vacuum)
Electromagnetic waves travel at the speed of light in free air, but when confi ned 
within a suitably designed waveguide this speed can be reduced. An RF fi eld can 
therefore be used to accelerate electrons provided that the waveguide is designed 
so that at each point along its length the propagation speed matches that of the 
electrons. The waveguide itself is a cylindrical tube with a series of circular cavities 
designed so that the speed of propagation of the microwaves used for acceleration 
increases in the fi rst part of the structure and reaches almost the speed of light for 
the remainder. Bunches of electrons from the gun are injected into the waveguide to 
coincide with pulses from the microwave source, and are accelerated down the tube 
by riding the wave as it increases in speed.

Figure 4. Block diagram of an Elekta linac
The RF power source for microwave generation is either a magnetron (an RF oscillator) 
or klystron (an RF amplifi er) operating in the 2-10MW range, with the power of the 
source defi ning the maximum energy of the accelerator. Power is supplied to the 
microwave source by high voltage pulses from a modulator. Microwaves are then 
transported to the accelerator through rectangular waveguides pressurised with SF6 
to prevent electrical breakdowns.
The automatic frequency control (AFC) system constantly monitors the frequency 
within the accelerator, tuning the magnetron for optimum output. There are two 
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distinct types of accelerator waveguides: the travelling wave (wave is propagated 
along the accelerator axis, used by Elekta) and standing wave (where the wave is 
stationary, used by Varian, Siemens). Both systems inject electrons into the accelerator 
waveguide in phase with the RF power. Electrons enter an initial
buncher section (typically 30cm long) where they increase in speed until close to 
the speed of light. Aft er this section the irises have a constant spacing and energy 
gains result in a relativistic mass increase. The pulsed electron beam is provided by 
a heated tungsten wire, the electron
gun, the temperature of which can be used to control the energy and dose rate of the 
accelerator.
The vacuum system provides the low pressures needed for the electron gun, 
accelerator waveguide and bending system. Without this the gun would quickly burn 
out, and the electrons would quickly disperse due to collisions with air molecules. 
Since mutual repulsion of electrons in the guide causes the beam to diverge, a system 
of focussing and steering coils are used along the waveguide to focus and centre the 
beam. Most of these currents are set during installation, but a set of coils mounted 
near the end of the structure (2R and 2T) are under servo control to adjust beam 
steering during operation. Accelerating structures tend to be too long to mount 
vertically on the accelerator gantry, so it is necessary to bend the beam through 
approx. 90° towards the patient. This is achieved using a bending magnet. For a 
usable clinical beam it is necessary for the electron beam to enter the treatment head 
at the correct angle and energy and
to provide a small focal spot, a fairly simple task if the beam is mono-energetic. Since 
it is diffi  cult to control the energy spread, an achromatic bending system is generally 
used, which will ensure that electrons of diff erent energies exit the bending system 
at the same point and in the same direction regardless of their initial energy. In an 
Elekta linac this is achieved with a slalom bending system (Cashmore, 2013, 17).

The role of wedge fi lter in linear accelerator

Wedge fi lters are routinely used in radiotherapy centres worldwide to modify the 
dose
distribution to obtain uniformity of dose in the target volume when summing 
fi elds or compensating for missing tissue. Typically the design of physical wedges 
supplied by linear accelerator manufacturers has uniform thickness in the non-
wedged plane over the whole length of the wedge. However, dose profi le curves 
in the non-wedged (NW) axis for wedged fi eld irradiation show a decrease in dose 
(sagging) with off -axis distance, as shown in fi gure 1. This saggingk is mainly due to 
the soft ening of the energy spectrum off -axis. The off -axis soft ening means that these 
lower-average-energy photons, on passing through a wedge of uniform thickness in 
the NW direction, will be att enuated to a greater extent than the central axis photons. 
Other contributing factors include the increase in scatt ered photon fl uence and the 
increase in the path-length of off -axis photons due to the angulations of the beam. 
The sagging leads to an under dosing of up to 7% in the NW axis. This discrepancy 
increases with off -axis distance and wedge angle. Chui and LoSasso (1994) state that 
special consideration should be given to wedged fi elds greater than 15 cm in length in 
the NW direction. Sidhu and Breitman (1994) report that some large pelvis and some 



125 

breast treatments use wedged fi elds of more than 20 cm in the NW plane. Sidhu and 
Breitman recommend limiting fi eld size in the NW direction, so that the dosimetric 
error is within an arbitrary percentage deviation. This recommendation clearly 
restricts treatment options. The NW profi le shape should match that of an open fi eld 
profi le, as most planning systems assume the open fi eld shape in the NW directions 
for the dose calculations. While some planning systems account for the sagging 
eff ect in the dose calculations, physically modifying the wedge would result in a 
more uniform dose distribution which closely approximated the ‘ideal’ fl at profi le. 
This new wedge was constructed by removing varying thicknesses (increasing with 
off -axis distance) of the wedge material from an unmodifi ed wedge. The thickness 
of the wedge to be removed was calculated based on the physical principles outlined 
below (Keall at al, 1996, 2).
Schematic diagrams of (a) the unmodifi ed wedge defi ning the reference frame used, 
and (b) the parameters used in the wedge modifi cations are shown in fi gure. The 
wedge is empirically designed to reproduce a wedge shape in the wedge direction. 
Let c(x) be the change in dose magnitude in this direction, and the dose measured 
at a point (x, y) under the wedge at a depth in water twater be given by Dwedge(x, 
y). In the y (non-wedged) direction, the unmodifi ed wedge has uniform thickness, 
twedge(x), with a position-dependent att enuation coeffi  cient μwedge(x, y). The dose 
profi le measured for an open fi eld in the same direction is given by Dopen(x, y). We 
require the ideal dose, Dideal(x, y), such that the shape of the dose profi le in the non-
wedge direction is the same shape as the open fi eld dose profi le 
Dideal(x, y)/Dopen(x, y) = c(x)
i.e. the profi les in the NW direction for the ideal wedged fi eld and the open fi eld 
should diff er by a constant value c(x). The ideal dose distribution is believed to be 
that which matches the open fi eld profi le shapes, as open fi eld profi les are used for 
the off -axis dose calculation by most planning computers. (Keall at al,1996,4)

Figure 5. Schematic diagrams of (a) the unmodifi ed wedge defi ning the reference 

frame used,
and (b) the parameters used in the wedge modifi cations

Following is the derivation of the calculation of tideal(x, y), the required thickness of 
the wedge needed to obtain the ideal wedged fi eld dose distribution. The derivation 
below only includes the eff ect of off -axis energy soft ening. The eff ect of the increase 
in path-length through the wedge is not shown in the derivation because:



126 

(i) the path-length increase is proportional to 1/ cos q, where q  is the polar angle of 
the photons from the central axis, and 1/ cos q is only 1.02 at the extremities of a 40 
cm long
fi eld; and (ii) when included in the calculations, 1/ cos q cancels in expression  below. 
In situations of electronic equilibrium  showed that dose, D, equals collision kerma, 
Kc

where ψ(E) is the energy fl uence for a spectrum of photons of energy E, and μen(E)/ρ 
is the mass absorption coeffi  cient at energy E. This equation forms the basis for the 
fi rst assumption.

                  

         (Keall at al,1996,5)
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Ndikimi i mjeteve argëtuese elektronike në jeten sociale të fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve

Entela Bala
Gjimnazi: “18 Tetori”

                                                         Abstrakt

Shpërthimi i menjëhershëm i përdorimit të mjeteve argëtuese elektronike si tv, kompjuteri, 
video lojërat gjatë kohës së lirë të fëmĳ ëve dhe adoleshentëve, përhapi një shqetësim masiv te 
prindërve dhe sociologëve, për ndikim e tyre në jetën e femĳ ëve. Ky studim identifi koi disa 
nga efektet pozitive dhe negative që krĳ ojnë në jetën sociale të fëmĳ ëve këto lojëra. 
Pasojat u përcollën nga një studim cilësorë, ku të dhënat u mblodhen gjatë kryerjes së 
intervistave individuale me 10 fëmĳ ë dhe 5 prindër, si dhe me anë të vëzhgimit të një salle 
interneti. Sipas të cilëve, u identifi kuan si efekte kryesore të mjeteve argëtuese elektronike: 
ulje të autoritetit prindëror, rritje të socializimit të fëmĳ ëve me bashkëmoshatarët e tyre, akses 
më të madh ndaj informacioneve dhe lajmit, sjellje agresive, formimi i steriotipeve gjinore tek 
fëmĳ ët dhe shkëputje nga aktivitetet e tjera si shkolla, detyrat, sporti etj. 
Gjetjet e paraqitura në studim, hedhin vëmendje të veçantë në rolin e rëndësishëm që kanë 
prindërit në mënjanimin e ndikimit të mjeteve argëtuese elektronike, duke vendosur orare më 
strikte dhe një kontroll më të madh për llojet e fi lmave dhe lojrave që fëmĳ ët parapëlqejnë të 
luajnë dhe shohin.
Shkolla duhet të përcjellë slloganin se dhuna e shfaqur në tv dhe lojërat elektronike, nuk janë 
një temë argëtuese për fëmĳ ët. Me anë të grupeve të diskutimit apo shfaqjeve në shkollë, 
fëmĳ ët mund të paraqesin pasojat dhe efektet e dhunës së shfaqur në tv dhe lojra. Ata mund 
të shpjegojnë se asnjë nga këto shembuj nuk duhet të ndiqen në jetën reale.
Shteti Shqiptar duhet të vendosi ligje më të rrepta për transmetimin e fi lmave dhe programeve 
jo të përshtatshëm për fëmĳ ë. Shteti duhet të kontrrollojë në mënyrë strikte shitjen e lojrave 
elektronike që nuk janë për fëmĳ ë, por të cilat shiten lirshëm ndaj fëmĳ ëve nën moshën 18 
vjeç.

Fjalë kyçe: fëmĳ ë, dhunë mediatike, sjellje, mjete argëtuese, adoleshentë.

                                                             Hyrje

Para viteve 90’, gjatë regjimit komunist në Shqipëri, zhvillimi social e kulturor i 
familjeve shqiptare ishte pothuajse i të njejtit nivel. Në atë kohë e vetmja mënyrë 
argëtimi për këto familje dhe anëtarët e shoqërisë ishin netët e kërcimit dhe emisionet 
e kanalit të vetëm televiziv TVSH (Televizioni Shqiptar). Shumica e fëmĳ ëve luanin 
me mjete rrethanore jashtë lagjes së tyre, duke shpikur lojra me dërrasa e kuzhineta, 
lojra me litar, dhe në raste të tjera loja e futbollit zhvillohej me një grumbull rrobash 
që formonin një top provizor për kënaqësinë e tyre.
Pas ardhjes së demokracisë në Shqipëri u përhapën së tepërmi mjetet e reja të 
komunikimit e argëtimit. Tashmë fëmĳ ët shqiptarë mbajnë në duart e tyre të gjitha 
llojet e teknologjive më të përparuara pa patur zili asnjë fëmĳ ë tjetër të evropës 
perëndimore. Me zhvillimin e medias e teknologjisë, kanë përparuar shumë dhe 
mjetet argëtuese për ta si televizori HD (High Defi nition), kompjuterat, interneti, 
video lojrat, celulari, i-pod etj, të cilat bëjnë pjesë në gamën e mjeteve argëtuese të 
fëmĳ ëve dhe adoleshentëve në të gjithë botën.
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Fëmĳ ët e sotëm parapëlqejnë të shohin fi lma të llojeve të ndryshme duke parë kështu edhe 
fi lma jo të prodhuar për ta, por për të rritur. Po e njëjta gjë ndodhë edhe me programet 
televizive, ka nga ato të cilat trajtojnë tema tepër të forta si dhuna, seksi, krimi, tradhëtia 
etj, por që janë shumë të parapëlqyera nga fëmĳ ët dhe adoleshentët.
Interneti që tashmë është një mundësi për tu pasur si një komoditet shtëpiak, mbartë më 
vete një efekt tepër serioz e të dëmshëm për jetën e fëmĳ ëve. Jo gjithmonë gjatë lundrimit 
në internet një fëmĳ ë mund të parashikojë  shfaqjen e fotove dhe adresave pornografi ke. 
Por, a ndikojnë në jetën e tyre sociale të gjitha këto mjete argëtuese elektronike?
 Ky studim është konceptuar pikërisht për të vënë në pah efektet qofshin ato pozitive 
a negative të këtyre mjeteve elektronike që përparuan në një kohë shumë të shkurtër 
në jetën sociale të fëmĳ ëve në mbarë botën. 
Kontributet teorike në fushën e mjeteve argëtuese elektronike në lidhje me fëmĳ ët 
dhe adoleshentët
Në fund të vitit 1997, 191 shtete ratifi kuan Konventën e të Drejtave të Fëmĳ ëve e 
miratuar nga Kombet e Bashkuara1*, ku në të janë shpalosur një sërë të drejtash 
themelore për fëmĳ ët. Pjesë e rëndësishme e kësaj Konvente është dhe e drejta për tu 
informuar dhe argëtuar.  
• Konventa mbi të drejtat e fëmĳ ëve.
Neni 17 përmban të drejtën e fëmĳ ëve për të pasur informacionin e nevojshëm. Shteti 
duhet të bëjë gjithçka që fëmĳ a të marrë njohuri nga mjetet e informacionit siç janë 
radio, televizioni, interneti, gazeta etj. Këto njohuri ndihmojnë në zhvillimin trupor, 
mendor dhe shpirtëror të fëmĳ ës.
Neni 31 përmban të drejtën e fëmĳ ëve për tu argëtuar. Fëmĳ a ka të drejtën të pushojë 
dhe të argëtohet, të praktikojë lojra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me 
moshën, si dhe të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike.
Por duke patur parasysh që mjetet argëtuese e informuese, të cilat tashmë janë 
zhvilluar shumë nga ana teknologjike, përmbajnë në mënyrë të konsiderueshme 
imazhe dhe skena jo edukuese për fëmĳ ët dhe adoleshentët si dhunë, drogë, vrasje, 
pornografi  etj, përfaqësues të medias, qeveri dhe organizata joqeveritare kanë 
marrë masa duke nxjerrë ligje dhe paketa monitoruese e rregulluese për të ulur 
ndikimet negative të këtyre mjeteve argëtuese e informuese në jetën e fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve.

1.1 Mjetet argëtuese elektronike

Tashmë ka lindur një epokë e re mjetesh komunikimi. Për shkakë të teknologjisë së 
re, informacioni rrjedh më lirshëm dhe më shpejtë në çdo kohë. Kultura mediatike 
ka depërtuar në mënyrë intensive në çdo aspekt të jetës. Çdo ndryshim dhe risi 
që sjell media ndikon në masë të madhe në jetën e përditshme të fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve. Gjithashtu media argëtuese përbën një dimension të veçantë kulturor 
në ekzistencën e tyre. Pothuajse të gjitha prodhimet kulturore që bëhen ekskluzivisht 
për fëmĳ ët ndikohen nga media elektronike. Duke qënë se fëmĳ ët janë përdoruesit 
dhe ndjekësit më fanatik të teknologjive të reja si lojrat kompjuterike, interneti, video 
lojrat, celulari etj, ata janë dhe më të ekspozuarit ndaj çdo efekti që shkaktojnë ato.

• Lojrat elektronike.2*

Lojrat elektronike janë në forma të ndryshme dhe ato na shfaqen në disa lloje si 
1 * The UN CRC është ratifi kuar nga Shqipëria më 28 Mars 1992
2 * UNESCO, 2000.
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lojra kompjuterike, video lojra, lojra on-line (në linjë) etj. Termi lojra kompjuterike i 
referohet lojrave që luhen në Pc-IMB (kompjuter) dhe Makintosh. Termi video lojra i 
referohet lojrave që luhen në një panel komandimi si Sony Palystation, Nintendo 64 
etj. Të gjitha video lojrat kanë nevojë për një ekran televizori. Ndërsa lojrat on-line 
(në linjë) mund të luhen vetëm në internet.
Lojtarët në lojrat kompjuterike kanë një kontakt më të madh me njëri-tjetrin si klubet 
e lojrave që ata formojnë.
Llojet e lojrave
1. Aksion;
2. Strategji;
3. Aventurë;
4. RPG (loja me anë të rolit);
5. Sport;
6. Sim (lojra imituese, kopjuese).
• Cfarë është interneti.3*

Interneti është një rrjet (network) global me shpejtësi të lartë që konsiston në një 
komplet rrjetesh kompjuterike. Rrjeti perceptohet si një koleksion klientësh apo 
përdoruesish të kompjuterit. Shpërthimi i Internetit ndodhi dekadën e fundit. Njëzet 
vjet më parë ekzistonin 200 makineri kompjuterike, ndërsa sipas të dhënave të fundit 
ka më tepër se 9 milion lidhje kompjuterike dhe nëpërmjet të cilit 100-200 milion 
persona përdorin Internetin.

1.2 Ndikimi i mjeteve argëtuese elektronike në jetën sociale të fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve

Për shkak të përhapjes shumë të shpejt të mjeteve argëtuese elektronike, është parë 
e nevojshme analizimi i efekteve që sjellin këto mjete argëtuese në jetën e fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve. Studime të shumta janë realizuar gjatë viteve të fundit, duke na percjellur 
në disa raste rezultate të njëjta, e në disa të tjera kontradiktore me c’ka është dhënë më parë
Ajo që u vu re në fi llim të viteve 90’ ishte një shpërthim i lojrave elektronike si mjete 
argëtuese për fëmĳ ët dhe adoleshentët. Mendohet se sipas studimeve të kryera në 
vitin 1999 më tepër se 80% e fëmĳ ëve në USA kishin të paktën një lojë për video 
lojrat, në Suedi fëmĳ ët kishin mundësi më të madhe për të patur akses ndaj internetit 
dhe lojrave kompjuterike dhe në Japoni rreth 90% e fëmĳ ëve të shkollave fi llore 
kishin aparate për video lojra (UNESCO,2000). Ndërsa në ditët e sotme pothuajse 
shumë më tepër fëmĳ ë kanë akses ndaj video lojrave dhe lojrave kompjuterike rreth 
97% e adoleshentëve luajnë me video lojra (Rainie, 2008). Natyra më realiste dhe 
emocionuese e lojrave elektronike ka bërë që ato të pëlqehen akoma më shumë nga 
fëmĳ ët dhe adoleshentët. Në një studim ku morën pjesë 2000 fëmĳ ë nga mosha 8-18 
vjeç, u zbulua se 83% kishin një video lojë me levë në shtëpi, 31% kishin 3 ose më 
shumë video lojra me levë në shtëpi dhe 49% kishin video lojra në dhomën e tyre 
(Roberts, Foeher, dhe Rideout,2005). 

1.3 Pikëpamje të ndryshme mbi ndikimin dhe pasojat tek fëmĳ ët dhe 
adoleshentët 

Studiues demostrojnë se tejzgjatja e të parit dhunë në televizor apo në lojrat 
elektronike mund të çoj në pandjeshmëri emocionale (UNESCO,1998). Fëmĳ ët 
3 * UNESCO, 2000.



130 

harxhojnë një kohë të madhe para televizorit apo duke luajtur lojra elektronike. 
Duke parë me orë të tëra skena të dhunshme, arrihet në një moment ku fëmĳ ët nuk 
do shfaqin asnjë lloj reagimi ndaj agresivitetit dhe dhunës. Ata do të jenë indiferente 
dhe nuk do tju bëj më përshtypje dhuna e shfaqur në fi lm apo lojë. U vëzhguan 473 
nxënës të një shkolle të mesme për të krahasuar ekspozimin e tyre ndaj dhunës në 
komunitet me nivelin e shqetësimit dhe agresionit të përjetuar në ato momente. Nuk 
pati asnjë lidhje midis shfaqjes së dhunës dhe shqetësimit të të rinjve, duke arritur 
në konkluzionin se fëmĳ ët që janë të ekspozuar vazhdimisht ndaj dhunës bëhen të 
pandjeshëm ndaj dhunës, gjë që rrit agresivitetin (Farrell & Bruce,1997).
“Edukimi medial duhet të fi llojë që herët”, thotë pedagogia e medieve Kristin 
Langer, “më e mira që në moshën katër deri pesë vjeç”. Ajo është këshilltare pranë 
iniciativës “SCHAU HIN!” (në shqip: “Shih me kujdes!”), e cila u themelua në vitin 
2003 nga Ministria gjermane për Familjen për t’u ardhur në ndihmë prindërve dhe 
edukatorëve, që të orientohen në peisazhin e medieve elektronike.

Metodologjia
Për të zbuluar efektet e mjeteve argëtuese elektronike, është bërë një studim cilësor 
ku të dhënat u mblodhën me anë të dy mjeteve të rëndësishme, si intervistat 
individuale dhe vëzhgimit. U kalua në tre faza të mbledhjes së të dhënave: intervista 
individuale me fëmĳ ë dhe adoleshentë, intervista individuale me prindër dhe me 
anë të vëzhgimit të fëmĳ ëve në një sallë interneti.
2.1 Subjektet
Gjetjet e prezantuara në këtë studim ngrihen mbi të dhënat e mbledhura nga zhvillimi 
intervistave me 10 fëmĳ ë dhe 5 prindër, të cilët jetojnë në Lushnje, dhe një vëzhgimi 
studimor i zhvilluar në një sallë interneti, ku subjektet ishin 3 fëmĳ ë.
Të 10 fëmĳ ët, të cilët u intervistuan në fazën e parë u perzgjodhën me anë të 
kampionimit të qëllimshëm, për të bërë të mundur intervistimin e fëmĳ ëve të cilët 
kalojnë një kohë të konsiderueshme duke luajtur lojra elektronike apo duke parë 
fi lma, emisione, programe të ndryshme.
Fëmĳ ët i përkasin moshës nga 10-17 vjeç, ku tre prej tyre janë të seksit femër dhe 
shtatë të tjerët janë meshkuj. U vendos ky raport midis djemve dhe vajzave bazuar 
në studimin e Goldstien dhe Jukes (1993) që thonë se janë djemtë ata që rrinë një 
kohë më të madhe para lojrave dhe mjeteve argëtuese teknologjike, ne krahasim me 
vajzat. Vajzat dhe djemtë i përkasin moshave:
-  Tre vajzat janë të moshës 10 vjeç, 11vjeç dhe 17 vjeç.
-  Dy djem janë 15 vjeç, dy janë 12 vjecç, ndërsa tre djemtë e tjerë janë të moshës 10 
vjeç, 11 vjeçdhe 13 vjeç.
Të 10 fëmĳ ët e intervistuar shkojnë në shkollë përkatësisht, djemtë dhe vajzat nga 
mosha 10-15 vjeç ndjekin shkollën 9-vjeçare, ndërsa një vajzë e moshës 17 vjeç 
frekuenton gjimnazin në vitin e tretë.
Në fazën e dytë u intervistuan 5 prindër, të cilët u zgjodhën me anë të kampionimit 
në formë orteku. Ky lloj kampionimi bëri të mundur që të intervistonim prindër të 
cilët kishin fëmĳ ë të moshës deri në 18 vjeç, të cilët kanë akses ndaj mjeteve argëtuese 
elektronike dhe i përdornin ato. Prindërit ishin, tre të seksit femër e dy të seksit 
mashkull, të cilët punojnë me kohë të plotë. Katër prej tyre, 2 burra dhe dy gra, janë 
me arsim të lartë dhe një grua është me arsim të mesëm. Intervistat me prindërit u 
zhvilluan me qëllim marrjen e perceptimeve qe kanë ata rreth pasojave që sjellin 
mjetet argëtuese elektronike në jetën e fëmĳ ëve të tyre.
2.2 Mjetet e përdorura
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Intervistat
Për të marrë një informacion cilësor për ndikimet e aktiviteteve  të fëmĳ ëve në lidhje 
me mjetet argëtuese elektronike, u intervistuan në mënyrë individuale 10 fëmĳ ë dhe 
5 prindër banues në Lushnje.
Intervista me fëmĳ ët përmban 41 pyetje ndërsa intervista me prindërit 17 pyetje. 
Intervistat janë të llojit gjysëm të strukturuar duke altenuar nje sërë pyetjesh të 
mbyllyra me ato të hapura. Këto lloj intervistash krĳ uan mundësinë, që gjatë kryerjes 
së saj të mund të hiqeshin apo të shtoheshin pyetje në interes të studimit dhe të asaj 
se çfare duhej të merrej nga subjekti i intervistuar. Intervistat u zhvilluan në ambjente 
familjare si në shtëpitë e fëmĳ ëve, po ashtu edhe ato të prindërve u zhvilluan në 
mjediset tyre familjare. Vendi intervistave qe një zgjedhje e vetë prindërve të 
fëmĳ ëve dhe prindërve subjekte të studimit. Ambjenti bëri të mundur që subjektet 
të shpreheshin sa më lirshëm duke siguruar vërtetësi në përgjigjet e dhëna. Zgjatja 
e intervistave :
- Në varësi të përgjigjeve të fëmĳ ëve, pasi disa prej tyre ishin spontanë në 
përgjigje e disa hezitonin, intervistat zgjatën 75-90 min.
-  Intervistat me prindërit zgjatën 30-40 min.
Regjistrimi i intervistave u bë me anë të shënimeve të mbajtura gjatë zhvillimit të 
saj. Kjo metodë u përdor gjatë të dyja fazave të mbledhjes së të dhënave, me anë 
të intervistave individuale. Mbajtja e shënimeve ndihmoi dhe në dokumentimin e 
komunikimit joverbal të subjekteve, gjë që po të bëhej pas intervistave nuk mund të 
ishte aq e saktë sa gjatë saj.
Fëmĳ ët u intervistuan gjatë muajit nëntor, në ditët e diela të muajit, pasi subjektet 
kanë qënë më të gatshëm në këto ditë për shkakë të impenjimeve shkollore të tyre. 
Prindërit gjithashtu u intervistuan ditët e shtuna dhe të diela të muajit dhjetor, për 
shkak të impenjimeve në punë dhe familje.

Vëzhgimi 
Vëzhgimi është faza e tretë e mbledhjes së të dhënave për të identifi kuar efektet e 
mjeteve argëtuese elektronike në jetën sociale të fëmĳ ëve. Arsyeja që u ndërmorr kjo 
fazë ishte vëzhgimi në ambjentit natyral ku fëmĳ ët janë plotësisht vetja e tyre, duke 
ndërvepruar në liri te plotë me bashkëmoshatar gjatë lojrave, me qëllim marrjen e një 
informacioni sa më real, aty ku fëmĳ ët dhe adoleshentët shfaqin shumë prej efekteve 
dhe pasojave të mjeteve argëtuese elektronike, si lojrat kompjuterike. 
Vëzhgimi u krye në Lushnje. Vëzhgimi ishte jopjesëmarrës, pasi e kundërta do të 
ndikonte në vërtetesinë e sjelljeve të subjekteve, duke i amplifi kuar apo zvogëluar 
ato.
Përzgjedhja e vendit të vëzhgimit ishte rastësor, në varësi të numrit të fëmĳ ëve që 
ndodheshin në atë kohë në sallat e internetit. U zgjodhën tre fëmĳ ë për tu vëzhguar, 
të tre të seksit mashkull. Gjatë orëve të vëzhgimit nuk hynë për të luajtur subjekte të 
seksit femër, duke vërtetuar se fëmĳ ët që luajnë me shumë lojra kompjuterike janë 
djemtë dhe jo vajzat. Kjo është dhe arsyeja që të tre subjektet e vëzhguar janë djem.
Vëzhgimi zgjati 2 orë të plota, gjatë paradites, nga ora 10ºº-12ºº. Shënimet u mbajtën 
gjatë vëzhgimit, dhe asgjë çfarë po ndodhte nuk u konstatua nga fëmĳ ët.
U mbajtën shënime për:
-  Sjelljet sociale të fëmĳ ëve gjatë lojës si:
1. Oraret që ndjekin fëmĳ ët për të ndenjur dhe luajtur në sallat e internetit.
2. Mënyra si ndërveprojnë me njëri-tjetrin.
3. Lojrat që luajnë më shumë.
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4. Nëse shkojnë vetëm apo në grup shokësh.
-  Komunikimi verbal dhe joverbal si:
1. Ka komunikim joverbal gjatë lojës.
2. Nqse ka sharje apo gjuajtje, shtyrje të njëri-tjetrit gjatë lojës.
3. Nqse ka komunikime verbale dhe joverbale të mësuara nga lojrat.

2.3 Besueshmëria studimit
Në dy fazat e para të mbledhjes së të dhënave është bërë e mundur që subjektet të 
intervistohen individualisht në ambjente familjare, të përzgjedhur nga vetë subjektet. 
Kjo me qëllim marrjen e intervistave frytëdhënëse ku të dhënat të rezultonin sa më 
të sinqerta dhe më afër realitetit të subjekteve. Çdo e dhënë e marrë gjatë  këtyre 
fazave rezulton të jetë reale për shkakë të temës së studimit, e cila ka një përmbajtje jo 
shumë personale dhe rezulton tepër e pëlqyer nga subjektet gjë që përjashton faktin 
e një shtrembërimi të përgjigjeve nga subjeketet.
• Cështjet etike
Në fi llim të intervistës me çdo fëmĳ ë, u informuan prindërit e tyre për zhvillimin e 
intervistës dhe përmbajtjen e saj.
Fëmĳ ët e vëzhguar në sallën e internetit nuk u njoft uan për vëzhgimin e bërë ndaj 
tyre gjatë vëzhgimit, por vetëm në përfundim të tĳ . Duke përjashtuar shkelje të 
etikës, pasi asnjë emër apo foto nuk u publikua në këtë studim duke i lënë fëmĳ ët në 
anonimitet të plotë.
• Përpunimi i të dhënave
Përpunimi i të dhënave është bërë në bazë të përshkrimit cilësor të tyre. Janë përshkruar 
imtësisht pyetjet që nxjerrin në pah pasojat e mjeteve argëtuese elektronike, kjo në 
ndërthurje me rezultatet e vëzhgimit të kryer në sallën e internetit.

• Kufi zimet e studimit
Ky studim ka dy kufi zime kryesore:
1. Mungesa e një literature më të gjërë për llojet e ndryshme të efekteve që 
shoqërojne mjetet argëtuese elektronike. Studimet e paraqitura në literaturë janë 
fokusuar më tepër në një nga efektet e mjeteve elektronike, siç është të mësuarit e 
sjelljes agresive.
2. Vëzhgimit i është kushtuar një kohë e pakët për shkakë të kohës së kufi zuar 
në dispozicion. Duke futur në studim një mjetë tjetër për të mbledhur të dhënat, 
siç është intervista, është bërë e mundur minimizimi i këtĳ  kufi zimi në procesin e 
mbledhjes së të dhënave.

