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Further development of occurrence of Knowledge Management in scientifi c 
research

Dr. Dugagjin Sokoli
Universi College, Pristina, Kosovo

Pro. Abedin Bahtiri
Universi College, Pristina, Kosovo

Abstract

The purpose of this paper is to explore ways to further develop occurrence of Knowledge 
management in scientifi c research. Knowledge management (KM) is a process of coming 
up with new information or ideas, assessing its use, managing and putt ing it into practice. 
Historically, this body of knowledge has been in existence for a very long time though in other 
disciplines (Buckley & Jakovljevic, 2013). The methods applied in carrying out research are of 
great signifi cance. Making use of both descriptive and inferential methods is important. This 
hybrid approach ensures widespread coverage of both theoretical and numerical aspect of the 
discipline so as to avoid biases (Jennex & Smolnik, 2011). Generally, for ideas to qualify and 
gain profi le as a science, they must possess scientifi c procedures and principles. Additionally, 
other elements are essential and to begin with, many types of research must be carried out to 
cater for the emerging issues and expectations of the society to improve the discipline.

Keywords: Knowledge Management, Scientifi c Papers, Research Methods, Interdisciplinary.

Introduction

Many scientists and scholars of diff erent disciplines have carried out research 
with various motives. There are those who streamline their eff orts in devising new 
viewpoints of addressing issues and those who modify the existing one; this is all in 
line with creativity and innovation. The question that has failed to get a defi nitive 
explanation concerns the whereabouts of the fi ndings. What happens to the gathered 
ideas? Imperatively, this has necessitated a need for generating a new discipline 
"knowledge management." Unlike other developed fi elds, knowledge management 
is still in its initial stages as there are scholars in support and those against it, as 
far as methodologies and research procedures are concerned. This paper critically 
assesses knowledge management as a discipline by highlighting some innovative 
and feasible ways for improving the quality of study outcomes.

Establishing Knowledge Management within Scientifi c Papers

Logically, knowledge management (KM) is a process of coming up with new 
information or ideas, assessing its use, managing and putt ing it into practice. It may 
mean an eff ective and effi  cient way of handling ideas of an individual organization; 
this can be a commercial or non-commercial setup. Historically, this body of knowledge 
has been in existence for a very long time though in other disciplines (Buckley & 
Jakovljevic, 2013). Most of the large and performing companies worldwide apply 
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knowledge management as one of the strategies, and without it, their operations are 
likely to fail. 

The proponents have done much about knowledge management, but there 
are still more new ideas that can be incorporated to make it bett er. Some of the 
major ideas involve; conducting proper and adequate research, which can act as 
the ultimate reference point for this discipline (Jennex & Smolnik, 2011). Without 
research, any body of knowledge cannot be categorized as they may be considered 
mere assumptions and hypothesis with no basis. More research gives adequate 
fi ndings, which later on summed up into a more convincing conclusion. 

The methods applied in carrying out research are of great signifi cance. 
Making use of both descriptive and inferential methods is important. This hybrid 
approach ensures widespread coverage of both theoretical and numerical aspect of 
the discipline so as to avoid biases (Jennex & Smolnik, 2011). The methods to be 
applied in recording and summarizing of data should be simple to the extent that; 
can be quickly interpreted to enhance the process. Research also needs to embrace 
technology, which is a factor that keeps on changing with time. The dynamism of 
its application makes it necessary in carrying out research as the expectations of 
the scholars also diff er. Technology being a major factor in research has diversifi ed 
citation methods, English principles and even grammar making it a major infl uence 
in knowledge management discipline.

Secondly, concerns assessment of the missing knowledge links; in this context, 
scholars are likely to make a comparison with other related disciplines to determine 
what essential aspect is missing (Koohang, Harman & Britz, 2008). It is the gap 
that research questions are formulated to trigger concerns that lead to the in-depth 
exploration of an issue of concern. It is important to limit the opportunity for 
questioning by diversifying the breadth of knowledge and deepening perspectives 
despite the fact that debate is mandatory (Buckley & Jakovljevic, 2013). Scientifi c 
understanding and its management is multidisciplinary and therefore likely to face 
a greater challenge. For instance, many people may prefer doing without it due to 
its inclusion in various subject areas. Scientifi c studies are predisposed to becoming 
a foundation for many other disciplines as it makes effi  cient use and manages 
information relevant to many other disciplines. Additionally, in a similar context, 
knowledge management is critical considering a large technology company that 
may be seeking ideas on how to improve some of its operation (Rikowski, 2006). 
It is critical to have the gaps or record some of the potential areas of any institution 
to meet their expectations, and that is a way of improving the usefulness of the 
discipline as an area of study.

Thirdly, identifying experts in the areas of focus, KM streamlines its eff orts in 
many dimensions of humanity. For instance, diff erent professionals have infl uenced 
a single aspect such as the environment (Betz, 2011). When such individuals are 
involved in fl oating their ideas, they are likely to have a wider impact and infl uence 
on the target group. Such experts may be environmentalists, astronauts or those in 
any other fi elds (Koohang, Harman & Britz, 2008). Their contributions are likely 
not to be limited to the current aff airs aff ecting the society but also the emerging 
issues and future expectations in the particular area of study (Rikowski, 2006). At 
their capacity, they have a versed knowledge that covers all aspects surrounding the 
concerned line of education and is likely to meet demands of the readers.
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Finally, pulling of experience and observing the experts in action, is another 
important way of gathering and managing information especially when action is 
taking place by the expertise (Betz, 2011). While managing the information in books, 
it is vital to quote the dates, periods and mark the outlined fi eld of specialization. It 
is crucial to note that, not all experts give their ideas in totality, there needs to be a 
particular aspect that they hide from the public, which makes them unique (Jennex 
& Smolnik, 2011). The idea of pulling knowledge out of their actions is a paramount 
part of knowledge acquisition and management.

 Conclusion

Disciplines have undergone a range of improvements through criticisms and 
theories advanced by diverse groups of scholars of a diff erent experience. From 
scratch and through a series of researches, a lot have been proven as facts and fi ction 
and together formed a distinct body of knowledge. Generally, for ideas to qualify 
and gain profi le as a science, they must possess scientifi c procedures and principles. 
Additionally, other elements are essential and to begin with, many types of research 
must be carried out to cater for the emerging issues and expectations of the society to 
improve the discipline. Second, assessment of the existing gaps should proceed with 
a motive of reducing criticism, which sometimes demoralizes individuals despite the 
fact that they are necessary for growth. Thirdly, Knowledge management involves 
experts of the particular area of study, which is an essential factor in meeting a 
broad coverage of information and fi nally, pulling the knowledge and observing 
the experts in action. Considerably, the world is dynamic, and expectations of every 
generation change with time. Therefore, it is important to understand all the needs 
of the people as a few are up to create and innovate but many to point mistakes 
and criticize to their best, but both are parts of exploration and expansions of how 
humankind perceives nature, phenomena, and their contemporary experiences. This 
all leads to new approaches for dealing with contemporary challenges. 
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Trajtimi i Dorëzanisë s’i një ndër mjetet e sigurimit të ekzekutimit të 
detyrimeve që njihen në legjislacionin e sotëm shqiptar (nenet 585-600 të 

Kodit Civil)

Neritan Cena

Dorëzania si një ndër mjetet e sigurimit të ekzekutimit të detyrimeve klasifi kohet 
në garancitë personale, ku në këtë rast një person garanton me anë të pasurisë së tĳ , 
përmbushjen e detyrimeve të të tjerëve ku fi gura tipike e garancisë personale, është 
dorëzania.
Dorëzania është një kontratë me anë të së cilës një person (dorëzanësi), dorëzanësi 
garanton përmbushjen e detyrimit të të tjerëve, duke u detyruar personalisht kundrejt 
kreditorit plotësisht ose pjesërisht (neni 585 i K.Civil).
Në këtë kontratë debitori nuk merr pjesë madje ajo që vlen për tu theksuar është 
fakti se dorëzania pasjell efekte edhe në qoft ë se debitori nuk ka dĳ eni për kontratën 
e dorëzanisë.
Nga ky përkufi zim del se dorëzania është një mjet për sigurimin e përmbushjes së 
detyrimit. Me dorëzaninë sigurohet edhe më shumë mundësia e realizimit të së 
drejtës së kreditorit. Qëllimi ekonomik i dorëzanisë është krĳ imi i një sigurie më të 
madhe për të drejtën e kreditorit dhe në këtë mënyrë edhe lehtësimin e mundësisë 
së debitorit për të gjetur kredi. Dorëzania është një nga ato mjete të sigurimit që i jep 
kreditorit një burim të veçantë për të realizuar të drejtën e tĳ ; ky burim është pasuria 
e dorëzanësit.
Efekti që prodhon dorëzania është përgjegjësia solidare kundrejt kreditorit nga ana 
e debitorit dhe e dorëzanësit të tĳ . Kreditori sipas pëlqimit të tĳ  mund të kërkojë 
pagimin qoft ë nga debitori ashtu edhe nga dorëzanësi pa qenë nevoja që t’i drejtohet 
më parë debitorit kryesor, përveç kur në kontratën e dorëzanisë është parashikuar 
ndryshe (neni 590 parag 2 i K.Civil).
Siç u theksua edhe më sipër dorëzania është një kontratë dhe që kjo kontratë të quhet 
e lidhur duhet që të dalë qartë vullneti i dorëzanësit për të marrë përsipër detyrimin; 
prandaj dorëzania duhet të dallohet nga rekomandimi, i cili nuk ka për qëllim të 
marrë përsipër detyrimin, por vetëm të japë informacion për personin ose pasurinë e 
debitorit. Dorëzania është një kontratë që sipas ligjit, duhet të bëhet me shkrim, por 
kjo kërkesë për formën është për efekt provueshmërie dhe jo për efekt vlefshmërie.
Dorëzania është një mjet personal për sig urimin e detyrimit prandaj me anë të saj 
ndonjë person i obligohet kreditorit se ka për të paguar detyrimin në qoft ë se debitori 
nuk ka për ta ekzekutuar atë.
Kontrata e dorëzanisë lidhet ndërmjet dorëzanësit dhe kreditorit dhe për pasojë 
pëlqimi i debitorit nuk është i nevojshëm për lidhjen e saj; debitori është një person 
i tretë në këtë kontratë. Kontrata e dorëzanisë jo vetëm që nuk kërkon pëlqimin 
e debitorit, por ajo mund të lidhet edhe pa dĳ eninë e tĳ . Ky parashikim është në 
përputhje me qëllimin e kësaj kontrate i cili është ai i sigurimit të kreditorit në rast 
mospërmbushje të detyrimit nga debitori.
Dorëzania është një detyrim aksesor, një marrëveshje që lidhet për sigurimin e një 
detyrimi tjetër dhe si i tillë mund të jetë i vlefshëm për aq kohë sa është i vlefshëm 
edhe detyrimi kryesor. Në qoft ë se detyrimi kryesor mungon psh në qoft ë se 
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kontrata nga e cila buron detyrimi për garantimin e të cilit është lidhur edhe kotrata 
e dorëzanisë është konstatuar si veprim juridik absolutisht i pavlefshëm qoft ë edhe 
gjatë hetimit të një marrëdhënieje tjetër juridike nga ana e gjykatës ose është anulluar 
me vendim gjykate atëherë kontrata e dorëzanisë nuk do të ketë më efekt për shkak 
se mungon shkaku i dorëzanisë për shkak se sikurse është theksuar edhe më lart 
shkaku i kontratës së dorëzanisë është garantimi i detyrimit të të tjerëve për rrjedhojë 
në qoft ë se detyrimi mungon atëherë mungon edhe shkaku i dorëzanisë. Dorëzania 
mund të krĳ ohet gjithashtu, jo vetëm për një detyrim efektiv (që ka lindur), por edhe 
për një detyrim të ardhshëm apo me kusht.
Dorëzania mund të jepet nga një ose disa persona (dorëzanës) për detyrimin e një 
debitori apo të shumë debitorëve (nenet 591 dhe 594 të K.Civil). Gjithashtu dorëzania 
mund të jepet si për debitorin kryesor ashtu edhe për dorëzanësin e tĳ . Pra mund 
të kemi edhe dorëzanës të dorëzanësit i cili garanton dhe përgjigjet për pagimin e 
detyrimit kur këtë nuk  e bëjnë debitori kryesor si dhe dorëzanësi i parë (neni 588 i 
K.Civil).
Në literaturën juridike gjenden disa klasifi kime për dorëzaninë të cilat janë si më 
poshtë:
Dorëzania ndahet sipas përgjegjësisë së dorëzanësit kundrejt debitorit (këtu bëhet 
fj alë për përgjegjësinë e përcaktuar nga ligji dhe jo atë për të cilën palët mund të 
merren vesh midis tyre) dhe sipas kësaj ndarjeje dallojmë rastet:
1. kur dorëzanësi është solidar me debitorin kryesor (neni 590/1 i K.Civil)
2. kur përgjegjësia e dorëzanësit është solidare.
Një ndarje tjetër është edhe ajo që i ndan dorëzanësit në :
1. dorëzanës i thjeshtë, subsidiar, është debitor i dorës së dytë i cili detyrohet të 
paguajë borxhin vetëm në qoft ë se debitori kryesor nuk e paguan atë.
2. dorëzanësi pagues, është debitori i cili përgjigjet bashkë me debitorin kryesor. 
Në këtë rast kreditori nuk është i detyruar që së pari t’i drejtohet debitorit kryesor, 
por mund të kërkojë menjëherë pagimin nga dorëzanësi.
3. Bashkëdorëzanësit janë ata persona të cilët marrin përsipër solidarisht, ose në 
pjesë të caktuara të garantojnë detyrimin e një debitori.
4. dorëzanës i dorëzanësit i cili merr përsipër të ekzekutojë detyrimin kur as 
debitori as dorëzanësi nuk e ekzekuton atë (dorëzanës i dorës së dytë).
5. dorëzanësi për shpërblim është ai person i cili garanton dorëzanësit se do të 
paguajë dëmin në qoft ë se ai kryen pagimin e kërkesës së debitorit dhe nuk do të 
ketë sukses në padinë e regresit kundrejt debitorit kryesor. Pra ky dorëzanës nuk 
garanton kreditorin, por dorëzanësin kundrejt dëmeve që ai mund të pësojë duke 
qënë dorëzanës i debitorit kryesor.
Siç u përmend edhe më lart dorëzania mund të vendoset, si për një pjesë të 
detyrimit, ashtu edhe për të gjithë atë. Në rast se dorëzania është vendosur për të 
gjithë detyrimin, dorëzanësi duhet të paguajë edhe kamatat, shpërblimin e dëmit të 
parashikuar nga vonesa e ekzekutimit dhe shpenzimet e tjera që ka bërë kreditori 
për të nxjerrë kredinë e tĳ . Gjithsesi dorëzanësi mund të detyrohet edhe për aq sa 
është detyrimi ose edhe për më pak, por ai s’mund të detyrohet më shumë. Prandaj 
në qoft ë se kreditori me anë të një veprimi juridik të mëvonshëm ka zgjeruar kufi jtë e 
detyrimit, përgjegjësia e dorëzanësit nuk do të shtohet, përveçse kur dorëzanësi merr 
përsipër detyrimin e shtuar. Në qoft ë se me marrëveshje të palëve, dorëzania do të 
jepet me kushte më të rënda se detyrimi kryesor, kjo nuk do të sjellë pavlefshmërinë 
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e dorëzanisë, por ajo do tt ë mbetej e vlefshme pjesërisht vetëm për atë pjesë dhe deri 
në kufi jtë e detyrimit kryesor.
Dorëzanësi dhe debitori janë solidarë në përmbushjen e detyrimit, përveç kur 
palët (në kontratën e dorëzanisë) parashikojnë që përgjegjësia e dorëzanësit të jetë 
subsidiare. Por ndryshimi nga solidariteti i zakonshëm midis debitorëve qëndron 
në faktin se, dorëzania është një kontratë aksesore prandaj në qoft ë se debitori 
ekzekuton detyrimin e tĳ  atĳ  nuk i lind asnjë e drejtë regresi kundrejt dorëzanësit. 
Në rastin kur disa persona janë bërë dorëzanës për detyrimin e të njëjtit debitor, 
atëherë ata janë solidarë, si dhe secili përgjigjet për të gjithë detyrimin, në qoft ë se 
nuk ka marrëveshje të kundërt {solidariteti i tyre del nga përmbajtja e neneve 590/1 
dhe 591 të marrë së bashku....dorëzanësi është i detyruar solidarisht (neni 590/1)......
kur disa persona janë bërë dorëzanës për të njëjtin debitor, secili prej tyre përgjigjet 
për të gjithë detyrimin (neni 591)}.
Ndërsa në rastin kur palët me marrëveshje kanë parashikuar përgjegjësinë subsidiare 
për dorëzanësin atëherë kreditori duhet të marrë masa për ekzekutimin kundrejt 
debitorit kryesor, pastaj kundrejt dorëzanësit.
Në këtë rast me të drejtë lind pyetja; Ç’farë masash të marra nga kreditori do të 
quheshin të mjaft ueshme për të kërkuar më pas të drejtën nga dorëzanësi? 
Do të nevojitej një vendim gjykate që debitori është insolvabël apo vetëm konstatimi 
i kreditorit do të ishte i mjaft ueshëm?
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetje duhet të kihet parasysh gjendja e përgjegjësisë së 
dorëzanësit:
1. nëse ai ka përgjegjësi solidare sepse në këtë rast përgjegjësia e tĳ  do të ishte e një 
shkalle më të lartë.
2. nëse ai ka përgjegjësi subsidiare.
A do të mundej dorëzanësi të prapsonte që debitori është solvabël, prandaj kreditori 
duhet t’i drejtohet fi llimisht atĳ  për të kërkuar ekzekutimin e detyrimit apo siç ndodh 
në rastin e debitorëve solidar, kreditori do të kishte të drejtë t’a nxirrte detyrimin e tĳ  
nga cili debitor të dëshironte?
Në qoft ë se palët në kontratë nuk kanë parashikuar, asnjë përjashtim kreditori mund 
t’i kundërdrejtohet për ekzekutimin e detyrimit si debitorit ashtu edhe dorëzanësit 
duke zgjedhur atë person që i leverdis më shumë (pasojë e solidaritetit) për t’i 
kërkuar ekzekutimin e detyrimit.
Në rastin kur me marrëveshje të palëve është parashikuar se përgjegjësia e dorëzanësit 
është subsidiare (neni 590 i Kodit Civil) çështja ndryshon, pasi kreditori (ashtu siç 
ka parashikuar në marrëveshje) duhet të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme që të 
detyrojë debitorin që të paguajë detyrimin e tĳ .
Në qoft ë se dorëzanësi do të pretendojë subsidiaritetin e tĳ , atëherë ai duhet të tregojë 
pasurinë e debitorit kryesor që duhet t’i nënshtrohet ekzekutimit.
Dorëzanësi siç u përmend edhe më lart ka të drejtën e kthimit jo vetëm kundrejt 
debitorit ku ka paguar detyrimin por edhe kundrejt secilit prej dorëzanësve të tjerë 
që janë përgjegjës solidar në ekzekutimin e detyrimit, ose për çdo dorëzanës sipas 
pjesës së tĳ , kur përgjegjësia e tyre është e pjesshme. Kjo e drejtë i takon dorëzanësit 
edhe kundrejt debitorit i cili ka dĳ eni për dorëzaninë, pasi kjo sipas ligjit është e 
vlefshme.
Dorëzanësi detyrohet për aq sa detyrohet edhe debitori kryesor duke përfshirë këtu 
edhe pagimin e kamatave, shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga vonesa, si dhe 
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shpenzimet që ka bërë kreditori për të nxjerrë detyrimin, perveçse kur palët kanë 
rënë dakort ndryshe (neni 598/1 i K.Civil). Dorëzanësi është gjithashtu i detyruar të 
parapaguajë të gjitha shpenzimet e nevojshme për ekzekutim (neni 590 i K.Civil).
Dorëzanësi që ka ekzekutuar detyrimin zë vendin e kreditorit në të gjitha të drejtat 
e tĳ  kundrejt debitorit (neni 593 i K.Civil). Kështu ndodh ai që quhet subrogim 
personal. Ai do të gëzojë jo vetëm të drejtën e regresit por gjithashtu edhe privilegjet, 
pengun, hipotekën që siguronin kredinë (neni 598 i K.Civil).
Dorëzanësi të cilit i kërkohet të ekzekutojë detyrimin, ka të drejtë t’i kundërdrejtojë 
kreditorit të gjitha prapsimet që mund t’i kundërdrejtonte debitori. Ai ka gjithashtu 
të drejtë të kërkojë kompensimin e asaj që kreditori i detyrohet debitorit edhe sikur 
ky të ketë hequr dorë nga këto të drejta ose të ketë pranuar detyrimin (neni 592 i 
K.Civil). Ky parashikim bëhet në mënyrë që të mos rëndohet pozita e dorëzanësit 
nga veprimet e debitorit të cilat rëndojnë pozitën e tĳ . 
Gjithashtu do të ishte e rekomandueshme që dorëzanësi të thërriste debitorin në këtë 
gjykim, për arsye se e drejta e tĳ  e regresit ndaj debitorit mund të cënohet nga fakte 
që ai nuk i di dhe për këtë arsye s’mind t’i paraqesë para gjykatës. Një problem tjetër 
që vihet re është se ç’farë do të ndodhë në rast se dorëzanësi ekzekuton detyrimin pa 
u paditur në gjyq?
Në nenin 592 të K.Civil parashikohet se: Kur dorëzanësi ka ekzekutuar detyrimin 
e debitorit pa u paditur në gjyq dhe pa lajmëruar debitorin kryesor,.... kjo fj ali e 
nenit përdor lidhësen dhe për të përmendur kur debitori mund t’i kundërdrejtojë 
prapsime dorëzanësit për detyrimin e ekzekutuar. Në rastin kur dorëzanësi është 
paditur por nuk lajmëron debitorin, ky i fundit, mund t’i kundërdrejtojë prapsimet 
ndaj tĳ ; gjithashtu edhe kur s’është paditur dhe s’ka lajmëruar. Por ç’do të ndodhë 
në rastin kur dorëzanësi nuk është paditur, por ka marrë një kërkesë nga kreditori, 
për të ekzekutuar vullnetarisht detyrimin dhe për këtë ka njoft uar edhe debitorin?
Në këtë rast debitori që nuk është përgjegjës, do të ketë mundësi të çlirohet nga 
detyrimi duke kundërdrejtuar prapsime të cilat dorëzanësi, nga padĳ enia e tĳ  nuk ja 
ka kundërdrejtuar kreditorit?
A duhet dorëzanësi të presë derisa të paditet në gjyq për të ekzekutuar detyrimin 
apo duke lajmëruar kreditorin ai çlirohet nga ç’do përgjegjësi?
Dorëzanësit që ka lajmëruar debitorin s’mund t’i kundërdrejtohen nga ky i fundit, 
prapsimet që do të mund t’i kundërdrejtoheshin kreditorit. Debitori e humbi këtë 
të drejtë sepse ai u tregua i pakujdesshëm dhe nuk veproi kur dorëzanësi e lajmëroi 
atë; s’mund të mbajë përgjegjësi dorëzanësi për mosveprimin e debitorit. Kjo sjellje 
e tĳ  mund të tolerohet duke u ditur fakti që ai është i pari person i detyruar dhe 
nuk ka vepruar. Pra debitori që nuk ka vepruar s’mund të mbrohet duke kërkuar 
nga dorëzanësi që të mos ekzekutojë derisa të thirret në gjyq. Kjo sepse nuk mund 
ti kërkohet dorëzanësit të shtojë shpenzimet e tĳ  në mënyrë të kotë (ai e di që është 
i detyruar, ka marrë një njofi m nga kreditori se do të paditet), aq më tepër që është 
sjellje korrekte në marrëdhëniet kontraktore përmbushja e detyrimit dhe ajo duhet 
inkurajuar. Ndërkaq debitori nuk humbet në këtë rast, pasi ai është njoft uar dhe 
në qoft ë se ai do të kishte vepruar me korrektesë, ai do të kishte patur mundësi t’i 
parashtronte pretendimet e tĳ , ose të paktën të vinte në dĳ eni dorëzanësin për to.
Lajmërimi duhet të bëhet edhe nga debitori që ka ekzekutuar detyrimin; moslajmërimi 
sjell si pasojë  që në rast se dorëzanësi e ka ekzekutuar detyrimin e debitorit, nuk e 
humbet të drejtën që të kërkojë nga debitori atë që ka ekzekutuar për të. Debitori në 
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këtë rast, është i detyruar të ekzekutojë për të dytën herë detyrimin, por ka të drejtë 
që të ngrejë padi kundër kreditorit për të kërkuar atë që ky ka fi tuar pa shkak (neni 
596 i K.Civil).
Rastet e shuarjes së dorëzanisë janë:
1. Dorëzania shuhet me shuarjen e detyrimit kryesor (neni 597 i K.Civil). Ajo shuhet 
me të gjitha mënyrat në të cilat shuhet edhe detyrimi kryesor, pra jo vetëm me 
ekzekutim, por edhe me përtëritje e marrje përsipër të detyrimit, kur dorëzanësi 
nuk ka dhënë pëlqimin për vazhdimin e saj. Kur konfondohet cilësia e debitorit me 
dorëzanësin si për shembull në rastin kur debitori është trashëgimlënës i dorëzanësit, 
dorëzania nuk shuhet lidhur me atë që ka garantuar dorëzanësin (dorëzanësi i 
dorëzanësit).
2. Kur kreditori pranon vullnetarisht një pasuri ose çdo gjë tjetër për pagimin e 
detyrimit kryesor, dorëzanësi lirohet nga detyrimi i tĳ  edhe sikur kreditorit t’i 
rezultojë më pas një shkak evinksioni.
3. Dorëzania shuhet edhe kur kreditori ka hequr dorë nga privilegjet, pengu 
hipoteka që i 
grantonin kredinë dhe për këtë shkak dorëzanësi nuk mund të zërë vendin e tĳ  në 
këto të drejta.
4. Dorëzania shuhet në qoft ë se kreditori nuk ka ngritur padi kundër dorëzanësit 
brenda 
6 muajve nga dita e mbarimit të afatit të ekzekutimit të detyrimit. Kur afati i 
ekzekutimit të detyrimit nuk është caktuar as në kontratën e dorëzanisë, as në 
një marrëveshje tjetër, dorëzania shuhet me kalimin e  një viti nga dita e lidhjes së 
kontratës së dorëzanisë.
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Translation criticism through literary expounding case study the “Waste 
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Abstract