Rezultatet e studimit
Nga mbledhja e të dhënave rezultoi se mjetet argëtuese elektronike ndikojnë në disa 
mënyra në jetën sociale të fëmĳ ëve dhe adoleshentëve. Në vazhdim janë të paraqitura 
dhe të analizuara gjashtë nga efektet e konstatuara nga studimi.

• Ulje e autoritetit prindëror
Nga të dhënat e fëmĳ ëve duket qartë se ata nuk janë të predispozuar për të dëgjuar 
prindërit e tyre. Fëmĳ ët e zgjedhin vetë se çfarë do të shohin dhe do të luajnë. Fëmĳ ët 
u përgjigjën se janë ata që zgjedhin se çfarë duan të shohin në tv. Gjithashtu ata u 
përgjigjën se prindërit e dinë se çfarë shohin në televizor dhe se në të shumtën e rasteve 
ata ju kërkojnë prindërve që të merren me dicka tjetër derisa të mbarojë programi 
apo fi lmi që janë duke parë. Prindërit në pak raste zgjedhin fi lmat dhe programet 
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që fëmĳ ët duhet të shohin, vetëm në momente kur edhe fëmĳ ët kanë dëshirë ta 
shohin programin apo fi lmin që zgjedh prindi. Në shumicën e rasteve fëmĳ ët nuk 
i respektojnë oraret e vendosura nga prindërit por vazhdojnë të këmbëngulin për 
të parë dhe luajtur deri sa të kenë qejf. I vetmi moment kur ata nuk e vazhdojnë 
më lojën e tyre është kur loja mbaron apo janë tepër të lodhur për të vazhduar. Në 
pyetjet drejtuar prindërve, nëse i kanë vendosur orare fëmĳ ëve për të parë fi lma apo 
për të luajtur, prindërit u shprehen se ju kanë vendosur orare strikte fëmĳ ëve por 
fëmĳ ët nuk e respektojnë ndonjëherë orarin. Ajo që bie në sy është se këta fëmĳ ë 
vetëm për të luajtur në sallat e lojrave në orare të zgjatura nuk u thonë prindërve 
dhe në rastet kur kjo ndodh është për të përfi tuar lekë që të mund të vazhdojnë 
lojën e lënë përgjysëm. Kjo duket qartë në pyetjen drejtuar fëmĳ ëve nëse ata i marrin 
leje prindërve para se të shkojnë në sallat e lojrave. Ata u shprehën se nuk është 
e nevojshme që tu marrin leje prindërve pasi edhe shokët e tyre shkojnë dhe nuk 
ka asgjë të keqe tek kjo gjë, që ata të shkojnë dhe të marrin leje sa herë shkojnë të 
luajnë. Pjesën më të madhe të kohës e kalojnë në sallat e internetit dhe po tu marrin 
leje prindërve sa herë që shkojnë, prindërit do ta kuptonin që këta fëmĳ ë po kalojnë 
shumë kohë në këto ambjente. Fëmĳ ët u shprehën se u kërkojnë lekë prindërve dhe 
ikin të luajnë pa u shpjeguar vendin dhe sa kohë do të rrinë. Fëmĳ ët u përgjigjën se 
nuk mund ti marrin leje prindërve për çdo gjë. “Kjo është një gjë shumë normale!”: 
thotë një nga vajzat. Kjo gjë tregon se tashmë për ta ekziston diçka më e rëndësishme 
se e vërteta ndaj prindërve. Fëmĳ ët përpiqen të mos u japin llogari prindërve për 
oraret dhe vendin për të kaluar kohë më të madhe para lojrave e ekranit të tv. Ata e 
dinë shumë mirë që në momentin, kur prindërit do të vendosin një orar të caktuar, 
do të kenë një konfl ikt të madhë me ta, pasi duan të kalojnë sa më tepër kohë duke 
u argëtuar me lojrat elektronike. Në një studim të bërë me 2000 fëmĳ ë të moshës 
nga 8-18 vjeç vetëm 21% e tyre raportuan se prindërit vendosnin se cilat video lojra 
duhet të luajnë, 17% raportuan që prindërit e tyre kontrollojnë të dhënat e lojrave në 
ambalazh (Roberts, Foeher, dhe Rideout, 2005). Shihet qartë se fëmĳ ët dhe prindërit 
nuk kanë një marrëdhënie të hapur me njëri-tjetrin, pak fëmĳ ë kontrollohen nga 
prindërit për llojet e lojrave dhe përmbajtjene tyre. Shumica e fëmĳ ëve mund të 
luajnë lojrat që duan.
Gjithashtu ulja e autoritetit të prindërve përforcohet dhe nga vetë pohimi që i bëjnë 
vetë prindërit.Prindërit thonë se janë të shqetësuar pasi fëmĳ ët nuk pranojnë orare 
për të luajtur apo parë tv, por fi llojnë bërtasin e ulërasin. Disa thonë : “Se duroj dot 
më, dhe e lë të bëj çfarë të doje”. Ndërsa një prind tjetër thotë “Më mirë më gjuan 
mua se ti vendos orare, këto fi lmat sikur i mësojnë si të na nxinë jetën”. Përgjigjet e 
prindërve e thellojnë akoma më tepër autoritetin e pakët që kanë ndaj fëmĳ ëve të 
tyre. Pavarësisht se ata shprehen që u kanë vendosur orare fëmĳ ëve për të luajtur 
apo parë televizor, ata nuk i dëgjojnë për ato që thonë dhe rregullat që vendosin në 
shtëpi. Nga të dhënat duket qartë se prindërit jo vetëm nuk arrin të kenë autoritet 
ndërkohë që femĳ ët janë duke luajtur apo parë fi lma, por në disa raste janë fëmĳ ët 
që vendosin autoritet ndaj prindërve. Ngjarja e përjetuar në fi lm apo në lojrat 
elektronike ngjallë tek fëmĳ ët kuriozitet aq të madh sa ata rrëmbehen nga çfarë janë 
duke bërë apo parë, dhe ndonjëherë edhe zëri i prindërve nuk është i mjaft ueshëm 
për ti shkëputur nga aktiviteti argëtues.
• Sjellje agresive
Nga të dhënat duket qartë se çdo lojë apo fi lm që fëmĳ ët shohin kanë një përmbajtje 
të konsiderueshme të agresivitetit dhe dhunës. Gjithashtu nga përgjigjet e fëmĳ ëve 
vihet re se nuk u bëjnë përshtypje skenat e dhunshme, përkundrazi janë vetë ata që 
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zgjedhin të argëtohen me lojra e fi lma të dhunshëm. Pra është vetë aksioni i shprehur 
nga këto fi lma dhe lojra që i pëlqen e i tërheqin kaq shumë fëmĳ ët. Gjithashtu fëmĳ ët 
u shprehën se i ndjekin fi lmat aksion por preferojnë dhe fi lmat të llojit horror ku 
gjatë fi lmit bëhen shumë vrasje njëkohësisht. Përgjigjet se çfarë ju pëlqen tek këta 
fi lma janë nga më të ndryshmet:
- “Se vriten njerëzit”.
- “Kanë një vrasës që vret gjithmonë”.
- “Se ca vriten, ca shpëtojnë, zihen dhe me grushta po njëri vdes gjithmonë”.
Përveç fi lmave me përmbajtje dhune, edhe lojrat e tyre të preferuara janë të llojit 
aksion dhe luft ë kjo sepse këto lojra shihen si tepër zbavitëse pasi personazhet rrihen 
me njëri-tjetrin, përdorin pistoleta dhe ai që fi ton është gjithmonë më i forti. Ndërsa 
vajzat preferojnë të luajnë lojra aventurë, por edhe në këto lojra ka një përmbajtje të 
vogël dhunë, një nga vajzat thotë se ka lojra me aventurë ku lojtari mund të vrasi të 
tjerët për të arritur qëllimin, por jo gjatë gjithë kohës. Fëmĳ ët janë gati dhe të mos 
luajnë nqse loja nuk do të përmbante ato elementë “argëtues “ siç janë vrasjet, luft imet 
etj. Edhe subjektet të cilëve ju pëlqejnë lojrat me aventurë nuk do ta ndërpresin lojën 
nëse do të shfaqen skena dhune në lojë. Sipas Clark (1993) performancat e dhunës në 
fi lma dhe video lojra mund të forcojnë sjelljet sulmuese të fëmĳ ëve (UNESCO, 2000). 
Kjo do e thotë se sa më tepër këta fëmĳ ë të praktikojnë këto akte dhune në video lojra 
aq më shumë mundësi ka që fëmĳ ët ti mësojnë ato dhe ti praktikojnë gjatë jetës së 
përditshme.
Të gjitha subjektet do ta vazhdonin lojën nëse loja me të cilën po luajnë përmbanë 
skena dhune. Fëmĳ ët u përgjigjen që do ta vazhdonin lojën sepse me anë të kësaj 
lojë do të fi tonin gjithmonë, dhe se loja bëhet tepër tërheqëse kur ajo përmban skena 
dhune. Ata mendojnë se loja e dhunshme, si ajo me aksion është më e bukur pasi, 
gjuan me pistoletë dhe vret. Përgjigjet e prindërve tregojnë se fëmĳ ët e tyre vĳ në 
tepër të tensionuar pasi luajnë lojra kompjuterike. Prindërit thanë se fëmĳ ëve nuk 
u fl itet me gojë kur luajnë në kompjuter. Sipas tyre fëmĳ ët jo vetëm ulërasin por 
ka raste kur fi llojnë dhe i gjuajnë kompjuterit me grushta. Ata shprehen se fëmĳ ët 
kanë reagime tepër agresivë pas lojës me shokët. Fëmĳ ët pasi kanë humbur një lojë 
shfaqin sjellje ekstreme, ata shajnë, gjuajnë dhe në disa raste përpiqen që zemërimin 
nga humbja në lojë ta eliminojnë duke i gjuajtur dhe vetë aparatit të lojës. Në këto 
salla lojrash, fëmĳ ët parapëlqejnë të luajnë lojra me aksion pasi ata mund të luajnë 
sëbashku njëkohësisht. Para adoleshencës, fëmĳ ët janë akoma duke formuar dhe 
zhvilluar skeletin e tyre moral, prandaj ata rrezikojnë më tepër ndaj ekspozimit 
të dhunës në video lojra (Eisenberg dhe Fabes, 1998). Ekspozimi i fëmĳ ëve ndaj 
skenave të dhunës përbën një problem serioz. Nga të dhënat e studimit shihet qartë 
se fëmĳ ët që perballen me skena dhune gjatë lojrave dhe fi lmave, këto akte nuk u 
bëjnë përshtypje. Ata me kalimin e kohës e përthithin këtë sjellje. Ajo që u vu re 
është se këto lloj sjelljesh duken akoma dhe më zbavitëse për sytë e fëmĳ ëve. Në 
një studim të bërë me 400 adoleshentë të viteve të 3-ta dhe të 4-ta, nxënësit të cilët 
luanin më tepër lojra të dhunshme në fi llim të vitit shkollor rezultoi se në fund të tĳ , 
nxënësit u shfaqën fi zikisht më agresivë (Gentile,2004).
Si përgjigjet e prindërve dhe vëzhgimi, konfi rmuan se fëmĳ ët që janë më të ekspozuar 
ndaj sjelljeve të dhunshme shprehin stresin dhe mërzinë e tyre, në mënyrë agresivë. 
Por ajo që duhet të theksohet është se, këto skena të dhunshme të lojrave e fi lmave 
ndikojnë deri në një masë të caktuar në sjelljet agresive të fëmĳ ëve pasi faktorë të 
tjerë kryesor janë ambjenti ku është rritur fëmĳ a, familja e tĳ  dhe personaliteti.
• Rritja e socializimit të fëmĳ ëve me bashkëmoshatarët e tyre
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Mjetet argëtuese kanë bërë të mundur një socializim në rritje midis fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve. Ata duan të shohin fi lma dhe të luajnë bashkë pasi jo vetëm argëtohen 
më tepër në shoqërinë e njeri tjetrit, por kanë mundësi të komentojnë dhe fl asin për 
atë çfarë kanë bërë gjatë lojës. Fëmĳ ët pohuan se luajnë dhe shohin fi lma në një 
kohë të konsiderueshme të ditës. Ata u përgjigjën se i shohin fi lmat me miqtë e tyre. 
Disa prej tyre fi lmat e fundit, i ndjekin në kinema ndërsa fi lmat e tjerë i marrin në 
videotekë, dhe përfundojnë duke i parë tek shtëpia ndonjë shoku/shoqe. Fëmĳ ët u 
shprehën se kanë dëshirë të madhe ti shohin fi lmat më shoket pasi pas fi lmit, mund 
të komentojnë mes tyre për personazhet dhe ngjarjet e historisë. Mjetet argëtuese 
elektronike i japin mundësi fëmĳ ëve të njohin më me lehtësi bashkëmoshatar nga 
e gjithë bota. Fëmĳ ët dhe adoleshentët kanë zgjeruar shoqërinë tyre dhe me anë të 
internetit ata mund të mbajnë kontakte të vazhdueshme me miqtë që ndodhen jashtë. 
• Formimi i steriotipeve gjinore tek fëmĳ ët
Shoqëria maskiliste ka ndikuar në ndërtimin dhe përmbajtjen e lojrave elektronike, 
duke infl uencuar fëmĳ ët, që i luajnë këto lojra, në qëndrimet që ata kanë ndaj 
personave me gjini të kundërt.
Fëmĳ ët djem u shprehën se ata gjithmonë zgjedhin personazhin mashkull për të 
luajtur ndërsa vajzat u pergjigjën se kjo gjë varet nga loja. dhe niveli i saj. Djemtë 
pohuan se vajzat absolutisht nuk mund të luajnë lojrat e tyre, pasi ato janë vajza 
dhe duhet te luajnë me lojra që janë bërë për to. Në intervistë, vajzat u cilësuan nga 
djemte si të brishta dhe frikacake, kjo është arsyeja që nuk mund të luajnë me lojra 
luft ë dhe aksion. Kjo gjë shihet qartë dhe në përgjigjet e dhëna nga djemtë në pyetjen 
nëse lojën që luajnë zakonisht mund ta luaj një fëmĳ ë i gjinisë tjetër. Djemtë dhanë 
përgjigje të tilla si:
-  “ Janë lojra për çuna dhe jo për goca”.
- “ Gocat kanë frikë të luajnë me lojra me luft ë dhe aksion”.
- “ Gocat kanë lojra të tjera”.
- “ Gocat nuk dinë të përdorin strategjitë në lojë dhe pistoletat”.
Vihet re se vajzat nuk e kanë këtë mendim për djemtë, ato u përgjigjën se djemtë 
mund ti luajnë lojrat e tyre. 
• Shkëputje nga aktivitete të tjera si shkolla, detyrat, sporti etj
U konstatua se fëmĳ ët djem e kalojnë kohën e tyre të lirë duke luajtur me kompjuter 
në sallat e internetit, duke parë televizor, dhe  duke luajtur në shtëpi me Play Station 
( aparat për video lojra). Ndërsa vajzat kohën më të madhe e kalojnë duke lajtur me 
kompjuter apo duke parë fi lma e programe të ndryshme. Gjithashtu koha e madhe 
që ata shpenzojnë për të kryer këto aktivitete argëtuese i izolon ata nga dëshira për 
të kryer aktivitete të tjera. Djemtë kalojnë një mesatare prej 2 orësh në ditë duke parë 
tv, 1 orë në ditë duke lundruar në internet dhe 3 orë e 30 min duke luajtur në sallat 
e internetit. 
• Akses më i madh ndaj informacionit e lajmit
Përdorimi i kompjuterit nga fëmĳ ët dhe adoleshentët është rritur së tepërmi. Fëmĳ ët 
u përgjigjën të gjithë se e përdorin kompjuterin. Ata u përgjigjën se e përdorin 
kompjuterin për:
- “Për të luajtur”.
- “Për të hyrë në internet”.
- “ Për të parë fi lma”.
Fëmĳ ët nuk e përdorin kompjuterin vetëm për të luajtur por mund të lundrojnë në 
internet. Me anë të internetit mund të marrin informacione nga më të ndryshmet. 
Disa prej tyre u përgjigjën se u pelqën interneti sepse fl asin me miq të huaj. Ndërsa 
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të tjerë e përdorin internetin për të marrë informacione nga më të ndryshmet si ato 
sportive dhe fi lma. Gjithashtu interneti është tepër i pëlqyer nga ta  pasi jo vetëm 
kanë njohur miq të mirë por edhe sepse mund të marrin çdo lloj informacioni që 
dëshirojnë si psh: për muzikë, histori, kulturë etj. Një djalë tjetër u përgjigj se me anë 
të internetit mund të shkarkojë muzikën dhe fi lmat më të fundit dhe në të njëjtën 
kohë të lexojë kuriozitete nga e gjithë bota. Fëmĳ ët e sotëm e kanë më të lehtë të 
informohen rreth shumë fushave të ndryshme. Ata duke përdorur një nga mjetet më 
të fuqishme të komunikimit, kanë akses të siguruar ndaj çdo lloj lajmi që qarkullon 
sot ne bote. Kjo u pohua edhe nga prindërit të cilët e shohin aksesin e madh ndaj 
informacionit dhe lajmit një nga efektet pozitive të kompjuterit, si mjetë argëtues.

    
Referenca

Bandura, A. (1986). Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive            Theory. 
Englewood Cliff s, NJ: Prentice Hall.
Christoff erson, J (1999). “The Monster Massacre”.Report for Children in the New Media 
Landscape, Games, Pornography, Perceptions, Yearbook from the UNESCO International 
Clearinghouse on Children and Violence on the Screen, (2000).
Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (1998). Prosocial development. In W. Damon, N. Eisenberg 
(Eds.), Handbook of child psychology, Vol 3. New York: Wiley.
Farrell, A. D., & Bruce, S. E. (1997). Impact of exposure to community violence on violent 
behavior and emotional distress among urban adolescents. Journal of Clinical Child 
Psychology.
Gentile, D. A., Lynch, P. J., Linder, J. R., & Walsh, D. A. (2003). The eff ects of violent video 
game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal 
of Adolescence.
Groebel, J (1996-1997). Report for Children and Media Violence, Yearbook from the UNESCO 
International Clearinghouse on Children and Violence on the screen,  (1998).
Groebel, J & Gleich, U. (1993).Violence Profi le of German Television.Landesanstalt für 
Rundfunk Nordmein- Westfalen. Leverkusen, Leske & Budrich.
Goldstein, J, H & Jukes, J.(1993).” Preferences for Aggressive Toys”. International Play Journal, 
Vol 1.
Rainie, L, & Smith, A (2008). The Internet and the 2008 Election. Pew Internet & American Life 
Project, 2008, Retrieved June 11, 2009,
Roberts, Foeher, and Rideout (2005, March 9). Kaiser Family Foundation: Generation M: 
Media in the lives of 8-18 year olds.
Sakamoto, A.(1999a).Social phenomena related to video games.Child Study. 53 (1).
Merlo-Flores, T.(1996a).Why Do We Watch Tv? Premio National de Investigacion en Education 
y Comunicacion, Foundation Navarro Vida, Buenos Aires, Argentina.
Wilson, Barbara;Dale Kunkel, Dan Linz, James Pott er, Ed Donnerstain, Stacy Smith, Eva 
Blumenthal & Timothy Gray, (1996).Part 1: Violence in Television Programming Overall: 
University of California, Santa Barbara Study.National Television Violence Study, Vol1.
Konventa mbi të Drejtat e Fëmĳ ëve, “Për fëmĳ ët nga fëmĳ ët”. (2002),Tiranë, botim i Save The 
Children.
Akademia për të Drejtat e Fëmĳ ëve në Shqipëri, Dhjetor, 2007. Revista 30, botim nga Qëndra 
për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ëve në Shqipëri – CRCA.
htt p://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment_Soft ware_Rating_Board, [data e aksesit,1 shkurt 
2016.
htt p://fi ndarticles.com/p/articles/mi_m0816/is_6_21/ai_n9772319/ , data e aksesit, 10 janar 
2016.



137 

Stimulimi i prosocialitetit ne ciklin fi llor

Klorida Teferici 
Mësuese në ciklin fi llor shkolla 9-vjecare “3 Dëshmorët “ Kavajë

Abstrakt

Fëmĳ ët duan të ekzistojnë, të luajne dhe të jetojnë me ndjenjat, besimet dhe ëndrrat e tyre. 
Edukatorit i takon të veprojë si një krĳ ues në grupin e fëmĳ ëve, duke nxitur lëvizjen, veprimin 
që ata të zhvillohen në të gjitha aspektet. Atĳ  i bie detyra t’i organizojë dhe frymëzojë fëmĳ ët.
Problemi kryesor i shoqërisë sot është përmirësimi I cilësisë së jetës, pakësimi i veprimeve të 
papërshtatshme e të kritikueshme.
Kemi hequr dorë nga shpirtmadhësia e shohim vetëm interesin e ngusht. Kemi krĳ uar një 
bërthamë të vogël të mbyllur, duke e bindur veten se : “ Këto janë gjërat që më interesojnë. 
Ajo që ndodh atje përtej , s’më hyn në punë “.
Tendenca drejt mirëkuptimit, bujarisë, altruizmit, bashkëpunimit me të tjerët duket se zbehet 
gjithmonë e më shumë.
Altruizmi është një nga shprehjet më të larta të sjelljes positive dhe paraqet kushtin themelor 
për cdo progress civil e moral të shoqërisë, prandaj zhvillimi i aft ësive prosociale dhe altruiste 
duhet t’i paraprĳ ë punës për edukimin e fëmĳ ëve ne ciklin fi llor. Mësuesit janë të nevojshëm 
më shumë se kurrë për të ndihmuar nxënësit të formojnë kuptimin e kësaj bote komplekse, të 
edukohen me ndjenjën e bashkëpunimit e altruizmit dhe të gjejne rolin e tyre në krĳ imin e një 
shoqërie njerëzore dhe të drejtë.
Në këtë punim përfshihen njohuri të përgjithshme mbi prosocialitetin, rëndësinë e tĳ  në 
shoqëri, faktorët emocionalë që janë pjesëmarrës në zhvillimin prosocial si empatia, bujaria, 
marrja në konsideratë etj.
Faktorët shoqërorë dhe familjarë ndikojnë në sjelljen prosociale. Fillimi i këtyre sjelljeve 
janë rezultante të një procesi ndërveprues të socializimit që implikon subjektin, faktorët e 
socializimit, situatëën. Familja, mësuesi, shoqëria, shërbejne si modele. Ekspozimi ndaj 
modelit prosocial përgjithësisht rrit mundësinë e shfaqjes së sjelljes prosociale për një kohë 
relativisht të gjatë. Tërheqja e vemendjes së fëmĳ ëve në sjelljet prosociale përbën zgjidhjen 
më të mirë në praktikën educative. Nga ana tjetër une kam menduar që, pasi të analizoj anën 
teorike të stimulimit të prosocialitetit te fëmĳ ët, të propozoj disa modele orësh mësimore 
që më duken me vlerë për zhvillimin e aft ësive e vlerave sociale si : tolerance, zgjidhja e 
konfl ikteve, diversiteti, ndihmëdhënia te fëmĳ ët e ciklit fi llor.
Këto modele janë rezultat i vezhgimeve për një kohë të gjatë në praktikën e gjallë, I bisedave 
me kolegë, prindër e nxënës. Janë rezultat I hulumtimit të imët të një litërature të pasur ne 
shqip dhe në gjuhë të huaj dhe që ia vlen të merren në konsideratë nga mësuesit e ciklit 
fi llor për një përmirësim të mëtejshëm të punës që bëhet në drejtim të stimulimit të sjelljeve 
prosociale dhe rritjes së aft ësive e vlerave sociale të nxënësve. 

Fjale kyce: children, sociable, empathy, generosity, consideration, altruism.
                                                            
                                                                  Hyrje

Gjithmonë shoqëritë janë të interesuara për përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe 
pakësimin e veprimeve të papërshtatshme ose të kritikueshme.
Historia e kërkimeve psikologjike ndaj sjelljes prosociale është e re dhe sot për sot 
njohim shumë pak për fenomenet paraprĳ ëse të altruizmit, bujarisë, empatisë, etj.
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Nuk janë të qarta arsyet që kanë lënë pas dore këto kërkime, por është e mundur të 
nxjerrim hipoteza. 
Mbi të gjitha problemet që kërcënojnë strukturën dhe funksionin e shoqërisë kanë 
një kërkesë të ngutshme : ata kërkojnë me ngulm përmirësimin e kushteve kryesore 
të mirëqënies. 
Nevoja më urgjente e shoqërisë së ditëve tona është dalja nga egocentrizmi dhe 
afrimiteti me të tjerët.  Kultura jone, fetare ose jo, e konsideron aft ësinë për t’u 
interesuar për të tjerët, dhënien e ndihmës dhe mbështetjen reciproke, një nga mjete 
ideale të sjelljes. Tendenca drejt mirëkuptimit, bujarisë, bashkëpunimit me të tjerët, 
dashurisë pa kushte, duket se zbehet gjithmonë e më shumë në cdo ditë që kalon.
Në të vërtetë normat e standardet e orientimeve sociale dhe konsiderata për të tjerët, 
ndryshon nga shoqëria në shoqëri dhe nga kultura në kulturë. Sjellja e individëve, 
morale ose jo, e pëlqyeshme ose jo, ndodh si rezultat I një kompleksi e një rrjeti të gjerë 
ndikimesh-biologjike, sociale, psikologjike, ekonomike, historike që bashkëveprojnë 
me njëra-tjetrën.
Megjithe vështirësitë metodike për nxjerrjen e përfundimeve të sjelljes sociale pozitive 
dhe identifi kimin e ndryshimeve që rritin munësinë e kryerjes së këtyre sjelljeve, 
studimet e bëra kanë treguar se aft ësitë për të ndihmuar e operuar për komunitetin 
janë funksionale në shumicën e rasteve jo vetëm për individin në vecanti, por për 
vetë mbĳ etesën e species. Kështu shoqëria synon t’I orientojë vetë antarët e saj drejt 
sjelljeve të përshtatshme për të ( sesa të kundërshtojë ato të papërshatshmet) duke 
aktivizuar strategji që shmangin akte dhune dhe agresiviteti.  (  Di Bonito, Scinplicott i 
&Urso, 1999, “Prosocialità e altruismo: una strada da percorrere”)
Psikologët po kërkojnë të stimulojnë sjelljet prosociale dhe rezultatet e para vendosen 
në programet e përmirësimit të sjelljeve për fëmĳ ët dhe adoleshentët. Kështu projekti 
edukativ shkollor parashikon rritjen e rendimentit individual e kolektiv nëpërmjet 
motivacionit e sjelljes që refl ektohen gjatë bashkëpunimit, I ciliu është një factor I 
fuqishëm I minimizimit të agresivitetit dhe të dhunës.  Sjelljet prosociale përmirësojnë 
lidhjet ndërpersonale dhe detyrojnë individin të reagojë në mënyrë të mirë.
Bashëpunimi presupozohet i nevojshëm, sepse jo vetëm që përmirëson mirëqenien 
personale, por edhe ndërton një shoqëri qytetare të zgjeruar që nënkupton atë, “ 
riarmatim moral e qytetar “ mbi të cilin fl itet tashme edhe ne ambjentet politike. 
Pra,kërkohët një rritje e kapacitetit për t’iu përgjigjur kërkesave sociale për të cilat –
prindërit e mësuesit, në përgjithësi, - duhet të kontribuojnë në formimin e gjeneratës 
së re me ndjenja altruiste që të mund të rilindin proceset e reciprocitetit prosocial.
Përmirësimi  i  cilësisë  së  jetës  e  të  gjendjes  komplekse  të  mirëqenies  së 
shoqerise do të mund te realizohet vetem nepermjet rregullimeve kulturore te 
secilit individ, te  cilet  ,  nga  ana  e  tyre,  do  t'i   shmangen  ne  vazhdimesi  
promotorike ndryshimit.
Sjellja prosociale dallohet nga veprimet solidare e altruiste, kur i referohet veprimeve 
direkte per te ndihmuar individe te vecante ose grupe, pa marre shperblime  të 
jashtme.
Peërcaktimi I propozuar nga R. Roche ( Universiteti “Autonoma” në Barcelonë ), 
një nga më të besueshmit ekspert të prosocialitetit, është më se I mjaft ueshëm 
e I hollësishëm. Prosociale janë : ato sjellje që , pa kërkuar shpërblime të jashtme, 
favorizojnë persona të tjerë, grupe sociale dhe rritin mundësinë për të krĳ uar 
bashkëveprim cilësish positive dhe solidare në marredhëniët ndërpersonale dhe 
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lidhjet sociale, në ruajtjen e identitetit, krĳ ueshmërinë e iniciativën e individëve ose 
të grupeve të përfshira.
Sipas Roche bashkësia e veprimeve prosociale mund të numërohet në disa kategori: 
ndihmë fi zike, shërbime fi zike, të japësh, ndihmë verbale, ngushëllim verbal, 
konfi rmim dhe vlerësim pozitiv të tjetrit, dëgjim me vëmendje, empati, solidaritet, 
prezencë pozitive dhe e bashkuar.
Një shembull mund ta gjejmë në normat e përgjegjësisë sociale, që parashikon 
të ndihmojë ata që kanë nevojë për ndihmë ose janë në kushte varësie fi zike, ose 
morale (si fëmĳ ët ndaj prindërve ). Qëllimi I këtĳ  modeli prosocial nuk është krĳ imi 
I heronjve, port ë ndihmojë fëmĳ ët dhe individët në përgjithësi, të ndërmarrin e të 
mbajnë marrëdhënie pozitive me të tjerët në vazhdimësi dhe jo vetëm në situata 
kritike apo në moment të jashtëzakonshme. Qëllimi kryesor është të nxitë një 
orientim të bashkëpunimit social në të cilin t’u jenë dhënë e njëjta rëndësi si nevojave 
të të tjerëve ashtu edhe tonave.
Individët dhe strukturat shoqërore ndryshojnë nën ndikimin e një procesi dinamik, 
që interferon shumë në bindjet personale dhe ndërpersonale të vlerave, normave 
dhe sjelljeve.
Pas kësaj, sjellja prosociale vjen duke u përvetësuar. Kjo mund të modifi kohet, 
të paktën në rrugë teorike është e mundur të gjenden mënyra më të mira për të 
përthithur sjelljet solidare, bashkëpunuese dhe kooperuese që në fund të arrihet si 
objektiv një cilësi jete më e mirë dhe një harmoni më e madhe midis individëve.
                       