The art of translation, especially in terms of assessing the translation of poetry, presents more 
diffi  culties, opening avenues for debate and discussion. This paper deals with the problems 
that arise in translation of poetry, focusing on the poem “The Waste Land" by TS Eliot, where 
the interpreter obtains equal importance with the author himself to the interpretation of 
literary language translation. In this paper we explore ways that are selected and used to 
solve the many problems that have arisen in the course of working on the translation of the 
poem from English to Albanian, not on any particular theory of translation, but only through 
literary expounding and translation criticism. This masterpiece of World Literature remains 
the most diffi  cult to understand, if not the most diffi  cult of all time. Through this work, we 
intend to illuminate the path that leads somehow the interpreter in the direction of translation 
of "poetry" in "poetry", focusing on translation – reading reconstruction.

Keywords: Literary translator, poetry, reconstruction, challenges.

Introduction

Understanding poetry is a really challenging task and translating poetry is also a very 
complicated process. While translating the translator may fi nd some words which 
cannot be translated because of the existing cultural and linguistic diff erences that 
exist between language systems.  It is usually agreed that the process of translation 
involves the transfer of a message from one language to another, and as Komissarov 
states “Translation from language to language is ipso facto translation from culture 
to culture” (1991, p.12). For many scholars translation of literary work is challenging 
and the main concern of the translator is whether to prefer the content over the form 
or vice - versa. Newmark (1981, p7) asserts that “translation is a craft  in which the 
translator tries to substitute a writt en message in the source language for another 
writt en message in the target language”. According to Newmark during the process 
of translation the translator must take into account the context, the syntactic rules of 
the two languages, their writing conventions and the fi gurative language of them. 
But in addition to language there are also other important elements that must be 
taken into consideration while translating such as the creativity of the translator, 
choice of words, form, content, etc. (Newmark, 1981). But some other scholars like 
Druden (cited in Miremadi 1995, p.85) argue that all meanings and concepts can be 
translated and the words that are said in one language can be transmitt ed in another 
language. Many researchers have tried to look into the problems that the translator 
may face during the poetry translation. 
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Translation criticism

For many years criticism has been prevailing among people. Criticism has been 
regarded as an expression that we use in our everyday work. Translation criticism can 
be defi ned as looking thoroughly at diff erent aspects that are found in a translated 
work. There are people who say that translation criticism does work when a work 
had resulted in negative aspects. The purpose of criticism is to fi nd inadequacies 
in a work. In criticizing we have to keep into consideration whether the translator 
has achieved the goals intended in translation or not. We might all have a question 
regarding who is the person responsible in criticizing s translated work. The best 
answer is the critic. Many critics have expressed themselves regarding translation of 
poetry.  The expression “translation criticism” appears to refer only to the negative 
evaluation of translations. The root of such misunderstanding lies outside translation 
and is in the very structure of the critical act. Since the enlightenment, criticism has 
always dealt with the negative, regardless of its object. But we have to remember that 
the other face of criticism is the positive. Criticism of a work makes literally work to 
be fuller because it enriches the experience of readers. We have to admit that fully 
equality in a translated work cannot be achieved.   According to Gideon Toury (1980) 
translation criticism consists in studying the metatexts that have been produced in 
a given receiving culture. According to him the purpose is to fi nd invariables in the 
behavior of general translation as well as fi nding regularities (constants, norms) that 
can contribute to confi guring a culture-specifi c translation behavior. In his work 
completed in 1995 Toury brings out the norms that must be followed regarding 
the theory of translation in criticism. Naturally they are not intended to be used as 
norms for the job of a critic or a translator. Indeed, they are regularities that can be 
detected and used to improve translation. Berman considers translation as a project 
of translation. According to him in order to carry out a productive criticism it is 
necessary to know the life, background of a translator.   

Fragmentary context of “The Waste Land”

In this work we have tried to shed light on this poem’s fragmentary contexts that 
create compressed and clot context, but which secretly "haunt" the central message, 
as quantity of multiple meanings, implications, symbols and images, laden with 
ambiguity of unusual size, underlining the importance of the process of reading and 
interpretation, and workmanship that the translator has proved while fi nding the 
equivalence, through exploitation of the Albanian language, and extensive research 
to fi nd source references, shown and not shown, understood and implied, so that 
the Albanian language audience can read this almost-almost indecipherable poetic 
creation in English. Additionally, we have noted that this has been enabled by the 
self - meticulous breakdown of this work, in terms of form and content, during the 
in-depth reading. This is illustrated with examples collected from the original text 
and the translation text?
"The Waste Land" poem is complex and has numerous implications. As such, it is 
subject to many readings, many translations, much criticism, and there are not two 
people together to agree on its original meaning. However, it can be interpreted in 
three main planes: (1) personal; (2) social; and (3) human. Through interpretation on 
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the personal level it is required to manifest feelings and intentions of Eliot in writing 
the poem. Through interpretation on the social level it is required to discover the 
meaning of the poem in relation to the society for which it was writt en. Finally, given 
that the interpretation in human aspect is an expansion of the interpretation in the 
social sphere, it is sought to include through it all human societies, past, present and 
future. In this case, the core topics are the same for both planes. The main theme is 
"the modern life as the waste land". Elliot supports this theme, showing what has been 
wrong in the society of the early twentieth century. These drawbacks include lack of 
trust, lack of communication, fear of life and death. Thus, according to Eliot and his 
translator in Albanian, in modern waste land there are two kinds of people, and they 
are looked as crowds poured into the London Bridge (verses 62-63). Compare: 

A crowd fl owed over London Bridge, so many,
Vërshoi një turmë mbi Urën e Londrës, sa shumë,
I had not thought death had undone so many.
S’e dĳ a se vdekja kishte ngrënë aq shumë njerëz.

This is a reference of Dante's description to the people in Limbo. These were the 
dead who were neither good nor bad, simply secularized. This is the fi rst category 
of people in the poem "The Wasteland". The second category is given by another 
reference of Dante (verses 64-65). Compare:

Sighs, short and infrequent, were exhaled,
Psherëtima t’shkurtra, t’rralla, thyenin burgun e buzëve,
And each man fi xed his eyes before his feet.
E secili syresh ngulte sytë para këmbëve të veta.

In the original text, as well as in the translated text, it appears that this is the description 
of the people in the "fi rst circle of hell", i.e., those who were born before Christ. They 
are not aware of the rescue and cannot be saved. The reference shows that even in 
the twentieth century there are people who have no faith. Elliot illustrates the lack 
of confi dence in some points, which are best captured by the translator (Verses 301-
302). Compare:

I can connect
S’lidh dot
Nothing with nothing.
Asgjë me asgjë.

Obviously, since this speaker fails to believe, the connections and essence of life lose 
any kind of meaning.
Another indicator of the lack of trust in people is the story of the merchant. From the 
traditional view, merchants carry secrets of vegetarian - mythology cult that forms 
the basis of the poem, for all the sites they have visited. However, the merchant 
that Elliot describes does not do this thing. Rather than inviting the protagonist in 
a meeting, to show him the secrets that are given in life, the merchant asks him to 
spend a weekend in homosexual licentiousness bed, which can only bring death 
(verses 209-214). Compare:

Mr. Eugenides, the Smyrna merchant
Zoti Eugjenid, tregtari nga Smirna,
Unshaven, with a pocket full of currants
I parruar, xhepin mbushur me stafi and:
C.i.f. London: documents at sight,
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Mall i blerë në dorë, Londër: faturat me të parë,
Asked me in demotic French
Në Frëngjishte rruge më ft oi
To luncheon at the Cannon Street Hotel
Për drekë në Hotelin e Rrugës “Kenën”
Followed by a weekend at the Metropole
Të shoqëruar me një fundjavë në “Metropol”.

In addition, Ms. Sosostris is not allowed to see what the merchant holds back. She 
pulls the others into her world, because she cannot know the secrets of life. The 
world has defi nitely lost its faith. This is the message that is conveyed both by the 
original and the translated text through the same expressive power, through the same 
verse structure, through the same pace, but conveying pain and sarcasm, perfectly 
intertwined, that it cannot be accurately determined where one begins and where 
the other ends (verses 52-55). 

Compare:
And here is the one-eyed merchant, and this card,
Ja tregtari me një sy, and kjo letër
Which is blank, is something he carries on his back,
E bardhë është barra që mban në shpinë,
Which I am forbidden to see. I do not fi nd
Më ndalohet ta shoh. S’e gjej dot
The Hanged Man. Fear death by water.
Të Varurin. Trembuni prej vdekjes nga uji.

People in the poem "The Waste Land" have problems with communication. This is 
illustrated in the hyacinth girl scene (Verse 35-41). Compare:

‘You gave me hyacinths fi rst a year ago;
“Vjet, në fi llim, më dhurove zymbyla;
‘They called me the hyacinth girl.’
Më quajtën vajza e zymbylave”.
– Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden,
– Eand pse, kur u kthyem, vonë, nga kopshti i zymbylave,

- Your arms full, and your hair wet, I could not
Ti me duart plot, me fl okët e lagura, s’munda
Speak, and my eyes failed, I was neither
Të fl as and sytë më lanë, s’isha
Living nor dead, and I knew nothing
As i vdekur, as i gjallë, mendja s’më punonte për asgjë,
Looking into the heart of light, the silence.
Në zname të dritës këqyrte heshtja.

As it appears from reading the original text and the translated text, she notes that she 
cannot speak and, therefore, cannot even communicate with the protagonist. 

The lady of circumstances reacts similarly (Verses 112-114). Compare:
‘Speak to me. Why do you never speak? Speak.
Folmë. Pse nuk fl et kurrë. Fol.
‘What are you thinking of? What thinking? What?
Për çfarë po mendon? Ç’po mendon? Çfarë?
‘I never know what you are thinking. Think.’
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Nuk e di kurrë se ç’mendon. Mendo.”
The original text and the translated text imply that she feels the need to communicate, 
but does not know how. The response of the order shows that people cannot 
communicate. They are all stuck in their own prisons, thinking about the keys that 
would release them. Pride and selfi shness prevent to understand each other.
Also, the meeting between the character and the typical acne - young man strengthens 
the problem of selfi shness, as the cause of the lack of communication, thus becoming 
one of the main evidence. Neither the compositor, nor the visitor is interested in each 
other. The soul of each of them is frozen. They just want to satisfy themselves. As 
they are focused on themselves, communication between them fails to be realized. 
He simply fails (Verses 235-242). Compare:

The time is now propitious, as he guesses,
Tani është koha e përshtatshme, siç e merrni me mend,
The meal is ended, she is bored and tired,
Gjella ka mbaruar, ajo është e mërzitur and e lodhur,
Endeavours to engage her in caresses
Mundohet ta ndjellë me përkëandlje
Which still are unreproved, if undesired.
Që ende janë të paqortueshme, në mos të padëshiruara;
Flushed and decided, he assaults at once;
I përndezur and i vendosur, sulet sa hap e mbyll sytë;
Exploring hands encounter no defence;
Duart kërkimtare nuk hasin përballje;
His vanity requires no response,
Kotësia e tĳ  nuk kërkon përgjigje,
And makes a welcome of indiff erence.
Veç ft ohtas pritet me mirëseardhje.

Lines that open the poem describe the feeling of the protagonist since spring arrives. 
Instead of feeling happy he is concerned. New beginnings around him make him feel 
scared because he does not want a new start in his life. He is afraid to live. However, 
he feels fear of death (verse 30), and this is made clear in the source, as well as in the 
translation text. Compare:

I will show you fear in a handful of dust.
Në një grusht pluhur do të ta tregoj frikën.
Another example of the fear of life is to plant the corpse (verses 69-75). Compare:
There I saw one I knew, and stopped him, crying: ‘Stetson!
Atje pashë një të njohur, e ndalova duke i thirrur: “Stetson!

- ‘You who were with me in the ships at Mylae!
Ishe me mua anĳ eve në Milae!
‘That corpse you planted last year in your garden,
Ajo kufoma që mbolle vjet te kopshti yt,
‘Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
A ka nisë të mbĳ ë? A do të lulëzojë këtë vit?
‘Or has the sudden frost disturbed its bed?
A ia ka prekur shtratin bryma e papritur?
‘Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men,
Atëherë, mbaje larg Qenin, besnikun e të zotit,
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‘Or with his nails he’ll dig it up again!
Ose prapë me thonj do ta nxjerrë mbi and!
So, the protagonist is afraid of what might happen if the corpse decomposes. 

Also, the dread that comes from mice best illustrates the fear of death (verses 115-
116). Compare:

I think we are in rats’ alley
Më duket se jemi te shtigjet e minjve
Where the dead men lost their bones.
Ku të vdekurit humbën eshtrat.

Surprisingly, although residents in the poem "The Waste Land" do not want to live 
fully, they still have a lot of fear to die.
Elliot is very discouraged by the society that he describes as "waste land" but off ers 
hope and ways to recover. In Part V, "What the thunder said," interpretations of 
words – Da - Datt a - Dayadhvam - Damayata are the keys to a new life for "The Waste 
Land". These are the antithesis of modern problems. If people learn to give, then 
sex will carry new meaning as an expression of emotion and will not be corrupted. 
If they love each other, then they could communicate through their true feelings 
and understand others. In the end, if they develop composure, their confi dence will 
return, and will have no more fear from life or from death (verse 400-423). Compare:

Then spoke the thunder
Atëherë foli bubullima:
Da
Jep
Datt a: what have we given?
Jep: ç’kemi dhënë?
My friend, blood shaking my heart
Miku im, gjaku po ma tund zemrën,
The awful daring of a moment’s surrender
Guximi i frikshëm i dorëzimit të një çasti
Which an age of prudence can never retract
Që mosha e urtësisë kurrë s’e zhbën dot;
By this, and this only, we have existed
Nga kjo and vetëm nga kjo, kemi gjalluar
Which is not to be found in our obituaries
Këtë s’e gjen te lajmdekat tona
Or in memories draped by the benefi cent spider
As te kujtimet mbështjellë nga merimanga bujare
Or under seals broken by the lean solicitor
As te vulat e thyera nga gjyqtari thatan
In our empty rooms
Në dhomat tona të zbrazura;
Da
Jep
Dayadhvam: I have heard the key
Duaj: e kam dëgjuar çelësin,
Turn in the door once and turn once only
U rrotullua në derë një herë and vetëm një herë;
We think of the key, each in his prison
Mendojmë për çelësin, secili në burgun e vet
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Thinking of the key, each confi rms a prison
Duke menduar për çelësin, secili pohon një burg;
Only at nightfall, aethereal rumours
Vetëm kur bie nata, thashethemet ajrore
Revive for a moment a broken Coriolanus
E ngjallin për një çast Koriolanusin e thyer;
Da
Jep
Damyata: The boat responded
Vetëpërmbahu: Lundra iu përgjigj
Gaily, to the hand expert with sail and oar
Me gëzim krahut të stërvitur me velë and rrem;
The sea was calm, your heart would have responded
Deti ishte i qetë, zemra do t’u ishte përgjigjur
Gaily, when invited, beating obedient
Me gëzim, sa herë ta ft onin, duke rrahur and duke iu bindur
To controlling hands
Krahëve ngadhënjimtarë.