                                         Rëndësia e prosocialitetit në shoqëri

Edukimi nuk mund të karakterizohet si një punë e izoluar, por si një process dinamik, 
dialog me mjedisin. Në këtë kuptim mjedisi edukativ mund të konceptohet si një 
seri ndërveprimesh, qëllimi I të cilit është t’I sjellë thelbit dhe unitetit shprehje të 
eksperiencës sociale të shumëfi shta dhe shpesh kontradiktore.
Kujtojmë se sa me vlerë është që fëmĳ a të marrë nga edukatorët e tĳ  më shumë se sa 
ushqim fi zik dhe dashuri, trajtimin si një person në bashkësi me persona të tjerë dhe 
realizim me to të një uniteti të thellë. 
Kur të rriturit nuk I trajtojnë fëmĳ ët e tyre si persona, rrethi I lumtur I raporteve 
ndërpritet dhe zemrat bëhen gurë  ( De Beni, 2000)
Të mësosh me falë dhe me dhënë besim reciprok do të thotë të kapërcesh pikën e 
vdekur të moskomunikimit dhe të fyerjes dhe të rifi llosh ta shohësh veten si një 
person I ri. Në këtë mënyrë lehtësohet te të rinjtë zhvillimi I një experience autentike 
të hapjes ndaj grupeve, kulturave dhe popujve.
Në praktikën educative, mësuesi me sjelljen e tĳ  përbën një model domethënës 
referimi për fëmĳ ët. Studimet nënvizojnë se si klima relacionale, qëndrueshmëria 
emocionale, lidhjet socio-afektive dhe strukturat e komunikimit në klasë, përbëjnë 
një program të rëndësishëm të pashkruar, shpesh të pavetëdĳ shëm, por shumë të 
kushtëzuar dhe të pasur me implikime në planin e formimeve të konstrukteve dhe 
sjelljeve të femĳ eve. ( De Beni, 2000)
Në lidhje me këtë dimension vlerësim-ngrohtësi-gadishmëri I treguar nga mësuesi 
ka një efi kasitet të jashtëzakonshëm edukativ dhe, në të kundërt, dimensioni 
mosvlerësim-ft ohtësi-kunërshtim ka një efekt dërrmues e shkatërrues ( Miller, 1990)
                                            



140 

  1.2  Klasifi kimi i veprimeve prosociale
Janë shumfi shuar veprimet në marrëdhëniet njerëzore që u korrespondojnë 
veprimeve të sjelljeve prosociale, si ndihmë, konsideratë, dhënie e ndarje e gjërave.
Po paraqesim disa kategori të ndryshme të veprimeve prosociale mbi të cilat janë 
kryer studime ( Roche, 1995 )
1. Ndihme fi zike.  Sjellje joverbale që kërkon prezencën e personave të tjerë për të 

arritur një qëllim përfundimtar dhe që ka rëndësi aprovimi i tyre.
2. Sherbim fi zik. Sjellje që eleminon nevojën, për marrësit e veprimit, për të 

ndërhyrë fi zikisht në bërjen e një veprimi konkret dhe që mbyllet me aprovimin 
ose kënaqësinë e të tjerëve.

3. Dhënie. T’i japësh objekte dikujt  në zotërim, duke humbur pronësinë e objektit 
apo duke mos patur më mundësinë për t’i përdorur.

4. Ndihmë verbale. Shpjegime ose udhëzime verbale apo shkëmbime idesh e 
eksperiencash të jetës, që janë të dobishme dhe të dëshirueshme për persona a 
grupe, që të arrĳ në një qëllim.

5. Ngushëllim verbal. Shprehje verbale që zvogëlojnë trishtimin e personave në hall 
ose të shqeteësuar dhe përmirësojnë gjendjen e tyre shpirtërore.

6. Aprovim dhe vlerësim pozitiv i tjetrit. Shprehje verbale që aprovojnë vlerën e 
personit tjetër ose rritin vetëvlerësimin edhe përballë një të treti. ( interpretim 
pozitiv I sjelljeve te te tjerëve, shfajësim, ndërhyrje e menjëhershme me fj alë të 
mira dhe lavdërime etj. )

7. Dëgjim I thellë. Sjellje gjysmë verbale dhe përkujdesje që shprehin mikpritje, 
durim, por e orientuar drejt përbërësve të shprehur nga bashkëbiseduesi në një 
bisedë.

8. Empatia. Sjellje verbale që, duke u nisur nga një ‘boshllëk’ vullnetar te përbërësve, 
shprehin mirëkuptim të mendimeve të bashkëbiseduesit në një bisedë.

9. Solidaritet. Sjellje fi zike ose verbale që shprehin pranim vullnetar për t’i ndarë me 
dikë pasojat, në vecanti ato të dhimbshmet, të gjendjes, të situatave ose fatkeqësive 
të personave të tjerë, të grupeve apo vendeve.

10. Prezence pozitive dhe e bashkuar. Prezencë personale që shpreh sjellje pranimi, 
përkujdesje, dëgjim të thellë, empati, disponueshmëri shërbimesh, ndihmë 
dhe solidaritet me persona të tjerë dhe që kontribuon në mirëqenien e klimës 
psikologjike, paq, reciprocitet dhe bashkim në një grup apo mbledhje e dy a më 
shumë personave.

Më shumë janë studiuar tri format e sjelljes prosociale: ndarja e gjërave me të tjerët, 
bashkëpunimi dhe ndihma ( që përfshin mbështetjen dhe kujdesin).   ( Eisenberg and 
Ussen,1989;   Radke-Yarrow, Zahn-Ëaxler and Chapman, 1983)

                1.3  Roli i mesuesit në stimulimin e prosocialitetit te fëmĳ ët  e ciklit fi llor
“ Unë nuk besoj që dikush do t’I ketë mësuar ndonjëherë dicka dikujt tjetër. Dyshoj 
në vlerën e mësimdhënies. E vetmja gjë që di është se kush do të mësojë , mëson. Një 
mësues të shumtën , mund të jetë dikush që t’I bën më të lehta gjërat, është ai që e 
mbush tavolinën e u provon të tjerëvë se është tërheqëse, nxitëse, e mrekullueshme, 
dhe I ft on të hanë”- e ka thënë Carls Rogers
Do të ishte vërtet një zhgënjim I madh të mendosh se mund të edukosh prosocialitetin 
duke zvogëluar e organizuar një seri unike didaktike dhe të ndash sjelljet e mësuesit 
nga mësimet e propozuara për nxënësit.
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Edukimi I prosocialitetit mund të bëhet njëkohësisht nëpërmjet dy rrugëve të 
ndryshme :
a- Modelimi, shpesh vullnetar, i pavetedĳ shëm, i paprogramuar;
b- Edukimi i qëllimshëm dhe sistematikj që realizohet nëpërmjet kurrikulave 
specifi ke, të projektuara për këtë qëllim.
I pari perfaqësohet nga të gjitha ato mësime prej të cilave nxënësi stimulohet nga 
sjellja e edukatorit drejtpërdrejt, kur këto janë në marrëdhënie me të të dhe në 
mënyrë tërthore, kur nxënësi vëzhgon sjelljet e qëllimet e mësuesit, ndërkohë që ai 
vepron me persona të tjerë, si brenda dhe jashtë saj.
 Mësuesi që tregon se I kupton pikëpamjet dhe emocionet e vet empatisë, që 
është I vendosur të ndjekë objektivat e tĳ  dhe të respektojë të tjerët, që di të shprehë 
opinionet dhe emocionet e tĳ , që I perballon e I zgjidh me sukses dhe krĳ imtari 
problemet personale, tensionet dhe konfl iktet ndërpersonale, por jo të ndërmarrë 
vendime që sjellin humbjen e vetëkontrollit, do të rritë dukshëm probabilitetin që 
nxënësit e tĳ  të brendësojnë dhe të aktivizojnë sjellje prosociale të të njëjtit tip.
Mësimdhënësi që e zbaton vetë modelin e sjelljeve altruiste dhe bashkëpunuese, 
përfaqëson kështu një ndikim të fuqishëm në edukimin prosocial të nxënësve. Do 
të ishte akoma më funksionale dhe efi kase nëse njëkohësisht do të ketë programuar 
mësimdhënie të vëmendshme e sistematike të të gjithë atyre njohjeve e kompetencave 
ndërpersonale, që zëvendësojnë përbërësit e sjelljes prosociale.
Duke përdorur një program specifi k për stimulimine sjelljeve prosociale dhe duke 
përdorur një program mësimdhënieje specifi k për stimulimin e sjelljeve prosociale 
dhe duke dhënë vet modelin e një njeriu altruist,empatik, bashkëpunues; edukatori 
do të nxitë mirëqenien, sjelljen prosociale individuale te nxënësit dhe te kolektivi.
Nga këto konstatime të qarta del si detyrë për t’I dhënë një kuptim autentik 
veprimtarisë sonë për formimin e brezave të rinj, duke I dhënë prioritet mirëpritjes 
dhe ndikimit edukativ për përsosmëri, shprehje të dinjitetit, të anës së vërtetë 
humane, faktorë levizës të historisë sonë personale e kolektive.
 Në këtë kuadër programet shkollore nuk mund të trajtojnë p.sh.:historinë 
vetëm në aspektet ekonomiko-politike-ushtarake, por edhe në aspektet e saj të 
paqes, të përpjekjeve për krĳ imin e një bashkejetese më të mirë midis popujve dhe 
kulturave. Kështu do të përdoret edhe si faktor dhe si instrument I komunikimit në 
nivele të ndryshme; logjika si mjet efi kas për të analizuar, për të dalluar dhe për të 
bashkuar dhe të gjitha disiplinat e ndryshme përmes një programi të ndërvarur të 
njohurive.
Që nga vitet ’70 në vende të zhvilluara janë hartuar programe për të plotësuar 
hendekun dhe për të spostuar boshtin kurrikular drejt përmbajtjeve dhe proceseve 
që përfshĳ në edhe stimulimin afektiv, bashkëveprues dhe prosocial, me synimin për 
t’I nxitur fëmĳ ët në një njohje më të thellë të vetvetes dhe te tjerëve. Është fj ala për 
programe shkollore të vecanta e të vërteta, të përfshira në kurrikula jo si shtojca, 
por si integruese të projektit të formimit, të orientuar në zhvillimin e aft ësive të 
shprehjes së ndjenjave, të diferencimit, të pranimit të pikëpamjeve të ndryshme nga 
ato personale, të zgjidhjes së konfl ikteve, të interiorizimit të normave morale etj.
Sipas një panorame të detajuar të paraqitur nga Goleman ( 1996 ) këto programe të 
mësimit socioafektiv kanë krĳ uar rezultate konkrete interesante, si një ndjenjë me 
të madhe përgjegjësie, sigurie, shoqërueshmërie, hapjeje drejt të tjerëve, krĳ imtari 
në zgjidhjen e konfl ikteve, sjellje të mira altrusite e bashkëvepruese. Kuptohet 
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domosdoshmëria e dhënies së një impilsi të ri dhe e hapësirave të përshatshme 
edukimit socioafektiv.
                                              

1.4    Një didaktikë për zhvillimin emotiv
Koha më e mirë për të fi lluar t’I japësh formë zemrës së fëmĳ ëve është kur ajo pranon 
më kollaj se cfarë I thuhet dhe merr formë me lehtësi.
Fëmĳ ët imitojnë natyrshëm prindërit dhe mësuesen. Ata mësojnë dashurinë, 
mirëdashjen, altruizmin, empatinë dhe dhembshurinë, kur shohin mesuesen dhe 
prindërit e tyre që I shfaqin këto cilësi. Prandaj një mësues duhet t’I ketë vetë ai 
pikësëpari këto cilësi, që të mund t’ia transmetojë nxënësit.
Kur vërejmë një problem, probleme ka gjithmonë, duhet t’u fl asim nxënësve vecmas, 
të ruajmë qetësinë dhe butësinë. Të mos nevrikosemi vetëm pse një nxënës I mori 
vizoren një nxënësi tjetër dhe ia theu e ky I fundit zuri të qajë e prishi orën e mësimit. 
Qetësia jonë në këto raste do të ishte më efektive, sesa e bërtitura.
Nganjehere ata mund të ngulin këmbë që të bëjnë sipas kokës së tyre: bëjnë zhurmë 
në klasë, nuk I bëjnë detyrat, nuk sillen mirë me shokët/shoqet e klasës, nuk e 
përqëndrojnë vëmendjen në mësim. Mësuesi duhet të jenë të vendosur, të duruar, 
të rreptë me veten që të mos I lënë këto qëndrime të rrënjosen. Duhet ta sigurojmë 
vazhdimisht nxënësin me fj alët dhe veprimet tona që interesohemi për ta.
Shumë fëmĳ ë sot kalojnë një fëmĳ ëri të vështirë. Me presionet dhe streset që shtohen 
cdo ditë për familjen, është e lehtë të ngatërrohen e të dekurajohen. Rritja e numrit 
të divorceve, krizat ekonomike, cilësia në rënie e arsimimit dhe humbja e besimitnë 
udhëheqje, ka një kosto emocionale për këdo. Pridërit ndihen më të lodhur fi zikisht, 
emocionalisht dhe shpirtërisht, behet gjithmone e më e vështirë për të rritur e 
edukuar një fëmĳ ë.dhe është fëmĳ a që merr pjesën më të rëndë të këtyre kohërave 
të këqĳ a. Fëmĳ a është personi më nevojtar në shoqëerinë tonë dhe nevoja e tĳ  më e 
madhe është dashuria. Fëmĳ a duhet ta ndiejë dashurinë dhe kjo është detyrë edhe 
e mësuesit që quhet ‘ prind I dytë’ për fëmĳ ën. Sigurisht mësuesi ndien dashuri për 
nxënësin e tĳ  ashtu si prindi, por problemi I vërtetë është përcimi I kësaj dashurie.
Fëmĳ ët janë tepër të ndjeshëm, por edhe kapaciteti I tyre I njohurisë është natyrsht I 
vogël. Mënyra e tyre e komunikimit me botën është krejtësisht në nivelin e ndjenjave, 
kjo është thelbësore. Fëmĳ a jo vetëm që është emocionalisht tepër I ndjeshëm, por 
edhe I kërcënuar. Fëmĳ a e percepton botën sipas sjelljeve që tregohen ndaj tĳ . 
Kështu nëse prinërit, mësuesja, shoqëria që e rrethon e trajton me agresivitet, si të 
padobishëm, të dobët, të paaft ë, ai do ta shohë botën si refuzuese, të padashur, të 
pakujdesshmë, armiqësore, atehere ky shqetësim I tĳ  do të jetë I dëmshëm më pas në 
të folurën e tĳ , në sjelljen e tĳ  apo për të ndërvepruar dhe për të mësuar. Me sjelljen 
e tĳ  fëmĳ a na tregon se për cfarë ka nevojë, qoft ë kjo më tepër dashuri, më tepër 
disiplinë, më tepër pranim ose më tepër kuptim. Fëmĳ ët refl ektojnë dashuri n.q.s. 
atyre u jepet dashuri, ata e kthejnë atë, n.q.s. nuk u jepet aspak, ata nuk kanë asgjë 
për të kthyer ( Campbell, 1977 )
Ndjenja e dashurisë për një fëmĳ ë mund të jetë e fortë. Por ajo nuk mjaft on. Me anë 
të sjelljes sonë fëmĳ a sheh dashurinë tonë për të. Dashuria jonë për fëmĳ ën përcohet 
me anë të sjelljes sonë ndaj tĳ , nga ajo që themi e ajo që bëjmë. Por ajo që bëjmë ka më 
shumë peshë. Një fëmĳ ë ndikohet shumë më tepër nga veprimet tona sesa nga fj alët 
tona. 
Femĳ ët mund të konceptohen si pasqyra. Ashtu sic e refl ekton hëna diellin, ashtu 
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edhe fëmĳ ët e refl ektojnë dashurinë. Në qoft ë se atyre u jepet dashuri, ata e kthejnë 
atë. Ne qoft ë se nuk u jepet aspak, ata nuk kanë asgjë për të kthyer. Dashuria pa 
kushte refl ektohet pa kushte dhe dashuria me kushte kthehet me kushte.
Nëse një fëmĳ ë do ta përkëdhelim vetëm kur ai sillet mirë, kur bën detyrat dhe kur 
sillet mirë me shokët e klasës, ai do t’I bëjë këto më vonë vetëm për të marrë këtë 
dashuri, jo sepse kjo I duket e drejtë. Të rinjtë adoleshentë bëhen gjithmonë e më të 
pabindur ndaj prindërve, miqve, gjithmonë e më shumë rritet agresiviteti, dhuna, 
individualizmi,apatia, pesimizmi, armiqesia. Ndoshta këto janë pasojat e mungesës 
së dashurisë pa kushte te njerëzit.
Ndoshta dashuria është procesi me të cilin unë të coj sërishmi ëmbëlsisht te vetja 
jote- shkrimtari-fi lozof francez Saint-Expery.
Po, është pikërisht dashuria ajo që I afron njerëzit me njëri-tjetrin, që I bën altruistë,më 
empatikë, më bashkëpunues.
Është pikërisht kjo ndjenjë që I përfshin të gjitha, është pikërisht kjo ndjenjë që duhet 
të edukohet te brezi I ri, duke qenë ne mësuesit e parë që japim modelin, që tregojmë 
e përcojmë dashuri te fëmĳ ët. E pikërisht në shkollat tona ajo që mungon është 
ndjenja.
Shkollat jane vende pa argetim dhe pa gjallëri, që mbysin adoleshentët dhe po 
shkatërrojnë krĳ imtarinë e gëzimin.- Silberman ( Buscaglia, 1982, 17 )
                           
                             II. 1   Zhvillimi dhe stimulimi edukativ i prosocialitetit
Në qendër të të gjithë “ Programit edukativ për stimulimin e prosocialitetit “ janë 
dhjetë faktorë ku mund të punohen aktivitete dhe skeda “aspekte” që edukatorët 
mund të aplikojnë sidomos në formën e sugjerimeve dhe udhëheqjes edukative.
Faktorë për t’u punuar me nxënësit me anë të seksioneve specifi ke dhe mësimeve në 
lëndë të ndryshme :
1. Dinjiteti dhe vlera e njeriut.Vetëvlerësimi dhe eterostima: vetja. Tjetri. Bota 

përreth. Kolektivi . Shoqëria .
2. Zakone e aft ësi të marredhënieve ndërpersonale: Degjimi. Buzëqeshja. Sjellja . 

Bashkëbisedimi. Përshëndetjet. Të pyeturit. Falenderimi.
3. Vlerësimi pozitiv I sjelljes së të tjerëve. Lavdërime 
4. Krĳ ueshmëri dhe iniciativë prosociale: Zgjidhja e problemeve dhe e detyrave. 

Analiza prosociale e alternativave. Marrja e vendimeve personale dhe pjesmarrja 
në kolektiv.

5. Komunikimi: Shfaqja e ndjenjave personale.
6. Empatia ndërpersonale dhe sociale.
7. Pohimi prosocial: vetëkontrolli dhe zgjidhja e agresivitetit dhe e konkurencës. 

Konfl iktet me të tjerët.
8. Modele prosociale  të realitetit dhe imagjinare.
9. Ndihma. Dhurimi . Ndarja e gjërave.Përgjegjësi dhe kujdes për të tjerët. 

Bashkëpunimi. Miqësia. Reciprociteti.
10. Prosocialiteti kolektiv dhe kompleks. Solidariteti . Të përballosh vështirësi sociale. 

Denoncimi social. Mosbindja civile. Jo dhunës.
Aspekte që stimulojnë sjelljen, qëndrimin e vazhdueshëm të edukatorit.
1. Shprehje e pranimit dhe e dashurisë.
2. Atribute të prosocialitetit.
3. Nxitje e prosocialitetit.
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4. Përforcim i prosocialitetit.

II. 2   Shembuj mësimesh për zhvillimin e aft ësive prosociale
Këto modele mësimi janë rezultat I mesimdhenies sime te nje periudhe 10-vjecare 
ne ciklin fi llor. Janë rezultat I hulumtimit të imët të një literature të bollshme. Për 
mendimin tim dhe të udhëheqëses sime Prof. Fatbardha Gjini, ia vlen të merren në 
konsideratë nga mësuesit e shkolles fi llore për një përmirësim të mëtejshëm të punës 
që bëhet në drejtim të stimulimit të sjelljeve prosociale dhe rritjes së aft ësive e vlerave 
sociale të nxënësve.
MESIMI 1   Toleranca
Klasa III – V
Qëllimi. Kjo veprimtari nxit mendimin dhe zhvillon sensin natyral të fëmĳ ëve për 
tolerancën.
Mesazhi. Të falim bujarisht të tjerët, të duam njëri-tjetrin, janë thelbi I tolerancës.
Koha 45 min.
Veprimtaria.   Nxisni mendimin ne klasë me pyëtjen: “ Cfarë është e drejte / e padrejtë? 
“  shkruani të gjitha mendimet e klasës në tabelë ose në një vend të dukshëm. Më pas 
shtroni pyetjen : “ Cfarë kuptoni me ‘tolerance ‘? “
Të gjitha përgjigjet e nxënësve shkruhen në dërrasë, në mënyrë që të gjithë t’I lexojnë.  
Përpiquni të jepni mendime të shkurtra, por mos I shkurtoni ato pa gjetur se cafarë 
nënkuptojnë fëmĳ ët.
Ndani fëmĳ ët në grupe të vogla dhe u shpërndani skedatme përrallën “ Pak më afër 
“ të fi lozofi t Schopenhauer ( skeda 1 )
Fëmĳ ët do të lexojnë përrallën për afro 10 min
                                                 
                          Skeda1
Lexo së bashku me shokët e tu këtë përrallë.
                                         Pak më afër
Ështe një natë e errët dhe e ft ohtë. Dy iriqë të vegjël kërkojnë me cdo kusht të ngrohen. Ata 
afrohen afër njëri-tjetrit dhe zbulojnë se sa më shumë afrohen, aq më shumë ngrohen dhe I 
ft ohti sikur zvogëlohet. Kështu afrohen gjithmonë e më shumë, por shpohen me njeri-tjetrin. 
Të frikësuar largohen dhe përsëri kanë shumë ft ohtë, si në fi llim. Fillojnë të mendojnë për 
ngrohtësinë që gjetën pranë njëri-tjetrit kur ishin afër dhe përsëri provuan të afroheshin pranë 
e pranë. Kanë frikë se mos shpohen dhe kjo frikë I përmban. Presin, kanë frikë por I ft ohti është 
kaq I madh saqë I bën të dy iriqët të mposhtin frikën. Por mbeten iriqë, kështu kur u afruan 
pranë, u shpuan përsëri. Të frikësuar, ashtu si ndodhi në fi llim, ia mbathën larg njëri-tjetrit. 
Mundohen t’I bëjnë ballë të ft ohtit të madh, por kujtojnë me mall ngrohtësinë që ndjenin 
pranë njëri-tjetrit. E provojnë disa herë të afrohen dhe gjithmonë shpohen. Por, pak nga pak 
kuptuan që ka një distancë që u lejon atyre te ngrohen dhe të mos shpohen: është respekti 
reciprok, është të mos “ndërhysh” shumë në punën e tjetrit. Kështu, afër, por duke respektuar 
secili largësinë, të dy iriqët fi tuan dhe I mbĳ etuan të ft ohtit.

Më pas u kerkohet fëmĳ ëve të interpretojne përrallën. Dy fëmĳ e ta luajnë pjesën me 
role. Provo të jesh nje iriq që dridhet nga të ft ohtët dhe do të ngrohet. Si u ndjeve?
Cfare mund të kenë ndjerë dy iriqët kur janë shpuar ? Përse u trembën ? Përse u 
larguan e pastaj u afruan përsëri? Në cfarë mënyre u afruan përsëri pranë njëri-tjetrit 
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?
Të dy iriqët edhe pse në vështirësi, nuk u sollën keq, madje arritën të respektonin 
njëri-tjëtrin dhe të ishin tolerantë. Sipas teje cdo të thotë të jesh tolerant ?
Tregoju shokëve të tu një ngjarje apo situatë ku mendon se je treguar tolerant.
Nga eksperienca në refl ektim
Nga refl ektimi që do të bëjnë nxënësit së bashku, është e rëndësishme të kuptohet që 
koncepti I tolerancës është aft ësia për të pranuar tjetrin me gjithë mangësitë, gabimet 
e tĳ , dhe kështu me gjithë ndryshimet, diversitetine tĳ . Një sjellje tolerante është 
mirëkuptimi dhe zemërbutësia
Mundësi zhvillimi
Mund të jetë e dobishme në këtë pikë afrimi gjithmonë e më shumë ndaj eksperiencave 
të jetuara nga vetë nxënësit. U kërkohjmë atyre të tregojnë ndonjë ndodhi në të 
cilën janë treguar tolerantë. Ja disa pyetje drejtuese për të stimuluar tregimin dhe 
refl ektimin :
-Cfarë ke ndjerë ndaj nje personi, shoku me ide të ndryshme nga të tuat ?
-Përse njerëzit kanë ide të ndryshme ?  - deri në cfarë pike mund të jemi tolerantë ?
-Në klasë,gjatë punës në grupe, të ka ndodhur të kesh ide të ndryshme nga shokët 
e tjerë të grupit ?  -  Kur ke patur mendime të ndryshme nga shokët e tu, si je sjellë ?
- Si mendon, cfarë na bën të jemi tolerantë ? – Si ndihesh kur I fal të tjerët, sillesh 
bujarisht me ta, kur toleron ? – Si ndihesh kur sillesh ft ohtë, ashpër, keq, kur je 
jotolerant me të tjerët ? – Si mund të përpiqemi të veprojmë me drejtësi, bujari, 
dashuri, falje, mirëkuptim, me tolerancë në klasë, shkollë, vendin dhe botën tonë ?
Punë praktike
Pasi të diskutohen pyetjet më sipër, u kërkojmë 2 ose 3 prej grupeve të vogla në 
klasë që për rreth 10 min te shkruajnë disa sjellje që ata I konsiderojnë tolerante 
dhe të thonë pse I konsiderojnë të tilla. Grupeve të tjera u kërkojmë të ilustrojnë me 
vizatime veprime apo sjellje tolerante, mirëkuptimin ndaj të tjerëve, etj.
I demostrojme përcaktimet ne mur. Në rast se disa nga përcaktimet janë të ndryshme, 
u kërkojmë nxënësve nëse ata mund të mendojnë një përcaktim të përbashkët që të 
përfshĳ ë të gjitha përcaktimet. E demostrojmë këtë përcaktim në mur.( Ne rast se 
jane me shume se një I demostrojmë të gjitha)
Modele të ngjashme mësimi për stimulimin e tolerancës mund të bëhen në shumë 
orë mësimi ne fushen Gjuhë dhe Komunikim  ne klasat fi llore.

Mësimi II
Një orë mësimore në lëndën Edukim fi zik, sporte dhe shëndet, nëpërmjet së cilës 
mund të kultivohet ndjenja e bashkësisë dhe fëmĳ ët të kuptojnë se ndryshimi është 
I nevojshëm.
Lënda. Edukim fi zik, sporte dhe shëndet.
Klasa. I dhe II
Koha  45 min.
                                              Duart lart !
Qëllimi. Kjo lojë gazmore I ndihmon fëmĳ ët të zhvillojnë ndjenjat e bashkësisë dhe 
të kuptojnë se ndryshimi është I nevojshëm.
Mesazhi.  Ndryshimët janë të dobishme dhe të nevojshme.
Mjetet .  Një shami për të lidhur syte.
Veprimtaria. 
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Kërkojuni fëmĳ ëve të qëndrjnë në rreth. Kërkoni që njëri prej tyre të dalë vullnetar 
për të lidhur sytë.
Rrotullojeni disa herë fëmĳ ën, që ka lidhur syte, pastaj drejtojeni tek një fëmĳ ë tjetër. 
Duke prekur fl okët, fytyrën dhe veshjen, ai duhet të kuptojë se kush është ky fëmĳ ë.
Përpiquni të lini mënjanë grupet e zakonshme të miqësisë së fëmĳ ëve për këtë 
veprimtari.
Vazhdoni deri sa lojën ta kenë kaluar të gjithë fëmĳ ët.
Pas kësaj, bëjuni pyëtjët e mëposhtme, si një mënyrë që I zhvillon fëmĳ ët të jenë të 
ndërgjegjshëm për ngjashmëritë dhe ndryshimet.
Pyetjet:
- Pse e bëjmë ne këtë ? – Si e morët vesh se kush ishte ? – Si do të ishte, nëse 
dikush do të kishte ngjyre tjetër te fytyrës, të fl okëve apo ngjyrë tjëtër të syve ?
- Si do të ishte, në rast se të gjithë do të kishin të njëjtën hundë, fl okë, veshë ?
Zgjedhjet:
Kjo veprimtari mund të përdoret, gjithashtu për të dhënë mësim mbi rastet e aft ësive 
të kufi zuara se si do të ndiheshin po të ishin të verbër.
Fëmĳ ët mund të “eksperimentojnë”me formate te tjera të aft ësive të kufi zuara dhe 
të mbajnë një fl etore, ku do të shënojnë si u ndjenë dhe si do të donin të trajtoheshin, 
nëse ata do të ishin persona me aft ësi të kufi zuara.
Si një variacion, përdorni objekte të ndryshme, ushqime apo erëra, për të treguar se 
si paraqitjet mund të jene iluzive.
Duhet t’u mësojmë fëmĳ ëve tanë se janë të vecantë, unike në botë. Duhet t’u tregojmë 
atyre se janë vetvetja e tyre më e mirë dhe e gjithë kjo është e vështirë, sepse që nga 
mosha më e njomë ne nuk besojmë pukërisht këtë. Askushs’na sheh, askush s’na 
prek.
Duhet t’i shtyjmë fëmĳ ët të kuptojnë që nuk kanë vetëm këtë cilësi të vecantë, se janë 
pra unik, të papërsëritshëm, por se kanë edhe dicka tjetër po aq të rëndësishme, të 
cilën herë-herë e harrojmë. Kanë edhe një mundësi zgjedhjesh pa fund brenda vetes. 
Është në dorën e tyre të ‘zbulojnë’ shumë më tepër nga sa është zbuluar deri tani dhe 
kjo është e mrekullueshme. Kudo që të ndodhen, gjenden në momentin e saponisjes 
dhe  udhëtimi I madh e magjik I jetës qëndron në zbulimin e kësaj mrekullie “të 
vetvetes”.