However, the world can never exactly know what Eliot had in mind when he wrote 
his most famous poem. However, we can determine the meaning of the poem to "the 
lost generation", as well as for all other generations. 
His works are oft en fi lled with symbols, philosophy and vivid images. As may be 
seen from the comparison of the translation of the source text and the translated text, 
"The Waste Land" is a sad poem that speaks about women, memories, nature and the 
seasons. Women are the main characters, description of their nature and memories of 
the past. What unites each of these women is bitt er. All women in the poem "The Waste 
Land" are completely diff erent, but seem to have a common thing, affl  iction.
The fi rst woman is called Marie. She seems very sad because it's April. Cheerful winter 
is gone and she calls April "the most cruel month" in the fi rst verse of the poem. She 
lacks the warmth of the winter, and how the snow covered earth (verses 5-7).Compare:

Winter kept us warm, covering
Dimri na mbajti ngrohtë, mbuloi
Earth in forgetful snow, feeding
Tokën me borë harrestare, ushqeu
A litt le life with dried tubers.
Pak thërrime jete me zhardhokë të thatë.

Then, she remembered when she stayed with her   cousin and wants winter to continue 
stay with her (verses 13-18). Compare:

And when we were children, staying at the arch-duke’s,
And kur ishim fëmĳ ë, tek rrinim te një kryedukë,
My cousin’s, he took me out on a sled,
Në shtëpinë e tim kushëriri, ai më shëtiste me sajë,
And I was frightened. He said, Marie,
Më zinte frika. Thoshte, Marie,
Marie, hold on tight. And down we went.
Marie, mbaju fort. And zbritëm.
In the mountains, there you feel free.
Në male, atje ndihesh i lirë.
I read, much of the night, and go south in the winter.
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Lexoj thuajse gjithë natën, Dimrit shkoj në Jug.
Maria mentions the corpse of someone who is buried in the garden. She asks whether 
the body will decompose, but she does not seriously say, conveying to the reader 
deep sarcasm that goes up to the grotesque. This makes misery easier to be seen. 
(Verses 71-73) Compare:

‘That corpse you planted last year in your garden,
Ajo kufoma që mbolle vjet te kopshti yt,
‘Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
A ka nisë të mbĳ ë? A do të lulëzojë këtë vit?
‘Or has the sudden frost disturbed its bed?
A ia ka prekur shtratin bryma e papritur?

Lily is the second woman. She is not happy, too. She hears a whistle crying and she 
feels nervous in the cold. The woman hears strange noises, but it's just the wind. 
(Verses 111-114) Compare:

‘My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me.
“Jam me nerva sonte. Po, me nerva. Rri me mua.
‘Speak to me. Why do you never speak. Speak.
Folmë. Pse nuk fl et kurrë. Folë.
‘What are you thinking of? What thinking? What?
Për çfarë po mendon? Ç’po mendon? Çfarë?
‘I never know what you are thinking. Think.’
Nuk e di kurrë se ç’mendon. Mendo.”

She says "Stay with me", as if to be scared of loneliness. Lili seems not to care at all 
about herself, and she is only "31 years", therefore, she is not old. This is further 
reinforced. (Verses 145-156) Compare:

You have them all out, Lil, and get a nice set,
Të kanë rënë të gjithë, Lili, shko vër dhëmbë të mirë,
He said, I swear, I can’t bear to look at you.
Tha ai, për besë, s’të shoh dot ashtu.
And no more can’t I, I said, and think of poor Albert,
Ç’të them më tepër, i thashë, mendo për të shkretin Albert,
He’s been in the army four years, he wants a good time,
I ka vrarë katër vjet ushtar, do t’ia kalojë mirë,
And if you dont give it him, there’s others will, I said.
And po s’e shkoklove ti, ka të tjera, thashë.
Oh is there, she said. Something o’ that, I said.
Oh, vërtetë, tha ajo. Më duket se po, thashë.
Hurry up please its time
nxitoni ju lutem po e mbyllim
If you dont like it you can get on with it, I said,
Po s’të pëlqeu, mund ta shtysh me të, thashë.
Others can pick and choose if you can’t.
Po s’munde, do ta zgjedhin të tjera.
But if Albert makes off , it wont be for lack of telling.
Por, po ia mbathi Alberti, mos thuaj se s’të thashë.
You ought to be ashamed, I said, to look so antique.
Duhet të të vĳ ë turp, thashë, dukesh si gjyshe.
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The third woman is even more surprising than the fi rst two. She seems really upset, but 
allows a man to att ack. She does not resist, but neither likes it (Verses 236-242). Compare:

The meal is ended, she is bored and tired,
Gjella ka mbaruar, ajo është e mërzitur and e lodhur,
Endeavours to engage her in caresses
Mundohet ta ndjellë me përkëandlje
Which still are unreproved, if undesired.
Që ende janë të paqortueshme, në mos të padëshiruara;
Flushed and decided, he assaults at once;
I përndezur and i vendosur, sulet sa hap e mbyll sytë;
Exploring hands encounter no defence;
Duart kërkimtare nuk hasin përballje;
His vanity requires no response,
Kotësia e tĳ  nuk kërkon përgjigje,
And makes a welcome of indiff erence.
Veç ft ohtas pritet me mirëseardhje.

Through comparison of the source text and the translated text, the reader reaches 
the end of the poem revealing that everything is sad and dead. People of "The Waste 
Land" miss things of the past or completed, which can neither be re-run, or undone. 
They are indiff erent to what happens to them. Images and seasons are dark and 
cruel. This is a powerful poem to read because of the extraordinary imagination 
and dead things. But it is clear that all the characters in it, regardless of gender, are 
miserable, for only and entirely diff erent reasons.

Conclusion

Throughout this work it can be seen that the poem can serve as a window to the 
modern literature. Many critics have observed that this work is the model of modern 
poetry while there are other critics claiming that it is the beginning of modern 
literature. The masterpiece “The Waste Land” is characterized of themes and as such 
compromises the modern themes that have the impression of the modern age. It is 
worthy emphasizing that translation of a poem does not create the same eff ects as 
caused by the reader of the original poems and the translated version oft en lead the 
readers to fi nd ambiguity. To achieve a very good translation it is necessary to be 
acquainted with all the existing strategies proposed by diff erent scholars regarding 
translation of poetry. 

References

Komissarov, V.N. (1991). Language and Culture in Translation: Competitors or Collaborators? 
[Electronic version]. TTR : traduction, terminologie, rédaction, 4, (1) p. 33-47. Retrieved from 
htt p://id.erudit.org/iderudit/037080ar
Newmark, P (1981). Approaches to translation.
Jakobson, R (1959). On linguistic aspects of translation. In L. Venuti (Ed), (2000), PP. 113- 118. 
Miremadi, S.A (1995). Theories of translation and interpretation. 
Hatim, B. & Mason, I. (1997) The Translator as Communicator. [Electronic version]. London: 
Routledge.
Toury, Gideon. 1980a. In Search of a Theory of Translation.
Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University.



26 

Albanian MAPs Sector development with focus on international trade

Merita Gecaj
Agency for Agriculture and Rural Development,

and PhD candidate at Agricultural University of Tirana, Albania,

Abstract

Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) is a major agro-forestry business in Albania in terms 
of international trade. More than 95% of total MAPs collected are exported. Exports of MAPs 
account for 18% of agricultural exports and 1.1% of total exports. Trade statistics show that 
Albania is an important supplier of raw materials and half fi nished products for many EU 
and US industries in diff erent fi elds (food and beverage industry, healthcare, cosmetics & 
perfumes, additives etc.); 2/3 of sage imported by USA in 2014 come from Albanian supply. 
Since 2000, Albanian exports have been increasing (in quantity and value) and, in 2013 they 
scored 9,330 Ton (or almost twice as high compared to late 2000’, namely 2009), while in 
value it reached almost 20 Million EUR (almost 1/3 increase for the same reference period). 
The objective of this paper is to provide insight into Albanian MAPs sector with focus 
on international trade, based on extensive analysis of secondary data including various 
international trade databases. 

Key words: MAP Sector, international trade, development.

Introduction

Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) is a major agro-forestry business in Albania, 
especially in terms of international trade. More than 95% of total MAPs collected 
are exported. MAPs sector is a good performer in a growing MAPs world market 
- annual growth of MAPs world imports. Trade statistics show that Albania is an 
important supplier of raw materials and half fi nished products for many EU and US 
industries in diff erent fi elds (food and beverage industry, healthcare, cosmetics & 
perfumes, additives etc.); 2/3 of sage imported by USA in 2014 come from Albanian 
supply (USDA, 2014).
Exports of MAPs account for 18% of agricultural exports and 1.1% of total exports. 
In comparison, the domestic market is much more limited. MAPs are widely used by 
individuals for culinary purposes, preparation of herbal teas or traditional medicine; 
the processing of MAPs for the local market is small and limited to the packaging 
of some herbal tea and to the small scale extraction of essential oils. No production 
of detergents, cosmetics or industrial medicines based on MAPs has been recorded.
Estimates of people involved in the sector, according to previous studies, range 
between 75,000  and 100,000, making MAPs production the most important forestry 
sub-sector in terms of involvement of members of mountainous areas communities. 
Revenues from MAPs collection is estimated to account for 17% of the northern 
Albania households’ income; while cultivation of MAPs has become the main 
source of income for thousands of households especially in Malesi e Madhe (region 
of Shkoder). More recent data support that income from MAPs harvesting and 
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cultivation in Northern Albania (Malesia e Madhe, Kukes and Diber) amounts to 
35%. It becomes obvious that cultivation of MAPs represents a major income source 
for mountainous and disadvantaged areas.  MAPs are the main source of income for 
the poorest segments of population in the inner and mountainous areas.

1. Methodology

The MAPs sector analysis is based on review of existing secondary data (statistics, 
reports, and other literature) and on primary data collected through interviews with 
value chain operators; and other relevant survey data. There are no available statistics 
about the domestic production. MAPs production statistics are not included in past 
and current agriculture information systems or data collections. For the production 
(e.g. cultivated areas, quantities of production for wild versus cultivated MAPs for 
selected MAPs) we relied on previous studies review, interviews with value chain 
actors (eg. experts, institutions such as ATTC of Shkodra, Regional Agriculture 
Directorate), traders, as well as a focus group organized with value chain stakeholders 
in April 2014. Given that most MAPs are exported the paper is based on information 
from the international trade, making descriptive analyses. 

2. Results and discussion

2.1 The importance of the sector of  medicinal and aromatic plants in albanian 
rural economy and social signifi cance.
Medicinal and Aromatic Plant Sector (BMA), is an important agro-forestry activity in 
Albania, especially in terms of international trade. maMAP sector is the best growing 
performer in world market. Trade statistics show that Albania is an important 
supplier of the world market for some species; in 2014, 2/3 of sage imported from 
the US comes from Albania. MAP also provide employment opportunities and 
good income for families in mountainous areas. BMA exports account for 18% of 
agricultural exports and 1.1% of total exports.

2.2 Domestic market
MAP domestic market is small, only two processing companies sell labeled product. 
These companies sell their products through three main alternatives, pharmacies, 
supermarkets, bars and restaurants. Processors in the domestic market do not sell 
more than 70 tons per year, medicinal and aromatic plants. It is estimated that MAP 
sales in the domestic market does not exceed more than 5% of total sales from this 
product. Traditionally the main demand in the domestic market has been to the 
mountain tea, oregano and Rosemary. Mountain tea is directly required from the 
customer, oregano and rosemary is required by processors of meat products and 
restaurants.

2.3 Global market 
The main markets of MAP are pharmaceutical, cosmetic and food market. The largest 
group of users is in the food industry. The USA market is the largest buyer of MAP, 
and most amount purchased sage is used in the food industry. It is expected that the 
use of natural ingredients in pharmaceutical products will increase. A major trend 
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taking place in the global trade in natural ingredients, is moving further processing 
of vegetable raw materials from Western countries to developing countries. The 
main reason is to reduce costs while increasing competitive advantage. 

3.4  Albanian exports of map

Albania is traditionally a main exporter of dried plants, which are mostly treated 
and re-packaged abroad and used in the food industry. Some of them are used for 
essential oils. Albania is the exporter of a wide range of products, and it is known for 
export of sage, oregano, thyme. Sage accounts for half of the value of total exports. 
The USA is the most important market for Albanian sage, where Albania is the largest 
international supplier. The main markets are Germany and the United States, which 
absorb more than half of total exports of MAP. Other important markets are Turkey, 
Italy and France. The largest amount of MAP products imported from European 
countries and Turkey, are reprocessed and re-exported.

Figure 1, Structure of MAPs exports, refering to the countries, year 2004-20013.

Source :UNSTAT
An important characteristic of the Albanian production is that exports mainly 
consist of wild MAP, when properly selected and dried, have a higher value in the 
market. Wild MAP have highest value of essential oils, as well as a wider range of 
micronutrients, compared with cultivated MAP.
Figure 2, The structure of exports referring to the countries in 2015
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Source: UNSTAT
The data in fi gure 2, show it is clear that in 2015, Germany occupies the highest 
percentage of MAP, it accounts 36% of total exports to all countries. Followed by the 
USA with the total value 27% of exports for 2015.

1.5  Exports To USA
Figure 3, The evolution of USA imports, for sage, from Albania and other 

countries.
 

Source: USDA
Albania is the main supplier to the USA market with sage. In 2013, it constituted 
72% of total USA exports of sage, calculated in valueit  reaches $ 10 mln. In 2014, the 
fi gures show that USA imports from Albania 95% sage.

Figure 4, The evolution of USA imports, for sage, from Albania 2012-2016

Source: USDA
Figure 4,  shows an increase demand for sage from 2012-2016.
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Figure 5, The evolution of USA imports, for sage, from Albania 2012-2016.

Source: USDA
If we compare fi gure 4-5 (quality and total value), the quantity of imported sage 
from Albanaia has increased, but the total values has decreased from 2015-2016. 
That means lower price is aplicable to MAP imported from Albania. At this point we 
evidence that fact of law quality, MAP have some disadvantages, this is shows even  
in the results of studies on international trade and exports.

1.6  Exports to Europe

The trend of Albanian exports varies in diff erent countries of the European Union 
until now the German market is the most important, while exports to Italy and 
France are almost equivalent, France is becoming more important to use MAP 
in processing and Italy for the use of the MAP in food industry and medicine. 
The most detailed data are for MAP used for processing. In recent years, in this 
sub-sector MAP exports to EU countries has increased in quantity and value.
Macedonia is also a strong competitor in this sub-sector, but in comparison with 
Albania and Turkey still considerably far behind. 

Figure 4:  MAPs export for processing from Albania to EU countries (Mt)

Source: EUROSTAT
More than ½ of MAP is exported to Germany, followed by France and Italy.  
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Recomendations 

- Referring to the results of studies on international trade and exports, USA imports 
from Albania, 95% of MAPs, mainly sage, but the quality assessment indicates 
that MAP have some disadvantages. In this context, it is recommended that the 
government can and should take specifi c measures, addressing the specifi c needs 
of industry in this sector, and to protect and defend high-quality natural MAPs, 
which are fundamental to Albania.

- Also it is continuous need to improve the collection and processing of wild 
medicinal and aromatic plants, it can be combined giving a support to purchase 
drying equipment, combined with an informative and awareness program.

- A signifi cant part of the MAP imported from European countries and Turkey, 
is re-processed and re-exported. In order to save the name and reputation of 
Albania on this product, it should be consider sett ing strong standards and 
practical example to set a minimum standard for export of essence of sage oil.

- There are very few sources of information available in Albania, to growers, 
collectors, processors or exporters of MAPs. Processors and exporters need 
to bett er understand the target market and how to create a strong and lasting 
relationships with their customers, which will lead to an increase in long-
term stable income in the value chain. Also it is essential the knowledge on 
development of global market for MAPs. Taking this information, growers can 
take right decisions about what to grow or invest. In this context, it is recommend 
a regulatory mechanism that follow market information to stakeholders, on  
MAPs in Albania.
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Introduction

In general, education, and the higher education sector play a signifi cant role in any capacity 
building strategy. The ultimate goal of national capacity development strategy is to achieve 
progress and development, inter alia by becoming a developed high-income economy. 
According to their natural assets and constraints, to their already existing capacities, to their 
possible competitive advantages, and to their priorities, countries need develop diff ering 
national development strategies. National development strategies build on a variety of 
complementary sectoral capacity development strategies. A country may need and want to 
develop capacity in education, in trade, in health, in engineering, in agriculture, etc., each 
sector contributing to growth and to its development goals in a diff erent manner. 
This article presents a summary of the E-Learning is gaining signifi cant interest in distance 
education, including reforming political, social and economical developing in Albanian 
government reforms and other. It also get a special importance in terms of exchanges of 
experiences between diff erent institutions within and outside the country. Despite the distance 
people already have the opportunity to learn from others, or used in any other time and place 
that they are. These advantages are powered by technological developments, developments 
that require a generation as qualifi ed to be adopted in time with the rapid technologic 
evolutions. The advantages of using e-learning are related to the degree of qualifi cation of the 
generation which live in an era of rapid technological change. Albania’s decentralization laws 
have begun to yield local governments that function independently of the central government, 
but authority remains overwhelmingly concentrated in the central government, while local 
service coverage is still spott y and weak. USAID seeks to consolidate decentralization by 
helping cities design sustainable management plans that yield higher quality services and by 
helping policymakers at all levels harmonize decentralization laws and regulations. 

1.1 The infl uences of E-learning in new methodology organisation

The emergence of new forms of cross-border education and the establishment 
of capacity building approaches towards this type of provision are a recent 
phenomenon. Consequently, litt le empirical data exist to evaluate its eff ectiveness 
as an economic development tool. However, considering the growing scale of cross-
border education, it seems appropriate to examine the impact of these activities in 
a capacity development context based on available indicators and the theoretical 
perspectives vis-à-vis this approach to development. 
2. Tertiary education has become increasingly international in the past decade as more 
and more students choose to study abroad, enrol in foreign educational programmes 
in their home country, or simply use the Internet to take courses off ered by institutions 
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in other countries. Students going abroad to study have traditionally constituted the 
most common form of cross-border higher education. In the last decade, however, 
new types of cross-border post-secondary education have emerged. Cross-border 
education does not only include international student mobility, but also the mobility 
of educational programmes and institutions across borders. 
3. Cross-border tertiary education refers to situations where students, teachers, 
programmes, institutions/providers or course materials cross national borders. It 
can take several forms, such as students (and teachers) travelling to study (teach) 
in foreign countries, educational institutions partnering with foreign institutions to 
off er joint educational programmes or degrees, educational institutions operating 
abroad, and educational courses being supplied across borders through e-learning 
or distance learning (Knight, 2003, 2005; OECD, 2004a). 
All forms of cross-border education are currently delivered under a variety of 
contractual arrangements: development aid, not-for-profi t partnerships, and, 
increasingly, trade 
(OECD, 2004a). Technical assistance is provided throughout the country to increase 
the fi scal autonomy and administrative capacity of local governments. With regional 
offi  ces in four Albanian cities, USAID and its partners can work directly with local 
governments through targeted training and technical assistance aimed at improving 
local service delivery based on priorities and budgets developed in response to local 
preferences. The project focuses on improvement of such essential services as water 
and wastewater facilities, garbage collection and disposal, street cleaning, educational 
facilities and roads. It also seeks to reduce corruption and increase opportunities for 
citizen participation in local governance.