Konkluzione

Duke permbledhur themi se :
- Sjelljet prosociale ose altruiste jane sjellje qe perfshĳ ne ndarjen e gjerave, 
bashkepunimin, bashkeveprimin dhe ndihmen.
- Me moshen, sjellja prosociale rritet. Procedurat eksperimentale tipike kane 
konstatuar diferenca te medha ndermjet femĳ eve te vegjel dhe te medhenj per 
ndarjen e gjerave dhe ndihmen per te tjeret. Femĳ et me te rritur duken me te aft e per 
te bashkevepruar se sa me  te vegjlit.
- Ne pergjithesi vajzat radhiten si me altruiste, por aktualisht, vezhgimet kane 
treguar se ndryshimet e ketyre sjelljeve ndermjet djemve e vajzave jane te vogla.
- Faktoret konjitive e afektive ndikojne mbi sjelljen prosociale. Nivelet e 
arsyetimeve morale te femĳ eve, qe maten nga pergjigjet e dilemave prosociale,tregojne 
nje korrelacion pozitiv te vogel me sjelljen altruiste. Aspektet fi zike, sociale dhe 
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afektive jane gjithashtu ne korrelacion pozitiv, me aksionet prosociale.
- Zbatimi sistematik I perforcimit rrit altruizmin.
- Programet televizive me permbajtje prosociale kane treguar gjithashtu qe 
rrisin altruizmin e femĳ eve.
Shkolla dhe klasa ne vecanti, mund te sherbeje si nje laborator per praktiken e 
tolerances, te jo dhunes, te altruizmit, bashkepunimit, per te drejtat e njeriut, te 
barazise, te mosetiketimit,te antibullizmit, etj.
Ne kendveshtrimin social, kerkohen ndryshime domethenese, duke u nisur nga 
planifi kimi, deri te proceset metodologjike qe duhet te perdoren ne institucionet 
shkollore per arritjen e qellimit te mesiperm. Keto ndryshime duhet te nisin qe ne 
qelizen e shkolles, ne ate pjese te saj, ku keto ndryshime pervetesohen me lehte, 
pa shume veshtiresi. Dhe kjo pjese e brishte eshte pikerisht ne klasat e ciklit fi llor, 
aty ku zemres se femĳ es mund t’I japim formen e duhur me me lehtesi. Dhe jane 
mesuesit e ketĳ  cikli qe u takon te bejne punen me te madhe per arritjen e edukimit te 
ketyre vlerave duke bere nje pune te dyfi shte, qe jo vetem te japin ne menyre teorike 
formimin e ketyre vlerave te domosdoshme per shoqerine ne teresi dhe individin 
ne vecanti, por se dyti duhet te japin edhe modelin e tyre praktikisht ne menyre 
qe nxenesit te jene te predispozuar per te nxene, per te pervetesuar keto vlera e 
qendrime. Kjo na ft on ne realizimin e perpjekjeve te medha per te integruar vlerat 
sociale qytetare, morale.
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Te zhvillojme aft esine e te folurit ne gjuhen angleze ne grupmoshen 15-18 
vjeç

Msc. Fatma Shopi
Gjimnazi “Vasil Kamami”

Hyrje

Te mesosh nje gjuhe te huaj apo te dish nje te tille nuk do te thote thjeshte te kuptosh fraza 
apo situata te caktuara, te besh ushtrime gramatikore apo te perkthesh tekste te ndryshme. Te 
zoterosh nje gjuhe te huaj eshte e rendesishme te njohesh dhe te praktikosh te gjitha aft esite 
e mundshme qe mund te ofroje nje gjuhe. Ketu duhen permendur dy lloje aft esish siç njihen 
ne metodologji aft esi receptive dhe produktive. Nder keto aft esi  permendim te degjuarin, 
te lexuarin, te folurin dhe te shkruarin. Jo gjithmone studentet qe mesojne nje gjuhe te huaj 
i zoterojne te gjitha aft esite ne menyre te njellojte. Nga pervoja personale dhe jo vetem kam 
vene re se pikerisht aft esia e te folurit eshte me pak e zhvilluar ne student qe mesojne nje 
gjuhe te dyte apo nje gjuhe te huaj çfaredo.
Ky punim do te trajtoje ne nje menyre modeste problemet qe mund te ndesh nje mesues i 
gjuhes se huaj ne klase sa i perket aft esise se te folurit, pse duhet t’i aft esojme studentet ne 
kete aspekt dhe si mund t’ia arrĳ me qellimit tone.
Ne metodologjite e sotme bashkekohore i kushtohet nje rendesi e veçante aft esive prodhuese 
qe nje student ka ne gjuhen e huaj, ketu vlen te permendet aft esia e te folurit si nje nga 
elementet baze tregues te njohjes se nje gjuhe. Te dish te fl asesh nje gjuhe te huaj eshte shume 
e rendesishme pasi qe kjo eshte edhe arma kryesore qe dikush ka per te krĳ uar mardhenie 
komunikative me individe njohes apo praktikues te gjuhes se huaj e çfare do lloji qoft e kjo e 
fundit.

2. Pse duhet te zhvillojme me teper aft esine e te folurit ne gjuhen e huaj (angleze)

Jo rralle here studentet qe mesojne nje gjuhe te huaj mendojne se te fl asesh nje gjuhe 
te huaj eshte produkt i mesimit te kesaj gjuhe, por te folurit eshte po aq i rendesishem 
si pjese perberese ne procesin e mesimit te nje gjuhe. Mesuesit e gjuhes se huaj per-
dorin strategji te ndryshme per t’i ndihmuar nxenesit te zgjerojne njohurit e tyre ne 
gjuhen e huaj dhe te rrisin besimin ne vetvete gjate perdorimit. Keto instruksione i 
ndihmojne nxenesit te mesojne te fl asin ne menyre te tille qe ta perdorin te folurin 
per te mesuar.
Ka shume arsye perse duhet te zhvillojme aft esine e te folurit ne nje gjuhe e aq me te-
per kur kjo eshte nje gjuhe e huaj. Eshte e kuptueshme qe nje nga perdorimet primare 
te gjuhes eshte qe me ane te saj te hyjme dhe te ruajme mardheniet sociale. Njeriu 
eshte nje qenie sociale e cila nuk do te kishte kuptim e vetme pa pasur mardhenie 
me qeniet e tjera me te cilet ndan te pakten njohurite gjuhesore ne menyre te tille qe 
te krĳ oje mardhenie komunikative. Per kete arsye qellimi i mesimit te gjuhes se huaj 
nuk duhet te kete primar perdorimin e njohurive gramatikore per te bere sa me sakte 
ushtrimet gramatikore por t’i perdore keto te fundit sa me sakte per te dhene dhe 
per te kuptuar mesazhe ne menyre sa me te mire ne nje interaksion ne gjuhe te huaj.1

Gjuha eshte mjet per te ndare dhe per te dhene informacione. Te mesuarit e nje gjuhe 
1  Developing Speaking Skills in English Language http://priceless-teaching-strategies.com/non _
verbal_c ommunicati on.html last accessed 8.01.2011.
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te huaj lind per arsye nga me te ndryshme, sigurisht qe ne nje bashkebisedim ku nuk 
marrim dhe japim informacion nuk mund te quhet i tille, ndaj dhe qellimi kryesore 
yni si mesues dhe studenteve eshte ta perdorim aft esine e te folurit per te dhene dhe 
per te ndare informacione me te tjere ne menyre sa me efektive. Ne rastin e gjuhes 
angleze e cila ka statusin e nje gjuhe nderkombetare, vlera me e madhe e korpusit te 
informaciont eshte pikerisht ne kete gjuhe ndaj dhe ne duhe te nxisim te studentet 
tane kete ndjesi ,domethene perdorimin e gjuhes se folur per te komunikuar ifnor-
macion.2

Ne dy kontektse qoft e ai social dhe  profesional gjuha apo aft esia e te folurit perdo-
ret per te diskutuar opsione dhe per te zgjidhur problemet. Eshte  kuptueshme qe 
te ndash idete e tua me te tjeret eshte e rendesishme te fl asesh, te ofrosh alternativa 
te ndryshme ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme kerkon te perdoresh aft esine 
e te folurit. Ketu nuk duhet bere dallim ne rendesine e njerit apo tjetrit kontekst, 
qe do te thote social e jetesor apo profesional. Ne nje gjuhe te huaj kjo eshte shume 
rendesishme pasi mund te ndodhe qe ne ambiente profesionale te kemi te bejme me  
kombesi te ndryshme e ajo qe na lidh ne zgjidhjen e problemeve eshte pikerisht af-
tesia e te folurit mire ne menrye te tille qe te mund te kembejme ide dhe opsione ne 
zdhĳ en e  problemeve apo ne arritjen e marreveshjeve.3

Ne pikepamjen e mesimdhenies te zhvillosh aft esine e te folurit eshte mjaft  e rende-
sishme sepse ashtu si u tha edhe me lart aft esia e te folurit nuk mund te shihet thjesht 
si nje produkt i procesit te te mesuarit te gjuhes. Te folurit eshte pjese e ketĳ  procesi 
madje dhe ndihmon ne arritjen e qellimit te te mesuarit e nje gjuhe te huaj ne rastin 
konkret te gjuhes angleze. Nje klase nuk do te kishte kuptim nese do te fl iste vetem 
mesuesi apo nese do te mungonte nderveprimi mesues-student. Jo me kot thuhet se 
gjuha e folur eshte ajo qe mban aktive interaksionin midis dy individeve. Nga pike-
pamja e mesimore aft esia e te folurit perfshin njohjen dhe perdorimin nje fj alori dhe 
gramatike te caktuar. Edhe ne rastet kur studentet tane bejne ushtrim te caktur per 
nje qellim te caktuar leksikor apo gramatikor ne momentin qe ai prodhon pergjigjet 
e ketĳ  ushtrimi ne gjuhen e huaj eshte duke perdorur aft esine e te folurit. 4

Ne fund te fundit duhet thene se te zoterosh aft esine e te folurit ne gjuhen e huaj  
mund te jete ne nje fare menyre shperblyese sepse  studenti meqenese njeh mire 
kompetencen e te folurit ne nje gjuhe te huaj e ndihmon te shpreh jovetem idete dhe 
mendimete tĳ  ne kete gjuhe por edhe te shprehe emocionet, ate qe ai ndjen. Te folurit 
duket se eshte forma me praktike, e menjehershme  dhe me e dukshme ne nje gjuhete 
huaj. Keshtu qe ne fazat fi llestare te mesimit te gjuhes se huaj studentet sa degjo-
jne termin komunikim shpesh here e konfondojne ate me aft eine e te folurit. Duhet 
thene qe kjo  e fundit  ashtu si dhe te gjitha aft esite e tjera te njohjes se nje gjuhe te 
huaj eshte po aq e rendesihme ne procesin e komunikimit qe eshte dhe qellimi krye-
sor i perdorimit te nje gjuhe.
Mirepo nuk eshte edhe aq e thjeshte sa mund te duket kjo çeshtje. Vertet te folurit ne 
nje gjuhe te huaj ka po aq vlera sa dhe rendesi ne perdorimin e nje gjuhe por çfare 
ndodh realisht ne ambjentet e klases ku zhvillohet nje ore mesimi ne gjuhen e huaj.  
Ne kapitullin qe vĳ on do te trajtohet me hollesisht problemi i veshtiresive qe nje 
2  Teaching English www.teachingenglish.org.uk/think/articlesl last accessed  8.01.2011.
3   http://www.nclrc .org/essentials/speaking/textspeak.htm dt 15/01/2011
4  Developing Speaking Skills: Taking a Closer Look. Marcin Kleban, Lublin  http://iatefl .org.pl/
tdal/n7kleba n.htm 15/01/2011
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mesues i gjuhes e huaj mund te ndesh ne ambjentet e klases, por vlen te permendim 
ketu qe shpesh here edhe pse nuk eshte ky qellimi ora e mesimit eshte e orientuar me 
fokusin tek mesuesi dhe jo tek nxenesi ashtu si mund te jete per qellim ne objektivat 
bashkekohore te mesimdhenies ne gjuhen e huaj.

3. Veshtiresite qe mund te kete nje mesues i gjuhes se huaj

Te japesh mesim jo me kot thone eshte nje art me vete, kjo sepse dĳ et qe tashme jane 
te konsoliduara ne burimin e tyre te perfaqesuar ne klase nga mesuesi, i transmeto-
hen nxenesve. Te dish nuk do te thote te japesh apo te perçosh dĳ e ndaj dhe roli i 
mesuesit nuk eshte edhe aq i thjeshte ne kete kendveshtrim. Mirepo ne realizimin e 
kesaj detyre dhe ne arritjen e qellimeve kryesore jo gjithmone eshte mundur te besh 
ate qe ke planifi kuar. Ka shume faktore qe ndikojne ne mos realizimin e nje procesi 
te sukseshem.
Nga pervoja personale dhe nga literatura e konsultuar gjithmone shihet se nxenesit 
nuk reagojne ne menyre te drejtperdrejte ndaj pyetjeve te drejtuar prej mesuesit. Do 
te thote qe heshtja eshte pergjigjia me e zakonshme qe marrim ne kthim. Kjo mund 
te vĳ  si rezultat i mosbesimit te aft esive folese qe studenti mund te zoteroje si dhe 
nga veshtiresite dhe mangesite e mundshme gramatikore apo leskisore qe studenti 
mund te kete ne menyre qe te pergjigjet ndaj pyetjes drejtuar nga mesuesi. Nje arsye 
tjeter e mundshme eshte dhe fakti qe aktiviteti i zgjedhur te mos jete aq interesant 
apo paksa i merzitshme ndaj se cilit nxenesit  nuk shfaqin asnje lloj interesi. Kjo gje 
do te perbente dhe nje nga problemet dhe veshtiresit kryesore qe ndesh nje mesues 
ne oren e mesimit. Nuk eshte aspak ‘e rehatshme’ dhe e pranueshme te qendrosh 
perpara nje grupi nxenesish apo studentesh t’iu drejtohesh atyre dhe te mos mar-
resh asnje lloj feedback-u. Nuk eshte nje mision i pamundur ky por sigurisht perben 
nje nje ngerç fi llestar qe mund te kalohet me ane te aktiviteteve  apo ushtrimeve te 
menduara më me ‘kujdes’ nga ana e mesuesit.5

Nje tjeter veshtiresi qe mund te hase mesuesi gjate aktiviteteve qe kane per qellim 
te zhvillojne aft esine e te folurit tek nxenesit eshte se pas momentit te pare te para-
shtrimit te aktivitetit, reagimi i nxensive pas heshtjes mund te jete dhe perdorimi 
i gjuhes se njohur prej tyre, ne rastin qe fl asim eshte gjuha shqipe. Kjo ndodh me 
shpesh ne aktivitete ne pune me grupe apo ne pune çift . Arsyeja  e perdorimit te 
gjuhes shqipe vjen nga mungesa e aft esive njohese apo konjiktive qe kane studentet 
ne gjuhen e huaj dhe tendenca per te kthyer cdo fj ale ne gjuhen shqipe duke matur 
ne kete menyre dhe njohjen e gjuhes qe duhet te perdorin. Nje tjeter arsye e perdor-
imit te gjuhes shqipe ne vend te anglishte apo çfare do lloj gjuhe e huaj qe eshte duke 
u stdujuar mund te jete perzgjedhja e nivelit gjuhesor jo te pershtatshem per studen-
tet ne fj ale ose bashkeveprimi jo i plote dhe jo i barabarte ne mes antereve te grupit te 
punes. Sa i perket perzgjedhjes se nivelit te ushtrimit me ate qe zoterojne nxensit ne 
gjuhen e huaj eshte shume i rendesishem pasi ne momentin kur nxenesi ka veshtiresi 
ne te kuptuarin e asaj qe i kerkohet padyshim qe ngushellim gjene tek gjuha e pare 
qe ato njohin ne rastin tone te  shqipja. Ndersa ndarja e roleve apo funksioneve te 
secilit nxenes ne punen ne grup lidhet me faktin qe nese nje nxenes e gjen veten te pa 

5  Developing Speaking Skills in English Language http://priceless-teaching-strategies.com/non _
verbal_communication.html last accessed 8.01.2011
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perfshire apo asnje detyre te caktuar brenda grupit shume shpejt i kthehet bisedave 
te pavlera mesimore ne gjuhene e tyre shqipe. 6

Nje tjeter çeshtje e fundit por jo nga rendesia eshte problemi i manaxhimit te klases 
gjate ores  se mesimit. Ketu duhet bere nje sqarim mes klases se zhurmshme dhe 
klases jashte kontrollit. Kur nje klase eshte e zhurmshme dhe nxenesit fl asin ne 
gjuhen e huaj ky nuk do te konsiderohej nje problem aq madhor se i pari, per faktin 
qe nxenesit jane duke komunikuar dhe per me teper ne gjuhen e huaj te cilen ne kemi 
synim te arrĳ me. Ajo qe mund te shqetesoje mesuesit e gjuhes e huaj ne kete kontekst 
eshte qe klasa eshte e perqendruar te nxenesi dhe jo me tek mesuesi gje qe ne metodi-
kat bashkekohere eshte mese e suportueshme madje e sugjerueshme. Nderkohe nje 
klase jashte kontrollit eshte diçka e nje natyre krejtesisht te ndryshme. Per te rifi tuar 
edhe nje here nje klase te perqendruar ne detyren e caktuar mesuesi duhet te moni-
toroje punen e nxnenesve duke i bere te perdorin gjuhen e huaj, anglisht apo çfare 
do lloj qoft e ajo.
Per aq sa u tha me lart te tille faktore te cilet ndikojne negativisht ne realizimin dhe ar-
ritjen e qellimeve te caktuara mesimore dhe pedagogjike, nuk mund te konsiderohen 
te pa rikuperueshme nga ana e mesuesit. Mjaft on te mendojme me kujdes aktivitetin 
qe do te zhvillojme, te njohim me se miri natyren dhe aft esite gjuhesore qe zoteron 
nxenesi dhe te monitorojme ashtu siç duhet kete aktivitet gjate ores se mesimit dhe 
keshtu jo vetem qe realozihet objketivi i te berit nxenesit te fl ase ne gjuhen e huaj ne 
rastin tone te anglishtes por gjithashtu i caktojme gjithesecilit nje rol te caktuar per 
ta bere klasen te perqendruar tek nxenesi por te monitoruar nga mesuesi. Te tilla 
veshtiresi te cilat kane efekte negative gjate ores se mesimit kane dhe nje ane tjeter 
pozotive. Per t’i menjanuar te tilla pengesa mesuesit mendojne me shume. I marrin 
gjerat dhe aktivitet me ne konsiderate duke trajtuar çdo element apo detaj qe lidhet 
me to, i kerkojne arsyet e mos funksionimit te mire te gjerave ne fi llim tek vetvetja 
e pastja tek pala tjeter. Kjo do te çonte padiskutim ne permiresimin e metejshme 
pedagogjik te mesuesve si dhe ne perzgjedhjen me te kujdeshme te materialve qe do 
te perdoren ne mesimdhenie si dhe ne pergatitjne me te mire te aktiviteteve qe kane 
perqellim nxitjen e  te folurit ne gjuhen e huaj nga ana e nxenesve dhe rezultat i te 
gjithe ketyre sa thame vjen nje ore mesimore me mire organizuar dhe me e arrire nga 
kendveshtrimi mesimor dhe pedagogjik. 

4. Si mund te rrisim me tej aft esine e te folurit ne gjuhen e huaj  (angleze)

Çdo situate e veshtire ka nevoje per nje startegji jo vetem te zgjidhe çeshtjen por 
dhe te permiresoje situaten me tej. Te gjitha problemet dhe veshtiresite qe mund 
te ndeshe mesuesi i gjuhes se huaj (te cilat u zhvilluan gjeresisht ne kapitullin e 
mesiperm) jo vetem qe perbejne nje ngerç ne mbarevajtjen mesimore por mund te 
sherbejne gjithashtu si nje arsye me teper per refl ektim dhe permiresim te metodave 
dhe aktiviteteve qe kane per qellim nxitjen dhe zhvilimin e aft esise se te folurit ne 
gjuhen e huaj.
 Mesuesi meqenese eshte fi gura kryesore orientuese dhe organizuese e te 
gjithe ores se mesimit, duhet te parashtrojne kerkesa te tjera ndaj vetvetes si per 
shembull gjetja e formave me atraktive te zhvillimit te aktiviteteve apo ushtrimeve 
6  Developing Speaking Skills: Taking a Closer Look. Marcin Kleban, Lublin  http://iatefl .org.pl/
tdal/n7kle ban.htm 15/01/2011
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te menduara per t’i bere nxenesit te fl asin ne gjuhen e huaj. Te tilla forma mund te 
jene pyetjet spontane dhe te drejtuara jo nje studenti te vetem ne menyre te tille qe 
keta te fundit te mos ndihen ne trysnine e te qenurit nen observim te perdorimit te 
gjuhes dhe te gabimeve qe jane duke bere; por te ndihen te çliruar dhe te relaksuar 
te fl asin pa ndroje dhe pa ‘frike’ ate qe mendojne duke perdorur gjuhen ashtu si  ju 
vjen natyrshem dhe pa u ndier te terhequr nga fi gura e mesuesit. Per te nxitur akoma 
dhe me tej lirshmerine ne te shprehurin e gjuhes se huaj mesuesi sugjerohet te mos 
jete gjithmone te predispozuar per te gjetur dhe korrigjuar gabimet gramatikore apo 
leksikore qe mund bej nje nxenes gjate te folurit te tĳ . Efektet e ketĳ  korrigjimi do te 
ishin krejtesisht negative per faktin se nxenesit jo vetem do te nderpriteshin se te-
permi dhe keshtu do te humbnin fi llin e asaj qe jane duke thene, por duke pare se sa 
here korrigjohet ai nga mesuesi e ben te mendoje qe gjuha e tĳ  eshte shume e varfer 
dhe me gabime. Keshtu ai do te terhiqej me tej duke mos u aktivizuar ne aktivitete te 
tjera por dhe mund sherbejne si shembuj per te tjeret. Mirepo me kete nuk nenkup-
tohet aspak fakti qe mesuesi duhet te heshte dhe ta lere nxenesin te mendoje qe ajo 
qe ai tha eshte e sakte dhe se gjithçka ishte ne rregull nga çdo pikepamje. Roli i me-
suesit eshte te dalloje gabimet dhe te gjeje momentin e duhur, te mbaj shenime dhe 
te korrigjoje nxensin mbasi ai te kete mbaruar se foluri. Korrigjimi vjen pasi nxenesi 
eshte vleresuar per ate qe ka thene por duke i vene ne dukje gabimet me madhore. 
Ne kete forme nxenesi do te mesonte se cilet fraza apo struktura te sakta te perdore 
rradhen tjeter por nuk do te ndihej aspak i terhequr ne shprehjen e mendimeve te tĳ  
ne gjuhen e huaj.7

 Sa i perket gjetjes dhe organizimit te ushtrimeve dhe aktiviteteve ne nxitjene 
e aft esise se te folurit duhet te kemi parasysh faktin qe qellimi kryesor eshte te nxisim 
komunikimin apo te folurin sa me efektiv. Per kete arsye nxenesit duhen mesuar te 
kuptojne vetveten dhe ate qe thone  duke perdorur sa me mire gjuhen qe zoterojne. 
Duhet te perpiqen te evitojne konfuzionin ne mesazhe per shkak te problemeve ne 
shqiptim, gramatike, apo fj alor  dhe te perpiqen te observojne rregullat sociale dhe 
kulturore qe mund te aplikohen ne secilen situate ku nxitet e folura.  Per te ndihmuar 
nxensit te zhvillojne nje te folur sa me efektiv, mesuesi perdor aktivitete qe kombino-
jne te dhenat gjuhesore, produktin apo outputin strukturor dhe komunikativ. 8

Sa i perket te dhenave gjuhesore keto vĳ ne nepermjet te folurit te mesuesit, te de-
gjuarit, pasazheve per lexim dhe gjuhes se degjuar apo lexuar jashte ambjenteve te 
klases. Kjo do t’u jepte nxenesve materialin qe ju nevojitet te perdorin per te prod-
hur gjuhen e tyre. Korpusi gjuhesor mund te jete i orientuar drejt permbajtjes ose 
formes. Sa i perket te pares fokusohem tek informacioni i cfare do lloj natyre qoft e 
ai, dhe forma fokusohet ne menyrat e perdorimit te gjuhes, ketu udhehiqen nxenesit 
nga mesuesi ose burim tjeter informacioni lidhur me fj alin, shqiptimin, gramatiken 
e shume aspekte te tjera gjuhesore. Mesuesi mundohet te kombinoje gjithmone keto 
dy forma te inputit apo te dhenave gjuhesore ne menyre te tille qe nxenesi te marre 
sa me sakte info. 9

Outputi apo produkti i strukturuar fokusohet ne  formen korrekte apo te sakte te 
7  Developing speaking skills http://www.nclrc.org/essentials/speaking/textspeak.htm   dt 
15/01/2011
8  ESL Teaching – Speaking Activities and Games: English Teachers Can Rely on These and 
Get ESL Students Talkinghttp://www.suite101.com/content/esl-teaching-speaking-activities-and-
games-a192995#ixzz1B8 EPQHPP dt15.01.2011
9  Ibid.
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gjuhes se perdorur nga nxenesi. Kjo behet per ta bere nxenesin te ndihet me rehat ne 
realizimin e disa situatave te te folurit. Te shumten e rasteve ketu kemi kombinim te 
fazes se prezantimit me ate te praktikes keshtu eshte rasti i ushtrimeve.
Sa i perket otuputit apo produktit komunikativ, qellimi kryesor i  nxenesit eshte te 
plotesoje nje detyre si per shembull te marre informacine, dhe kete e ben duke per-
dorur gjuhen qe mesuesi sapo ia ka prezantuar, por gjithashtu ato mund te perdorin 
fj alor, apo struktura gramatikore te njohura prej tyre.10

Mirepo kjo nuk do te ishte  mjaft ueshme ne arritjen e qellimit domethene te bejme 
qe nxenesit tane te fl asin gjuhene huaj ne klase. Per kete arsye lindin kerkes per ak-
tivitete sa me te pershtatshme per nxenesin nga pikepamja e zhvillimit psikomotor 
te tyre por edhe nga pikepamja konjiktive e njohjes e gjuhes e huaj prej tyre. Keshtu 
disa lloje aktivitetesh lidhur me perdorimin e sakte gjuhesor do te ishte plotesimi i 
vendeve bosh me informacione, pergjgjia e pyetjeve te bera, zgjedhja e alternatives 
se duhur etj.
Megjithate e rendesishme per nje mesues eshte te mendoje me kujdes te gjitha formate 
e mundshme te ushtrimeve apo aktiviteteve qe mund te organizohen gjate ores se 
mesimit. Ketu vlen te permendim disa tipa te rinj te aktiviteteve  qe ofrojne nga per-
voja e tyre mesuesit e anglishtes si gjuhe te huaj. Gjeja e pare qe mund te benim me 
nxenesit fi llestar eshte te benin nje prezantim te vetvetes duke i para thene frazat apo 
strukturat e mundshme, ne kete menyre edhe nxenesit fi llestar nisin te prodhojne apo 
te perdorin gjuhen e huaj edhe pse duket teper artifi ciale. Ne base te nivelit apo objek-
tivit qe kemi mund te organizaojme nje interviste me dy nxenes (pair work) lidhur me 
nje teme te caktuar (kjo mund te realizohet ne nje nivel para mesatar ku nxenesit kane 
nje bagazh leksikor dhe gramatikor te mjaft ueshem per te realizuar detyren e caktuar). 
Ne disa raste mesuesi mund te kombinoje edhe dy a me shume aft esi edhe pse fokusi 
primar eshte ai i zhvillimit te aft esise se te folurit. Keshtu (me nje nivel mesatar nxen-
esish) mund te realizohet nje diskutim paraprak mbi nje video situate qe do te shohin 
ku mesuesi orienton nxenesit dhe mbas video situates nxenesit diskutojne mbi ate qe 
pane rreth pyetjeve qe mund t’ju behen, e njejta gje mund te behet dhe me nje pjese te 
lexuar. Per nivelet me te avancuar ku aft esite gjuhesore jane mese te konsoliduara dhe 
nxenesit zoterojne nje korpus leksikor te maft ueshem per te shprehur mendimet e tyre, 
mund te zhvillohen aktivitete te tillasi per shembull debate mbi nje teme te caktuar ku 
gjithe secili ka nje rol dhe nje qendrim per te mbajtur duke shaplosur sa me qarte dhe 
mire aft esite komunikative ne nje gjuhe.11

Nisur nga tradita e zhvillimit te ores se mesimit ne gjuhen e huaj me duhet te pranoj 
qe ushtrimet apo aktivtete me te perdoruara jane pyetje-pergjigjet, interpretimet e ro-
leve te caktuara, ritregimi i permbajtes se pjeses, komentimi i fi gurave, intervista te 
improvizuara ose dhe te mesuar permendesh, ne disa raste prezantime te shkurtra, 
apo interpretime te materialeve te pergatitutra nga vete nxenesit. Mendoj se ka ardhur 
koha te bejme nje ndryshim teresor ne llojin e aktiviteteve dhe ushtrimeve qe orgnizo-
jme ne oren e mesimit. Fillimisht eshte e rendesishme te gjeme nmenyren e t’i bejme 
nxenesit te fl asin qoft e kjo nxitje edhe e tille qe edhe pse e nxit nxenesin te shprehet 
lirshem ashtu si ne gjuhen e tĳ , te kete besim ne aft esite e tĳ  dhe te mos mendoje qe 
eshte duke bere gabime dhe qe do te korrigjohet per cdo gje qe dote thote.

10 Developing speaking skills http://www.nclrc.org/essentials/speaking/textspeak.htm   dt 
15/01/2011
11  Ibid.
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Perfundime

Per te permbledhur ate qe eshte thene ne keto kapituj dhe per te mbrojtur idene e zh-
villimit te metejshme te aft esise se te folurit ne gjuhen e huaj, ne rastin tim te gjuhes 
anglize, si mesuese e kesaj gjuhe e shoh te rendesishme te rritet ndergjegjesimi ne 
vete mesuesit per t’i dhene me teper rendesi dhe kohe kesaj aft esie. Eshte e nje rend-
esie te veçante te mendohen me kujdes ushtrimet dhe aktivitete te cilat nxisin te 
nexenesi prodhimin e gjuhes se huaj. Nuk duhet te paragjykojme aft esite e nxenesve,  
duke pasur parasysh nivelet e ndryshme ne klase mund te organizojme te njejtin 
aktivtet por me kerkesa te ndryshme ne nxenes te ndryshme. 
Te behemi kreative dhe te te dime te sjellim dhe te perdorim ne klase per arsye di-
daktike forma jetesore dhe argetuese qe ngjallin interes tek nxenesit. Keshtu duke 
iu dhene role te personazheve qe iu pelqejne dhe duke i nxitur te bejne nje kerkim 
paraprak te informacionit qe do te interpretojne nxenesit fi tojne besim ne vetevete 
dhe madje kane deshire te behen pjese e ketyre aktiviteteve. Kete e them per punen 
me nxenes te gupmoshave 10-14, nga pervoja personale profesionale per grupmosha 
me te medha mund te perdoret ideja e prezantimit te nje materiali qe kerkon nga 
nxesnesi te gjej materialin te cilin ai arrine ta absorboje dhe per me teper ta paraqese 
perpara grupit te nxenesve te tjere ose te fl ase per nje pune nje poster apo diçka te 
pergatitur ngs ai vete. Si mund ta veme re ka zgjidhje edhe per kete problem por 
fakti eshte qe ndoshta jane rrethanat, ambjenti dhe baza materiale deri diku qe i ben 
mesuesit te  tregohen neglizhente ndaj kesaj aft esie dhe t’i referohen vetem ushtri-
meve qe ofrojne metodat dhe menyrat tradicionale dhe monotone per t’i bere nxen-
esit te fl asin anglisht apo çfare do lloj gjuhe e huaj te jete.
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Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie/nxënie

Xhuljeta Tomani
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Valentina Zekaj
Shkolla 9- vjeçare” Gjorm” Elbasan

Abstrakt

Rëndësia dhe ndikimi pozitiv i përdorimit të teknologjisë në klasë është bërë burim interesi 
për arsimin vitet e fundit. Aplikimet e teknologjisë të çfarëdo lloji qofshin nga më  të thjeshtat 
tek më të ndërlikuarat kanë ndryshuar mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit.
Krahas evoluimit të teknologjisë kanë evoluar dhe teoritë e mësimdhënies/nxënies të cilat 
formojnë themelet e projektimit të proçesit mësimor. 
Kurrikula e reformuar e arsimit bazuar në teorinë konstruktiviste të të nxënit “të mësosh 
duke bërë” nëpërmjet aktualizimit të aft ësive e dĳ eve në situata jetësore reale krĳ on kushte 
dhe mundësi të përshtatshme për përdorimin dhe integrimin e teknologjisë gjatë proçesit 
mësimor.
Dikur mësimdhënësit e kishin të vështirë të paraqesnin një dukuri, ngjarje apo objekt për 
shumë arsye. Arsyeja kryesore qëndronte pikërisht në efektin kohë por edhe në pritshmëritë 
ndaj të nxënit. 
Metodat, teknikat, strategjitë e të nxënit në fushën e arsimit janë faktorë të rëndësishëm për një 
nxënie të suksesshme që nxit interesin, gjithëpërfshirjen, ndërveprimin dhe punën kërkimore 
të nxënësve. Përzgjedhja dhe përdorimi i tyre nga mësuesit luan një rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e kompetencave të nxënësve duke respektuar të nxënit të tyre.
Në fushën e shkencave të natyrës kërkimi shkencor është baza e kompetencave që zhvillon kjo 
fushë. Metodat që mund të përdorin lëndët e kësaj fushe përfshĳ në: modelimin, vëzhgimin, 
metodat eksperimentale, empirike, formimin e një ideje dhe domosdoshmërisht përdorimin 
e TIK-ut. Këto metoda nuk mund të përdoren pa u kombinuar me njëra-tjetrën.
Ndërkohë në fushën e gjuhës dhe komunikimit, TIK- u përdoret për të përpunuar, krĳ uar, 
realizuar dhe demonstruar tema mësimore nëpërmjet paraqitjeve fi lmike apo të animuara.
Ky studim është mbështetur në metodën hulumtuese-krahasuese për të treguar 
domosdoshmërinë e përdorimit të teknologjisë gjatë mësimdhënies/nxënies.
Pritshmëritë ishin të dukshme. Përdorimi i teknologjisë dhe TIK-ut çon në përmirësimin e 
proçesit mësimor nëpërmjet zbatimit të metodologjive moderne.
Aplikimi i metodologjive moderne dhe i teknologjisë në proçesin mësimor synon zhvillimin 
e kompetencave për të nxënit gjatë gjithë jetës, angazhimin sa më të madh të nxënësit gjatë 
aktiviteteve të të nxënit, nxitjen e kreativitetit dhe arsyetimit kritik, përmirësimin e rezultateve 
mësimore të të nxënit si dhe rritjen e cilësisë së tërë proçesit mësimor.
Teknologjia ka transformuar mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit duke transformuar dhe 
rezultatin.
Duke përdorur së bashku teknologjinë dhe teorinë konstruktiviste mësuesi siguron integrim 
dhe shfrytëzim më të mirë të mjeteve të teknologjisë në klasë për të përmirësuar metodat e 
mësimit të cilat kanë në fokus të tyre nxënësin.

Fjalë kyçe: Teknologji, TIK, Mësimdhënie, Mësimnxënie.
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Hyrje

Teknologjia dhe mësimdhënia me në qendër nxënësin promovon nivel të lartë të të 
menduarit, qendrimi dhe perceptimi i mësuesit karshi kësaj qasjeje shpesh i pengon 
ata ta integrojnë atë në lëndët e tyre. Ky qëndrim i mësuesit bën që teknologjia në 
vend që të shikohet si një mjet efi kas në zbatimin e qasjes konstruktiviste, të përdoret 
thjesht si një mjet që zëvendëson mjetet e tjera të qasjes tradicionale të mësimdhënies. 
Megjithëse spontanisht ka mësues që janë përpjekur ta përdorin teknologjinë gjatë 
proçesit mësimor, përdorimi i saj nuk është efi kas në qoft ë se  mësuesi nuk ka një 
teori për të modeluar mësimdhënien nëpërmjet saj.
Ky punim thekson se përdorimi i teknologjisë në klasë e bën proçesin mësimor 
më efektiv dhe më atraktiv kur zhvillohet sipas teorive dhe metodologjive të 
përshtatshme mësimore duke rritur ndjeshëm kështu, si ndikimin e saj pozitiv te 
nxënësi edhe rezultatet mësimore të të nxënit.
Duke përdorur së bashku teknologjinë dhe qasjen konstruktiviste mësuesi siguron 
integrim dhe shfrytëzim më të mirë të mjeteve të teknologjisë në klasë në mënyra të 
përshtatshme dhe efektive duke i dhënë mësimdhënies/nxënies mjetin e nevojshëm 
për të përmirësuar metodat e mësimit të cilat kanë në fokus të tyre nxënësin. Të 
besosh se vetëm përdorimi i teknologjisë dhe kompjuterit do të përmirësojë 
rezultatet mësimore është njësoj si të mohosh rëndësinë e kapacitetit të mendjes 
njerëzore. Është e qartë se kompjuteri mund të përdoret si një mjet për të lehtësuar 
mësimdhënien dhe nxënien megjithatë po aq e qartë është që ai nuk mund të bëjë 
zgjedhjen e qasjes pedagogjike, se çfarë qasje duhet të përdoret gjatë orës së mësimit 
për arritjen e rezultateve të dëshiruara të të nxënit, pra mësuesi e vendos vetë.
Mësuesit e përdorin teknologjinë e komunikimit për të nxitur shkëmbimet e 
informacionit me dhe ndërmjet nxënësve, për të përmirësuar mësimdhënien dhe 
nxënien dhe për të nxitur mësimin
bashkëveprues. Për një mësimdhënie cilësore, mësuesit duhet të respektojnë pikat e 
forta të nxënësve, të identifi kojnë nevojat e tyre gjatë të nxënit, të përcaktojnë saktë 
qëllimet e vlerësimit dhe të planifi kojnë mirë orën e mësimit. Mësuesit duhet të 
informojnë nxënësit për rezultatet e të nxënit, t’i ndihmojnë ata që të aktivizojnë 
njohuritë e mëparshme, të japin udhëzime të diferencuara sipas nevojave të tyre, 
t’i orientojnë kur punojnë në grupe, si dhe t’u mësojnë strategjitë e të nxënit, në 
mënyrë që ata të ndërtojnë vetë njohuritë dhe dĳ et e tyre.  Metodat bashkëkohore 
të mësimdhënies i aft ësojnë nxënësit të punojnë në grupe të vogla e të mëdha. Kjo 
lloj mësimdhënieje mundëson që nxënësit ta ndihmojnë njëri-tjetrin, si dhe krĳ on 
një mjedis të përshtatshëm për nxënësit që janë të tërhequr ose të druajtur. Studimet 
tregojnë se këta nxënës përparojnë më mirë në klasa që mbështetin ndërveprimin 
ose të nxënit bashkëpunues. Pjesë përbërëse e mësimit duhet të jetë edhe ngulitja te 
nxënësit e cilësive, të tilla si: gatishmëria dhe vendosmëria për të çuar një detyrë deri 
në fund, komunikimi i qartë dhe brenda rregullave të mirësjelljes, shpirti i iniciativës, 
dëshira për të marrë përgjegjësi etj.

Metodat, teknikat, strategjitë e të nxënit

Metodat, teknikat, strategjitë e të nxënit në fushën e arsimit janë faktorë të rëndësishëm 
për një nxënie të suksesshme që nxit interesin, gjithëpërfshirjen, ndërveprimin dhe 
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punën kërkimore të nxënësve.
Metodat  (IZHA. 2016. 15) janë strategji të ndryshme mësimore për grupe të vogla 
apo të mëdha nxënësish që mësuesit përdorin për të përcjellë përmbajtjen mësimore 
akademike për nxënësit. Metoda më të  shpeshta që mësuesit përdorin gjatë orës së 
mësimit janë: diskutimi, loja me role, simulimi, studim rasti, aktivitete të bazuara në 
hetim, shkrimi kreativ, mësimi refl ektues, ushtrime.
Modelimi (IZHA. 2016. 112)
Modelimi nënkupton ndërtimin e një situate abstrakte, që është e vështirë për t’u 
vëzhguar ose e pamundur për t’u parë. Ky modelim paraqitet nëpërmjet një teksti, 
vizatimi, prezantimi me Power point. Është me shumë rëndësi të kuptohet situata në 
të cilën është krĳ uar modelimi. Modelimi ndihmon nxënësin të kuptojë realitetin, të 
shpjegojë karakteristikat e këtĳ  realiteti dhe të parashikojë një dukuri.
Metoda e vëzhgimit(IZHA. 2016. 112)
Metoda e vëzhgimit e ndihmon nxënësin në formimin e koncepteve shkencore.
Nxënësi bën lidhjen ndërmjet koncepteve abstrakte dhe objekteve, organizmave apo 
dukurive të botës reale, duke përdorur njohuritë shkencore. Vëzhgimet e ndihmojnë 
atë për të krĳ uar përfytyrime të qëndrueshme për botën që i rrethon. Vëzhgimet në 
natyrë e nxisin nxënësin të punojë në mënyrë shkencore, të ngrejë hipoteza dhe t’i 
testojë ato. Vëzhgimi është hapi i parë i një hetimi, eksperimenti apo studimi.
Metoda eksperimentale (IZHA. 2016. 112-113)
Metoda eksperimentale fi llon me shpjegime teorike shkencore dhe vazhdon me 
demonstrimin e eksperimentit. Qëllimi i procedurës është të identifi kojë dhe 
të krahasojë elementet e vëzhgueshme sasiore dhe të kontrollojë vërtetësinë e 
hipotezave të ngritura.
Gjatë përdorimit të kësaj metode, nxënësi përdor një sërë aparaturash për të bërë 
matje dhe tregon kujdes gjatë përdorimit të tyre.
Metoda empirike (IZHA. 2016. 112)
Metoda empirike bazohet në modelet intuitive dhe siguron një mënyrë për të 
eksploruar elementet e një problemi. Kjo metodë udhëheq ide, hipoteza, teori dhe 
teknikat e reja për një studim kërkimor më të detajuar.
Hetimi (IZHA. 2016. 112) 
Nxënësi angazhohet në veprimtari, përmes të cilave kupton se si shkencëtarët 
mendojnë dhe çfarë bëjnë në një proçes vendimmarrjeje, si ngrenë pyetje dhe si 
planifi kojnë hetimin.
Përmes të nxënit kërkues, nxënësi aft ësohet dhe përfi ton njohuri, krĳ on një 
botëkuptim për botën natyrore dhe fi zike bazuar në hetimin shkencor. Nxënësi bëhet 
kompetent që të zbatojë aft ësitë në proçeset kërkuese, zhvillon qëndrime dhe vlera 
që janë themelore për praktikën e shkencës.
Projektet
Projektet janë veprimtari të nxëni nëpërmjet të cilave nxënësi zbulon objektet, 
proçeset apo dukuritë.
Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit (IZHA. 2016. 113)
Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit mbështet procesin kërkues, rrit 
cilësinë e të nxënit të nxënësve dhe siguron bashkëpunimin mes tyre. Përmes 
përdorimit të mjeteve dixhitale, nxënësi eksploron dhe percepton konceptet abstrakte 
si dhe zbulon marrëdhëniet ndërmjet objekteve dhe dukurive.
Strategjitë (IZHA. 2016. 114)
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Strategjitë e përdorura në shkencë dhe në teknologji mund t’i ndihmojnë nxënësit të 
zhvillojnë tri kompetencat e programit. Më poshtë, po listojmë disa prej tyre:
- Identifi kimi i elementeve të rëndësishme që lidhen me problemzgjidhjen.
- Ndarja e një problemi kompleks në disa probleme më të thjeshta.
- Përdorimi i arsyetimeve (p.sh.: arsyetimi induktiv dhe deduktiv, krahasimi, 
klasifi kimi,etj.).
Qëndrimet (IZHA. 2016. 115)
Qëndrimet janë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e kompetencave.
Disa nga qëndrimet intelektuale janë:
- Kurioziteti;
- Ndjenja e iniciativës;
- Prirja për të ndërmarrë risk intelektual;
- Interesi për prezantimin e ideve të ndryshme;
- Ndjenja e përgjegjësisë për zgjidhje origjinale;
- Ndjenja e gatishmërisë dhe e solidaritetit gjatë punës në grup;
- Kujdesi për shëndetin dhe për sigurinë;
- Objektiviteti;
- Përdorimi i qasjeve të duhura metodike;
- Përdorimi i saktë i gjuhës sipas terminologjive shkencore.
Teknikat janë:
- Përdorimi i instrumenteve matëse;
- Siguria ndaj pajisjeve dhe materialeve laboratorike.
Përdorimi i gjuhës dhe i terminologjisë shkencore (IZHA. 2016. 116)
Të lexuarit dhe të shkruarit në shkencë ndihmon nxënësit për ta kuptuar shkencën 
dhe jo thjesht për të mbajtur mend faktet dhe për t’i riprodhuar ato.
Të lexuarit shkencor ndihmon në shprehjen e ideve dhe të koncepteve, nxit 
diskutimin, analizën dhe vlerësimin. Leximi i shumëllojshmërisë së materialeve në 
lidhje me atë çka mësohet në shkollë, i bën nxënësit të mendojnë se informacioni nuk 
vjen vetëm nga teksti shkollor por edhe nga burime të tjera. Një burim i rëndësishëm 
duhet të konsiderohet edhe ai i materialeve të shkruara nga shokët.
Gjatë vëzhgimeve të qenieve të gjalla, të dukurive ose gjatë konsultimeve me 
fotografi , harta, postera e burime të tjera informacioni, nxënësit duhet të nxiten 
të mbajnë shënime. Në këtë mënyrë, ata do të thellohen e do të kuptojnë më mirë 
objektin ose dukurinë që vëzhgojnë.
Kërkesa për mbajtjen e shënimeve dhe paraqitjen e gjetjeve gjatë vëzhgimeve dhe 
eksperimenteve ndihmon pozitivisht në përpunimin e të dhënave dhe përvetësimin 
e njohurive. Për shënimet dhe paraqitjen e përfundimeve nga nxënësit, mund të 
parashikohen forma të
tilla pune, si: shkrimi i një raporti të shkurtër, përgatitja e një informacioni gojor, 
realizimi i një vizatimi, tabele, grafi ku etj.
Në shkrimin e relacioneve ose në paraqitjen e informacioneve gojore është mirë që 
gjithnjë të kërkohet nga nxënësit që të analizojnë, të krahasojnë dhe të përgjithësojnë 
të dhënat, në mënyrë që të nxitet të kuptuarit e dukurisë ose të objektit të vëzhguar.
Leximi dhe shkrimi rreth asaj çka nxënësit shohin, mendojnë dhe lexojnë duhet të 
bëhet pjesë e përditshme e regjimit të tyre.
Procedurat ( IZHA. 2015. 15-16) janë aktivitete të planifi kuara nga ana e mësuesit për 
t’u zhvilluar gjatë një ore mësimi duke përfshirë dhe grupimin e nxënësve dhe se sa 
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kohë merr çdo aktivitet për t’u zhvilluar.
Mësuesit kombinojnë rezultatet e të nxënit, metodat dhe procedurat në formatet e 
tyre të
planifi kimit ditor. Ndonjëherë përmbajtja kurrikulare dikton këto proçese, 
ndonjëherë rezultatet e
të nxënit, metodat dhe procedurat diktojnë zgjedhjen e përmbajtjes.
Teknologjitë më të shumta që mbështesin procesin e të nxënit janë: 
- Soft ware prezantimi (Presentation soft ware)
- Soft ware të mendimit vizual (Visual thinking soft ware)
- Web-me bazë diagram dhe mjete të krĳ imit të diagramave (Web-based diagram- 
and
fl owchart-making tools)
- Faqe interneti të zhvilluara nga mësuesi (Teacher-developed websites)
- Diskutime temash dhe email-I (Threaded discussions and email)
- Link-e, bloge dhe wikis (Podcasts, blogs, and wikis)
- Soft ware interaktivë (Interactive soft ware)
- Webquest
- Sisteme inteligjente për mësimdhënie (Intelligent tutoring systems)
- Kamera digjitale dhe soft ware për krĳ imin e fi lmave (Digital cameras and movie-
making
soft ware)
- Teknologji ndihmëse (Assistive technologies)

Përfundime

 Teknologjia ka transformuar mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit por 
duke transformuar proçesin, ajo po transformon dhe rezultatin.
 Në një botë dixhitale asnjë organizëm nuk mund të arrĳ ë rezultate pa 

përfshirjen e teknologjisë në çdo aspekt të praktikave të përditshme. Është koha e 
shkollës të maksimizojë sa më mire impaktin e teknologjisë gjatë proçesit mësimor.
 Përmbajtja, rezultatet e të nxënit, metodat dhe procedurat reciprokisht 

mbështesin njëra-tjetrën në një proçes dinamik të zhvillimit të orës së mësimit, ku 
teknologjia mbështet në mënyra të ndryshme këtë proçes. 
 Aplikimi i metodologjive moderne dhe i teknologjisë në proçesin mësimor 

synon zhvillimin e kompetencave për të nxënit gjatë gjithë jetës, angazhimin sa më të 
madh të nxënësit gjatë aktiviteteve të të nxënit, nxitjen e kreativitetit dhe arsyetimit 
kritik, përmirësimin e rezultateve mësimore të të nxënit si dhe rritjen e cilësisë së tërë 
proçesit mësimor.
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Gabimet logjike te nxenesve gjate procesit mesimor te matematikes

Suela Vizi 
Mesimdhenie  nëfushen e matematikës

Elida Huti 
Mesimdhenie  nëfushen e matematikës

Abstrakt
 

Vëzhgimet e shumta në nxënës të niveleve të ndryshëm, konkluduan me një përgjigje shumë 
të prerë:Nxënësit pavarsisht se sa sistematik janë në të mësuarin e matematikës ,pavarsisht 
nivelit që ato kanë në matematike, ato shpesh herë ngatërrojnë konceptet e matematikës,pra 
kane shumë të meta kur bëhet fj alë për njohuritë që kanë mbi terminologjine e matematikës 
që ato mesojnë.
 Në këtë punim janë paraqitur disa pyetje(ushtrime) matematike  (të cilat janë shumë specifi ke 
dhe janë në gjendje të testojnë të kuptuarin) të cilat i janë drejtuar nxënësve të shkollave 
9 vjeçare ,me anë të të cilave dalin qartë gabimet përsa i përket nxjerrjes së përfundimeve 
logjike apo dhe persa i përket gabimeve të terminologjisë së matematikës.Gjithashtu dalin 
në pah dhe pjesët për të cilën ato janë konfuzë dhe të pa sigurtë. Jane  analizuar me detaj 
çdo gabim që është vënë re,por pa marrë persipër që i janë studiuar të gjithë paqartësitë 
apo gabimet që  mund të  bëjnë nxënësit. Në këtë punim janë studiuar gabime në fusha të 
ndryshme të matematikës si p.sh në algjebër , në analizë dhe në logjikë, ku janë nxjerrë në 
dukje gabimet duke analizuar dhe arsyet kryesore që i çojnë nxënësit drejt gabimeve (të cilat 
në të shumtën e rasteve nuk janë gabime të pa përfi llshme) dhe janë  treguar rrugët se  si 
mund të shmangen këto gabime.

Keywords: koncepte matematike, terminologji matematike , gabime.

Hyrje 

Ky punim është bërë me qëllim për të analizuar në mënyrë më të detajuar gabimet 
logjike që bëjnë nxënësit gjatë rrugëtimit të të nxënit të matematikës.Këtu nuk bëhet 
fj alë për gabimet ose të metat që rrjedhin nga një mospërgatitje e mjaft ueshme e 
nxënësit apo nga një shtjellim i paqartë i koncepteve nga ana e mësuesit,por për 
gabimet të cilat rrjedhin nga mos kupimi si duhet i koncepteve.Ky punim është 
mbëshetur në një pyetësor i cili përmbante pyetje në trajtë ushtrimesh të bërë 
nxënësve të shkollave 9-vjeçare të niveleve të ndryshme por që supozohen që kanë 
një të mësuar sistematik të matematikës për të nxjerrë në dukje saktësisht paqartësite 
e kocepteve dhe përshtjellimet që ato kanë në disa fusha te matematikës, paqartësi 
të cilat I çojnë në përgjigje të gabuara ose në gjykime të gabuara.Me anë të këtĳ  
pyetësori është arritur në nxjerrjen e disa gabime që hasen më shpesh në lëndën e 
matematikës, pavarësisht se shpesh herë duket sikur nuk ka vend për gabime pasi 
shpesh herë mësuesit mendojnë se disa koncepte janë shume të qarta në mendjen e 
nxënësve (kur në të vërtetë nuk janë)
1. Është trajtuar fi llimisht konfuzitetin që kanë nxënësit në lidhje me atë çfarë 
paraqesin shkronjat x dhe y në matematikë.
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Rreth x e y lindin një sërë pyetjesh :
• A janë numra x e y?
• Po në qoft ë se janë numra pse shënohen më shkronja( x e y janë shkronjat e 
fundit të alfabetit)?
Pra në lidhje me pyetjen se çfarë përfaqësojnë shkronjat x e y do të lindin dhe shumë 
pyetje të tjera.
2. Një  pershtjellim tjetër që kanë  nxënësit haset dhe  në dallimin midis funksionit 
dhe ekuacionit. Vështirësitë që ato paraqesin kur përballen me ndryshoren x te 
ekuacioni dhe po të njëjtën ndryshore te funksioni janë të shumta.Nxënësit nuk 
janë shumë të aft ë të bëjnë një dallim të saktë të funksionit me ekuacionin.Pra po të 
pyetësh nxënësit se ku ndryshon funksioni nga ekuacioni, ato vështirë se mund të 
kthejnë një përgjigje të saktë.Gjithashtu duke qëndruar tek e njëjta problematikë, një 
vështirësi tjetër që hasin nxënësit është dhe vështirësia  për të përcaktuar vlerat që 
mund të marri x tek ekuacioni, dhe vlerat që mund të marri x tek funksioni,kur x në 
të dy rastet është i përcaktuar në një bashkësi të caktuar përcaktimi .
 3. Një përshtjellim tjetër që kam vënë re tek nxënësit është dhe ajo që nxënësit kanë 
në kuptimin dhe përdorimin e lidhëzave ose e dhe. 
Përdorimi jokorrekt i këtyre lidhëzave i çon nxënësit në përfundime të gabuara 
dhe në logjikë jo korrekte.Duke mos ditur të dallojnë se kur duhet të përdoret njëra 
lidhëz dhe kur duhet të përdoret lidhëza tjetër ato bien pre e gabimeve nga më të 
ndryshmet.Duket sikur përdorimi I këtyre dy lidhëzave është një detaj i papërfi llshëm 
në matematikë por që në të vërtetë është shumë e gabuar.
4. Një vështirësi tjetër që është vënë re tek nxënësit që e ndeshim shpesh është dhe 
dallimi mes ekuacionit dhe identitetit.Vihet re tek nxënësit një tendencë mekanike 
e zgjidhjes së ekuacioneve dhe kur është qështja për identitet ato nuk dinë se sit a 
shpjegojnë rezultatin e arritur.
5. Jo më pak e rëndësishme është dhe një problematikë tjetër që shtrohet në punën 
e përditshme me nxënësit gjatë mësimdhënies së matematikës që është pohimet e 
anasjellta dhe gabimet që bëjë nxënësit në lidhje me vërtetësinë e tyre. Shpesh nxënësit 
duke logjikuar apriori ose pa u thelluar japin përgjigje të nxituara dhe të pasakta,në 
lidhje me vërtetësinë ose jo të pohimeve të ndryshme.Për të sqaruar konkretisht 
këtë punim dhe për të më ardhur në ndihmë , është formuluar një pyetësor(test) 
për nxënësit e shkollave 9-vjeçare, dhe është shpërndarë në një kampion prej 200 
nxënësish kryesisht te klasave të VIII dhe të IX , të cilët i janë nënshtruar këtĳ  testi 
dhe rezultatet  e marra janë përdorur për këtë punim.
Në varësi të përgjigjeve që kanë dhënë nxënësit,në këtë punim është bërë një analizë 
të detajuar të gabimeve që bëjnë nxënësit.
• Cilat janë gabimet më të shpeshta.
• Cilat janë shkaqet e gabimeve logjike që bëjnë nxënësit.
• Si mund të të bëhen konceptet e matetikes më të kapshme për nxënësit.
Pyetësor
1. A mund të marrë x në ekuacionin 032 =−x  vlerën x=2? Po funksioni y=x²-3 
a mund të marri vlerën x=2?
2.  2. A është I vërtetë mosbarazimi 8 ≤ 10? 
        Po 4 ≤ 4 ?
    3. Dimë që në qoft ë se x=0 ose y=0 atëherë x*y =0. 
        Dihet    gjithashtu x*y≠0 
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      A mund të themi se rrjedh se x≠0 ose y≠0 ?
    4. A kanë të njëjtën bashkësi zgjidhjesh ekuacioni x²-3x+2=0
          dhe sistemi 

⎩
⎨
⎧

=+
=

3
2*

yx
yx

 
     5. A kanë të njëjtën bashkësi zgjidhjesh x*y= 0 dhe x*y≥0 ?
     6. Nëse dihet se “Të gjithë drejtëkëndëshat janë paralelogramë” a     rrjedh se “ 
Disa paralelogramë janë drejtëkëndësha
          Po nëse dimë se “Disa paralelogramë nuk janë   drejtkëndësha”  a rrjedh se 
“Disa drejtkëndësha nuk janë paralelogramë”? 
    7. A  janë të njëvlershëm x-5=x-5 dhe 2x-3=x-3?

Çfaë paraqesin në të vërtetë shkronjat x dhe y në matematikë ?

Le të fi llojmë nga më të thjeshtat. Një përshtjellim i madh egziston në kokën e nxënësve 
,megjithëse nga ana e jashtme nuk duket kështu,lidhur me atë çfarë paraqesin në 
matematikë shkronjat e fundit të alfabetit x e y (kaq rëndësi kanë shkronjat si këto në 
këtë disiplinë sa që shpesh bëhen cilësi e pandashme e saj). Në praktikën shkollore 
përdoren emërtime të ndryshme si <<numri X>>, <<I panjohuri X>>,<<madhësia X>> 
etj. 
Këto emërtime të ndryshme nuk lejojnë që të krĳ ohet një ide e qartë mbi atë që paraqet 
në të vërtetë pasi të gjitha këta forma jepen pa sqarime të plota dhe përkufi zimet 
shpesh herë kanë mangësi.
 Kështu për shembull kur fl asim për numrin x , mund të mos jetë plotësisht e qartë 
përmbajtja e këtĳ  emërtimi,pasi x nuk është numër ,por shkronjë në alfabetin 
tonë.Emërtimi << numri i ndryshueshëm X>> tregon përsëri një paqatësi lidhur me 
konceptin e variablit (ndryshorit)të cilin duam ta paraqesim me këtë emertim,pasi 
numër të ndryshueshëm nuk ka,nuk mund të përfytyrohet një numër i tillë ,meqë ai 
nuk është as I plotë as racional,as irracional ndërsa për ne numrat janë gjithmonë të 
përcaktuar,me veti plotesisht të dhëna (te plotë,irracional ose rracionalë).
 Cili është dallimi mes ekuacionit dhe funksionit ?
Perdorimi I termit << i panjohuri x>> në ekuacionet e inekuacionet dhe termi <<variabli 
x>> në funksionet, krĳ on një përshtjellim tjetër në mendjen e nxënësve. Shpesh 
vërehet se te nxenesit është krĳ uar përshtypja se <<ndryshori x>> (variabli x) mund të 
marri çdo vlerë në bashkësinë e e vlerave ku është përcaktuar funksioni)ndërsa   <<i 
panjohuri x>> nuk mund të marrë çdo vlerë në një ekuacion të  caktuar.