1.2 SWOT Analysis and its concept, general steps and strategic projects

We identify the opportunities and threats, strengths and weaknesses, and their impact 
on the choice of strategic alternatives are summarized SWOT analysis below. 1. The 
strategic alternatives. In the SWOT analysis by powers, weaknesses, opportunities and 
threats for the study of internal and external context were identifi ed four strategies 
are: 1.Strategy of market entry and growth • Strategy strategic alliances • Strategy 
of the outsourcing of some services.•Strategy and alliances of "outsourcing" of some 
services. 
The strategies described above were the results of the SWOT analysis. But among the 
strategies mentioned above as the best strategy taking into account the environmental 
opportunities and threats external and internal potential and highlighted during the 
analysis it is estimated: While outsourcing observed is more acceptable and more 
accessible, such as through outsourcing organization creates the possibility of using 
the services, which can`t perform bett er than others or could not be performed.

1.3 The entry strategy and educational school growth

A fi nal approach to the internationalisation of higher education, more prevalent in 
emerging economies, is the capacity building approach. This perspective is that of 
an importing country, which perceives cross-border education as a means to cater 
for unmet demand as well as to assist in building the capacity of high quality higher 
education. This rationale is also present in the mutual understanding approach and 
hence found in all countries, but it has greater signifi cance in countries, where the 
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higher education system does not meet domestic demand, both in terms of quantity 
or quality. 
Source: www.oecd.org/document/ Accessed 28 February 2005. 5 
South-East countries support imports of cross-border education services for 
capacity-building purposes. Such countries have policies to encourage students to 
study abroad as well as att racting foreign providers to off er courses on their soil. 
Malaysia provides extensive scholarships for postgraduate study or training of 
teachers, academics and civil servants, mainly in the United Kingdom and Australia. 
The country has also established offi  ces abroad to assist students studying outside 
Malaysia. Thailand provides scholarships for students and employees in the public 
sector. Students educated abroad are expected to help build domestic capacity in 
higher education when they return. 
However, given the costs, the number of scholarship programmes is limited and 
successful capacity building is also dependent on foreign programmes and institution 
mobility. Indonesia, Malaysia, Singapore, Hong Kong China, Vietnam and China 
encourage foreign academics, programmes and institutions to off er their services 
in their countries. Policy statements from several countries mention the potential 
for programme and institution mobility to contribute to capacity building. China 
has stated that it aims to “att ract high-quality educational resources from overseas” 
and to “introduce globally advanced curriculum and teaching materials which are 
in urgent need in China”. 
Indonesia a framework for locally based co-operation with foreign universities to 
“improve and enhance the performance of higher education” and to “maintain, 
develop, empower and expand science, technology and/or arts” has been 
implemented (New China News Agency, 2003). 
Normally the choice of alternatives can`t be considered easy, because if he makes 
reference to the SWOT analysis, note that for each alternative is found threats and 
weaknesses. 
But in choosing this alternative strategy is thought achievement of 
the mission, the external environment and is adapted activity cycle of 
e-learning, in which they have considered the business cycle of preparing 
to enter the business of e-learning, and thinking about market growth. 
Another reason for the choice of entry and growth strategy in the market, compared 
to others strategies, which calls for the alliance without gett ing into a market is not 
an easy process. Once that others can look to slice alliances entered into a new and 
unfamiliar business.  

2.  Literature Review and Hypotheses

2.1 Research Goal
The implementation of the strategy involves all the working groups in planning, 
designing, conducting product or service, development, evaluation and marketing. 
The implementation of the strategy is the process where you include all groups 
working in the management supervisory in the accomplishment of its mission. If 
during the process of implementing the strategy, the strategy chosen are not able 
to overcome the diffi  culties arising from the external or internal shortcomings 
in the company then the company can change the strategy, choosing one of the 
alternative scenarios defi ned in a strategic SWOT analysis carried out above to 
overcome diffi  culties and facilitate the work of all groups to achieve their goals in 
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fulfi lling the mission. The hypothesis that the knowledge learned will be applied:
H1. Oft en e-learning is used not only to obtain knowledge rather than to provide competency 
(knowledge and apply that change the behaviour of labour), which can be diffi  cult to 
win. It’s very important to reach those who take lessons, be motivated to apply them. 
The fact that e-learning is available does not mean that it will be used. There are 
many reasons why it can not happen: poor content, poor implementation plan, the 
discrepancies between students and business needs, lack of management support, 
poorly integrated components, lack of time or place for the training, lack of or 
ineff ective marketing, the failure of values   in organizational training, learning, but 
we have included this concept, diff erent meanings, referring to the electronics 
companies in all markets. 
H2. The belief that the implementation of e-learning will be suffi  cient to use 
However, education has a unique privilege as a built-in feature of any capacity 
development strategy. Whatever the sector, capacity building relies on the 
strengthening of individual capacity through training and learning, in order to raise 
the domestic stock of human capital in a specifi c fi eld. This can be done by sett ing up 
specifi c educational programmes in the formal education system or by other forms 
of learning. 
Although some of the necessary skills would typically be acquired on-the-job or 
through learning-by-doing, developing countries characterised by less effi  cient 
organisations of work or by obsolete technologies might need to rely more on formal 
vocational education and training. What level of education (primary, secondary or 
tertiary) is required to achieve this goal depends on the kind of competence to be 
built. Post-secondary education, including degree-granting tertiary education, is 
certainly important for developing capacity in some fi elds. 
Project provides support for legislative initiatives and local government activities that 
advance the decentralization process and increase the control of local government by 
local constituents, thus decreasing the control of central authorities. Despite some 
improvement in its ranking, Albania still trails most other countries in the region in 
the World Economic Forum global competitiveness index for 2009.
H 3 Local governments receive intensive training in the ability to respond to increased citizen 
involvement in governance issues in the spirit of a sustainable democracy.
Once an overall strategy for capacity building in education is in place, as part of a 
national capacity building strategy, countries should examine how tertiary (and more 
broadly post-secondary) education fi ts into this. A subsequent question concerns 
whether cross-border tertiary education could play a role in this strategy, and, if so, 
which. 
In order to reach a decision on this matt er, governments should examine a range of 
issues and clarify their objectives according to the local context: 
1. Which objectives might cross-border education be able to address? 
2. Would certain types of cross-border education be more suitable for the achievement of these 
objectives? 
3. Are some contractual arrangements for the delivery of cross-border education more eff ective 
than others? 
4. Which policies can maximize the benefi ts of cross-border education and minimize (possible) 
risks? 
Which are feasible in the local context? 



36 

This paper does not off er defi nitive answers to all those questions, as these issues 
are closely connected to the local context of each country. Possible answers will be 
explored and an att empt to illustrate the mechanisms that may link cross-border 
education to capacity building will be made. 
In the following section the concept of capacity building will be defi ned. It will be 
argued that the term refers to principles whose validity goes beyond a development 
assistance context. 
The opportunities and challenges of cross-border tertiary education for capacity 
building in tertiary education will also be examined in this section. Section 3 argues 
that education, including tertiary education, has a privilege over other sectors 
because it is crucial to any sectored capacity building strategy.
 The fi nal section concludes by arguing that it would be benefi cial for developing 
countries to develop a conscious and proactive strategy for cross-border education, 
whatever form this strategy may take.
 The program has been successful in ensuring that decentralization issues are 
discussed and debated among all stakeholders before a consensus is reached on 
what steps to take next. Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) are 
the driving force for Albania’s economic growth and job creation. They account for 
99.5% of private enterprises and about 75% of total employment in non-agricultural 
sectors.  
However, the development of MSMEs has been hindered by their weak competitive 
capacity, their limited access to commercial credit and the unfavorable business 
environment caused by unfair competition, and inconsistent application of fi scal 
laws and regulations. In addition, poor infrastructure (energy, communication, and 
transportation), disputable property ownership, and weak rule of law discourage 
domestic and foreign investments. 

3 Introduction of Service Improvement Action plans SIAP

Albanian government improved the quality and coverage of major city services 
including street repair, sidewalk maintenance, garbage collection and disposal, and 
green space maintenance in 23 municipalities through the introduction of Service 
Improvement Action Plans (SIAP) and other management best practices. E-learning 
helped local governments assume the function bringing primary and secondary 
school facilities up to standards of safety and health, education and universities 
structures. 
E-learning monitored and benchmarked this performance through the use of an 
annual local governance survey. The Government of Albania has adopted a national 
strategy for social and economic development with poverty eradication as the key: 
long term goal. In this strategy it is concluded that:”local governments are one of the 
most interested and important actors for the identifi cation of problems, the adoption 
of appropriate solutions, and the implementation of the strategy.”

3.1 The Albanian government and the responsibility in education level
Together with Parliament, the Government shoulders the overall responsibility for 
the formulation of development strategy and sector goals. However, in the process 
leading to formal decisions on policy documents and new laws, a number of actors 
are involved. Representatives of not only political parties but also associations of 
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communes and municipalities, chambers of commerce and other associations 
representing the business community, researchers and other academics as well as 
independent experts and NGOs are consulted, as are international development 
agencies.

3.2 Albanian economic and macroeconomic stability, universities and schools
The importance of education and higher education can be quickly highlighted with 
one example: trade capacity building. Trade capacity building encompasses several 
distinct and complementary activities: developing the domestic capacity for the 
design and implementation of a coherent trade strategy; developing the capacity of 
domestic fi rms and others to engage in international trade; enhancing the collection, 
dissemination and analysis of trade-related information; developing the capacity 
to understand and negotiate trade agreements and to enter the multilateral trading 
system (Source:  OECD, 2001, for more details). 
Before the eff ects of the global economic and fi nancial crisis intensifi ed in the last 
quarter of 2008, Albania had enjoyed an average annual GDP growth rate of 6.0%, 
thanks to continued macroeconomic stability and strong migrant remitt ances.GDP 
per capita increased by 15.5%, from $3,429 in 2007 to $3,963 in 2008. However, the 
global crisis caused an economic downturn in early 2009, reducing Albania’s GDP 
growth rate to about 0.7%.The economy is expected to start improving in the latt er 
part of 2009. Still, Albania remains one of the poorest countries in Europe and its 
per capita income is among the lowest in the Balkan region. High unemployment, 
low foreign direct investment (FDI), and a widening trade defi cit are all causes for 
concern.

4.  Methodology and Research Goal

Why invest and develop capacity in tertiary education? Oft en aff ected by severe fi scal 
and budgetary constraints, developing countries face diffi  cult priority choices in the 
design of their national and sectored capacity building strategies. Before considering 
the possible role of cross-border provision to build capacity in tertiary (or, more 
broadly, post-secondary) education, they must fi rst consider what role tertiary 
education should have in their education capacity building strategy 
In this survey we aim to identify the mediating eff ect of strategic developing of 
economical system in Albania on the relationship between Albanian government 
relations and institutions, economical performance, politics reforming of Ministry 
of Economy, Education, Universities. To test the propositions, a fi eld survey using 
questionnaires will be conducted. The survey of this study will be conducted on 
middle and senior innovations in Albanian administrative reforming system. Data 
obtained from questionnaires will be analyzed through the health statistical packet 
program and three proposed relations will be tested through regression analyses.  

Conclusions and Recommendations 

Student and staff  mobility is an eff ective way to build capacity in tertiary education 
at the individual level. Students and academics can access bett er quality courses 
and research facilities abroad and return with enhanced skills and experience. 
Encouraging and supporting domestic students to study abroad is arguably the best 
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way to get a well-trained international workforce, which can improve the quality and 
quantity of human resources in the economy as well as in the domestic education 
sector. This is true for faculty too, who would be able to access international academic 
network, in which many developing countries have litt le involvement, although it 
is growing (Source; Vincent-Lancrin, 2006). Moreover, mobility facilitates a cultural 
experience, which may broaden the staff  member’s perspective on his/her home 
country, especially at the society level and it may lead to bett er linguistic abilities 
compared to other types of cross-border education. Finally, mobility is more likely 
to lead to the establishment of an international network of the academic elite relying 
on personal ties between professionals. In principle, there seems to be plenty of 
arguments supporting the development of student and academic mobility. Similar 
reasons explain why many developing countries have a strong interest in the world 
wide facilitation of the temporary mobility of persons to supply services. (Source;  
OECD 2004). 
All of these activities involve education, understood as teaching, learning and 
acquiring new skills. Some of this learning may best occur via learning by doing, 
although formal trainings and education might also contribute helpfully: this 
is for example the case for the actual participation in international trade or for 
negotiating trade agreements. Some of these activities, like the analysis of trade-
related information or the design of a coherent trade strategy, can defi nitely gain 
from academic and research institutions, 
 Moreover, cross-border education is a very eff ective and widely used means to 
help developing countries build capacity, especially via the training of a handful 
of indigenous civil servants and lead stakeholders that are meant to train or teach 
others in their country: external technical assistance is currently the most widely 
used form of development-oriented cross-border education. The growth of formal 
cross-border education may signifi cantly complement this limited eff ort, for example 
(in the case of trade) with foreign business administration, international relations or 
international economics programmers as far as general education is concerned, but 
also with other related vocational and training programmers. 
As education has been recognized as a human right by the international community 
and “basic education for all” is one of the internationally agreed Millennium 
Development Goals, the importance of education for development hardly needs 
discussion. Education is widely seen as a good in itself and one of the “primary 
goods” all people are entitled to in democratic societies. Understood as a road to 
freedom, development policies can certainly not neglect education and treat it as 
a luxury in the context of developing countries as it enhances people’s “personal 
capabilities” which are seen as fundamental objective of development (Source: Sen, 
2001; Williams, 1982). A host of basic ethical, humanistic and political reasons justify 
investment in education in all countries in the world 
1. Tertiary education is also important in an education capacity building strategy 
because it supports the primary and secondary levels of education. 
2. The training of teachers and school principals, the curriculum design and reform, 
the educational research and innovation, are primarily the responsibility of tertiary 
education.
3. A strong tertiary education is thus necessary for quality primary and secondary 
education sectors.
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For developing countries cross-border post-secondary education can be seen to have 
the potential to rapidly improve access to post-secondary education for domestic 
students. In order to provide education (and, more generally, human resources) 
a country must have human resources at its disposal. The less human resources a 
country has, the less it is able to produce new human resources. 
This equally applies to tertiary education: the fewer people with tertiary educational 
qualifi cations, the less a country is able to raise participation in tertiary education. 
Even with adequate fi nancial resources, developing countries with a low percentage 
of tertiary education graduates may fi nd they are unable to develop their tertiary 
education system as quickly as required in order to catch up with developed 
countries. Such countries can use cross-border tertiary education to train their 
population for the labour market as well as the domestic tertiary education system, 
which as a consequence could develop more rapidly.
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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. 
Padyshim që këto risi të reja kanë ndikuar edhe në zhvillimin e kurrikulës shkollore. Si pasojë 
e zhvillimeve të shpejta të mësipërme dhe përqasjes me vendet e BE, këto vitet e fundit lindi 
një  çështje e rëndësishme e sistemit arsimor siç është reformimi i kurrikulës, përfshirë të 
gjithë sistemin arsimor. Ndryshimet, shfaqën nevoja të reja, marrëdhënie të reja në shoqëri 
dhe në tregun e punës, risi teknologjike, aspirata të reja njerëzore, strategji të reja njerëzore 
etj. Dhe padyshim këtyre ndryshimeve, arsimi duhet t’u përgjigjet me ritme të shpejta, me 
zhvillime të brendshme cilësore dhe sasiore, për t’u krĳ uar nxënësve mundësi për njohuri 
të reja, shkathtësi, vlera dhe qëndrime të përshtatshme, sistematike, koherente dhe në 
zhvillim të përhershëm. Si pasojë e tyre bëhet dhe reformimi i kurrikulës, e cila zhvillohet 
nga një kurrikul me objektiva, në një kurrikul me kompetenca. Në përfundim të sistemit 
parauniversitar nxënësi zotëron 7 kompetencat kyç, që e përgatisin atë për sfi dat e jetës. Kjo 
kurrikul është më elastike për të konceptuar  programet arsimore për nxënien sipas nevojave 
të nxënësve , përmes qasjeve pedagogjike dhe procedurave të reja të vlerësimit.  Kompetenca 
shoqërohet gjithmonë me situatën, familjen e situatave dhe kontekstin ku ato vendosen. Në 
tërësinë e risive të saj një risi tjetër është roli i ri që merr mësuesi në ndërtimin e situatave të 
mësimdhënies, ku ai nuk është thjesht një përçues njohurish, por ndërtues i tyre. 

Fjalë kyçe: Currikul, Currikul reformation, Inovation, Learning situation, Teaching. 

1.1 Kalimi nga kurrikul me objektiva, në atë me kompetenca

Kurrikula është një sistem i përbërë nga disa elemente me synime arsimore që, të 
lidhura mes tyre, mundësojnë të orientohet dhe të funksionojë sistemi arsimor, 
nëpërmjet planeve arsimore dhe administrative. Këto vitet e fundit ndryshimet e 
shpejta shoqërore dhe teknologjike, sollën si domosdoshmëri nevojën për ndryshime 
kurrikulare që synojnë kompetencat, të cilat rishfaqen gjithnjë e më shpesh si 
domosdoshmëri në fushën e politikave arsimore dhe praktikën shkollore, ndaj 
përbën thelbin e reformave arsimore, në përgjithësi dhe atyre kurrikulare, në veçanti. 
Në zbatimin e kësaj kurrikule sistemi arsimor kaloi nga kurrikulë me objektiva, në  
kurrikul me kompetenca. Kompetenca është harmonizim i njohurive, shkathtësive, 
vlerave dhe qëndrimeve për t’i trajtuar plotësisht situatat e kontekstit.
Zhvillimet e sipërpërmendura dhe nevojat për ndryshime arsimore e bënë të qartë  
domosdoshmërinë për të nxënë gjatë gjithë jetës. Qytetarëve të shoqërisë së dĳ es u 
nevojitet të zhvillojnë njohuritë, shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet vetjake, shoqërore 
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dhe ato që lidhen me botën e punës dhe tregun e lirë. Sistemi parauniversitar duhet t’i 
mundësojë çdo nxënësi zotërimin e kompetencave kyçe, të cilat janë të domosdoshme 
dhe të nevojshme për punën dhe jetën. Ai krĳ on kushte dhe mundësi që nxënësit: 
të ndërtojnë dhe të jenë aktivë në shoqëri, të zhvillohen në mënyrë të pavarur e të 
gjithanshme, të kontribuojnë në ndërtimin dhe mirëqenien vetjake dhe të shoqërisë 
shqiptare dhe të përballen me sfi dat e jetës.
    Pra, institucionet arsimore të çdo niveli qofshin, kanë një detyrë shumë të 
rëndësishme në lidhje me arsmimin, edukimin e brezit të ri, përgatitjen e tĳ  për t’u 
përballur me sfi dat jetësore. Për të realizuar këtë qëllim kurrikula e re në sistemin 
arsimor zhvillon 7 kompetenca kyçe dhe në përfundim të ciklit parauniversitar 
nxënësi është competent për kompetencat e mëposhtme. 

1.2 Kompetencat kyçe në sistemin parauniversitar

1-Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
Kjo kompetencë i aft ëson nxënësit të zhvillojnë personalitetin, të nxënë dhe të marrin 
pjesë aktive në shoqëri. Ata kuptojnë mesazhet që u drejtohen dhe të shprehen në 
mënyrë të përshtatshme me anë të gjuhëve, simboleve, shenjave, kodeve dhe formave 
artistike. Për t’u bërë komunikues efektivë, nxënësit ndihmohen që të shfrytëzojnë 
në mënyrë të pavarur, kritike dhe krĳ uese mjetet dhe mundësitë e komunikimit.

2 -  Kompetenca e të menduarit
Duke patur parasysh kompleksitetin e shoqërisë dhe ekonomisë së sotme, të bazuar 
në dĳ e, kjo kompetencë është kompetencë thelbësorë e shek. XXI, që ka të bëjë me 
menaxhimin e dĳ es. Në këtë kohë marrja dhe përpunimi i njohurive në mënyrë të 
pavarur, krĳ uese dhe me përgjegjësi është shumë e rëndësishme për të nxënë dhe për 
të marrë vendime dhe për të zgjidhur probleme.

3 - Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
Kjo kompetencë është shumë e rëndësishme, sepse në shkollë nxënësit fi tojnë njohuri, 
shprehi, vlera, qëndrime, jo vetëm gjatë periudhës shkollore, por ata janë të aft ë për 
t’u arsimuar dhe përgatitur për të nxënë gjatë gjithë jetës. 

4 - Kompetenca për jetën sipërmarrjen dhe mjedisin
Kjo kompetencë i përgëtit nxënësit për të jetuar, për të punuar në një botë të ndërlikuar, 
në një ekonomi konkurruese globale. Kjo u mundëson nxënësve të orientohen drejt 
së ardhmes, të zhvillojnë shpirtin e sipërmarrjes dhe i ndërgjegjëson ata për rolin e 
tyre në mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

5 – Kompetenca personale
Për të zhvilluar kompetencën personale, shkollat përgatisin nxënësit të përfshihen 
në mënyrë efektive në jetën familjare, shoqërore dhe në punë. Me anë të kësaj 
kompetence nxënësit ndërgjegjësohen për veten, të kenë vetëbesim, të jenë të hapur 
dhe të kenë besim tek të tjerët.

6 – Kompetenca qytetare
Kjo kompetencë siguron që nxënësit të jenë në gjendje që të veprojnë si qytetarë të 
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përgjegjshëm dhe të  jetojnë së bashku në botën e sotme dhe të nesërme, duke marrë 
parasysh kontekstin e ngushtë dhe të gjerë. 

7 – Kompetenca digjitale
Kompetenca digjitale siguron dhe nënkupton përdorimin kritik dhe efektiv të TIK 
– ut në punë, gjatë komunikimit dhe kohës së lirë. Ajo mbështetet në shkathtësitë 
themelore të përdorimit të kompjuterit për të gjetur, prodhuar, krĳ uar, prezantuar 
dhe shkëmbyer informacion, si dhe për të bashkëpunuar në rrjetet informuese në 
internet.
Në përfundim të sistemit parauniversitar nxënësit janë kompetent për të shtata 
kompetencat e mësipërme. Ata zvillojnë aft ësitë, njohurite, vlerat, qëndrimet e tyre 
për të gjitha kompetencat kyçe. Por qëllimi i sistemit parauniversitar nuk është 
vetëm që nxënësit të jenë competentë për 7 kompetencat kyçe, por ata fi tojnë njohuri, 
shprehi, vlera , qëndrime edhe për kompetencat e fushës dhe lëndët e çdo fushe. 
Krahas kompetencave kyçe mësuesit e çdo lënde zhvillojnë dhe kompetencat e 
fushës. Në çdo temë mësuesi gërsheton kompetencat kyçe me ato të fushës.

1.3 Mësimdhënia/ nxënia  bazohet në situatat e të nxënit

Mësimdhënia e bazuar në situatën e të nxënit vendos situatën si udhërrëfyese 
të refl ektimeve kurrikulare dhe të nxënieve shkollore. Realizimi i situatës ka si 
qëllim zhvillimin e kompetencave nga nxënësit. Kjo qasje, e cila vendos situatat 
e kuptueshme në plan të parë dhe respekton logjikën e kompetencave “ u kthen 
krahët “ përfundimisht qasjeve konvencionale të programeve të studimit , si p.sh. 
ajo e organizimit me objektiva të përmbajtjeve disiplinore. Themeli ku mbështetet 
mësimdhënia janë situatat, përmbajtjet e kontekstualizuara, nxënësit që i kuptojnë, 
ndërtojnë veprimtaritë shkollore, nxënës që trajtojnë me kompetencë situatën. 
Situata e të nxëit nuk është qëllim më vete, por mjet në shërbim të zhvillimit të 
kompetencave nga nxënësit.
   Lave dhe Wenger (1991) argumentojnë se në mësimdhënien me situata të nxëni, 
të nxënit nuk duhet parë thjesht si një proces i transmetimit të njohurive abstrakte 
dhe të dekontekstualizuara nga një individ te një tjetër, por si një proces social gjatë 
të cilit njohuritë ndërtohen. Ata sugjerojnë se që të ndodhë kjo, të nxënit duhet të 
vendoset në një situatë me kontekst të vecantë dhe të zhvillohet brenda një mjedisi 
të vecantë social dhe fi zik. Të nxënit me situata i mundëson nxënësit të mësojnë 
nëpërmjet socializimit, vizualizimit dëgjimit, arsyetimit, refl ektimit dhe imitimit. Të 
nxënit fi llon kur ata përpiqen të zgjidhin probleme dhe të eksplorojnë situata të jetës 
reale për të gjetur përgjigjet e pyetjeve që kanë ose për të zgjidhur probleme. Të 
nxënit me situata përfshin pjesëmarrjen e nxënësve në detyra që janë të ngjashme me 
zbatimet në botën reale. Synimi i tĳ  është përmirësimi i të nxënit me anë të motivimit 
të nxënësve dhe krĳ imit të një konteksti të pasur të nxëni. Ai vë më shumë theksin 
tek konteksti dhe zbatimi i njohurive se sa te memorizimi i fakteve. Mësimdhënia 
vendoset në kontekste autentike që i ndihmon nxënësit të mësojnë nga përvoja reale 
dhe që transferohen lehtësisht. Nëse e vendosim nxënësin në një situatë të botës reale 
(kontekst autentik) ku të ndërveprojë me individë të tjerë, atëhere ai nxë (mëson). 
Ka raste kur mësuesit e shndërrojnë mjedisin e klasës në një mjedis ku nxënësit të 
ndjehen si në “shtëpi”, gjë që i ndihmon ata të ndjehen të lirë dhe të mësojnë lirshëm. 
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Është provuar që kjo metodë ka ndikim të ndjeshëm në aft ësitë e të nxënit. Përmes 
situatave të të nxënit, nxënësit janë në gjendje të zhvillojnë aft ësitë dhe t’i përdorin 
ato saktësisht. Nëpërmjet tyre nxënësit fi tojnë përvoja që i zbatojnë gjatë gjithë jetës. 
Në procesin e të nxënit me situata, mësuesi nuk shikohet si i vetmi ekspert në klasë. 
Roli i tĳ  shndërrohet nga “depozita” e dĳ eve në atë të lehtësuesit dhe udhëzuesit. 
Të nxënit me situata përfshin përdorimin në shkallë të lartë të teknologjisë, pasi ajo 
krĳ on mundësitë e zëvendësimit të demonstrimeve praktike.
    Për të planifi kuar një situatë të nxëni  mësuesi merr parasysh: 
1. Rezultatet e të nxënit (rezultatet e të nxënit të programit që realizohen nëpërmjet 
kësaj situate).
 2. Emërtimin e situatës (titulli i situatës). 
3. Përshkrimin kontekstual të situatës (përmbajtja e situatës në kontekstin e realizimit 
të rezultateve të të nxënit).
 4. Veprimet e kryera për trajtimin e situatës.
 5. Burimet (mjete, pajisje, burime të ndryshme, linqet e përdorura, njohuritë dhe 
aft ësitë paraprake të nxënësve).
 6. Vlerësimin (kur situata quhet e realizuar)

Shembull situte në lëndën e gjuhës shqipe

Tema mësimore: Drejtshkrimi i fj alëve që kanë zanoren “ e”në pozicione të 
ndryshme.
Situata e të nxënit: Lexoni tekstin” Një ditë në fshat”. Kjo temë mësimore ndërtohet 
mbi bazën e situatës së mësipërme. Nxënësit udhëzohen të lexojnë në heshtje tekstin 
në krye të mësimit “Një ditë në fshat”. Në tekst nx. do të nënvizojnë emrat, mbiemrat 
dhe foljet dhe të vendosin theksin mbi to.Më  pas u kërkohet të shkruajnë fj alët që 
kanë të theksuar zanoren e që ndiqet nga bashkëtingëlloret m, n, nj. Duke u bazuar 
në këtë situatë të nxëni, nxënësit i ndërtojnë vetë njohuritë e reja, duke evidentuar 
vetë fj alët që kanë zanoren e.
Pasi nxënësit evidentojnë fj alët e kërkuara, pyeten:
-Ç’lloj bashkëtingëlloresh janë m,n,nj? 
-Si i shqiptoni ju këto fj alë?
- Ka nga ju që i shqiptojnë fj alët e mësipërme me ë në vend të e- së?
-Cili është përdorimi i saktë i fj alëve kur e-ja është e theksuar dhe ndiqet nga 
bashkëtingëlloret m, n, nj?
-Po fj alët që janë të prejardhura prej tyre si duhet të shkruhen dhe të shqiptohen?( 
Liber mësuesi)
Jashtë kësaj situate të gjitha nocionet, si: theksi i fj alës, zanorja e e theksuar, pozicionet 
e ndryshme të zanore e, bashkëtingëlloret e tingullta, fj alët e prejardhura prej tyre, 
kishin pak kuptim 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. Meqenëse përdorin njohuritë që ndërtojnë, nxënësit arrĳ në të fi tojnë 
kuptimin në këto situata. Është ky qark që krĳ on dialektikën midis njohurive të vjetra 
dhe atyre që përshtaten ose ndërtohen në situatë. Pra,  temat mësimore mësuesi i 
ndërton bazuar në situatat e të nxënit dhe në këto situata njohuritë e nxënësve janë 
burim për të trajtuar situatat. Duke përdorur njohuritë e tyre të mëparshme në çdo 
situatë, nxënësve u dalin shumë pyetje, përgjigjen e të cilave e gjejnë vetë në situatën 
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e ndërtuar. Por ajo që duhet theksuar në ndërtimin e situatës   së nxënit është  qasja 
e situatave me situatat e jetës reale. Mësuesi i njeh  mirë nxënësit e tĳ , nevojat e tyre,  
njohuritë e përvetësuara, kështu që ai duhet të jetë i kujdesshëm  në ndërtimin e 
situatave . Brenda orës mësimore mësuesi përdor jo vetëm një situatë, por më shumë 
se një situatë , duke krĳ uar familje situatash. Kjo e bën më kompetent nxënësin për të 
zgjidhur  saktë, përballuar me sukses  situatat reale jetësore dhe për të fi tuar mbi to. 
Prandaj, mësimdhënia bazuar në situatat e të nxënit e bën nxënësin më kompetent, 
më vetëbesues në situatat jetësore.

1.4 Roli i ri i mësuesit si ndërtues i njohurive
Me reformimin e kurrikulës, pësuan një ristrukturim  shumë elemente të saj, si: 
programet mësimore, planifi kimi ditor, vlerësimi i nxënësve etj. Një qasje të re në 
kurrikulën me kompetenca merr dhe roli i mësuesit. Në kurrikulën me objektiva 
mësuesi ishte përçuesi i njohurive shkencore nga teksti tek nxënësi. Me anë të 
metodave efi kase dhe veprimtarive organizative në procesin e mësimdhënies ai 
përcillte njohuritë tek nxënësit. Ai është organizues, drejtues, udhëheqës, menaxhues, 
nxitës,udhëzues etj. 
     Mirëpo në kurrikulën e re roli i mësuesit, tashmë synon të ndryshojë nga ajo 
e përçuesit të njohurive në atë të ndërtuesit të njohurive, trajnerit, dhe krĳ uesit të 
mjediseve mësimore të ngjashme me ato të situatave reale.
Pra, në kurrikulën e re roli i ri i mësuesit është ai i ndërtuesit të njohurive të reja në 
mësimdhënie dhe nxënie.  Ai krĳ on situatat e të nxënit, të cilat ngjasojnë shumë me 
jetën reale. Mësuesi për  çdo temë mësimore duhet të planifi kojë, krĳ ojë  situatën 
e të nxënit, në të cilën do të bazohet për të ndërtuar njohuritë e reja të nxënësve të 
tĳ . Kështu që mësuesi duhet të jetë kompetent  nga ana shkencore për lëndën që ai 
jep, por ai duhet të jetë ideator, novator, krĳ ues i situatave të të nxënit, të cilat duhet 
t’i ndërtojë duke u mbështetur në njohuritë që nxënësit kanë, në aft ësitë e tyre, në 
nevojat jetësore që ato kanë.  
       Situatat e përzgjedhura nga mësuesi për temat mësimore janë një qasje e situatave 
të jetës reale në mësimdhënie. Qasja e situatave të jetës reale është e mundshme për 
të gjitha fushat dhe lëndët që përfshihen në programin mësimor dhe kurrikulën e 
sistemit parauniversitar. Sa më mirë të qasen situatat e të nxënit me jetën reale, aq 
më mirë zhvillohen kompetencat kyçe dhe ato të fushës, aq më mirë përgatitet nx. 
për situatat jetësorë që e presin nx. në të ardhmen. Pra zhvillimi i mësimit u referohet 
të gjitha aktiviteteve që mësuesit bëjnë dhe krĳ ojnë për të ndërtuar dĳ e dhe për të 
vlerësuar nxënësit nëse i kanë përvetësuar këto dĳ e. 

1.4  Risitë në vlrerësimin e nxënësve.
Vlerësimi i nxënësve është ndër komponentët më të rëndësishëm të kurrikulës me 
bazë kompetencat. Ky vlerësim, bazuar në rezultatet e të nxënit , përfshin gjykimin 
për arritjet e nx.( njohuri, shkathtësi, qëndrime)përkundrejt nivelit të arritjeve.
Mësuesi, në përputhje me parimet  themelore të vlerësimit, siguron përdorimin 
e të gjitha llojeve të vlerësimit, të cilat përcaktohen si të domosdoshme për të 
gjykuar në lidhje me arritjet e nxënësve, në funksion të mbështetjes së të nxënit dhe 
mësimdhënies.
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në këtë paketë dokumentash:
-Kornizën e vlerësimit të nxënësve për arsimin parauniversitar (MAS, Nr.5563, 
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dt,23.07.2015)
-Udhëzimet e MAS-it, nr.34, datë 11.09.2015”Për vlerësimin e nxënësve për kurrikulën 
me kompetenca në arsimin bazë”.
-Nivelet e arritjeve të nxënësve për vlerësimin e kompetencave, shkallët 3-4( klasat 
6-9)
-Formatet sugjeruese të evidencave për vlerësimin e vazhduar.
Bazuar në këtë paketë dokumentash vlerësimi për të nxënë i nxënësve kryhet 
nëpërmjet:

- Vlerësimit të vazhduar
- Vlerësimit me test /detyrë përmbledhëse
- Vlerësim të portofolit lëndor të nxënësit

Vlerësimi i vazhduar

Vlerësimi i vazhduar(Vv)  është vlerësim shumë i rëndësishëm dhe përbën 40% të 
notës vjetore të nxënësit. Për vlerësimin e vazhduar mësuesi bazohet në vëzhgimet 
dhe gjykimet e tĳ  mbi përgjigjet me gojë ose me me shkrim,punët me shkrim, punët 
në grup, diskutimet e mësuesit me nxënësit,vetëvlerësimin e nxënësit, vlerësimin e 
nxënësit nga nxënësi, pjesëmarrjen në aktivitete dhe debatet në klasë,vlerësimin e 
detyrave të shtëpisë apo të klasës,përgjatë një periudhe.
    Për këtë vlerësim mësuesi mban shënime në evidencë për çdo nxënës. Shënimet në 
evidencë mbahen me notë,simbole etj.,të shoqëruara me komente të, cilat i referohen 
niveleve të arritjes së së kompetencave. Shënimet në evidencë mund të mbahen me 
notë, simbole, të shoqëruara me komente të cilat i referohen niveleve të arritjes së 
kompetencave lëndore.  Ajo dorëzohet në drejtorinë e shkollës  në përfundim të 
periudhës dhe  ruhet deri në përfundim të vitit shkollor.

Vlerësimi me test ose me detyrë përmbledhëse

Edhe vlrësimi me test ose detyrë përmbledhëse është shumë i  rëndësishëm , pasi ai 
ndikon 40%  në notën vjetore lëndore të nx.
Ky vlerësim bëhet në përfundim të çdo periudhe tremujore, i cili ka për qëllim të 
matë nivelin e arritjeve të nxënësit për një grup të caktuar rezultatesh të nxëni .  
Testi  përmbledhës është test që përmban vetëm rezultatet e të nxënit ( njohuritë dhe 
shkathtësitë) kryesore të periudhës përkatëse. Koha e realizimit të testit  është 45 
minuta sit ë gjitha testet e tjera.
Testime përmbledhëse në fund të çdo periudhe tremujore bëhen në të gjitha lëndët 
, si: Gjuhë shqipe, Matematikë, GJuhë e huaj, Histori, GJeografi , Biologji, Kimi etj.  
Porn edhe  në  lëndë si: Qytetari, Art pamor, Muzikë, teatër, Edukim fi zik  në fund të 
periudhës  mund të zhvillohet detyrë përmbledhëse : një kërkim mbi jetën dhe veprën 
e një kompozitori të preferuar shqiptar ose të huaj ose krĳ ime individuale lidhur me 
rotmet 2/4, ¾, 4/4.

Vlerësimi me portofol lëndor

Vlerësimi i portofolit ndikon 20% në notën vjetore të nxënësit. Portofoli është 
koleksionim sistematik i detyrave dhe punimeve krĳ uese dhe hulumtuese të kryera 
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nga nxënësit përgjatë periudhës për të dëshmuar zhvillimin e kompetencave( 
njohurive, shkathtësive, qëndrimeve).
Për krĳ imin e portofolit mësuesi udhëzon nxënësit dhe bashkëpunon me ta rreth 
përmbajtjes së tĳ  . Në fi llim të periudhës, mësuesi në bashkëpunim me nxënësit 
përcaktojnë detyrat dhe punimet që do të përfshĳ në në portofol gjatë periudhës, 
në varësi të specifi kave të lëndës. Këto detyra gjatë periudhës dhe nuk janë pjesë e 
vlerësimit të vazhduar , por vetëm pjesë e portofolit lëndor . Duke u mbështetur në 
udhëzimin e MAS-it  portofoli në një periudhë 3- mujore sugjerohet të kete 3 detyra 
të nxënësit , përfshirë projektin ose një nga fazat e tĳ . Pjesë e portofolit është edhe 
projekti kurrikular , i cili mund të jetë i shtrirë vetëm brenda një periudhe, por mund 
të jetë I shtrirë gjatë gjithë vitit.
Sido që të jetë shtrirja e projektit ai ka vlerësimin e tĳ  brenda vlerësimit të portofolit. 
Nëse projekti  ka shtrirje përgjatë gjithë vitit, në çdo periudhë vlerësohet si pjesë e 
portofolit ajo pjesë e projektit  që është realizuar. Në rastin kur ka shtrirje brenda një 
periudhe vlerësohet i gjithë projekti.
Për vlerësimin e portofolit, mësuesi përcakton kritere të qarta dhe ato ua komunikon 
nxënësve. Vlerësimi i detyrave të portofolit varet nga pasha që  secili mësues i vendos 
secilës detyrë.
Punët që mbahen në portofol mun t’i grupojmë në  :
- punime dhe detyra që kryhen në klasë dhe jashtë saj, si: punë praktike, punë 
laboratory, ese, detyrë me shkrim;
- projekte individuale ose në grup;
- detyra dhe contribute të pavarura, të cilat dëshmojnë talentin, hulumtimet 
praktike dhe punët tematike.
- Për të vlerësuar portofolin mësuesi mund të planifi kojë një orë të veçantë ose 
mund ta realizojë atë gjatë  tre- katër orëve të fundt të orëve  mësimore të fundit të 
periudhës.Mësuesi  i planifi kon nxënësit sipas një grafi ku të caktuar.

Vlerësimi periodik

Vlerësimi periodik  bëhet në përfundim të çdo periudhe përmban tri nota :
-Nota e vlerësit të vazhduar.
-Nota me test ose detyrë përmbledhëse
- Nota e vlerësimit të portofolit lëndor

Vlerësimi përfundimtar

Vlerësimi përfundimtar përmban :
-Notën vjetore të vlerësimit të vazhduar për të tria periudhat.
-Notën vjetore të vlerësimit me test ose detyrë përmbledhëse që është rezultat i të tre 
periudhave
-Notën vjetore të vlerësimit të dosjes së nxënësit që është rezultat i të tre periudhave.