Psh Po të marrim funksionin  y= 32 −x  dhe ekuacionin 032 =−x

 Nxënësit mendojnë se variabli x tek funksioni

y= 32 −x
mund të marri çdo vlerë e cila ndodhet në bashkësinë ku është përcaktuar funksioni.
Ndërsa I panjohuri x nuk mund të marri cdo vlerë në ekuacionin

                                              032 =−x .
Për mjaft  nxënës nuk kuptohet qartë dallimi mes funksionit dhe ekuacionit.P.sh në 
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qoft ë se nxënësit studiojnë funksioni linear
y=3x-2

 Po këtë trajtë pra y=3x-2 ato e kanë studiuar si ekuacion I fuqisë së pare     me dy 
ndryshore (te panjohura);Më parë shkronjat x dhe y kanë qenë të panjohurat x e y 
,ndërsa në funksion x është ndryshori (variabli) I pavarur  ndërsa y ndryshori (variabli ) 
i varur. 
Në të vërtetë vihet re se nxënësit nuk kuptojnë dallimin ose ndryshimin mes shprehjes 

032 =−x  (ekuacionit) ,dhe 32 −x  (funksionit ).
Dallimi mes ekuacionit dhe funksionit është se funksioni 32 −x  përfaqëson në 
vetvete një <<formë>> emërtimi për numrat dmth duke vënë në vend të ndryshores  
x çdo vlerë numerike ,nga bashkësia ku bëhet studimi ,kjo kthehet në një emërtim 
për  numrat (psh x=2 ; x²- 3 = 4 – 3);

Ndërsa ekuacioni  032 =−x     përfaqëson një formë pohimi që ,duke zëvendësuar 
në vënd të ndryshorit x (pra dhe tek ekuacioni x është ndryshor) çdo vlerë numerike 
,nga bashkësia ku bëhet studimi shprehja kthehet në një pohim të vërtetë ose jo 
të vërtetë ( ana e majtë e barazimit e barabartë me zero ose e ndryshme nga zero) 
Në varësi të faktit nëse vlera e provuar është zgjidhje e ekuacionit tonë ose jo. Nga 
ky përshtjellim midis kuptimeve të ndryshorit dhe të të panjohurës të funksionit 
dhe të ekuacionit ,mjaft  nxënës e shikojnë ekuacionin sikur ai ka kuptim vetëm në 
bashkësinë e zgjidhjeve të tĳ  dhe për vlerat e tjera ai nuk ka kuptim matematik.Por  
që  kjo  ide  është e  gabuar  sepse siç e thamë  më  lart ndryshorja x tek  ekuacioni 
mund  të marri çdo vlerë në bashkësinë  ku  ai  është I përcaktuar  por  që  shprehja  
më  pas shndërrohet  në një  barazim  të  vërtetë ose jo  të vërtëtë  në varësi  në  qoft ë 
se ajo  vlerë është apo jo zgjidhje e ekuacionit të dhënë 

Kuptimi dhe perdorimi I lidhëzave ose dhe dhe

Të paqarta janë për nxënësit edhe kuptimi si pasojë edhe përdorimi lidhjeve midis 
dy pohimeve me lidhëzave ose , dhe.
Në një shikim të parë duket sikur nuk ka pse të ketë keqkuptim e një  keqpërdorim të 
këtyre lidhëzave , pasi kuptimi i tyre është i thjeshtë dhe I  qartë ; Nga ana tjetër duket 
sikur këto nuk luajnë një rol të veçantë në arsyetimet dhe veprimet matematike të 
nxënësve.Në fakt ,siç do ta shohim më poshtë kjo përshtypje është e rreme. Si lidhëza 
ose ashtu dhe lidhëza dhe  janë të rëndësishme dhe nga moskuptimi i tyre rrjedhin 
disa paqartësi ,të cilat janë burim gabimesh matematike të një natyre të caktuar.
 Për të nxjerrë në pah se me të vërtetë egziston një paqartësi lidhur me 

kuptimin e lidhëzës ose jo pa qëllim i  kam kërkuar nxënësve të nënshtruar studimit 
të gjykojnë mbi vërtetësinë e dy mosbarazimeve 

8≤10  ,   4 ≥4
Në përgjithësi përgjigjet kanë qënë të padrejta, pasi nxënësit që iu nënshtruan 
studimit i kanë konsideruar këto mosbarazime të gabuara. 
Në të vërtetë pohimi 8≤10 përbëhet nga dy pohime të lidhura në një farë mënyre 
midis tyre.
Pohimi i parë është : “8 është më e vogël se 10 “
 Pohimi i dytë është : “ 8 është e barabartë me 10”
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Lidhja ndërmjet tyre është e tillë , që meqënëse njëri nga dy pohimet përbërëse të jetë 
i vërtetë ( “8 është më e vogël se 10” është i vërtetë )
 atëherë pohimi I përbërë (  8≤10  ) është i vërtetë . 
Që mosbarazimi 8≤10  është i drejtë dhe nuk është i gabuar , siç mund të formohet  
përshtypja  nga pamja e jashtme , del  nga  fakti se i kundërti i pohimit 8≤10  është 
8>10 I cili është i gabuar ,prandaj i kundërti i tĳ  dmth 8≤10  është I drejtë.
 Po kështu mosbarazimi 4 ≥4
është i vërtetë, pasi i kundërti i tĳ  4<4 është i gabuar. 
( midis dy pohimeve të kundërta , në qoft ë se njëri është I gabuar atëherë tjetri do të 
jetë patjetër I drejtë ose I vërtetë, në bazë të ligjit të së tretës së përjashtuar )Është bërë 
dhe një provë tjetër ,duke iu bërë disa nxënësve një pyetje e tillë: Dihet se “ Në qoft ë 
se x=0 ose y=0 atëherë xy=0”;
Dihet gjithashtu se “xy≠0 “.A mund të themi se rrjedh se “x≠0 ose  y≠0 “ ? Shumica 
e nxënësve të pyetur i është po në vend që të përgjigjen me jo. Pra I janë përgjigjur 
gabim.Pasi ne e dimë që : “Prodhimi I dy faktorve të jetë zero mjaft on që njëri nga 
faktorët të jetë zero” pra xy=0 mjaft on që ose x=0 ose y=0 .Ndërsa duhet të dimë 
gjithashtu që :
 “Prodhimi I dy faktorëve të jetë I ndryshëm nga zero duhet që të dy faktorët të jenë 
të ndryshëm nga zero” pra  që xy≠0 duhet  x≠0 dhe y≠0 “ 
sepse po qe se njëri nga faktorët është i barabartë me zero atëherë dhe prodhimi tyre 
do të jetë i barabartë me zero.Një shembull tjetër nga praktika shkollore ku del në 
pah qartë moskuptimi i drejtë dhe mospërdorimi i drejtë i lidhëzave ose e dhe ,që çon 
në rezultate të gabuara ose në vështirësi në kuptimin e drejtë të disa situatave është 
dhe ngatërrimi i përfytyrimit të zgjidhjeve të një ekuacioni me dy të panjohura ,si 
një çift  vlerash ;Për shembull zgjidhjet e 3x+y=5 janë x=1,y=2 ; x=2,  y=-1(çfarë lidhjeje 
egziston midis numrave 1,2,2,-1 midis dy vlerave të një zgjidhjeje dhe çfarë lidhje 
egziston midis dy zgjidhjeve të ekuacionit?).Për ta është zakonisht i paqartë dallimi 
mes zgjidhjeve të ekuacionit  x²-3x+2=0 që janë numrat 1,2 (x=1;x=2)  dhe zgjidhjes së 
sistemit të njëvlershëm me të 

⎩
⎨
⎧

=+
=

3
2*

yx
yx

Që si zgjidhje mund të shërbejnë këta numra 1,2 (x=1,y=2 ).
Çfarë lidhjeje ekziston midis zgjidhjeve të ekucionit të gradës së dytë dhe çfarë 
lidhjeje egziston midis vlerave të të zgjidhjes së sistemit?
Si të kuptohet dhe si të shpjegohet fakti se në rastin e parë kemi  dy zgjidhje (dy 
vlera) ,ndërsa në rastin e dytë kemi një zgjidhje (me dy vlera)?Kjo paqartësi shfaqet 
dhe në disa veprime jo të rrregullta të disa nxënësve ,kshtu për shembull vendosen 
zgjidhjet 1 e 2 të ekuacionit  
x²-3x+2=0 në dy ikset që fi gurojnë në ekuacion :

(1)²-3(2)+ 2.
Është vënë re se shpesh nxënësit nuk kuptojnë ndryshimin midis zgjidhjeve të 
ekuacionit xy=0 dhe inekuacionit xy≥0 .
 Për zgjidhjen e ekuacionit xy=0 përft ohen dy relacione , x=0 ,y=0 por për të marrë një 
zgjidhje mjaft on njëri prej tyre.
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Ndërsa një zgjidhje e inekuacionit  xy≥0 paraqet sërisht dy relacione x≥0 , y≥0 ,por që 
për të pasur një zgjidhje nuk mjaft on të plotësohet veteëm njëri prej tyre relacioneve 
po që duhen të plotësohen të dy njëkohësisht
Pra për ekuacionin xy=0   duhet  që :  x=0   ose   y=0
Ndërsa për inekuacionin xy≥0 duhet që : x≥0  dhe  y≥0.Pra në përgjithësi ka nxënës 
që nuk kuptojnë kur për përcaktimin e një objekti matematik duhet njëra nga vetitë 
(mjaft on që njëri nga pohimet përbërëse të jetë i vërtetë atëherë pohimi i përbë do 
të jetë i vërtetë ,pra në këtë rast përdoret lidhëza ose)Ndërsa në raste të tjera që 
një pohim i përbërë të jetë i vërtetë na duhet që të dy pohimet përbërëse të jenë të 
vërteta   ( pra në këtë rast përdoret lidhëza dhe).Dihet se termat mbi ekuacionet dhe 
inekuacionet zotërohen me shumë vështirësi nga ana e nxënësve .
Veç të tjerave,një nga shkaqet e këtyre vështirësive është i lidhur dhe me gjuhësn 
e pasaktësuar e me kuptime të dyfi shta që përdoret për shprehjen e koncepteve të 
lidhura me to e që në rradhë të parë me lidhëzat ose e dhe Për nxënësit nuk është 
e qartë ku është dallimi që bashkësia e x të një intervali (a,b) a<b shprehet me 
mosbarazime ,x>a ; x<b që duhet plotësuar njëkohësisht ,ndërsa bashkësia e x jasht 
këtĳ  intervali shprehet po me dy mosbarazime x<a , x>b pa vënë kushtin që ato të 
plotësohen njëkohësisht bile një kusht i tillë, jo vetëm nuk do të jepte bashkësine e 
dhënë ,por do të shprehte bashkësi boshe,dmth asgje.Ky përshtjellim gjen pasqyrimin 
e vet në ngatërresat që kanë nxënësit në zgjidhjen e inekuacioneve e të sistemeve të 
ekuacioneve dhe të diskutimit të shenjës së trinomit të gradës së dytë.Zgjidhja e 
inekuacionit x²-3x+2<0 paraqitet në dy inekuacione elementare 

x>1 ,x<2
Ndërsa zgjidhja e inekuacionit x²-3x+2>0
Paraqitet po me dy inekuacionet elementare 

x <1, x>2 ,
por që lidhen ndryshe ndërmjet tyre ,në krahasim me lidhjen që ekziston midis dy 
inekuacioneve që përft ohen nga zgjidhja e inekuacionit të parë. 
Kur nxënësi zbaton për zgjidhjet e ekuacioneve të dytë po ato lidhje që zbatohen për 
zgjidhjet e inekuacionit të parë,inekuacioni x²-3x+2>0 do të rezultonte se nuk do të 
kishtë zgjidhje (!).
Në rastin  e inekuacionit të parë  kërkohet zbatimi i <<njëkohshëm>> i dy inekuacioneve 
të përft uara ;
Në rastin e inekuacionit të dytë,kjo kërkesë është pa vend dhe e gabuar.
Pikësrisht duke mos qënë të mirë dalluara e të shprehura qartë këto dy raste ,në thelb 
të ndryshme,nxënësit shpesh ngatërrojnë njërin me tjetrin.
Kjo gjë bëhet dhe më e dukshme ,kur zgjidhja e inekuacioneve bëhet duke e kthyre 
atë në sisteme të njëvlershme.
Psh për të zgjidhur inekuacionin (x-5)(x-3)>0.
Për zgjidhjen e këtĳ  inekuacioni përdoret një metodë e zakonshme ;Zgjidhja e tĳ  
kthehet në zgjidhjen e dy sistemeve ,dhe pikërisht të 

(x - 3 < 0 , x - 5 < 0) , (x - 3 > 0, x - 5 > 0) ose
(x > 3 , x > 5), ( x < 3 ,x < 5)

Zgjidhja e sistemit të parë është x<3 , dhe e sistemit të dytë është x>5.
Duke mos kuptuar lidhjen midis dy zgjidhjeve të përft uara ,disa nxënës këkojnë 
zgjidhjen e përbashkët të dy inekuacioneve
 x < 3, x > 5.Pikësrisht ashtu siç bëhet në zgjidhjen e inekuacioneve                x < 3 e x 
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> 5 të njërit system dhe nxjerrin si përfundim që inekuacioni fi llestar  nuk ka zgjidhje 
pasi zgjidhjet e dy inekuacioneve x < 3 , x >5 nuk përputhen.Pasi i bëhet vërejtje 
nga mësuesi sepse inekuacioni ka zgjidhje ai rregjistron në mendjen e tĳ  nje rregull 
formal 
Pasi e zberthen në dy sisteme  (x < 3 ,x > 5 ) atëherë përft on dy zgjidhje (-∞, 3) (5,+ ∞) 
(në vend që të thotë tani se nuk ka zgjidhje)dhe përsëri ai qortohet.Ky përshtjellim ,që 
është shumë i rëndomtë vërehet dhe ne klasa më të larta ,dhe i gjithë ky përshtjellim 
vjen nga fakti që nxënësit nuk arrĳ ë të bëjnë një dallim të saktë mes dy lidhëzave ose 
e dhe që në dukje janë mjaft  të lehta të dallohen dhe janë mjaft  të thjeshta në përdorim 
dhe nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe.
Pra nxënësit nuk e kanë shumë të qartë se kur pra në çfarë momenti duhet perdorur 
lidhëza ose për të lidhur dy pohime ,dhe kur duhet perdorur lidhëza dhe.

Pohimi i anasjellte.Gabimet e nxënësve 

Një paqartësi e përshtjellim vihet re tek disa nxënës lidhur me një moskuptim 
e mosdallim të qartë të një momenti tjetër në arsyetimet e tyre në bazë të të cilit 
qëndron faktin se vetia ose pohimi ,për të cilin fl itet ,i përket të gjitha elementeve të 
një bashkësie të dhënë.
Le të kemi pohimin e tipit <<Në qoft ë se A,atëherë B>>vihen re disa gabime që bëjnë 
nxënësit në <<përfundimet logjike>> që nxjerrim mbi bazën e këtyre pohimeve .
P.sh duke pohuar gabimisht se duke qënë i vërtetë njëri pohim është i vërtetë dhe 
pohimi i anasjelltë i tĳ  .
Lidhur me varësinë e vërtetësisë të pohimeve të anasjellta është vënë re se nxënësit 
shpesh arrĳ në në <<përfundime logjike>> të gabuara.
Tek pyetësori që i janë nënshtruar disa nxënës jo pa qëllim i janë bërë dy pyetje në 
lidhje me faktin se nëse një pohim i dhënë është i vërtetë a rrjedh dhe vërtetësia e 
pohimit të anasjelltë të tĳ  ?
Konkretisht atyre i janë drejtuar dy pyetje : 
Nëse dihet se1. “Të gjithë drejtëkëndëshat janë paralelogramë” a rrjedh se     “ Disa 
paralelogramë janë drejtëkëndësha”?
 Po nëse dimë se 
2. “Disa paralelogramë nuk janë   drejtkëndësha” a rrjedh se “Disa drejtkëndësha 
nuk janë paralelogramë”? 
Shumica e nxënësve të marrë në studim i janë përgjigjur gabim këtyre dy pyetjeve. 
Shumica e nxënësve i janë përgjigjur pyetjes së parë me JO kur në të vërtetë përgjigjja 
e saktë është PO.
Ndërsa pyetjes së dytë shumica e nxënësve janë përgjigjur me PO kur në të vërtetë 
përgjigjja e saktë është JO.
 Pra vihet re një përshtjellim i madh tek nxënësit kur i kërkohet të shqyrtohet 
vërtetësia e pohimeve të anasjellta. 
Për këtë nxënësve i duhet sqaruar se se pohimi i anasjelltë i një pohimi të vërtetë 
i trajtës <<Në qoft ë se A atëherë B>> nuk është gjithmonë i vërtetë. Kjo varet nga 
përmbajtja e pohimeve A e B që përbëjnë pohimin e tipit <<Në qoft ë se>>.
Mirpo në disa kushte ,pohimi i anasjelltë i një pohimi është gjithmonë i vërtetë .
Kështu p.sh ,”në qoft ë se për çdo x që bën pjesë në një bashkësi A ,kemi që x bën pjesë 
në B”. Prej këtu rrjedhgjithmonë si I vërtëtë  pohimi se :”Egzistojnë x që bëjnë pjesë 
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në B ,të tillë që të bëjnë pjesë në A”. Për të përmbledhur mund të themi që:
Në qoft ë se “<të gjitha A janë B>” është e vërtetë ,atëherë është gjithmonë e vërtetë 
se <disa B janë A>.
Tani duke analizuar pyetjen e shtruar nxënësve në studim:
“Të gjithë drejtëkëndëshat janë paralelogramë” a rrjedh se     “ Disa paralelogramë 
janë drejtëkëndësha”?Përgjigja e saktë do të ishte po sepse jemi ne kushtet e dy 
pohimeve që thamë më sipër. Ku A përfaqëson bashkësinë e drejtkëndëshave 
,ndërsa B përfaqëson bashkësinë e paralelogramave. Dimë me siguri që të gjithë 
drejtkëndëshat janë paralelogramë (pra të gjitha A janë B) atëherë duhet të dimë se 
me siguri “Disa paralelogramë janë drejtkëndësha “ (pra jo të gjithë paralelogramet 
janë drejtkëndësha,p.sh rombi është paralelogram por jo drejtkëndësh,por veç një 
pjesë e tyre janë drejtkëndësha).
Kur janë pyeturit nxënësit a rrjedh (si rrjedhim logjik) prej vërtetësitsë së pohimit të 
parë,vërtetësia e  pohimi të dytë shumica janë përgjigjur negativisht ,duke u nisur,për 
gjykimin e tyre të gabuar nga gjykimi i drejte se <<teorema e anasjelltë >> nuk është 
rrjedhim logjik i <<teoremës direkte>>. Mirpo në fakt siç e pamë më lart në shembullin 
tonë <<pohimi i anasjelltë>> nuk është plotësisht teorema e anasjellte.
Si në rastin e mësipërm dhe pohimet e <<anasjellta>> që po shqyrtojmë më poshtë 
janë rrjedhime logjike të disa pohimeve të dhëna .
<Disa A janë  B> ; prej vërtetësisë së këtĳ  pohimi rrjedh gjithmonë se është i vërtetë 
pohimi tjetër < Disa  B  janë  A >.
Le të shohim disa shembuj të këtyre rrjedhimeve logjike .
Psh : 
“ Disa numra racional janë të plotë “  është i vërtetë atëherë rrjedh se është e 
vërtetë dhe e <<anasjellta>>
“Disa numra të plotë janë rracional”.
Po kështu kemi dhe pohimin <<Asnjë A nuk është B>>,prej vërtetësisë së këtĳ  pohimi 
rrjedh se është i vërtetë gjithmonë pohimi tjetër   << Asnjë B nuk është A >>. Por nuk 
ndodh gjithmonë kështu .
Nga vërtetësia e pohimit << Disa A nuk janë B>> nuk përft ojmë asnjë pohim tjetër 
si rrjedhim logjik.Disa subjekte të vrojtuara , ndoshta pasi janë njohur me rastet e 
mësipërme kanë rënë në gabime ,duke formuluar si rrjedhim të një pohim të formës 
<< Disa A janë B>> .Nga studimi i bërë me nxënësit kur i është drejtuar pyetja :
 “Disa paralelogramë nuk janë   drejtkëndësha” a rrjedh se “Disa drejtkëndësha 
nuk janë paralelogramë”?
 Shumë nxënës i janë përgjigjur kësaj pyetjeje pozitivisht kur në të vërtetë nga 
vërtetësia e pohimit të parë sapo thamë që nuk rrjedh asnjë pohim tjetër apo rrjedhim 
logjik, pra përgjigjja e saktë do të ishte jo.
Pra vërtetësia ose jo vërtetësia e një pohimi të <<anasjelltë>> të një pohimi të caktuar 
është e lidhur jo vetëm me vërtetësine e e vetë pohimit por varet edhe nga fakti nëse 
pohimet që duam të lidhim ,duke nxjerrë njërin si rrjedhim logjik të tjetrit ,janë për të 
gjitha elementet e bashkësisë ose për disa prej tyre. Në gjykimet e nxënësve vihet re 
një ngatërrim i njërit rast me tjetrin ,gjë që bëhet shkak për nxerrjen e përfundimeve 
të gabuara logjike.Midis këtyre rasteve ,ai që ka rëndësi të veçantë është rasti që 
lidhet me mohimin e një pohimi. Në qoft ë se duam të provojmë se pohimi <<Të 
gjitha A janë B>> nuk është i vërtetë.Për të provuar këtë gjë ,nuk është e nevojshme 
të vërtetojmë se <<Të gjitha A nuk janë B>>,po mjaft on të provojmë se   <<Disa A nuk 
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janë B>>.
Në arsyetimet e nxënësve vihet re mjaft  herë së bëhen gabime në rastet kur ato kanë të 
bëjnë me mohimin e një pohimi  (ky rast ndeshet më së shumti kur përdoret metoda 
e vërtetimit nga e kundërta ).
Kështu për shembull në qoft ë se pohimi

a+b=b+a
(vetia ndërruese e mbledhjes së numrave në çdo bashkësi numrash) është i vërtetë 
për të gjithë a e b në këto bashkësi, atëherë mohimi i këtĳ  pohimi ,që do të jetë në 
rradhë të parë mohimi I barazimit 

a+b≠b +a
Do të jetë i lidhur jo më me kushtin që kërkon përfshirjen e të gjitha  a e b ,por me 
kushtin që kërkon që të egzistojnë disa a e b ( qoft ë dhe një a ose b) për të cilët nuk 
plotësohet barazimi.
Relacioni i thjeshte x ≤ y nuk kuptohet në të gjithë kompleksitetin e vet. Ky relacion 
është i vërtetë ose i gabuar në varësi të bashkësisë ku bëjnë pjesë x e y e bashkësisë 
së dhënë, apo një pjesë të tyre.
 Kështu p.sh le të kemi parasysh pohimet e mëposhtme :
1. Për të gjithë x e për të gjithë y , x ≤ y;
2. Ekzistojnë x dhe ekzistojnë y të tillë që x ≤ y;
3. Ekzistojnë x që për të gjithë y , x ≤ y;
Në bashkësinë e numrave natyrorë ,në bashkësinë e numrave të plotë dhe në 
bashkësinë e numrave racionial pohimi 1 është i gabuar, ndërsa pohimi 2 është 
gjithmonë i vërtetë Pohimi 3 është i vërtetë vetëm në bashkësinë e numrave natyror.
Këto relacione të analizuar në këtë mënyrë , shprehin veti të bashkësive të ndryshme. 
Ndërsa në praktikën e shkollës vendin e tyre dhe të tjerave si këto ( mund të bëhen 
dhe kombinime të tjera) , e zë relacioni i parë dhe te nxënësit lihet përshtypja e gabuar 
se numrat mund të krahasohen gjithnjë (në kuptimin e gjërë të kësaj fj ale).
Një shembull më të qartë të kësaj natyre e jep zbritja.Në bashkësinë e numrave 
natyrorë zbritja nuk është gjithnjë e mundshme. Këtë konkluzion nxënësit e formojnë 
kur veprimi I zbritjes bëhet në bashkësinë e numrave natyrorë.
Këtë ligj ato e shtrĳ në dhe në bashkësinë e numrave të plotë ,bile dhe çuditen kur u 
thuhet në mënyrë të hapur se në bashkësitë e tjera zbritja është e mundur për çdo 
numër.Duke qënë se pjestimi nuk është gjithnjë i mundshëm në bashkësinë e numrave 
natyrorë, disa nxënës e shtrĳ në këtë ligj dhe në bashkësine e numrave racionale 
(pa zeron).Pasi mësohet që pjestimet të bëhen vetëm për numra të ndryshëm nga 
zero,nuk e përfi llin faktin që pjestimi në bashkësinë e numrave racional dhe real nuk 
është gjithmonë I mundshëm (rasti kur duhet përjashtuar zeroja ).
 Fakti që rrënja katrore e një numri pozitiv nuk ekziston gjithmonë në bashkësinë e 
numrave racionial,i bën nxënësit të përgjithësojnë këtë pohim sikur rrënja katrore 
nuk ekziston gjithnjë dhe në bashkësinë e numrave real pozitiv.Kështu një sërë 
gabimesh bëhen nga nxënësit pikërisht se veti të vërteta për të gjitha elementet e një 
bashkësie i shtrĳ në dhe në bashkësi të tjera më të zgjeruara.Se veti që janë të vërteta  
vetëm për disa elementë të një bashkësie ,qofshin këto dhe një numër i pafundëm 
,i shtrĳ në për të gjithë bashkësinë etj.Më tipike janë gabimet që bëjnë nxënësit në 
gjeometri ,ku shpesh herë nxirren përfundime sipas fi gurës pa u thelluar se nuk i 
kërkohet të vërtetohet se një pohim është i vërtetë për një rast ose për disa raste , 
por kërkohet të vërtetohet se pohimi është i vërtetë për çdo rast , për çdo fi gurë , për 
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çdo poziciontt  të saj (sigurisht sipas kushteve të dhëna). Këtu luajnë rol negativ dhe 
formulime të pasaktësuara ose të pa qarta të teoremave
Dallimi mes ekuacionit dhe identitetit
Një përshtjellim tjetër krĳ ohet në mëndjen e nxënësve si pasojë e moskuptimit të 
faktit që:x + y = y + x 
Është i vërtetë për të gjtha x e y.
Ndërsa x + y = 2x + 3y 
Është i vërtetë për një pafundësi  x e y por, megjithatë nuk është i vërtetë për të gjitha 
x e y.Këtu është dhe burimi që mjaft  nxënës nuk e bëjnë dallimin që ekziston në 
thelb midis funksionit y= 2x + 3  dhe ekuacionit y= 2x + 3  , të përcaktuar në të njëjën 
bashkësi.Po kështu nuk është i qartë për mjaft  nxënës dallimi mes ekuacionit dhe 
identitetit.
P.Sh disa nxënës , kur ndeshen me ekuacionin 5 – x = 5 – x 
<<e zgjidhin>> atë po në të njëjtë mënyre që do të zgjidhnin , p.sh ekuacionin x – 4 = 3 
duke mos i rënë fare në sy ndryshimi midis tyre,dhe kur përft ojnë për identiteti një 
zgjidhje të tillë 5 = 5 
Nuk dinë si ta shpjegojnë një gjë të tillë.
Në fakt ekuacioni i parë 5 – x = 5 – x është një pohim i vërtetë për të gjitha x e një bashkësie 
të dhënë.Ndërsa ekuacioni i dytë nuk e gëzon këtë veti.Për atë ka vend p.sh,ky pohim 
:Ekzistojnë x nga bashkësia e dhënë për të cilët ai është një barazim i vërtetë.
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Revistat pedagogjike “Matematika dhe shkencat e natyres “, Tiranë 1972-1973.
“Matematika dhe fi zika në shkollë” botimi 3, Tirane 1972.
“Material ndihmës për dhënien e mësimit të algjebrës”  Q.Turdiu, Z.Zymeri.
htt p://www.math.vanderbilt.edu/~schectex/commerrs/
htt p://tutorial.math.lamar.edu/pdf/Common_Math_Errors.pdf



170 

Gjitheperfshirja e  Femĳ eve   me  Aft esi  te Kufi zuar - te   gjithe   jemi   te   
ndryshem   por   te   barabarte

Valentina Ismaili
Shkolla 9-vjecare Ismail Kasa

Irida Vaska
Shkolla 9-vjecare Ismail Kasa

Hyrje

Megjithese  jane  ndryshe,  femĳ et   me  aft esi  te  kuizuar  jane  pjese  e  kesaj  bote, 
bote  e  cila nuk  ka  konture  perfekte  por dege  te cilat  nuk dime se ku  te   cojne  
dhe ne jemi te papergatitur  per sfi dat  qe jeta na sjell.Megjithate sfi dat jane per ne 
njerezit dhe asnjehere   nuk   duhet  te dorezohemi   para  tyre. 
Pikerisht  per te realizuar  sfi dat ,ndihme e madhe   ishte  ratifi kimi I  Konventes 
per te Drejtat e Personave me Aft esi te Kufi zuar ne dhjetor te 2012 ,e cila theksonte 
te drejtat e e personave me aft esi te kufi zuar,si dhe vendoste  detyrime te reja ndaj 
qeverive per zbatimin e realizimin e  tyre.Ne qershor te 2012 ,Kuvendi I Shqiperise 
miratoi Ligjin  69: Per arsimin parauniversitar ne Republiken  e Shqiperise, qe shenon 
nje arritje ne arsimin  gjitheperfshires,perkatesisht ne :Arsimimi I femĳ eve me Aft esi 
te Kufi zuar (Neni 63,Neni 64 dhe Neni 65)
Mbi te gjitha ,zbatimi I ketĳ   ligji  te  ri do te jete I suksesshem dhe I dobishem  vetem 
nese  kuptohet si  proces, koncept, parim  dhe  cka  eshte me e  rendesishmja si  
praktika  mesimdhenieje  ne shkolla e klasa  gjitheperfshirese  permes  pershtatjeve , 
modifi kimeve  e permiresimeve te vazhdueshme.
Sipas te dhenave te INSTAT-it numri I femĳ eve me  aft esi te kufi zuara te regjistruar 
ne arsimin e detyrueshem  eshte 2400 ose 0.5 % e numrit te femĳ eve .Nje shifer qe 
duhet te na beje te gjitheve te refl ektojme.
EKSPERIENCA PERSONALE 
Quhem   Valentina  Ismaili,mesuese  ne arsimin e  e  mesem  te  ulet ,dega  Matematike  
-Fizike  ne  shkollen  Ismail  Kasa  ,Bugjes,Elbasan.
Mund  te  paraqitesha   ketu  sot  me projekte  te ndryshme  lendore ne lendet 
matematike  & fi zike  te cilat  une  I kam  zhvilluar ne vite   bashke  me nxenesit,por  
zgjodha   nje  teme  sociale  :aft esia  e   kufi zuar,fenomen   ky   i  pahasur ,i  pa  
shprehur  dhe  mbi  te  gjitha i  pa pranuar  me pare  por  shume  prezent  ne  ditet  
e  sotme  .Them   I   pahasur  jo  se  nuk  ka qene  egzistent ,por  fshihej,  dhe  nuk  
pranohejj nga  vete   familjaret  dhe   shoqeria.Edhe   ne  ditet  e  sotme  ku  arsimi  
eshte  gjitheperfshires  ,shpesh  kemi  hasur  veshtiresi  me prinderit  e  femĳ eve  me  
Aft esi  te  Kufi zuar,te  cilet  mohonin    gjendjen  e  femĳ es  se  tyre  ,dhe  jo  vetem  qe  
nuk  bashkepunonin  me  ne  por na kane  veshtiresuar  punen  tone.Prandaj  sfi da  
jone  fi llestare  ishte :Pranimi  I  Aft esise  se  Kufi zuar  nga  vete  prinderit.
Sfi de  tjeter  ishte  Pranimi  I  femĳ eve  me  AK  dhe  nga  prinderit  e bashkemoshatareve  
te  tyre ,te  cilet  I  shihnin  si  pengese  per  mbarevajtjen  procesit  mesimor  te 
femĳ eve  te  tyre.
    Kam  organizuar  shpesh  takime  me prinderit dhe   I  kam  njohur  me  legjislacionin  
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ne  fuqi,per  Arsimin  Gjitheperfshires,te drejtat   e  femĳ eve  me  AK  per tu  arsimuar  
ne  shkollat  publike.Ky objektiv  tashme  eshte  arritur..
Me  pune,durim  arrihet  gjithcka.
Fale    trajnimeve   te organizuara  nga  organizata  nderkombetare  World  Vision  ne  
bashkepunim  me   DAR Elbasan ,per  te  Drejtat  e  Femĳ eve  me  Aft esi  te  Kufi zuar,  
dhe  trajnimit  te  MASH dhe  World  Vision  mbi  programin  e  Gjitheperfshirjes     
,arrita   te  marr njohurite  e duhura  per  tu  perballur  sadopak  me  sfi dat qe dilnin 
gjate  punes.
Ne  vitin  2011,  u  njoha  me  rastin  tim  te  pare  te  nje  djali  me  aft esi  te  kufi zuar 
fi zike  motorike,I diagnostikuar :Paraplegjik.
Puna ime  e pare  ishte  hartimi  I  planit  PEI se   bashku  me  prindin,ekipin  vleresues  
te  shkolles  dhe  mjekun  e tĳ  ,duke iu referuar edhe arritjeve  qe kishte fi tuar gjate 
periudhes shkollore :kl.pare  deri ne te pesten.                                                                                              
Cdo  dite   djali   vinte  ne  shkolle  me  karroce,I  shoqeruar  nga  prindi I tĳ ,nuk  
mungonte  thuajse  asnjehere.Shoket  e  klases  e  afronin  dhe  e benin  te  ndihej  
mire,  I  perkrahur  ,  I  dobishem   dhe  aspak  ndryshe  nga  ato.
Fillimisht  ai  kishte  probleme  me  qendrimin  ne  bange, mbajtjen  e  lapsit  dhe  
artikulimin   e e  fj aleve.Dashuria  ,mbeshtetja   e  shokeve   si  dhe   forca e  tĳ   e 
vullnetit  bene  qe  ai ti   rikuperonte  pak  nga  pak  disa   aft esi  levizese.Djali  
fi lloi  te  shkruaje disa   fj ale  te shkurtra   me  shkronja  kapitale   dhe ceshte  me  e  
rendesishmja  ,ai  u  lirua  nga  karroca  e  tĳ ,dhe  nuk  pranonte  kurresesi  me  te  
hipte  ne  ate   karroce ,e cila  kishte  mbajtur   peng  femĳ erine  e tĳ .
Ishte vertet  mahnitese  menyra  si  ai  perdorte  teknologjine,telefonat  apo  
kompjuterat.Ne  cdo  feste  qe  klasa  organizonte  ,djali  luante DJ me  nje  aft esi  
mbreselenese.
.Persa   I  perket  artikulimit  te  fj aleve  ,djali  pati  nje   permiresim  te  dukshem  .Ai  e  
mbaroi   arsimin  9- vjecar  me  nje  ndryshim te    kenaqshemm  fale   shokeve,familjes  
dhe  stafi t pedagogjik.
Sot ,akoma e ruaj komunikmin me te me ane te takimeve dhe rrjeteve sociale.Sot ai 
eshte I aft e per te perballuar jeten fale talentit dhe aft esise  se tĳ  ,me mbeshtetjen dhe 
te familjes .
 Vitin  e  kaluar  u  perballa  me rastin  tim  te  dyte  ,nje  vajze te  diagnostikuar me  
:Prapambetje  mendore .
Kete  here  puna  ime  ishte  me  e  lehte  fale    perkushtimit   te  mesueses  se   ciklit  
fi llor Irida  Vaska,e  cila  kishte   bere  nje  pune  per  tu  pergezuar.Vajza  njihte  dhe   
shkruante  te  gjitha  shkronjat,numrat  deri  20,por  ajo  cka  ishte  me  e   rendesishme  
,ishte  socializimi  I  saj  me  shoket e klases .
Duke  vleresua  gjendjen   e vajzes  hartuam  planin   PEI .
Tani  vajza  eshte  ne  klasen  e  VII –te  dhe  perkushtimi  I  te  gjithe  mesuesve  eshte  
I  madh.Te  gjithe  bashke  perpiqemi  te  realizojme  objektiva   e   vendosura  ne  
planin  PEI.
Ne kuader te shkolles qender komunitare,pjese e se cles jemi edhe ne prej  dy 
vitesh,ne projektet qe kemi hartuar kemi perfshire  dhe femĳ et me nevoja te vecanta. 
I kemi motivuar me shume ato me ane te dhuratave  nga fondi i mbedhur nga shitja 
e punimeve.
Kemi zhvilluar shume takime  me prinderit e femĳ eve ,vecanerisht atyre te femĳ eve  
me nevoja ndryshe.I kemi keshilluar ato si te sillen,mesojne femĳ et e tyre .Por jo vetem 
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ne I kemi ndihmuar ato .Fale pershkrimeve  te sjelljes  se femĳ eve  ne shtepi,deshirat 
qe ato shprehin ,kemi mundur te shohim,ndjehemi me prane tyre dhe pse jo ,te 
stimulojme me shume sjellje pozitive tek to. .Bashkepunimi me to ka qene I frytshem.
Lumturia e femĳ eve,aft esimi i tyre per jeten,eshte qellimi yne I perbashket .   
Quhem IRIDA VASKA ,mesuese e ciklit te ulet ne shkollen Ismail  Kasa,Bugjes /
ELBASAN.
Prej 5 vitesh jap mesim ne kete shkolle.Qe ne vitin e pare  u perballa me nje sfi de ku u 
gjenda e papergatitur.Ne klase ishte nje vajze  me aft esi te kufi zuar ,e diagnostikuar 
:Prapambetje Mendore.
Sic thashe me siper,isha e papergatitur per nje  rast te tille.Isha shume konfuze.
Shume pyetje me vinin ne mendje:
-Nga tia fi lloja?
-Si  duhet  te sillesha me  te ?
-A  do tia dilja  mbane ?
 Per fatin tim te mire ,koleget  e mia ishin trajnuar nga Word Vision dhe DAR Elbasan 
,per keto femĳ e.
Pas nje kohe te shkurter dhe une  bera trajnimin :<Gjitheperfshirja e Femĳ eve  me 
Aft esi te Kufi zuar,njohuri dhe praktika baze> per modulin <Kurrikla dhe ndertimi I 
programit te personalizuar mesimor  per nxenesit me aft esi te kufi zuar ,ku une mora 
njohurite e duhura.
Nje tjeter eksperience qe me vlejti shume ishte vizita ime ne Gjilan ,e organizuar nga 
Word  Vision  dhe DAR Elbasan ,ku moren  pjese  dhe  nje staf i kufi zuar  mesuesish 
.Gjate  kesaj  vizite  shkembyem  pervojat  dhe eksperiencat  tona.
Puna   ne   shkollat e Gjilanit ,qe ne vizituam,ishte  vertet  per tu  pergezuar.Me bene 
pershtypje  ambientet  e posacme  ku keta  nxenes  kalonin  1-2 ore ne dite,mjetet  
e pershtatshme  mesimore  si dhe infrastruktura  e shkolles  ku kishte   rampa per  
nxenesit  me aft esi te kufi zuar  fi zike. Atje  une pashe  nga   afer  perkushtimin  dhe 
dashurine qe   ato mesues investonin  tek  keto  nxenes.
Per  fat te keq  infrastruktura   aktuale  e shkolles  tone  nuk I  vjen  ne ndihme  
nxenesve  me aft esi te kufi zuar  fi zike.
Kjo eshte nje  sfi de  per ne !
Fale ketyre  pervojave  une arrita  te  permbush  objektivat  qe I vendosa  vetes per  
nxenesen time:
Ne vitin  2015 -2016,ne klasen  e re  qe mora  u  ndesha  perseri  me nje femĳ e me 
aft esi  te kufi zuar,por me nje forme tjeter,Sindromen  WEST.
Cdo  3 muaj realizoj  planin PEI se bashku  me punonjesen  sociale ,prindin,mjekun 
dhe ekipin  vleresues te shkolles.
Jam  e kenaqur  me ecurin e e tĳ ,pasi ne  objektivat  qe u percaktuan  kete  tremujor 
ne planin  PEI, kishte  shume pak  objektiva  te vendosura ne planin e  tremujorit  te 
pare te  paarritura.Kete  vit  nxenesi  eshte  ne klase  te dyte,dhe   ecuria  e tĳ   eshte  
e kenaqshme . 
Nje  sfi de  per  mua  eshte  mungesa  e mjeteve  te  duhura   ,megjithate  mundohem  
te pershtas  keto  qe  disponoj.
Eshte  e rendesishme  qe keta  femĳ e  te   mos  ndihen  te  perjashtuar  apo te 
diskriminuar  prandaj   puna  me to  nuk  ndalet  vetem  ne permbushjen  e 
objektivave,por  ti  bejme  keta  femĳ e te  ndihen  pjese  e barabarte  e shoqerise  ku  
jetojme .
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Ne  shkollen tone  shpesh  zhvillohen  aktivitete lidhur me nxenesit   me aft esi  te 
kuffi  zuar,ku synohet  qe te  gjithe  te ndergjegjesohen  dhe jo vetem  ti pranojme  keto  
femĳ e   por   ti bejne  te  ndihen te barabarte  me ne dhe ti  falim  shume  dashuri  e 
perkujdesje.
Nuk  mund  te them  qe  per  mua  eshte  e thjeshte.Abslutisht  jo !
Megjithate  une  jam  nje  mesuese  e lumtur  .Jam  e lumtur  per  cdo  progres  sado  
te  vogel  qe  arrin  femĳ a  .
Jam  e lumtur  per  cdo  fj ale  qe  ai  meson  te shkruaje  e  te  lexoje,per  cdo  numer  qe  
ai  njeh,per  cdo  mbledhje   apo  zbritje  qe  ai  meson  te kryeje,per  cdo  pjesemarrje  
te tĳ   ne diskutime  .Dhe  pse  shpesh  te shprehurit  e tĳ   eshte  I cunguar,une perseri  
jam  e lumtur  sepse  ai  femĳ e   nuk  dorezohet  por vazhdon  te  punoje  me ngulm 
per  te  qene  si  bashkemoshataret  e  tĳ .
E  kush  e  ndjen  lodhjen  kur  sheh  nje  femĳ e  te  tille I cili  perpiqet kaq  shume  pa  
u  dorezuar !?
Vertet  kjo pune  kerkon   durim  dhe  perkushti  nga ana  jone  ,por  mbi  te  gjitha  
duhet te  investojme  shume  dashuri,dashuri  qe  meson  te  japesh  dhe  te  marresh

Referenca
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Familja  trandicionale dhe  organizimi i  saj në zonën e Dumresë

MSc. Bukuri Hasko
Shkolla “ Sherif Dervishi” Shkozë, Belsh, Elbasan

Abstrakt

Zona e Dumresë bën pjesë në Qarkun, Elbasan. Kjo zonë me një bukuri të rrallë natyrore ka 
një popullsi me një kulturë të pasur shpirtërore dhe materiale, karakteristike, që e dallon atë 
nga krahinat e tjera të vendit tonë. Pjesë e rëndësishme e kulturës shpirtërore të popullit të 
kësaj zone është, dhe organizimi i familjes, si bërthamë e zhvillimit të shoqërisë njerëzore.
Problematika e studimit tim lidhet me organizimin e familjes tradicionale të zonës së Dumresë, 
e cila është një ҫështje e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të kësaj zone. Është me interes 
ky studim, sepse duke njohur karakteristikat e larmishme të zhvillimit të saj historikisht, 
ne rindërtojmë rrugën nëpër të cilën ka kaluar familja, por njëkohësisht shohim dhe format 
e evolimit të saj deri në ditët tona. Gjithashtu studimi i saj na bën të mundur krahasimin e 
formave tradicionale me ato moderne.
Familja tradicionale e zonës së Dumresë është zhvilluar paralelisht me familjen tradicionale 
shqiptare. Ajo tradicionalisht ishte familje patriarkale me të gjitha veҫoritë e një familjeje 
patriarkale shqiptare, por  mbartt e dhe veҫoritë e saj specifi ke, që dëshmojnë identitetin 
krahinor të zonës. Familja patriarkale drejtohej, udhëhiqej nga patriarku, që ishte i pari 
i shtëpisë. Vetëm ai gëzonte të drejtën e admistrimit, këmbimit të pronës së përbashkët të 
familjes. Marrëdhëniet e krĳ uara në familje nuk ishin të drejta. Ato ishin marrëdhënie të 
pabarabarta, nënshtruese midis burrit dhe gruas, midis të parit të shtëpisë dhe anëtarëve 
të tjerë  dhe midis brezave etj. Veҫoritë e këtyre marrëdhënive do të shqyrtohen me hollësi 
gjatë punumit. Pas ҫlirimit të vendit, sistemi socialist solli ndryshime të reja në ekonomi, 
në mënyrën e jetesës, në mentalitetin shoqëror. Si rrjedhojë e ndryshimeve të reja u forcua 
pozita e gruas dhe e vajzave, të cilat ishin të nënshtruara dhe të pabarabarta me burrin në 
familje. Kjo e tronditi shumë familjen patriarkale dhe marrëdhënit shoqërore brenda saj. Këto 
ndryshime ndikuan fuqishëm dhe tronditën strukturën e saj të brendshme, si: madhësinë e 
saj, marrëdhëniet shoqërore midis burrit dhe gruas, marrëdhënit shoqërore midis anëtarëve 
dhe patriarkut, marrëdhëniet midis brezave, pronësinë etj.   

Fjalët kyҫe: The area of Dumrea, Patriarchal family, Head of the family, Common property, 
Social relationships. 
                                                                                                                                                  

Hartimi i këtĳ  punumi është  një përpjekje për të shkruar një monografi  për organizimin 
e familjes tradicionale të zonës së Dumresë. Krahasuar me zonat e tjera fqinje, ajo 
nuk ka asnjë botim monografi k. Prandaj hartimi i këtĳ  punimi ishte i vështirë për 
shkak të mungesës së literaturës. Një ndihmesë të madhe për këtë punim më dhanë  
dorëshkrimet e mbledhura dhe përpunuara nga Muharrem Begolli në vitin 1973, 
1974 në fshatin Belësh të zonës së Dumresë, të cilat janë të cituara në referencat e 
punumit. Të dhënat e dorëshkrimeve kanë të bëjnë me traditat dhe zakonet e jetës 
familjare të zonës së Dumresë, të cilat janë  një referenë  e vetme për hartimin e një 
monografi e të plotë për këtë zonë në të ardhmen.
Familja tradicionale në zonën e Dumresë, ashtu si në të gjithë Shqipërinë ishte familje 
patriarkale, ku vendoste dhe ishte i gjithpushtetshëm burri (Pepa, 2012, 104). Ajo 
kishte në përbërje të saj shumë anëtarë. Gjithashtu ajo karakterizohej nga një sistem 
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qeverisjeje, ku udhëhiqte i zoti i shtëpisë, me pushtet të plotë ndaj ekonomisë dhe 
anëtarëve të familjes ( Akademia e shkencave e Shqipërisë, 2002, 49). Pra, në familjen 
tradicionale patriarkale, burri ishte i pushtetshëm, ndërsa gruaja e nënshtruar ndaj 
tĳ . Ishte burri, ai që vendoste për problemet familjare pa marrë parasysh mendimin 
e saj. Edhe pse kishte një peshë të madhe, të rëndë në familje, mendimi i saj nuk 
respektohej, nuk merrej parasysh fare. 
Karakteristikë e familjes patriarkale ishte numri i madh i anëtarëve që e përbënin 
atë. Në varësi të kurorave që jetonin bashkë, në zonë gjeje familje të madhësive të 
ndryshme, të cilën do ta shqyrtojmë më poshtë. Në përbërje të saj ishin: nëna, babai, 
djemtë, vajzat, nuset, nipërit, mbesat dhe jetonin së bashku 4, 5, 6 kurora (ҫift e). 
Në fshatin Belësh ekzistonin familje nga 16 frymë deri në 25 frymë (Begolli, 1974, 
2) dhe në fshatin Gradishtë familja më e madhe ishte me 30 - 40 anëtarë (Arianiti, 
2002, 36). Gjithashtu, edhe në fshatra të tjerë, si: Rrasë, Dëshira, Dragot, Qafshkallë, 
Grekan, Kajan etj. familja kishte mbi 15 anëtarë. Familjet e mëdha krĳ oheshin nga 
familjet e vogla që kishin shumë djem. Pasi martoheshin, djemtë me nuset e tyre 
nuk shkëputeshin nga prindërit, por jetonin të gjithë bashkë. Kjo traditë praktikohej 
në të gjithë zonën para ҫlirimit të vendit. Vetëm pas ҫlirimit ndodhën ndryshime në 
strukturën e brendshme të familjes tradicionale, patriarkale, të zonës së Dumresë. 
Veҫori dalluese e familjes patriarkale nga familja e sotme është se ajo drejtohej, 
udhëhiqej, administrohej nga një person i vetëm. Familja drejtohej nga një person, 
që quhej i pari i shtëpisë. Ndërsa në zonën e Shpatit dhe në zona të tjera të vendit ai 
quhej i zoti i shtëpisë  
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1987, 201). Kjo është veҫori specifi ke krahinore 
që e dallon nga zonat e tjera. I parë shtëpie zgjidhej ai që ishte më plaku. Nuk 
mungonin rastet që këtë detyrë ta kryente edhe një burrë tjetër i shtëpisë në moshë 
më të re, mjaft onte që ai të ishte i menҫur, njohës i mirë i zakoneve, administrator  i 
zoti dhe objektiv në gjykime. I pari i shtëpisë mbante afër si ndihmës të tĳ  një nga 
burrat e familjes, vëllanë, djalin ose nipin, atë që ishte më i zoti dhe e përgatiste për 
ta zëvendësuar (Begolli, 1974, 3). 
Si në zonën e Shpatit (Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1987, 201), dhe në të gjitha 
zonat e vendit (Gjergji, 2002, 49), edhe në zonën e Dumresë, i zoti i shtëpisë kishte 
detyra të mëdha, veҫanërisht në drejtimin e ekonomisë së familjes. Ai kujdesej për 
shtimin e pasurisë së shtëpisë, shiste dhe blinte, këmbente dhe falte. Ai mbante dhe 
qesen e shtëpisë. Si rregull, të gjitha të ardhurat nga pasuria dhe puna e ҫdo anëtari 
të familjes shkonin në arkën e përbashkët, të cilën e administronte i pari i shtëpisë. 
Ai kujdesej që familjes dhe pjesëtarëve të saj të mos u mungonte asgjë. Gjithashtu 
në dorëshkrim konstatojmë se pjesëtarët e tjerë të familjes, si: gratë, burrat, të rinjtë, 
të rejat edhe pse kontribonin për të siguruar të ardhura, nuk e kishin të drejtën e 
administrimit të tyre. Kjo mënyrë administrimi e të ardhurave nga një person i 
vetëm, siҫ ishte i pari i shtëpisë krĳ on me pjesëtarët e familjes një marrëdhënie të 
pabarabartë, varësie. Pjesëtarët e familjes nuk ishin të barabartë, sepse të drejtën e 
administrimit, drejtimit e kishte vetëm i pari i shtëpisë dhe jo të gjithë anëtarët. Si 
rrjedhim i saj ata vareshin prej tĳ  dhe ishin në pozitë inferiore në familje. Të gjithë 
pjesëtarët e familjes vareshin nga i pari i shtëpisë, por gratë e familjes ishin dyfi sh të 
nënshtruara, sepse vareshin edhe nga e para e shtëpisë, të cilat merrnin urdhra prej 
saj dhe i zbatonin ato me korrektësi. Nuk merrej parasysh mendimi i personave të 
tjerë për të marrë  vendime,  por këtë e kishte vetëm i pari i shtëpisë (Begolli, 1974, 4).
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Sipas autores, Andromaqi Gjergji, i zoti i shtëpisë përfaqësonte familjen në fshat dhe 
në shoqëri; ai nderonte shtëpinë duke pritur e përcjellë miqtë, shkonte në dasma e 
festa të farefi sit, të fshatit, të miqve. Ai përgjigjej gjithashtu për të mirën dhe të keqen 
që bënte secili nga familjarët. Të gjitha këto e vishnin me një autoritet të madh dhe 
fj alën e tĳ  e dëgjonin pa kundërshtime. Megjithatë respekti për të moshuarit, për 
babanë, xhaxhanë, vëllanë e madh dhe dëgjimi i fj alës së tyre ishte një kërkesë e 
normave morale të kohës (Gjergji, 2002, 49). Të njëjtën gjë konstatojmë për të parin e 
shtëpisë edhe në familjen tradicionale patriarkale të zonës së Dumresë bazuar në të 
dhënat e dorëshkrimit ( Begolli, 1974, 5).
Veҫori dalluese e familjes tradicionale ishte ndarja e punëve në familje. Kjo ndarje nuk 
ishte e përhershme, por e përkohshme. Duke iu referuar të dhënave në dorëshkrim 
konstatojme se i pari i shtëpisë kishte për detyrë të bënte ndarjen e punëve për ҫdo 
pjesëtar të rritur të familjes, vetëm burrave, sepse grave ua ndante e para e shtëpisë. 
Burrat ndaheshin në penarë, që merreshin me bujqësi dhe barinj. Për familjet e 
mëdha, me shumë gjë të gjalla, kishte bari të dhenve, të dhive, të lopëve. Ndarja e 
punëve ishte e përhershme.  
Një rol të rëndësishëm në familje kishte dhe e para e shtëpisë, e cila e ndihmonte të 
parin e shtëpisë për mbarëvajtjen e jetës së përditshme në familje. Si zonjë shtëpie 
caktohej gruaja më e madhe në moshë ose gruaja e djalit të madh. Ajo kishte për 
detyrë të rregullonte ekonominë e familjes. Ajo kujdesej për ushqimet, për gatimin, 
për bulmetin, për gratë e familjes. Gjithashtu ajo duhej të shihte nevojat e ushqimit 
më të mirë për ndonjë pjesëtar, që ishte i sëmurë dhe për nuset e reja kur ishin 
shtatzëna. Në këto raste e zonja e shtëpisë gatuante ushqimin që ai ose ajo dëshironte. 
Gjithashtu ajo kujdesej për sendet ushqimore që ishin në të përfunduar, dhe duhej ta 
lajmëronte të parin e shtëpisë, me qëllim që ai ta zëvëndësonte sa më shpejt. E para 
e shtëpisë konsultohej  me të parin e shtëpisë  vazhdimisht, që çdo gjë në familjen e 
madhe të ishte në rregull (Begolli, 1974, 7).
Peshën më të rëndë  në familjen tradicionale shqiptare e kishin pa dyshim vajzat 
e gratë  e reja (Andromaqi, 2002, 49), sepse ato punonin shumë, por u shërbenin 
edhe moshave më të mëdha në familjen e madhe. Duke iu referuar të dhënave 
të dorëshkrimit konstatojmë dhe themi të njëjtën gjë dhe për gratë në familjen 
patriarkale të zonës  së Dumresë. Edhe në këtë zonë gratë mbanin peshën më të 
rëndë të familjes. Ato punonin shumë në ara, gatuanin për shumë anëtarë, siguronin 
ujin e pĳ shëm shumë larg banesave, duke  e mbajtur në kokë me kazanë të mëdhenj. 
Gjithashtu gratë  punonin  me orë të tëra në tezgjah për të endur pëlhurë, e cila ishte 
baza për të siguruar veshjet e jetës së përditshme si për burrat, ashtu edhe për gratë. 
Veshja tradicionale e grave të zonës ishte linja, e cila punohej në tezgjah (Akademia 
e Shkencave e Shqipërisë, Gjergji, 1988, 123). Gjithashtu edhe paja e vajzave të reja të 
familjes punohej e gjitha në tezgjah,  sidomos kostumi popullor i zonës, që ishte pjesë 
e pajës (Meksi, 2010, 197).
Një pozitë akoma më të rëndë në familjen patriakale kishin nuset e reja. Ato përveҫ 
punëve të rënda që thamë më lart, u shërbenin grave më plaka në familje. Pasi hanin 
darkën, ato shtronin shtresat për të gjithë anëtarët e familjes, u lanin këmbët burrave, 
grave, fëmĳ ëve. Gjithashtu një stërmundim ishte se ato fërkonin ( masazh) të gjitha 
gratë e moshuara me radhë. Ato asnjëherë nuk uleshin si anëtarët e tjerë, por rrinin në 
këmbë pranë derës. Nuk afroheshin asnjëherë pranë vatrës për t’u ngrohur. Edhe për 
të ngrënë ato uleshin të fundit në sofër dhe ngriheshin të parat. Pabarazia shoqërore 
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ishte veҫoria karakteristike e familjes patriarkale të zonës së Dumresë.  
Karakteristikë e familjes patriarkale ishte prona e përbashkët për të gjithë anëtarët 
e saj. Si pronë e përbashkët  ishin: tokat, bagëtitë, objektet e banimit, bulmetrat etj. 
Të gjitha të ardhurat që siguroheshin prej tyre i takonin pronës së përbashkët dhe i 
dorëzoheshin të parit të shtëpisë. Në familjen patriarkale të zonës së Dumresë bashkë 
me pronën e përbashkët, ekzistonte dhe një pronë tjetër, që quhej ‘ pekule’. Pasurinë 
pekule e administronin vetëm gratë. Kjo pasuri ishte një dele ose dhi, të cilën nuses 
ia dhuronin njerëzit e familjes së saj. Ajo e mbante atë me pronën e përbashkët të 
familjes, por të ardhurat që siguronte prej saj, ajo i administronte vetë. 
Diferencimi ekonomik midis familjeve ekzistonte tradicionalisht. Këtë e dëshmon 
prona e përbashkët e familjeve. Në fshatrat e zonës kishte familje të pasura me 
shumë tokë, bagëti, ndërtesa, pasuri etj. Por gjithashtu kishte dhe familje të mesme 
me pak tokë dhe bagëti, por dhe të varfra pa tokë fare. Ndoshta është me interes të 
njihemi me pronën e përbashkët të një familjeje të madhe në Belësh me 30 anëtarë, 
e cila  kishte në pronësi: tokë 200 dynym, kullotë 45 dynym, dele 110 krerë, lopë 18 
krerë dhe mulli 1 copë. Por në zonë gjeje dhe familje me pak tokë, si: 10 dynym tokë, 
3 kokë dhen ose dhi për familjet me pak anëtarë (Begolli, 1974, 6).
Le të shqyrtojmë më poshtë si organizohej jeta e përditshme në familjen patriarkale. 
Nga të dhënat e dorëshkrimi konstatojmë se në mbrëmje gjithë anëtarët e rritur të 
familjes (burrat), mblidheshin në odën e pritjes për të ngrënë darkë. Aty bëheshin 
biseda të ndryshme për punët e ditës që ishin kryer, për detyrat e ditës së nesërme, 
për problemet familjare etj. Gratë, fëmĳ ët tradicionalisht rrinin në dhomën e zjarrit, 
ku gatuanin, mbanin fëmĳ ët, bisedonin dhe nuk shkonin në dhomën e burrave. Ato 
shkonin në dhomën e tyre vetëm në ato raste kur u shërbenin për të ngrënë.
Zakonisht familjet me shumë persona ishin të mëdha. Përveҫ mjediseve të 
përbashkëta, si dhoma e zjarrit, ku gatuhej buka dhe gjella dhe odës së miqve, ҫdo 
ҫift  i martuar kishte dhomën e vet, ku nuk hynte njeri tjetër, përveҫ burrit, gruas dhe 
fëmĳ ëve të tyre. Pasi hanin darkën, secila kurorë shkonte në dhomën e saj, ku nuk 
shkonte asnjë pjesëtar tjetër i familjes. Atje çdo grua kujdesej për burrin, fëmĳ ët e 
saj duke tjerrë, qepur për anëtarët e familjes së saj (Arianiti, 2002, 36). Pra, themi se 
brenda familjes së madhe vetë familjet e vogla (kurorat) krĳ onin një si pavarësi në 
vetvete, duke u kujdesur për pjesëtarët e saj.
Nuk mund të rrimë pa përmendur për  familjen e madhe dhomën e zjarrit, e cila  
ishte një ambient i rëndësishëm dhe i përbashkët i familjes, në të cilën gratë kalonin 
pjesën më të madhe të kohës. Aty kryheshin shumë veprimtari nga gratë në lidhje 
me ushqimin dhe gatimin e familjes. Ajo ishte një dhomë e madhe  me sip. 4 m2, 
në qendër të së cilës ishte vatra e zjarrit, në të cilën zjarri nuk fi kej ditë e natë. Në 
këtë zjarr mbizotëronte prushi, ku piqeshin 10 - 12 çerjepë me bukë të bardhë  misri 
si  ushqim për 30 - 40 anëtarë të familjes ( Arianiti, 2002, 36).  Gatimet tradicionale 
bëheshin në tava ose tepsi. E para e shtëpisë  i gatuante  gjellët në tava të veҫanta për 
burrat, gratë, fëmĳ ët (Begolli, 1974, 10).  Edhe pse gratë kishin një pozitë inferiore 
ndaj burrave, e zonja e shtëpisë në ushqim i trajtonte në mënyrë të barabartë, duke 
gatuar veçant për to dhe jo ç’të linin burrat të hanin gratë. Kjo do të ishte një padrejtësi 
e madhe për to në familje.
Vjelja dhe ndarja e frutave ishte një moment i rëndësishëm dhe i gëzuar në familje. 
Edhe pse jeta familjare në familjen patriarkale karakterizohej nga marrëdhënie 
varësie midis pjesëtarëve të saj, ne gjejmë dhe raste kur pjesëtarët trajtoheshin  në 
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mënyrë të barabartë. Këtë barazi e shohim në ndarjen e frutave, leshit, perimeve, të 
cilat pasi vileshin në një ditë të caktuar, e para e shtëpisë i ndante ato sipas frymëve 
të çdo familjeje të vogël.Tradicionalisht caktohej një ditë nga i pari i shtëpisë dhe 
bënin vjeljen e frutave. Burrat shkonin te mblidhnin frutat, siç ishin: fi qtë, rrushtë, 
dardhat. Ata i sillnin me kosha të ngarkuara në kafshë. Ndarja e tyre ishte shumë 
interesante.  Gratë e tyre uleshin  rreth koshave dhe ndarja e tyre bëhej nga e para 
e shtëpisë, sipas anëtarëve që kishte ҫdo kurorë. Ndarja bëhej me drejtësi të madhe, 
duke  llogaritur numrin e fëmĳ ëve nga sapo i linduri, deri tek plaka (Arianiti, 2002, 
38). Pra, duke u bazuar në ato që thamë më lart, në familjen tradicionale patriarkale 
gjejmë dhe raste ku marrëdhëniet midis anëtarëve janë të drejta.
Pas çlirimit të vendit familja patriarkale tradicionale ashtu si në të gjithë Shqipërinë, 
pësoi ndryshime të rëndësishme. Ai që solli ndryshime ishte kolektivizimi i bujqësisë. 
Pas këtyre viteve numri  i kurorave në familjen  tradicionale fi lloi të  zvogëlohej 
dhe familjet e mëdha ishin deri në dy kurora, por edhe pas këtyre viteve numri 
i pjesëtarëve të familjes ishte mbi 10 - 15 persona. Përveç zvogëlimit të numrit të 
anëtarëve, u vunë re edhe ndryshime të tjera. Duhet të përmendim në radhë të parë, 
shkëputjen e të rinjve, djem e vajza qofshin, nga autoriteti patriakal i të parit të 
shtëpisë, që e ndrydhnin individualitetin e të rinjve. Një ndryshim tjetër qe forcimi 
i pozitës së gruas, sepse ajo siguronte më shumë të ardhura se i pari i shtëpisë, dhe 
kjo e rriti autoritetin e saj në familje. Tani në administrimin e të ardhuarve të familjes 
merrnin pjesë të gjithë të rriturit, të cilët punonin edhe dëgjohej më shumë zëri i 
grave dhe i vajzave (Begolli, 1974, 8 - 9). Copëzimi i familjeve të mëdha, në të vogla, 
tronditi shumë pushtetin patriarkal të plakut të shtëpisë, i cili nuk e kishte autoritetin 
e tĳ  si para çlirimit të vendit (Gjergji,2002,261), por roli i tĳ  u zbeh, sepse nuk ishte 
ai që vendoste vetë për problemet e ndryshme familjare, por dhe anëtarë të tjerë të 
familjes, siҫ e përmendëm më lart.
Ndarja e familjes patriakale ishte një moment, në të cilin do të ndalemi tani. I pari 
i shtëpisë kur e shihte se ekonomia e familjes nuk ishte në  rritje,  por ishte në ulje, 
vendoste ta ndante familjen e madhe. Ndarja kishte rregulla të caktuara në zonë, të 
cilat do t’i trajtojmë më poshtë. Për të bërë një ndarje të drejtë  i pari i shtëpisë nuk 
e bënte ndarjen vetë, por ai merrte një person jashtë familjes. Ky ishte person në fi s, 
ose nga rrethi i miqësisë. 
Të drejtën e trashëgimisë e kishin vetëm djemtë e familjes dhe jo gratë . Kjo ishte 
e padrejtë, sepse dhe ato kishin kontribuar në pasurinë e familjes në një masë të 
konsiderueshme. Edhe pleqtë po të ishin gjallë kishin të drejtë të merrnin pjesën e 
tyre, sepse dhe ata do të jetonin në të ardhmen me këtë pronë. Motrat e pamartuara 
merrnin pjesë, por jo të barabartë me atë të vëllezërve, sepse do të martoheshin. 
Pjesën e saj pas martese e merrte vëllai i vogël.
Nga të dhënat e dorëshkrimit konstatojmë se në zonë prona e familjes ndahej në 
dy forma: në pjesë për vëlla dhe për frymë. Disa pasuri, si: tokat, bagëtitë, objektet 
ndaheshin në pjesë për çdo vëlla. E gjithë pasuria ndahej në pjesë, sa vëllezër ishin 
dhe secili vëlla  merrte një pjesë. Por kjo ndarje nuk ishte e drejtë, sepse si ai që kishte 
pak fëmĳ ë, po ashtu dhe ai që kishte shumë merrnin të njëjtën pjesë. 
Ndarje e drejtë bëhej me sendet ushqimore, si: bulmetrat, frutat, perimet, leshin, 
sepse këto ndaheshin sipas frymëve. Traditë  në familjen tradicionale të Dumresë 
ishte se pleqtë shkonin gjithmonë  me djalin e vogël, e  cila ruhet edhe sot  në familjen 
moderne. Objektet ose sendet që ishin të veçanta i merrte një vëlla, por vëllezërve të 
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tjerë u kompnesohej  me mallra të tjera. Gjithashtu edhe tokat e mira dhe të këqĳ a 
kompensoheshin kur u ndaheshin vëllezërve me qëllim që ndarja të ishte sa më e 
drejtë (Begolli, 1974, 10).
Në përfundim të këtĳ  punimi themi se familja tradicionale e zonës së Dumresë 
ishte një familje patriarkale, siҫ ka qenë në të gjithë vendin tonë tradicionalisht. Ajo 
drejtohej, udhëhiqej nga i pari i shtëpisë, që ishte personi më autoritar në familje dhe 
respektohej  pa kundërshtime nga të gjithë anëtarët e tjerë. Ajo që jepte një ndihmesë 
jo të vogël në mbarëvajtjen e jetës së përditshme ishte e para e shtëpisë duke u ndarë 
punën grave dhe konsultohej me të parin për sendet e ndryshme ushqimore.
Të gjithë anëtarët e familjes ishin të nënshtruar ndaj të parit të shtëpisë, por gratë 
ishin dyfi sh të nënshtruara, sepse i nënshtroheshin të parës së shtëpisë, por dhe grave 
më të moshuara. Edhe pse për tokat, bagëtitë punonin të gjithë anëtarët e familjes, të 
drejtën e administrimit të tyre nuk e kishin të gjithë, por vetëm njëri, i pari i shtëpisë. 
Puna e përditshme në pronën e përbashkët të familjes ishte e rëndë. Punohej nga 
burrat, gratë, të rinjtë, të rejat. Punohej në toka, me bagëtitë për të siguruar ushqimin. 
Gjithashtu gratë bënin punët e shtëpisë, punimet në tezgjah, për të siguruar veshjej 
etj. Por ato që vuanin, lodheshin më shumë ishin gratë, nuset e reja. Nuset e reja ishin 
të detyruara t’i shërbenin dhe grave më të moshuara në familje.
Gjithҫka që kishte në zotërim familja, si: tokat, bagëtitë, mullinjtë, objektet ishin të 
përbashkëta dhe vetëm pasuria pekule, që gratë merrnin nga familja e tyre, ishte 
personale. Ndarja e pronës së përbashkët në këtë zonë bëhej në dy forma. Ndërtesat 
ndaheshin për ҫdo vëlla në mënyrë të barabartë dhe sendet e tjera ushqimore të 
familjes ndaheshin për frymë.
Tronditja dhe shpërbërja e familjes patriarkale u ndje, vetëm pas ҫlirimit të vendit. 
Në këtë kohë u trondit pozita e të parit të shtëpisë dhe u forcua pozita e grave dhe 
e anëtarëve të tjerë. Mënyra e organizimit të strukturë së brendshme të saj tregon 
qartë pabarazinë shoqërore, që ekziston midis anëtarëve të saj dhe patriarkut, midis 
burrave dhe grave, midis të moshuarave dhe nuseve të reja. Gjithashtu është për t’u 
theksuar pabarazia gjinore, ku zëri i gjinisë femërore nuk llogaritej fare. Gruaja ishte 
e nënshtruar në familje dhe ishte shumë e stërmunduar.
Rëndësia e këtĳ  studimi qëndron në vlerat e tĳ  etnografi ke, kulturore për zonën e 
Dumresë, si një zonë me vlera të veҫanta etnografi ke, kulturore. 
                                                   