Përfundime

 Reformimi i kurrikulës së re në sistemin parauniversitar solli disa risi:
 Kurrikula me objektiva u zëvendësua nga kurrikula me kompetenca.
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 Dĳ et e nxënësve u zëvendësuan me njohuritë, shprehitë, vlerat, qëndrimet
 Në qendër të mësimdhënies/ nxënies është vendosur situata e të nxënit, mbi 

bazën e së cilës ndërtohen njohuritë e reja.
 Situatat e të nxënit që ndërtohen nga mësuesit janë të ngjashme me ato të 

jetës reale.
 Mësuesi në kurrikulën me kompetenca merr një rol të ri atë të ndërtuesit të 

njohurive.
 Mësuesi është jo vetëm ndërtues i njohurive të reja, por edhe krĳ ues, nxitës. 

novator në ndërtimin e njohurive të reja
 Vlerësimi i të nxënit të nxënësve bëhet nëpërmjet : vlerësimit të vazhduar(Vv), 

vlerësimi me testim përmbledhës( Vt),vlerësim me portofol(Vp).
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Domosdoshmëria e rishikimit periodik të procesit të vlerësimit në APU
(Mbështetur në gjetjet gjatë zbatimit të tĳ  në shkollë)

Dr. Teuta Çobaj
Drejtore e Drejtorisë së Inspektimit të Kurrikulës dhe Cilësisë, ISHA, Tiranë

“Duke qenë se zbatimi ndodh në rrethana të ndryshueshme, 
problemet e zbatimit nuk zgjidhen kurrë” 

       McLaughlin, 1987

Abstrakt

Vlerësimi konsiderohet një proces kyç i cili lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me ecurinë e 
reformave në edukim. Literatura e konsideron realizimin me efektivitet të procesit vlerësimit, 
si një ndër rrugët për ngritjen e standardeve. Sa herë ndodhin ndryshime të rëndësishme në 
sistemet arsimore, rishikimi i procesit të vlerësimit konsiderohet moment tejet delikat dhe 
i ndërlikuar. Në mënyrë të veçantë, risitë në realizimin e vlerësimit formues që lidhen me 
vetëvlerësimin e nxënësit, vlerësimin me dosje/ portofol, mënyra se si realizohet vlerësimi 
i vazhduar me notë, janë tregues të qasjes së ndryshuar për një vlerësim sa më të plotë, 
larmishmërisë dhe ndërlikueshmërisë së procesit aktual të vlerësimit. Të dhënat që burojnë 
nga literatura orientojnë në domosdoshmërinë e rishikimit të procesit të vlerësimit si një 
proces dinamik i cili ka si karakteristikë të qenësishme ndryshimin dhe përshtatjen kontekstet 
arsimore, kulturore, sociale. Zhvillimet e ndodhura në sistemet e tjera arsimore, sidomos ato 
evropiane, ndikuan dhe po ndikojnë edhe në sistemin arsimor shqiptar.
Si po realizohet në praktikë qasja e kurrikulës me bazë kompetencat, për vlerësimin e nxënësit 
në sistemin arsimor parauniversitar shqiptar?
Për të pasur një përgjigje, u shfrytëzuan të dhëna që lidhen me ndryshimet e dekadës së fundit 
në kuadrin ligjor të procesin e vlerësimit në sistemin arsimor shqiptar, të domosdoshme për 
të kuptuar mënyrën e evoluimit të procesit.
Gjetjet në 32 shkolla 9-vjeçare dhe të mesme janë prezantuar për krĳ uar një pamje krahasuese 
mes fi lozofi së, qasjes që përcjell kurrikula me bazë kompetencat dhe zbatimit të saj.
Raportet e ISHA-s janë referenca për cilësinë e zbatimit të udhëzimeve, kornizës së vlerësimit, 
duke u mbështetur në mënyrat se si vlerësimi i vazhduar, vlerësimi me test përmbledhës dhe 
ai me dosje marrin jetë në shkollë.
Në këtë shkrim janë përcjellë të dhëna që lidhen me mënyrën se si realizohet vlerësimi me 
gojë, shkrim dhe si plotësohen komentet përkatëse në evidenca (vlerësimi i vazhduar); të 
dhëna për mënyrën se si procedohet me procesin e përgatitjes së dosjes/portofolit të nxënësit 
dhe si përzgjidhen produktet.
Gjetjet e inspektimeve ndihmojnë për të bërë analizën se si mësuesit orientojnë nxënësit për 
të realizuar një proces efektiv vetëvlerësimi
Edhe pse baza ligjore, jep një mbështetje të fuqishme për realizimin praktik të procesit të 
vlerësimit, rishikimi i herë pas hershëm i mënyrës se si elementë të veçantë të këtĳ  procesi i 
vihen në praktikë është i domosdoshëm për ecurinë e vetë sistemit arsimor. 

Fjalë kyçe: Vlerësim, vlerësim formues, vlerësim për të nxënët, dosje/portofol, vetëvlerësimi 
i nxënësit, vlerësim i vazhduar. 
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1. Vlerësimi në edukim, proces i ndërlikuar dhe dinamik

Për të gjykuar rreth rëndësinë e vlerësimit është e nevojshme së pari të refl ektojmë në 
lidhje me kuptimin e tĳ  në fushën e edukimit. 
Në botimin e tyre Orstein dhe Hunkinks (2003, 471) e konsiderojnë vlerësimin “një 
grup të nevojshëm veprimtarish, në të cilat zhvilluesit dhe zbatuesit e kurrikulës 
mbledhin të dhëna, për të arritur në gjykime lidhur me mënyrën si e realizojnë 
kurrikulën individët” dhe kjo konsiderohet, quhet, “vlerësim i veçantë”, i cili 
nënkupton atë çfarë mund të bëjnë njerëzit dhe nga na tjetër këto veprimtari 
përmbajnë edhe të dhënat për të arritur në gjykime “lidhur me programet kurrikulare 
në përgjithësi” (Orstein dhe Hunkinks, 2003).
Këto dy lloj vlerësimesh konsiderohen nga autorët si “veprimtari bashkëekzistuese”.
Parë në këtë këndvështrim, në planin e përgjithshëm të pandarë nga ai individual, 
vlerësimi ngërthen interesa shumë të gjera dhe të thella dhe ndikon fuqishëm 
ecurinë e sistemeve arsimore dhe të vetë individëve. Vlerësimi ka lidhje të ngushtë 
me koncepte të tilla që lidhen me gjykimin mbi cilësinë, përcaktimin e standardeve 
lidhur me to dhe në përfundim me vendimmarrjet për përmirësim në nivel individual 
apo në nivel sistemi.
Kësisoj, vlerësimi ka qenë dhe mbetet në vëmendjen e publikut.
Nisur nga rëndësia e vlerësimit, interesimi i studiuesve ka qenë i jashtëzakonshëm 
dhe qasjet e ndryshme kanë pasuruar dhe zhvilluar metodat e vlerësimit. Nga qasjet 
e metodave shkencore që mbështeten në vlerësimet e përdorura nga shkencëtarët e 
fi zikës (rezultate e provimeve janë bazë), u kalua në metodat humaniste.
Ernest Hauz duke evidentuar qartë qasjen e vlerësimit të metodës humaniste shkruan 
se “vlerësimi ka kaluar nga konceptimet monolite në ato pluraliste, në metodat e 
shumta, kriteret e shumta dhe në auditorët e shumtë” (E. Hauz 1990).
Ekzistenca e modeleve të ndryshme të vlerësimit si modeli i mospërputhjes së 
Provustit; modeli i varësisë, përputhjes (Steik); modeli i kontekstit, imputit, procesit, 
produktit, modeli i ekspertizës (Eisner); modeli i vlerësimit zbulues (Parlet dhe 
Hamilton) etj., dëshmojnë së pari për rëndësinë që i është kushtuar procesit, dhe së 
dyti përcjellin karakteristika që lidhen me ndryshueshmërinë, ndërlikimet e procesit 
dhe për rrjedhojë edhe domosdoshmërinë për rishikime të herëpashershme.
Colin J. Marsh (2009) duke u përqendruar në aspektin e veprimtarive të ndërmarra 
nga mësuesi për të mbledhur informacion për njohuritë, aft ësitë dhe qëndrimet e 
nxënësve argumenton arsyet pse bëhet vlerësimi:

 “si diagnozë e të nxënit dhe monitorim i përparimit;
 për të vlerësuar nxënësin me nota;
 për të parashikuar arritjet në të ardhmen;
 për t’i motivuar nxënësit;
 si diagnozë e mësimdhënies.” (Colin J. Marsh 2009)

Përcaktimi i arsyeve për realizimin e vlerësimit, dëshmon edhe njëherë për rëndësinë 
e tĳ , ndërkohë që dallimet në sistemet e vlerësimit të vendeve të ndryshme dëshmojnë 
për qasje të ndryshme dhe ndërlikimet e shumta që hasen gjatë realizimit të procesit 
të vlerësimit.
Duke folur për etapat që duhen përshkruar në procesin e vlerësimit Prof.As.Dr. B. 
Kola sugjeron fazat e mëposhtme “për procesin e kryerjes së një studimi sistematik 
vlerësimi”:
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“a)kuptimi i qartë i problemit që do të vlerësohet;
b)planifi kimi i vlerësimit;
c)grumbullimi i të dhënave;
d)analiza e të dhënave;
e)raportimi i rezultateve të vlerësimit;
f)dhënia e rekomandimeve” (B. Kola 2016).
Më tej autori duke vënë në dukje dinamikën e procesit shton: 
“Vlerësimet e dobishme nuk janë veprimtari me një të shtënë, ato nënkuptojnë 
përpjekje dhe sipërmarrje të vazhdueshme, ku fazat e mësipërme përsëriten në një 
proces ciklik” (B. Kola 2016).
Duke folur për dinamikën e ndryshimit Eisner (1988) fl et për një mënyrë të re të 
vlerësimit duke vĳ uar më tej me kriteret për zbatimin e praktikës së re të vlerësimit 
në edukim. Sipas Eisner detyrat, të cilat përdoren për të vlerësuar nxënësit:
“-duhet të refl ektojnë detyrat që ata do të hasin në botën jashtë klasës;
-duhet të zbulojnë se si nxënësit mundësojnë zgjidhjen e një problemi, jo vetëm 
zgjidhjet që ata prodhojnë;
-duhet të refl ektojnë vlerat e komunitetit intelektual prej të cilit ato rrjedhin;
-nuk duhet të kufi zohen vetëm në një performancë. Shumë nga detyrat më të 
rëndësishme që ndërmarrim kërkojnë përpjekje në grup;
-duhet të bëjnë të mundur më shumë se një zgjidhje të pranueshme për një problem 
dhe më shumë se një përgjigje të pranueshme për një pyetje;
-duhet të kenë relevancë kurrikulare, por jo të kufi zuar në programin mësimor.
-duhet të kërkojnë tek nxënësit të shfaqin ndjeshmërinë e konfi gurimit ose 
konceptimit të së tërës dhe jo vetëm të elementëve të veçantë.
-duhet të lejojnë nxënësit të përzgjedhin një formë prezantimi të cilën ai ose ajo 
preferon të përdorë për të shfaqur çfarë është mësuar.” (Eisner 1988)
Duke analizuar me një sy kritik të gjitha kriteret e mësipërme të Eisner, format e 
shumta të vlerësimit që ai paraqet, Jean Galia (2003) fokusohet në kërkesat tejet 
profesionale që duhet t’i karakterizojnë pjesëmarrësit në vlerësim si rrjedhojë e 
karakteristikave të mësipërme të procesit:
“....nga perspektiva e Eisner, vlerësimi ka një numër të pafundëm formash dhe kërkon 
nga pjesëmarrësit cilësitë e refl ektimit, ndjeshmërinë ndaj nuancave, fl eksibilitetin 
dhe hapjen ndaj stileve të ndryshme.” (Galia J 2003).

2. Ndikimi i vlerësimi formues në standardet e pritshme të arritjeve 
të të nxënit

Zhvillimet në vlerësim orientojnë në tendencën për të krĳ uar një pamje sa më të plotë 
të vlerësimit të të nxënit të nxënësve, duke kombinuar një numër të madh teknikash 
vlerësimi që mund të përdoren në fazat diagnostikuese, formuese dhe përmbledhëse.
Colin Marsh (2009) duke përshkruar karakteristikat e vlerësimit formues shkruan:
“Vlerësimi formues jep të dhëna për njësitë e mësimdhënies që po zhvillohen dhe 
për nxënësit në veprim. Të dhënat ndihmojnë për të zhvilluar ose formuar produktin 
përfundimtar të kurrikulumit dhe i ndihmojnë nxënësit të përshtaten në detyrat e 
tyre të të nxënit nëpërmjet komenteve që marrin” (M.Colin 2009, 77).
Tracy Derrell (2015) duke komentuar thelbin e vlerësimit formues, i cili lidhet me 
përmirësimin që ndodh në proces, shprehet:
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“Një vlerësim i vërtetë formues përfshin një mundësi për të dy palët, studentë dhe 
mësues, të ekzaminojnë rezultatet dhe t’i përdorin ato në informimin për instruktimin 
në të ardhmen” (Derrel T 2015).
Studiues të ndryshëm përfshirë edhe studiuesit e mësipërm (Derrel, Marsh) theksojnë 
rëndësinë e vlerësimit formues për një masë të madhe nxënësish dhe jo vetëm për ata 
që shquhen për performacë shumë të lartë. 
Derrel duke shtjelluar më tej çështjen e mësipërme: “ne dëgjojmë shumë për piketa 
shumë të larta të vlerësimit, por vlerësimi formues është krejt e kundërta”(Derrel T 
2015).
Frey dhe Fisher (2014) duke iu referuar ndryshimeve mes vlerësimit formues dhe 
përmbledhës, përcaktojnë tri karakteristika të qenësishme që demonstrojnë rëndësinë 
e vlerësimit formues:
“a) përdoret për kontrolluar sa kanë kuptuar studentët dhe për të planifi kuar 
instruksionet që do pasojnë;
b) informacioni që buron nga vlerësimi formues drejton në instruksionet për në 
hapin tjetër dhe ndihmon mësuesit dhe nxënësit të konsiderojnë mundësitë shtesë të 
të mësuarit të nevojshme për të siguruar suksesin;
c) informacioni i vlerësimit formues duhet të shërbejë drejt një modeli instruktiv që 
lejon përgjigje kundrejt nevojave të nxënësve” (Frey&Fisher, 2014)
Përshkrimi i karakteristikave përcjell qartë rëndësinë e vlerësimit formues në marrjen 
e informacionit gjatë procesit dhe përmirësimin hap pas hapi deri në momentin 
e përfundimit të produktit përfundimtar dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, u 
përgjigjet nevojave individuale të të gjithë nxënësve. 
P. Black dhe D. Wiliame1 mbështetur në një kërkim të gjerë dhe të thelluar të 205 
burimeve, japin një përgjigje të fuqishme pohuese pyetjes nëse ka të dhëna që 
dëshmojnë që përmirësimi i vlerësimit formues rrit standardet e arritjeve të nxënësve:
“Prova të forta dëshmojnë se vlerësimi formues është një komponent thelbësor i 
punës në klasë zhvillimi i të cilit mund të ngrejë standardet e arritjeve” (P. Black dhe 
D. Wiliame 1998).

3. Roli vetëvlerësimit të nxënësit gjatë procesit të vlerësimit formues

Vetëvlerësimi i nxënësit po konsiderohet gjithnjë e më shumë si një ndër mënyrat më 
efi kase për përmirësimin e procesit të vlerësimit. 
Në literaturë ky nën proces i procesit të madh të vlerësimit nuk konsiderohet më 
“luks”, por konsiderohet “komponent thelbësor i vlerësimit formues” (P. Black & D. 
Wiliame 1998).
Në përpjekjen për të mësuar, përcaktohen edhe tri elementët për të cilët duhet të 
kesh njohuri paraprake për realizuar procesin e vetëvlerësimit:
“1. Njohja me qëllimet e dëshiruara
2. të dhëna për pozicionin/gjendjen aktuale
3. kuptimi i rrugëve se si mund të mbyllet boshllëku mes elementit të parë dhe të 
1  Artikulli i P,. Black dhe D. Wiliame “Brenda kutisë së zezë: rritja e standardeve nëpërmjet 
vlerësimit në klasë” është botuar në tetor 1998, dhe prezanton përfundimet mbështetur në gjetjet 
e afruara nga 160 gazeta dhe kërkuesit e mëparshëm në këtë fushë, 580 artikuj. Janë përdorur 
materiale  nga 250 prej këtyre burimeve, të cilat janë botuar  si një çështje e veçantë e gazetës  
“vlerësimi në edukim” bashkë me komente të ekspertëve.
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dytë” (P. Black & D. Wiliame 1998).
Kathy Dyer (2015) duke iu referuar librit të Dylan&Wiliam, “Ngulitja e vlerësimit 
formues” nënvizon 5 strategjitë bërthamë që mund të jenë pjesë e vlerësimit formues 
të suksesshëm dhe gjithashtu vë në dukje se “dy prej këtyre strategjive përfshĳ në 
vetë-rregullimin dhe vetë-vlerësimin”. 
Strategji parësore konsiderohet:
“Qartësimi, shpërndarja dhe kuptimi i qëllimeve të procesit të të nxënit dhe kriteri i 
suksesit” (Dyer K 2015).
Nëse nxënësit nuk janë të qartësuar për këtë nuk mund të kryhet një proces 
vetëvlerësimi efektiv nga nxënësit, por nga këndvështrimi i mësuesit kjo strategji 
luan rol parësor në planifi kimin e një pune të suksesshme dhe efektive të mësuesit 
për vlerësimin formues.
Strategjia e dytë lidhet me “sigurimin e “feedback-ut” që çon përpara të mësuarin” 
(Dyer K 2015) i cili është shumë i rëndësishëm për të kuptuar më mirë në kohë 
problemet dhe zgjidhjet. Roli i mësuesit në bashkëpunim me nxënësit përsëri është i 
rëndësishëm për të siguruar informacionin e nevojshëm për nxënësit.
Gjithashtu, “vendosja e qëllimeve të të nxënit, ose vendosja e objektivave, është një 
pjesë e brendshme e natyrës interaktive të vetë-vlerësimit”. 
(http://www.assessmentforlearning.edu.au/professional_learning/student_self-
assessment/student_strategies_enhance.html).
Duke i kushtuar rëndësi kuptimit të drejtë të vetëvlerësimit, studiuesit theksojnë që 
nxënësit duhet të jenë të aft ë:

 “të kuptojnë të dy aspektet qëllimet e të nxënit dhe kriterin e suksesit;
 të përdorin këto kritere për të gjykuar çfarë ata kanë mësuar dhe 

çfarë ata kanë nevojë akoma të nxënë;
 -të refl ektojnë mbi procesin e të nxënit që të qartësohen se si ata 

mësojnë më mirë;
 -të veprojnë bazuar në feedback-un e marrë nga mësuesit dhe shokët;
 të vendosin objektiva bazuar në atë që ata kanë nevojë të nxënë;
 -të menaxhojnë organizimin e të nxënit të tyre.” 