Referenca

- Begolli, M. (1974). Doke dhe zakone familjare. Familja, lindja, vdekja. Fshati Belësh.
- Begolli, M. (1974). Ushqimi dhe pĳ a. Fshati Belësh. 
- Begolli, M. (1973). Doke familjare për martesën. Fshati Belësh. 
-  Pepa, N. (2012). Në kudhrën e jetës, Familja sot. Tiranë.                 
- Arianiti, T. (2002). Labirinte, Me pushime në Belësh.Tiranë.                          
- Gjergji, A. (2002). Mënyra e jetesës në shekujt XIII – XX. Tiranë.                                  
- Akademia e Shkencave e Shqipërisë. (1987).Shpati i Sipërm. Tiranë.
- Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Gjergji, A. (1988). Veshjet shqiptare në shekuj. Tiranë.
- Meksi, Th. (2010). Etno Folku elbasanas. Elbasan.           



180 

Pasuritë minerale të Bulqizës si faktorë të rëndësishëm zhvillimi

MSc. Aishe Begu (Balla)1

Mësuese, Bulqizë

Abstrakt

Një nga territoret më të veçanta në rajonin verior-verilindor të vendit është Bulqiza, me 
histori të larmishme gjeologjike, gjë e cila ka përcaktuar edhe një larmi të përbërjes litologjike 
e tektonike. Rrjedhimisht, ajo ka potenciale të mëdha të pasurive minerale të cilat në qoft ë 
se vihen në qarkullim me efektivitet në kushtet e ekonomisë së tregut, do të bëheshin një 
faktor zhvillimi për zonën. Bulqiza është territor i pasur me minerale, gjë e cila ka ndikuar në 
zhvillimin e një ekonomie të bazuar në nxjerrjen dhe pasurimin e mineraleve.
Pasuritë më të shumta minerale gjenden në malësinë e Martaneshit, e cila përbëhet kryesisht 
nga magmatikët. Ndër pasuritë minerale të zbuluara dhe me rezerva të konsiderueshme janë 
mineralet metalorë dhe jo metalorë.
Objekt i këtĳ  shkrimi janë pasuritë minerale dhe kthimi i tyre në faktorë të rëndësishëm 
zhvillimi. Qëllimi është që të sensibilizohen institucionet lokale dhe qendrore, për të 
identifi kuar, analizuar, vlerësuar dhe prezantuar gjithë problematikat para institucioneve 
përgjegjës, si premisa për zhvillimin e gjithanshëm të kësaj treve, sot dhe në të ardhmen.
Për realizimin e shkrimit janë shfrytëzuar burime të shkruara, informacione të siguruara në 
institucionet e Bulqizës dhe në terren, gjatë konsultimeve me specialistë dhe banorë të zonës. 
Janë bërë analiza, krahasime  dhe sinteza, në formën e përfundimeve dhe sugjerimeve.
Çështjet e trajtuara si në planin metodik, ashtu edhe në atë praktik, përbëjnë bazën e hartimit 
të strategjisë dhe politikave të zhvillimi ekonomik dhe mjedisor të bashkisë Bulqizë, që me 
ndarjen e re admintrative do të përfshĳ ë një bashki dhe shtatë komuna. 

Fjalë kyçe: mineralet metalorë, mineralet jometalorë, pasuri minerale, vendburime të kromit.

Hyrje

Bulqiza është pjesë e Rajonit Verior-Verilindor të vendit dhe është territor kryesisht 
malor. Nuk ka kuota nën 300 m. Rreth 51 km ose (7.2%) e sipërfaqes së saj është në 
lartësinë 300-599 m, 300 km (43%) në lartësinë 600-999 m, 301 km (44%) në lartësinë 
1000–1499 m dhe 41 km (5.8%) në lartësinë 1500-2000 m (Zyra e Statistikës, 2015).
Ajo që e bën interesante mjedisin natyror të Bulqizës është se dallohen qartë njësitë 
më të vogla, si lugina e Bulqizës, pjesë të zgjerimit të Dibrës (Gjorica e Shupenza), 
Malësia e Gollobordës dhe e Martaneshit. Të dy këto malësi i ndan me malet e Lurës 
lugina e zallit të Bulqizës, në të cilën janë vendosur pjesa më e madhe e vendbanimeve 
dhe popullsisë. Historia e larmishme gjeologjike e Bulqizës ka përcaktuar dhe një 
larmi të përbërjes litologjike e tektonike. Territori në studim ka potenciale të mëdha 
të pasurive minerale, të cilat në qoft ë se vihen në qarkullim me efektivitet në kushtet 
e ekonomisë së tregut, do të bëheshin një faktor zhvillimi për zonën.
Pasuritë më të shumta minerale gjenden në malësinë e Martaneshit, e cila përbëhet 
kryesisht nga magmatikët. Nga Bulqiza në veri deri në Batër në jug, relievi ka lartësi 
900-1300 m. Në veriperëndim, mes majës së Dhoksit (2020 m) dhe majës së Lopës 
(1983 m), lartësitë shkojnë mbi 1700 m. Pjesa tjetër ka lartësi1400-1700 m mbi nivelin 
1  Studente e Shkollës Doktorale, Fakulteti i “Histori-Filologjisë”, Tiranë.
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e detit. (Qiriazi, et al, 1991,193) 
Ndër pasuritë minerale të zbuluara dhe me rezerva të konsiderueshme janë:
 mineralet metalorë si kromi, mangani etj. 
 mineralet jo metalorë si mermerët, gëlqerorët, argjilat, materialet inerte, 

travertinat, gurët dekorativë etj.
 si dhe të diskutueshme janë edhe lëndët djegëse, në veçanti naft a në njësinë 

e Okshtunit. Në zallin e Okshtunit dhe në afërsi të fshatit Lubalesh takohen burime 
të vogla të ujërave sulfurorë, shenjë kjo e zonave naft ëmbajtëse.
Në afërsi të fshatit Ostren, rreth 1 km në jug-perëndim, njihet një burim i vogël uji 
që nga banorët e zonës quhet “burimi me erë vajguri”, sidomos në periudhën e 
thatësirës (Shabani & Hajdari, 1995).

Mineralet metalorë

Në mineralet metalorë më i rëndësishmi mbetet kromi. Minerali i kromit është një 
nga pasuritë më të mëdha natyrore të trevës dhe me të lidhet vetë krĳ imi , popullimi 
e zhvillimi i qytetit e më gjerë.
Kromi gjendet në shkëmbinjtë ultrabazikë të masivit të Bulqizës, i cili është një 
ndër më të rrallët në botë për llojin e mineralizimit, sasinë dhe cilësinë e tĳ . Masivi 
ultrabazik i Bulqizës për shumë studiues të huaj dhe vendas para vitit 1940 ishte i 
panjohur. Nga ana e tyre sipas dokumentave që disponohen, jepeshin vetëm disa të 
dhëna për ndërtimin gjeologjik të tĳ , por pa ndonjë rëndësi për krom-mbajtjen etj. Ky 
masiv ultrabazik, në të cilin gjendet vendburimi i kromit Bulqizë, bën pjesë në brezin 
lindor të shkëmbinjve ultrabazikë të Shqipërisë, duke u vendosur në pjesën qëndrore 
të tĳ  dhe ka një sipërfaqe prej 350 km². (Shabani & Hajdari, 1995)
Në Bulqizë është ndërtuar edhe fabrika e pasurimit të kromit. Në të pasurohen 
mineralet e varfra të Bulqizës. Në vendburimin e Bulqizës ka fi lluar shfrytëzimi me 
karierë, pra në qiell të hapur në vitin 1948 dhe më vonë me punime horizontale dhe 
puse. Që nga ajo kohë e deri më sot nga miniera e Bulqizës janë prodhuar mbi 13 
milion ton krom (Bashkia Bulqizë, 2015) për eksport, duke sjellë mjaft  të ardhura 
për ekonominë e vendit tonë. Ajo është marrë me koncension për 30 vite nga fi rma 
italiane “Darfo-Albania” sh.p.k, e cila ia shiti koncensionin një fi rme ruso-austriake, 
sot kaluar tek "Balfi n Group". Sasia më e madhe e rezervave të kromit ndodhet në 
pjesën veriore të vendburimit, ku mendohet të jenë edhe 5 milion ton krom me 
përmbajtje mbi 42% Cr2O,3 si dhe në thellësi. (Bashkia Bulqizë, 2015)
Në vitet 2000-2002, industria e kromit pati një nga krizat më të thella të historisë së 
zhvillimit të saj. Në ecurinë e çmimeve të tregut botëror të kromit kjo ishte një nga 
krizat më të thella e më të gjata. Në këtë kuadër, edhe këtu në kushtet e një ekonomie 
private të sapokrĳ uar dhe të pafuqishme, çoi në bllokimin total të prodhimit. Më 
pas, duke fi lluar nga mesi i vitit 2003, fi lloi rritja e çmimit dhe aktualisht industria 
minerare e kromit po zhvillohet me shpejtësi, e ndihmuar edhe nga rritja e madhe e 
çmimit në tregjet ndërkombëtare deri në 600$/ton (në vitin 2002 ishte 200-250 $/ton). 
(INSTAT, 2014)
Në Bulqizë veprojnë 119 subjekte në fushën minerare, nga ku 112 me leje shfrytëzimi, 
4 me leje kërkim-zbulimi dhe 3 me leje zbulimi. Sasia e përgjithshme e rezervave të 
mineralit të kromit në masivin Bulqizë-Batër, i klasifi kuar sipas KNR (Klasifi kimi 
Ndërkombëtar i Rezervave, 2015) rezulton të jetë 10’080’507 ton. Rezervat më 
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të mëdha ka ajo e Bulqizës, ku ndodhen rreth 41% e rezervave. Gjithashtu, e 
rëndësishme është dhe industria e pasurimit të kromit në Bulqizë. Janë të licensuara 
111 leje minerare për mineralin krom dhe 7 leje për mineralin sterile kromi. Territori 
që mbulojnë lejet minerare është 28.6828 km2 (4.2% e territorit), nga të cilat 26.0154 
km2 nga lejet e shfrytëzimit, 2.0014 km2 nga lejet kërkim-zbulim dhe 0.666 km2 nga 
lejet e zbulimit. (INSTAT, 2016) 
Për shkak të aktivitetit minerar të kërkim-shfrytëzimit janë hasur disa problematika 
mjedisore, ku mund të përmendim shkatërrimin e tokës dhe sipërfaqeve të gjelbra 
nga karierat e kromit që gërmojnë në shtresat sipërfaqësore, nga mbetjet e kromit dhe 
mbeturinat inerte të hedhura në sipërfaqje etj. Këto dëmtime shkaktohen kryesisht 
nga subjekte që nuk respektojnë lejet mjedisore ose që nuk janë të licensuara. 
Gjithashtu, nga intervistat me grupet e interesit është evidentuar edhe problemi i 
ndotjes së shtresave ujëmbajtëse nëntokësore, pasi uji i dalë nga puset e galerive 
përmban grimca të ngurta, që vĳ në nga lëndë plasëse si dhe nga gazrat që dalin në 
thellësi mbi 800 m.
Po ashtu, theksojmë se ka vendburime si më poshtë që janë të zbuluara, por ende 
të pashfrytëzuara, gjë e cila garanton mundësinë për një zhvillim të qëndrueshëm, 
konkretisht
vendburimi i Qafë-Buallit i cili ndodhet në pjesën perëndimore të vendburimit të 
kromit Bulqizë, në një largësi 2-2.5km. Mendohet nga gjeologët se ka 1 milion ton 
rezerva Cr, me përmbajtje 40-42% Cr2O. (Bashkia Bulqizë, 2015)
Vendburimi i Tërnovës ka rezerva dhe vazhdon shfrytëzimi i saj nga privatët. 
Vendburimi Zabeli ndodhet 1 km në veri të luginës, mbi lagjen “Aliaj” të Vajkalit. 
Është ndjekur trupi i xeherorit dhe llogaritet se ka 1’100 ton rezerva me përmbajtje 
mbi 42% Cr2O3 . Vendburimi Maja e Bregut ndodhet në pjesën veriore të masivit 
ultrabazik 1-1.5 km në veri të lagjes “Aliaj” dhe rezulton të ketë 1300-1400 ton 
xeheror me 42% Cr2O3 . Vendburimi Mali i Kuq ndodhet në pjesën veriore të masivit 
ultrabazik, në një largësi 400 m në juglindje të Hidrocentralit Nr.2 të Fushë-Hutrës, 
në krahun e majtë të rrjedhës së përroit të Lëpushit. Ka mineralizim mbi 42% Cr2O3 
dhe llogariten 750 ton rezerva. (Shabani & Hajdari, 1995) Ka edhe vendburime të 
tjera në pjesën veriore, me përqindje të ulët Cr2O3 , si Qafë Lamë, Kreshta, Bataqet etj.
Ka rezerva kromi edhe vendburimi i Bulqizës dhe i Qafës së Buallit, pasi trupat 
xeherorë të zbuluar vazhdojnë deri në kuotat mbi minus 400 m nën nivelin e detit, 
kur aktualisht shfrytëzimi i minierës tani është në nivelet 15 deri 16 m, ose minus 6 m 
nën nivelin e detit. Tashmë nga inxhinierët e Institutit të Gjeologjisë jepen garanci të 
argumentuara shkencore për rezerva shumë të pasura kromi deri në nivelin e 23-të, 
në kuotën -285 m. Ndaj, vendburimi i Bulqizës sipas grupit të punës për përcaktimin 
e strategjisë së zhvillimit, rezulton të ketë ende rezerva të mëdha kromi si: 4‘520‘000 
ton me përbërje mbi 38% Cr2O3, 1‘950‘000 ton me përbërje 30-38% Cr2O3 dhe 1‘270‘000 
ton me përbërje 18-30% Cr2O3. (Shabani & Hajdari, 1995)
Nga të dhënat e deritanishme të gjeologjisë dhe shërbimit gjeologjik të minierës del 
se perspektiva për prodhimin e kromit për këtë minierë është e hapur veçanërisht 
në drejtim të thellësisë dhe në krah të vendburimit. Pavarësisht situatës aktuale 
të rezervave ekzistuese, është tepër e nevojshme të kryhen studime të mëtejshme 
gjeologjike për shtimin e rezervave të kromit, sidomos në krah të trupave të zbuluar 
deri tani në pjesën e hapur të minierës, ku premisat gjeologjike mbështesin ekzistencën 
e krahëve e trupave të rinj si në fushën xeheror-mbajtëse të vendburimit të Bulqizës, 



183 

ashtu edhe në objektet e reja rreth tĳ . Nisur nga këto perspektiva, kompania “Balfi n 
Group” ka kontraktuar një kompani kineze për hapjen e pusit të thellë deri në nivelin 
23-24 dhe shfrytëzimin në thellësi.
Përveç vendburimit të Bulqizës shfrytëzohen edhe vendburime të tjera të 
rëndësishme kromi, si ai i Qafë Buallit, Theknës, Krastës, Batrës, Tërnovës, Qafë 
Lamës, Kodrës së Lerës etj., si dhe mjaft  objekte të tjera e. pika të mineralizuara 
kromi me sasi më të vogël rezervash, por që mund të vihen në shfrytëzim për 
të ardhmen si nga biznesi i huaj, ashtu edhe nga ai vendas. Krahas kromit janë 
zbuluar edhe minerale të tjera si mangani, që gjendet në Godvi dhe Trebisht. Janë 
kryer studime gjeologjike dhe ka rezultuar mineral me përbërje mangani me 20-
25% (Shabani & Hajdari, 1995). 
                             

Mineralet jometalorë

Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i vrullshëm ka rritur mundësitë për ndërtime të reja. 
Për realizimin e këtyre ndërtimeve të shumëllojshme, një sërë materialesh ndërtimi 
sigurohen brenda rajonit. Nuk ka një industri të mirëfi lltë të materialeve të ndërtimit, 
por kjo industri përfaqësohet me punishte të prodhimit artizanal të disa materialeve 
të ndërtimit siç janë: prodhimi i blloqeve të betonit, tullave, gëlqeres, tjegullave, 
granilit etj. Biznesi privat po investon vitin e fundit  për krĳ imin e impiantit të 
pastrimit të rërës dhe asfalto-betonit në brigjet e zallit tek ura e Çerenecit. Zona është 
shumë e pasur me lëndë të para për këtë industri (minerale jometalorë).
Mermerët (gëlqerorët e mermerizuar) në këtë trevë kanë një përhapje të madhe 
dhe takohen në zonën e Lepurak (Fushë-Bulqizë), Kovashicë, Shtushaj, Gjuras 
(Shupenzë), Dragalicë (Gollobordë) etj. Këto mermere kanë veti të mira fi ziko-
mekanike që i përmbushin kërkesat teknike, kryesisht janë me ngjyrë gri, rozë, 
qumështi, me bollshmëri të mirë dhe kushte të përshtatshme shfrytëzimi e sasi të 
konsiderueshme rezervash. 
Krahas gëlqerorëve të mermerizuar (mermerëve), në trevën e Bulqizës, në zonën e 
Urës së Qytetit dhe në atë të Tre Çezmave në afërsi të fshatit Sofraçan etj., kemi një 
sasi të madhe gëlqerorësh, që mund të gjejnë përdorim të gjerë për prodhimin e 
çimentos, sepse siç do përshkruajmë edhe më poshtë, në këtë trevë ka edhe disa 
burime natyrore të disa llojeve argjilash cilësore. Ka rezerva të konsiderueshme e me 
kushte të mira shfrytëzimi dhe që janë në afërsi të rrugës nacionale Bulqizë-Peshkopi. 
Argjilat më të mira për prodhimin e çimentos dhe të tullave janë ato të Zall-Sopotit, 
pastaj renditen ato të Krajkës, Strikçanit dhe të Çerenecit. Në fshatrat Strikçan dhe 
Zall-Sopot nga vetë fshatarët ka fi lluar shfrytëzimi i argjilave me punishte të thjeshta 
për prodhimin e tullave dhe tjegullave. 
Pjesë e mineraleve jometalorë janë edhe rëra, granili dhe çakëlli. Sipas të gjitha 
studimeve, trualli gjeologjik i Bulqizës ka shumë rezerva të granileve , çakëlleve 
të rërave e zhavorreve në brigjet e lumenjve. Pasuria e granileve e çakëllit është e 
nevojshme në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës, nevojat e të cilit janë gjithnjë e 
në rritje në këtë zonë. Është një pasuri që duhet të njihet nëpërmjet kërkim-zbulimit 
dhe të shfrytëzohet me projekte. Cilësia e tyre është shumë më e lartë se zhavorret 
e rrjedhjeve ujore, prandaj dhe përdorimi i tyre duhet të rritet, pa harruar që janë 
ndër pasuritë natyrore të papërsëritshme, ndaj duhet shfrytëzuar në mënyrë sa 
më racionale. Në Peladhi, Zerqan, Strikçan, Çerenec, Gjoricë, Ura e Topojanit etj., 
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gjenden pika të prodhimit dhe përpunimit të inerteve. Para vitit 1990 ishte vetëm një 
impiant i nxjerrjes dhe përpunimit të çakëllit në Strikçan. Pas vitit 1990, si rezultat 
i rritjes së nevojave për materiale ndërtimi, shtrim rrugësh etj., u rrit në përmasa të 
mëdha shfrytëzimi i inerteve në këto pika dhe për rrjedhojë jo vetëm po keqpërdoren 
pa kriter këto pasuri natyrore, por po shkaktohen dëme të pariparueshme në mjedis. 
Nyjet e fuqishme të thyerje-fraksionimit dhe asfalto-betonit në Çerenec, Strikçan etj., 
kanë ndikuar në dëmtime serioze në mjedisin përrreth. Rezervat e çakëlleve mund 
të llogariten në përmasa të mëdha, por që për këtë arsye kërkohet mirëmenaxhim 
dhe zbatim i ligjeve. Në Peladhi rezervat llogariten në 2 milion ton çakëll e granil, në 
Zerqan 1 milion ton, në Strikçan 2 milion ton etj. Edhe në Çerenec, Gjoricë e Topojan 
llogariten rezerva inertesh të cilësisë C1 (2 milion ton) dhe rezerva të cilësisë C2 (2 
milion ton), pra gjithsej 4 milion ton. Nga këto 2 milion ton granile e çakëlle, 1 milion 
ton rërë, 0.5 milion ton inerte të fraksionit 20-40 mm dhe 0.5 milion ton të fraksionit 
mbi 40 mm. (Shabani & Hajdari, 1995)
Si pasojë e shfrytëzimi pa kriter është dëmtuar bimësia natyrore dhe e kultivuar 
në shtratin e lumenjve dhe shpatet e kodrave, duke rritur erozionin. Janë dëmtuar 
rëndë shtretërit e lumenjve sidomos në Çerenec, Gjoricë etj. Shpeshherë përmbyten 
tokat bujqësore në Gjoricë, Shupenzë, Topojan etj. Këto pasoja kanë ardhur edhe nga 
dëmtimi i veprave mbrojtëse si pritat në Gjoricë dhe pritat malore. Janë shkaktuar 
shembje, rrëzime e rrëshqitje në Peladhi, Godvi dhe Mallakastër. Rasti më tipik ishte 
ai i Mallkastrës në komunën Gjoricë, ku pjerrësia e madhe e shpateve, përbërja e 
shtresave, gërryerja e lumit dhe kanali i pabetonuar mbi fshat bëri që të rrezikohen 
seriozisht 7-8 shtëpi të këtĳ  fshati. Rreziku është prezent, ndaj kërkohen masa 
parandaluese si mbjellja e bimësisë, prita dhe betonizimi apo veshje e kanalit vaditës 
në të gjithë gjatësinë mbi fshat.
Për të realizuar një përdorim të qëndrueshëm të territorit dhe të pasurive gjeologjike, 
është e domosdoshme marrja e masave si shfrytëzimi me efektivitet i pasurive 
natyrore, përdorimi i tyre në funksion të zhvillimit rajonal e më gjerë dhe përfshirja 
në strategjitë e zhvillimit të njësive vendore dhe rajonale, duke i klasifi kuar këto si 
zona të brishta mjedisore dhe me risk në zhvillim. Gjithashtu, shpatet e Bulqizës, 
Martaneshit, Zerqanit, Gjoricës, Shupenzës etj., të trajtohen me përparësi në procesin 
e rikuperimit mjedisor nëpërmjet masave të pyllëzimeve dhe të realizohet monitorimi 
nëpërmjet ngritjes së institucioneve vlerësuese për përdorimin e pasurive gjeologjike, 
në përputhje me standartet mjedisore europiane.
Në këtë kuadër për të realizuar zbatimin e ligjit në të gjitha aspektet, nevojitet të 
përcaktohen qartë instrumentet monitoruese, inspektuese dhe ndëshkuese nga 
organet ligj zbatuese. Natyrisht që për të realizuar edukimin cilësor tek të gjithë 
grupet sociale, rol të veçantë ka shkolla, media, shoqatat etj. Vetëm kështu mund të 
themi se njeriu mund dhe duhet t’i kthejë këto pasuri në potenciale zhvillimi në të 
gjitha fushat. Mendoj se të gjithë duhet të ndihmojmë për të ndërgjegjësuar njerëzit 
dhe institucionet e të gjitha niveleve për të punuar të gjithë së bashku, në ofrimin e 
zgjidhjeve të zgjuara dhe praktike.
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