(http://www.assessmentforlearning.edu.au/professional_learning/student_self-
assessment/student_self-assessment_landing_page.html)
Darla Rae Kelberlau-Berks (2006) studioi efektin e vetë-refl ektimit dhe vendosjes 
së qëllimeve në të nxënit e nxënësve të saj në klasën e 7-të dhe të 8-të. Qëllimet u 
vendosën në fi llim të kapitullit. Përfundimet më të rëndësishme të studimit të saj 
ishin:
“Kjo veprimtari kërkimore e projektit më mësoi shumë gjëra rreth mësimdhënies 
time dhe të nxënit të nxënësve, qëndrimit të nxënësve dhe motivimit të tyre. 
Kuptova që është shumë e rëndësishme për nxënësit të mendojnë rreth të nxënit të 
tyre periodikisht, dhe nëse është e mundur, menjëherë pasi kanë mësuar një aft ësi 
të re. Ky lloj informacioni është shumë ndihmues për nxënësit sidomos kur ata janë 
duke u përgatitur për teste/pyetësorë” (Darla Rae Kelberlau-Berks 2006).
Ajo pohon se “nxënësit ishin shumë pozitivë ndaj kësaj eksperience dhe ishin shumë 
realistë në vetëvlerësim”.
Ndikuar nga gjetjet e studimit Darla Rae Kelberlau-Berks (2006) vendos që të bëjë 
“refl ektimin e nxënësve si pjesë normale e rutinës së përditshme të mësimdhënies” 
(Darla Rae Kelberlau-Berks 2006).
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Janë ofruar mënyra të ndryshme se si procesi i vetëvlerësimit të jetë sa më i vlefshëm. 
Specifi kat në realizimin e tĳ  lidhen me kohën kur realizohet procesi, me moshën 
e nxënësve, me veçoritë lëndore, fokusin dhe qëllimet e tĳ , etj. Rubrika, grafi kë, 
pyetësorë të ndryshëm mund të përdoren. 
Disa shembuj 
a)Si mendoj se po eci? 
Dhe vĳ ojnë pyetje të tilla si: Unë i ndjek shpjegimet e mësueses, unë bëj kur duhet 
detyrat e mia etj., shoqëruar me tri pamje të fytyrës së qeshur neutrale dhe të 
pakënaqur; 
b)Në një model tjetër në krye të pyetësorit është vendosur pyetja: Si e shoh veten 
time? Kjo pyetje zbërthehet nga rubrika të tilla si: komunikues efektiv, prodhues 
cilësor, nxënës për gjatë gjithë jetës, qytetar i përgjegjshëm, mendimtar i hollë, 
individ i vetëdrejtuar etj. Çdo rubrikë është e shoqëruar me treguesit përkatës dhe 
alternativat e përgjigjeve (kurrë, rrallë, shpesh, gjithmonë ). 
Ndërkohë që shembulli i parë i pyetësorit është realizuar në moshë të vogël, shembulli 
i mësipërm mund të realizohet vetëm në klasat më të larta
c) Në disa raste të tjera, mësuesi kanë përdorur paraqitjet grafi ke për të realizuar 
procesin. 
d) Lëndë të ndryshme kanë përdorur ushtrime ose pyetjet që lidhen me koncepte 
kryesore të një kapitulli të caktuar. 

4. Evoluimi i koncepteve të vlerësimit në sistemin arsimor shqiptar 
gjatë dekadës së fundit

Në manualin “Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës” IKAP 2011, 
përshkruhen kërkesat kryesore të vlerësimit:
“Vlerësimi Kërkon: objektiva të qartë mësimorë, njohjen e përvojës dhe aft ësisë së 
nxënësve...”  (IKAP 2011) dhe në udhëzuesin e kurrikulës së gjimnazit, botuar nga 
IZHA2, theksohet që “çdo vlerësim bazohet në objektivat e programit. Çdo provim, 
me shkrim ose me gojë, apo demonstrim praktik, ka për qëllim të matë se sa është 
përmbushur një objektiv i caktuar ose sa janë përmbushur disa objektiva”(IZHA, 
2010), duke i konsideruar objektivat e programit si “elementi kryesor i gjithë 
veprimtarisë vlerësuese të mësuesit” (IZHA, 2010). 
Pavarësisht se në bazë të procesit janë objektivat, në udhëzues dëshmohet për hapin 
cilësor që u ndërmor në drejtim të formimit të kompetencave tek nxënësit e gjimnazit. 
Në botimin “Udhëzues për zhvillimin e kurrikulës së re të gjimnazit” (IZHA 2010), 
detajohet procesi i vlerësimit të njohurive, aft ësive dhe qëndrimeve të nxënësit duke 
orientuar drejt vlerësimit tërësor të nxënësit.
Mënyra e organizimit të kurrikulës, qasja e re që përcillte kërkonte domosdoshmërisht 
edhe ndryshimin rrënjësor të procedurave të vlerësimit si kusht për realizimin e saj.
“Po të mbetemi vetëm te mënyrat tradicionale të vlerësimit me notë, bllokojmë 
suksesin e kurrikulës së re” (IZHA 2010, 132).
Kurrikula e gjimnazit u strukturua në kurrikul bërthamë, kurrikul me zgjedhje të 
detyruar dhe kurrikul me zgjedhje të lirë. Një kapitull i veçantë iu kushtua vlerësimit. 
Ndryshimet e bëra u orientuan në risitë e vlerësimeve me gojë, shkrim dhe projekte, 
por jo vetëm.
2  IZHA Instituti i Zhvllimit të Asimit
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-Ndryshoi pesha e notave:
“Vlerësimi ditor 30%, vlerësimi përmbledhës (kapitulli, grup kapitujsh etj) 60%, 
vlerësimi i projekteve kurrikulare 10%” (IZHA 2010, 15).
-Ndryshoi përmbajtja e koncepteve.
Vlerësimi ditor përfshin notat me gojë ose me shkrim për një ose disa orë mësimore 
dhe notat e provimeve për disa orë mësimore dhe u konsiderua i pamungueshëm 
vlerësimi i nxënësit për punën me projekte kurrikulare. Në vlerësimin përmbledhës,  
iu kushtuar vëmendje mënyrës së hartimit të testit. 
-Ndryshimet në strukturën kurrikulare mundësuan futjen e kurrikulave që nuk 
kishin nevojë për vlerësim me notë, por që ndikonim në formimin tërësor të nxënësve: 
kurrikula me zgjedhje të lirë, përforcimi, moduli profesional, shërbimi komunitar.
-U konsiderua tejet i rëndësishëm përmbysja e raportit të fj alorit të qortimeve 
nga mësuesit me atë të lavdërimeve, duke i konsideruar qortimet publike si “të 
paefektshme”:
“Studimet tregojnë se tek mësuesit më i pasur është fj alori i qortimeve se sa i 
lavdërimeve. Lipset që të përmbyset ky raport” (IZHA 2010, 150).
Reforma e re kurrikulare në sistemin arsimor shqiptar e cila fi lloi në vitin 2014, 
parashikon kalimin nga kurrikula me bazë objektivat në kurrikulën me bazë 
kompetencat. Ndërkohë që reforma e përshkruar më sipër përfshinte vetëm 
gjimnazin, tanimë kjo reformë do të shtrinte efektet e saj në gjithë sistemin arsimor 
parauniversitar (duke përfshirë edhe arsimin bazë).
Rishikimet, ndryshimet në sistemin e vlerësimit u bënë të domosdoshme për t’iu 
përshtatur fi lozofi së që përcillte reforma kurrikulare.
Në udhëzimin 14 të MAS-it “Për vlerësimin e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë” 
neni 1 përcakton qëllimin e vlerësimit të nxënësit referuar fi lozofi së dhe përmbajtjes 
së së kurrikulës:
“Qëllimi kryesor i vlerësimit është gjykimi mbi arritjet e nxënësit referuar fi lozofi së 
dhe përmbajtjes së kurrikulës bazuar në kompetenca si dhe mbështesë të nxënit dhe 
përparimin e nxënësit” (MAS 2016).

5. Filozofi a e vlerësimit dhe praktika

Në historinë e zhvillimit të reformave, jo vetëm në fushën e edukimit, është konsideruar 
tejet kritik momenti implementimit. Krĳ imi i kuadrit ligjor të përshtatshëm është 
hapi i parë, por suksesi apo dështimi lidhet me zbatimin në praktikë të fi lozofi së 
së që përcillet. Dalja e udhëzimeve të MAS për vlerësimin e nxënësve në arsimin 
bazë (Udhëzimi nr. 34, datë 11.9.2015 “Për vlerësimin e nxënësve për kurrikulën me 
kompetenca, në arsimin bazë”) dhe më pas në arsimin e mesëm të lartë (Udhëzimi 
14, datë 28.07.2016 “Për vlerësimin e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë”), u 
shoqërua me manualin e vlerësimit të hartuar nga IZHA në ndihmë të mësuesve, për 
të ndikuar në zbatimin me besueshmëri të fi lozofi së së re të vlerësimit të kurrikulës .
Duke iu referuar gjetjeve nga studime të ndryshme P. Black dhe D. Wiliame paraqesin 
si një prej problematikave kryesore në procesin e implementimit qasjen e mësuesve:
“Mbledhjes së notave si rekorde u është dhënë prioritet më i lartë se sa analizës 
së punës së nxënësve për të dalluar nevojat e tyre për të nxënit.” (P. Black dhe D. 
Wiliame 1998)
Marsh duke iu referuar studiuesve Black dhe Wiliam (2005) vë në dukje se “praktikat 
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dhe nismat e vlerësimit përcaktohen të paktën po aq nga kultura dhe politika, sa 
edhe nga provat dhe vlerat arsimore” (Black dhe Wiliam 2005).
Dy autorët orientojnë refl ektimin në faktorët të tjerë edhe joarsimorë të cilët duhet 
të merren në konsideratë kur fl itet për praktikat e vlerësimit. Studiuesit, gjithashtu, 
vënë theksin tek mësuesi për sa i përket zbatimit efektiv të praktikave të vlerësimit. 
Në inspektimet e zhvilluara nga ISHA3 mund të vlerësohet ecuria e deritanishme 
e sistemit në këtë aspekt. Rishikimi dhe rivlerësimi, moderimi janë procese të 
domosdoshme për të përmirësuar zbatimin e suksesshëm në praktikë.  
Gjetjet e mëposhtme burojnë nga 32 shkolla 9-vjeçare dhe gjimnaze të inspektuara 
përgjatë vitit shkollor 2016-2017 në DAR-et Dibër, Gjirokastër, Shkodër, Vlorë, Berat, 
ZA-në Pogradec, Bulqizë, Kamëz. 
Mësuesit e shkollave kanë kryer vlerësimin për të nxënët dhe vlerësimin e të nxënit. 
Vlerësimi për të nxënët është realizuar nëpërmjet vlerësimit të vazhduar, vlerësimit 
me test/detyrë përmbledhëse, vlerësimit të portofolit lëndor të nxënësit. Vlerësimi i 
të nxënit është kryer nëpërmjet vlerësimit periodik dhe atĳ  përfundimtar.
Vlerësimi i vazhduar i nxënësve është bërë mbështetur në evidencat e mbajtura për 
periudhën tremujore.
Vlerësimi me test përmbledhës është realizuar në të gjitha lëndët. Mësuesit, në më 
të shumtën e rasteve, kanë bashkëpunuar në hartimin e një testi përmbledhës të 
përbashkët, por kanë paqartësi në mënyrën e planifi kimit dhe të hartimit të testit. Në 
një grup testesh të vëzhguara një peshë të madhe të pyetjeve të testeve të hartuara 
nga mësuesit, e zënë pyetje të nivelit të njohës të cilat lidhen shpesh me riprodhimin 
direkt të njohurive .
P.sh.: në disa raste, lëndën e letërsisë, gjeografi së, sociologjisë, 70% të gjithë testit e 
zënë pyetjet e nivelit njohës. Niveli i pyetjeve apo mënyra e ndërtimit të tyre nuk 
është në përshtatje me kërkesat e programit (kompetencat dhe rezultatet e të nxënit). 
Testet semestrale kanë tabelën e vlerësimit, por nuk janë të shoqëruara me skemën 
e qortimit. 
Mësuesit kanë formate të ndryshme për mënyrën e realizimit të analizës së testeve 
përmbledhëse, por ajo që duhet theksuar është se rrallë ata përcaktojnë mënyrat 
e eliminimit të dobësive të shfaqura. Në formatet e tyre emërtohen kapitujt që 
kontrollohen, shpërndarja e notave, kalueshmëria, nota mesatare, njohuritë dhe 
konceptet e përvetësuara mirë (jo rezultatet e të nxënit), dobësitë e konstatuara.
 

5. a Gjetjet nga inspektimet për realizimin e vlerësimit të vazhduar

Kurrikula me bazë kompetencat përcjell një qasje të re në lidhet me vlerësimin 
e vazhdueshëm të progresit të nxënësve. Nëse më parë (qasja në kurrikulën 
tradicionale) nxënësi vlerësohej me një notë për përgjigjet që jepte në një ose disa 
tema pararendëse, në udhëzuesin e vlerësimit përcaktohet që ai duhet të ndiqet në 
vĳ imësi dhe të vlerësohet progresi dhe ajo që është më e rëndësishme ndryshon 
qasja në qëllimin e vlerësimit: “Të mbështesë të nxënit dhe përparimin e nxënësit” 
(MAS, 2015, Udhëzimi 34).
Gjatë inspektimeve të ISHA-s, u vu re që mësuesit vlerësojnë me 2-3 nota ecurinë 
progresive të nxënësve në tremujorë, duke u mbështetur tek përgjigjet me gojë 
ose me shkrim. Njëra prej notave shpesh i përket një vlerësimi të ndërmjetëm me 
3  Inspektorati Shtetëror i Arsimit
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test. Sipas mësuesve të lëndëve të ndryshme, sidomos të lëndëve matematikë dhe 
letërsi apo dhe lëndëve të tjera, vlerësimi vetëm në testin përmbledhës në fund të 
tremujorit është i pamjaft ueshëm. Ata në mirëkuptim me specialistët e IZHA-s kanë 
rënë dakord që të zhvillohet testi i ndërmjetëm, por nga ana tjetër lind pyetja: A do të 
jenë pjesë e testit përmbledhës njohuritë e vlerësuara në testin ndërmjetës? 
Në shkolla të ndryshme kanë vepruar në mënyra të ndryshme.
Mësuesit kanë realizuar vlerësimin e vazhduar vetëm mbështetur në notën e një 
date të caktuar dhe komentin përkatës pa vendosur shënime, kode apo simbole që 
dëshmojnë ndjekjen në vĳ ueshmëri të arritjeve të nxënësit deri në datën e vlerësimit 
me notë.
Mësuesit disponojnë evidencat e çdo lënde, për të realizuar vlerësimin e vazhduar për 
të nxënë të nxënësve. Evidencat tremujore të përdorura nga mësuesit, kanë format të 
njëjtë në përputhje me atë të sugjeruar nga IZHA. Mësuesit mbajnë shënime me notë 
dhe komente për të treguar nivelin e arritjes së nxënësve. Në evidencat e mësuesve 
shënohet vlerësimi i nxënësve dhe më tej tek rubrika komente niveli i arritjes së 
tyre, i cili zbërthehet me fj ali që dëshmojnë për koncepte të trajtuara në momentin e 
vlerësimit. Në evidencën e lëndëve shënohet niveli i arritjeve dhe tema e mësimit: N3 
Absolutizmi dhe Liberalizmi (histori); N1 Teatri Elisabetian, N3 Ese (letërsi). 
Në takimet me mësues, ata shprehen se kanë vështirësi në shënimet që duhen bërë 
në evidencat e lëndëve. 
Një problem tjetër i diskutueshëm sipas mësuesve dhe specialistëve të ISHA-s, është 
raporti evidencë regjistër. Regjistri si dokument zyrtar i rëndësishëm e humb vlerën 
e përditshmërisë. Mësuesit përdorin çdo ditë vetëm evidencat e lëndëve në të cilat 
shënohen të dhëna edhe për ndjekjen e shkollës nga nxënësit. Mendimi i mësuesve 
për të siguruar edhe transparencën në çdo moment për ecurinë e secilit nxënës, është 
përdorimi regjistrit për të gjitha shënimet që lidhen me vlerësimin e vazhduar.
Punët me shkrim si eseja në lëndën e letërsisë herë janë pjesë e vlerësimit të vazhduar 
dhe herë janë pjesë e portofolit.
Përveç evidencave, në disa prej shkollave, mësuesit konsiderojnë të nevojshme të 
përdorin fl etoren e tyre të veçantë, e cila përmban shpesh të njëjtat shënime për 
nxënësin si dhe evidencat. Të pyetur se cila është vlefshmëria e procedimit, mësuesit 
shprehen se kështu mund të shmangin gabimet e mundshme në evidencë. Një pjesë 
e mësuesve shënojnë në këto fl etore personale kode dhe shenja (+,-) për të krĳ uar një 
pamje më të qartë rreth përgatitjes në vĳ ueshmëri të nxënësve deri në momentin e 
vlerësimit me notë. 
Në raportin vjetor të ISHA-s 2016 duke iu referuar gjetjeve të inspektimeve të 
zhvilluara në 32 shkolla 9-vjeçare dhe të mesme në muajin dhjetor shkruhet: 
“Në përgjithësi, në evidenca mungojnë vlerësimet e punëve në grup, vlerësimet e 
detyrave të shtëpisë dhe të klasës, pjesëmarrja në diskutime dhe debate të ndryshme 
dhe nuk kanë marrë parasysh vlerësimet që i bëjnë nxënësit njëri-tjetrit apo 
vetëvlerësimin...”. (ISHA, 2016)
Modeli i evidencës i propozuar nga IZHA, së cilës i referohen shkollat, është si më 
poshtë:
Evidencë tremujore
Lënda:   Klasa 
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Emër mbiemër Data/muaji Komente 

Model i një evidence të plotësuar me të dhëna nga lëndë të ndryshme (në 90% të 
rasteve në shkollat e vëzhguara evidencat janë plotësuar në të njëjtën mënyrë)

Emër 
mbiemër

Data/muaji Komente 

5
N.2 Perfomim minimal mbi shndërri-

min sipas një drejtëze 

4 T.N (test i ndërmjetëm) (Matematikë)

5
N.2 Performim minimal mbi funksio-

nin e anasjelltë  

......

10 N.4 Revolucionet dhe shkaqet (Histori)

9 N4 Revolucionet industriale (Histori)

9 N4 Punë praktike (Gjeografi )

 8 N3 Mineralet, kristalet (Gjeografi )

.......

9 Performon sh. mirë. Mbiemri (gjuhë)

8 T.N (Test i ndërmjetëm) (letërsi)

9 Ese (letërsi)

10
N.4 koment “Komedia Hyjnore” 

(letërsi)

Si dhe shihet, në evidencë janë të shënuara vetëm notat që u përkasin datave të 
caktuara. Si të tilla ato nuk përputhen me fi lozofi në e kurrikulës së re dhe ndikojnë 
në ruajtjen e tendencës tradicionale në vlerësim. 
Duke iu referuar gjetjeve në raportin e ISHA-s 2016, për implementimin e procesit të 
vlerësimit në klasat e 10-ta, kuptojmë ecurinë:
“Komentet që kanë bërë mësuesit në klasat e 10-ta për vlerësimin, përgjithësisht, 
u referohen niveleve të arritjes së kompetencave lëndore bazuar në dokumentin 
përkatës të “Niveleve të arritjes” shkalla V (klasa 10 -11), por në disa raste ato ishin 
formale.” (ISHA, 2016)

5.b Vlerësimi me dosje/portofol i nxënësve për një vlerësim më të gjerë

Vlerësimi me dosje/portofol i nxënësit fi lloi masivisht të përdorej në SHBA pas viteve 
1990. Vlerësimi me dosje ndikoi në lëvizjen për vlerësimin autentik4. 
Dosja mund të përmbajë ese, detyra shtëpie, ditarë, përmbledhje, vetëvlerësime, 
kontrolle, eksperimente, punë në grup, projekte individuale ose në grup etj.
Në varësi të lëndës apo konteksteve të ndryshme, përmbajtjet e dosjeve mund të 
pasurohen ndryshohen. Përcaktimi i rubrikave shpesh nuk është i lehtë. Dosjet 

4  Vlerësim autentik përfshin më shumë njohuri nga çka mëson nxënësi dhe që und të maten nëpërmjet testeve 
të standardizuara. Detyrat e vlerësimit autentik janë të lidhura me kontekstin, orientohen drejt performancës.
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orientojnë nxënësit drejt refl ektimit për performancën e tyre në momentin kur ata 
duhet të përzgjedhin detyrat më të mira si pjesë të dosjes personale. Ajo çfarë ndodh 
është një proces vendimmarrje dhe përcaktimi paraprak i strategjive, kritereve bëhet 
i rëndësishëm për të bërë vendimmarrjet e duhura. Roli i mësuesit në orientimin e 
nxënësve bëhet i rëndësishëm.
Shqyrtimi i dosjeve ndihmon mësuesin për vlerësuar jo vetëm produktet, por edhe 
proceset.
Gjithnjë e më shumë, mësuesit po e konsiderojnë përdorimin e dosjes si një instrument 
të rëndësishëm “autentik” vlerësimi.
Në sistemin arsimor shqiptar, pas vitit 2014, vlerësimi me dosje i nxënësit është pjesë 
e pamungueshme e vlerësimit të tĳ .
Gjetjet nga inspektimet dëshmojnë se në të gjitha shkollat 9-vjeçare dhe gjimnaz, 
nxënësit disponojnë një dosje/portofol për të gjitha lëndët.
Dosjet e nxënësve përmbajnë detyra klase, detyra shtëpie dhe produkte individuale 
ose në grup, detyra dhe kontribute të nxënësit nëpërmjet përzgjedhjes edhe të vetë 
nxënësve, në zbatim të udhëzimit Nr. 14, datë 28.07.2016 “Për vlerësimin e nxënësve 
në arsimin e mesëm të lartë”. 
Jo gjithmonë përzgjedhja e produkteve është realizuar në mënyrë që të dëshmojnë 
arritjet më të mira të nxënësit në një fushë të veçantë. 
Në raportin vjetor të ISHA-s (2016) specifi kohen produktet që mësuesit dhe nxënësit 
kanë përzgjedhur të jenë pjesë e portofolit:
“Portofolat e nxënësve të klasave VI-VII dhe 10-ta përmbajnë kryesisht detyra 
shtëpie, të tipit informacion për projekte individuale (fl etëpalosje/ese, detyra klase, 
skica, grafi kë), detyra tematike, diktime, miniteste, teste vetëkontrolli, por mungojnë 
materialet/produktet e punëve/projekteve në grup; detyra dhe kontribute të 
nxënësve që tregojnë talentin e tyre, hulumtime praktike; vetëvlerësime të nxënësve, 
refl ektime të prindërve ndaj ecurisë së fëmĳ ës..”(ISHA 2016). 
Në dosjet e nxënësve mungon udhëzimin për përmbajtjen/ kriteret e punëve /
materialeve që do të jenë pjesë e portofolit të nxënësit për periudhën tremujore, 
për rrjedhojë, ata nuk parashikojnë cilat rezultatet e të nxëni kompetencat lëndore 
apo kompetencat kyçe, arrihen nëpërmjet kontekstit të gjerë të vlerësimit me dosje. 
Mësuesit nuk e kanë konsideruar pjesë të rëndësishme hartimin e këtĳ  udhëzimi.
Një ndër elementët e pamungueshëm të portofolit janë detyrat e shtëpisë apo të 
klasës. Mënyra e përzgjedhjes si pjesë e portofolit, është e ndryshme. Ato shpesh 
përzgjidhen nga mësuesit, hera-herës janë të njëjta për të gjithë nxënësit.
Detyrat dhe kontributet e pavarura individuale, janë shpesh orientuar në drejtim 
të materialeve që burojnë nga interneti pa një orientim për mënyrën e procedimit 
me informacionin. Faqe të tëra të fotokopjuara konsiderohen pjesë e portofolit duke 
ndikuar kështu në dozën e formalizmit të punës së nxënësve.
Projektet, si pjesë e portofolit, janë menduar të realizohen nga mësuesit në grupe 
prej 5 deri në 7 nxënës në fund të periudhave tremujore. Mësuesit në përgjithësi nuk 
kanë parashikuar dhe për rrjedhojë as nuk kanë informuar nxënësit për rezultatet e 
të nxënit, kompetencat e lëndës apo kompetencat kyçe që do të arrihen nëpërmjet 
realizimit të projekteve. Në disa raste mësuesit i kanë të qarta rezultatet e të nxënit, 
por nuk janë paraqitur këto udhëzime të shkruara për nxënësin në planifi kimin 
e projektit. Si shembull për këtë mund të sjellim përvojën e një prej mësueseve të 
matematikës në një nga shkollat e mesme të inspektuara e cila ka përzgjedhur si 
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temë projekti “Plani i një biznesi”. Ajo qartësisht shpjegon që nxënësit do të përdorin 
praktikisht një sërë njohurish nga lënda që lidhen me kapitujt e statistikës, shkallën 
e zvogëlimit dhe zmadhimit, por nuk janë këto të paraqitura me shkrim në mënyrë 
që të orientojnë nxënësit gjatë procesit. Mësuesit shprehen se kanë paqartësi në 
vlerësimin e projektit që mund të ketë shtrirje më të gjatë se periudhat tremujore. 
Vlerësimi i portofolit në disa raste lidhet vetëm me numrin e punëve të dorëzuara 
dhe jo me përmbajtjen e tyre.
Vlerësimi i portofolëve lëndorë realizohet nga mësuesit në fund të tremujoreve. Dy 
prej mësuesve në shkollat e inspektuara, kanë përcaktuar periudha të ndërmjetme, 
periodike, për të vlerësuar punimet e planifi kuara të portofolit. Në përvojën e 
mësuesve, konsiderohet si ngarkesë e papërballueshme për ta vlerësimi i dosjeve/
portofolëve në fund të tremujorit.

5.c Vetëvlerësimi i nxënësit si mundësi për kontribuimin e tyre në të nxënët

Literatura e prezantuar më sipër paraqet një pjesë të qasjeve të ndryshme që lidhen 
me vlerësimin, por theksohet se kohë pas kohe duhet të refl ektojmë rreth procesit, 
parimeve themelore mbi të cilat ai ngrihet dhe më pas të ndjekim të gjithë hapat për 
zhvillimin e plotë të tĳ . 
Realizimi i vetëvlerësimit të nxënësit konsiderohet një hap i domosdoshëm në 
literaturën që ka në fokus vlerësimin formues. Autorë të ndryshëm paraqesin 
refl ektimet e tyre se si vetëvlerësimi mund të jetë efektiv.
Sipas studiuesve Black dhe Wiliam (1998), “njohja me qëllimet e dëshiruara, të dhënat 
për gjendjen, kuptimi i rrugëve se si mund të mbyllet boshllëku mes elementit të 
parë dhe të dytë”, janë kritere për një proces efektiv vetëvlerësimi.
Ky hap është konsideruar pjesë e procesit. Në “Kornizën e Vlerësimit të Nxënësit në 
Arsimin Parauniversitar” në sistemin arsimor shqiptar, shkruhet: “Nxënësit vetë janë 
në gjendje të kontribuojnë në diskutimet me prindërit për raportimet dhe progresin e 
tyre në të nxënë” (IZHA 2016).
Në udhëzimin 14 të MAS-it, “Për vlerësimin e nxënësve në arsimin e mesëm të 
lartë”, përcaktohet: “rubrikat e portofolit mund të grupojnë” dhe më pas në renditje 
është parashikuar edhe në këtë grupim edhe rubrika: “vetëvlerësimet e nxënësit për 
arritjet e tĳ ”. Përcaktimi si mundësi në udhëzim e kësaj rubrike, ka bërë që shpesh 
mësuesit të mos e realizojnë. Në shkollat ku është realizuar si rubrikë, janë përdorur 
formularë të ndryshëm vetëvlerësimi për nxënësit, të ideuar nga mësuesit.
Formularët e vetëvlerësimit, janë ndërtuar mbi bazën e disa pyetjeve që lidhen 
kryesisht me mësimdhënien dhe nxënien dhe janë vendosur në dosjet e nxënësve. 
Përgjigjet e pyetjeve nga ana e nxënësve, p.sh.: “unë mendoj se nuk ka nevojë për 
përmirësim” ose “objektivat që i vendos vetes kanë të bëjnë më punën e palodhur që më 
duhet për të arritur nivelin maksimal”, “nuk kam shumë raste për të qenë krenar, sepse jam 
i/e pakënaqur nga arritjet e mia”, janë tregues se nxënësit nuk janë qartësuar për atë 
që duhet të vlerësojnë dhe rolin që ka formulari i vetëvlerësimit në progresin e tyre. 
Në raste të tjera formati i vetëvlerësimit është ndërtuar në formën e një testi të 
shkurtër kërkesat e të cilit janë të llojit: “Provo t’u përgjigjesh pyetjeve....” dhe më 
pas vĳ ojnë kërkesat dhe alternativat mes të cilave nxënësi duhet të përzgjedhë atë të 
saktën. 
Në lëndët e shkencave natyrore formulari i vetëvlerësimit ka të vendosur rezultatet 
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e të nxënit dhe për verifi kimin e pohimit të tĳ  nxënësi duhet të zgjidhë kërkesat e 
vendosura nga mësuesi, të cilat duhet t’i korrigjojë përsëri mësuesi!
Shembull: 
“Unë mundem të zbatoj formula për të njehsuar syprinën e trekëndëshit, 
paralelogramit, trapezit dhe fi gurave të përbëra” dhe më pas vĳ on rubrika “Kontroll 
i shpejtë: Gjeni syprinën e paralelogramit, trapezit dhe trekëndëshit”.
Disa prej mësuesve kanë hartuar formate për vlerësimin e punës në grup. Ky format 
konsiston në vendosjen e shenjave pohuese në raste e dakordësisë për kërkesa si më 
poshtë: Kam marrë pjesë me dëshirë, kam ndihmuar shokët, kam ndarë mendimet 
e mia me shokët, kam pranuar mendime të shokëve, kam dhënë ide të mirë, jam 
kënaqur ndihem i përfshirë, isha i barabartë me shokët, isha i mirëpritur, isha i 
vëmendshëm , do të vazhdoj të shkëmbej idetë i mia me të tjerët etj.

6. Përfundime

Mbështetur në analizën e literaturës dhe gjetjeve mbi ecurinë e zbatimit praktik të 
procesit të vlerësimit, sintetizohen disa përfundime të cilat mund të orientojnë në 
rishikim për përmirësimin e mëtejshëm të procesit. 
Ekzistenca e modeleve të ndryshme të vlerësimit dëshmon për rëndësinë që i është 
kushtuar procesit. Karakteristikat që lidhen me ndryshueshmërinë, nevojën për 
përshtatje në kontekst, ndërlikimet e tĳ , përcaktojnë domosdoshmërinë për rishikime 
të herëpashershme. 
Procesi i vlerësimit është sistematik dhe kalon në etapat logjike: kuptimi i qartë i 
problemit që do të vlerësohet, planifi kimi i vlerësimit, grumbullimi i të dhënave, 
analiza e të dhënave, raportimi i rezultateve të vlerësimit, dhënia e rekomandimeve” 
(B. Kola 2016).
Qasjet e viteve të fundit tentojnë një vlerësim sa më të plotë të nxënësit me qëllim 
mbështetjen e progresit të tĳ . Këto qasje kanë pasur ndikimin e tyre edhe në sistemin 
arsimor shqiptar.
Praktikat e plotësimit të evidencave  (shënimi i vetëm notës, komentet e shkurtra dhe simbolika 
e nivelit nuk mundësojnë  ndjekjen në vĳ imësi të progresit të nxënësve); praktikat aktuale të 
vlerësimit të dosjes/portofolit në fund të periudhave tremujore (ndikimi në cilësinë e produktit 
të nxënësve, lënia më njanë e vlerësimit të procesit); mungesa e udhëzimeve paraprake të 
mësuesit për përmbajtjen portofolit; pasaktësitë dhe paqartësitë që lidhen me përcaktimin e 
peshës specifi ke të njohurive dhe të koncepteve, ndërtimin e pyetjeve, në teste, mungesa e 
skemës së qortimit të testeve; plotësimi formal i formularëve të vetëvlerësimit të nxënësit 
apo mungesa e tyre; mospërcaktimi i kompetencave kyçe, rezultateve të të nxënit që duhen 
arritur në produktet pjesë e portofolit apo testeve (që është dhe më e rëndësishmja); janë 
gjetje që dëshmojnë për tendenca të formalizmit në procesin e vlerësimit, tërheqje drejt 
praktikave të vlerësimit tradicional nga mësuesit. 
Nga pikëpamja teknike ka paqartësi dhe mbivendosje në dokumentacionin në 
përdorim të mësuesit: roli i regjistrit, evidencave të mësuesit, fl etorja personale e tĳ , 
mënyra e realizimit të testeve të ndërmjetme, përcaktimi i punëve si pjesë e vlerësimit 
të vazhduar apo pjesë e dosjes/portofol.

Duke iu referuar gjetjeve në sistem ISHA (prill 2017) rekomandon: 
1. Mësuesit të hartojnë testet duke respektuar të gjitha kërkesat që janë specifi ke për 
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këtë produkt vlerësimi.
2. Mësuesit të hartojnë modelet e formularëve të vetëvlerësimeve në bashkëpunim 

mes tyre dhe të orientojnë përmbajtjen tek qëllimi i procesit të vetëvlerësimit. 
3. Mësuesit të sqarojnë nxënësit për mënyrën e plotësimit të formularit të 

vetëvlerësimit. 
4. Mësuesit të përcaktojnë kompetencat dhe rezultatet e të nxënit që duhet të 

përmbushin produktet që përfshihen në portofolin e nxënësit në fi llim të tri 
mujorëve.

Si dhe vihet re, mësuesi është në qendër të rekomandimeve të mësipërme. Pavarësisht 
bazës ligjore të detajuar, për zbatimin e fi lozofi së së re të vlerësimit në sistemin 
arsimor shqiptar, evidente është nevoja e ndryshimit të qasjes së mësuesve ndaj 
procesit. 

Mbështetur në gjetjet e zbatimit praktik të procesit, është i nevojshëm edhe rishikimi 
i herëpashershëm në nivel kombëtar. 
Sugjerime në përmirësim të procesit në nivel qendror do të orientoheshin në:
 trajnimin e vazhdueshëm të mësuesve për aspekte të ndryshme të vlerësimit 

mbështetur në gjetjet në sistem të ISHA-s dhe kërkesat e mësuesve; 
 krĳ imin e një grupi të përbashkët mes IZHA-s dhe ISHA-s për evidentimin, 

vlerësimin e përvojave në procesin e vlerësimit me qëllim vënien në dispozicion të 
mësuesve të praktikave më të mira;
 unifi kimin e qëndrimeve nga specialistët e IZHA-s të në lidhje me elementët 

thelbësorë të evidencave që pasqyrojnë vlerësimin e vazhduar të nxënësit;
 rishikimin e rubrikës komente për të evidentuar aspektet ku duhet përmirësuar 

nxënësi;
 rishikimin e rolit i regjistrit, evidencave dhe fl etoreve të mësuesit (mbështetur 

edhe në sugjerimet e mësuesve, rekomandohet që të dhënat e evidencave të 
mundësohet teknikisht të jenë pjesë e regjistrit, ndërkohë që mund të vlerësohet 
roli i fl etores personale të mësuesit si pjesë e dokumenteve zyrtarë të tĳ ).
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Praktikat aktuale të mësimdhënies me klasat e përziera në arsimin 
parashkollor 

mosha 3-6 vjeç
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Abstrakt

Ky studim përbën një rëndësi të veçantë për vetë faktin se nëpërmjet mledhjes së 
informacioneve kam krĳ uar një broshurë teorike dhe praktike të mësimdhënies për grupet 
e përziera parashkollor dhe trajtimin nga afër të disavantazheve dhe avantazheve që kjo 
formë e të mësuarit ofron. Ky studim do t’u vlejë të gjithë arsimtarëve dhe më së tepërmi 
arsimtarëve të ciklit parashkollor të cilët punojnë në klasa me grupe të përziera. Konkretisht 
në këtë punim ata do të gjejnë informacione mbi realizimin e mësimdhënies, mbi metodat, 
teknikat që përdoren në klasat me grupe të përziera etj.
Arsyet që  më shtyn që të ndërmar këtë studim ishin: Së pari, edukatoret që japin mësim me 
klasat e përziera janë të pa kualifi kuara; së dyti më shumë rëndësi u është dhënë edukatorëve 
që punojnë me grupet e veçuar; së treti nuk ekziston një kurrikul e ndërtuar posaçërisht për 
klasat e përziera, kështu mësueset punojnë me kurrikulën e grupeve të veçuar dhe së fundit jo 
më pak e rëndësishme, iniciativa për të sjellë një broshurë informacionesh rreth mësimdhënies 
së grupeve të përziera dhe studimi  praktik i saj.
Ajo çka kam dashur të arrĳ  nëpërmjet këtĳ  studimi është që ky studim të jetë ngritja e një zëri  
cili kërkon përmirësimin e mësimdhënies në grupet e përziera parashkollore duke fi lluar që 
nga rritja e kualitetit të mësimdhënies në grupe të përziera, të rritet numri i edukatoreve me 
kualifi kimin përkatës, jepja përgjigje shumë pyetjeve, përgjigjet e të cilave përbëjnë thelbin 
e studimit dhe na vlejnë për dhënë sugjerimet përkatëse dhe suportin për të përmirësuar 
sadopak mësimdhënien në klasat me grupe të pëziera në arsimin parashkolor. 
Objekti i studimit konsiston tek mënyra se si realizohet procesi i mësimdhënies në klasat 
me grupe të përziera dhe problematikat që hasen, krahasuar me mësimdhënien në grupet e 
veçuara.

Fjalë kyҫe:Arsimi parashkollor,kopshte me grupe/klasa të përziera,mësidhënia me grupet e 
përziera,zhvillimi professional i mësuesve për arsimin parashkollor.

1.Vëzhgimi   teorik mbi praktikat aktuale të mësimdhënies me klasat e përziera 
në arsimin parashkollor

 1.1.Kërkimet e sotme mbi mësimdhënien në klasat me grupe të përziera në 
arsimin parashkollor
Prej vitesh kërkuesit janë përpjekur të zbulojnë misterin e mësidhënies së efekshme, 
duke përdorur vëzhgimet në klasë, studimet e rasteve specifi ke eksperimentimin me 
metoda të ndryshme. Me mësimdhënien e mire lidhen një larmi cilësish të mësuesit. 
Kërkimet tregojnë se mësueset që marrin kualifi kim dhe çertifi kim të përshtatshëm, 
kanë në grup fëmĳ ë më suksesshëm. Megjithatë njohuritë e mëueseve në mësimdhënie 
kanë rëndësi. Ngrohtësia e mësueset, qëndrimi miqësor dhe mirëkuptimi janë tiparet 
që lidhen më fort me qëndrimet positive te fëmĳ ët.
Në vitet e fundit koncepti i mësimdhënies me klasat e perziera parashkollore po 
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ndryshon, kjo zë vend natyrshëm dhe në edukimin parashkollor.Veprimtaria 
kryhet brenda dhe jashtë godinës së kopshtit, gjatë të cilit mësuesja dhe fëmĳ ët 
bashkëpunojnë dhe bashkëveprojnë me njëri-tjetrin për një qëllim të caktuar.
 Sot në kopshte po punohet me standardet e përmbajtjes dhe të arritjes, këto janë 
dy dokumente bazë në të cilat mbështet, hartohet, organizohet dhe vlerësohet 
puna e kopshtit. Ato u shërbejnë shumëpersonave të cilët kanë interesa dhe janë të 
lidhur me arsimin parashkollor, jetojnë mes fëmĳ ëve të vegjël, punojnë me fëmĳ ët 
parashkollorë, vlersojnë trajnojnë mësuese të këtĳ  cikli që të përgatiten për të qenë 
të tillë etj.

1.2. Baza teorike ku mbështet praktika e mësimdhënies parashkollore (Piaget, 
Vigotsky, Montessori, Ilian Katz)

Teoria e Jean Piaget
Disa prej psikologëve të zhvillimit kanë formuluar teorinë neopiazhejane, të cilat 
ruajnë thelbin e Piazhesë lidhur me mënyrën se si fëmĳ ët e ndërtojnë dĳ et dhe me 
tendencat e përgjithshme që ndjek mendimi i tyre, por sjellin fakte të reja nga teoria e 
përpunimit të informacionit dhe rolit të vëmendjes, kujtesës dhe strategjive e të nxënit. 
Cilat janë disa nga kufi zimet e teorisë së Piazhesë? Më poshtë do të njihemi me disa 
nga kufi zimet e teorisë së Piaxhesë. Teoria e Piazhesë është kritikuar për shkak se 
fëmĳ ët dhe të rriturit shpesh mendojnë në mënyra që nuk përputhen me konceptet e 
fazave të pandryshueshme. Ajo kritikohet për faktin se nënvlerson aft ësitë konjitive 
të fëmĳ ëve. Piazheja këmbëngulte se fëmĳ ëve nuk mund t’u mësohen operacione 
të një faze më lart, por ata i zhvillojnë këto aft ësive në mënyrë të pavarur kur 
arrĳ në moshën e duhur. Vepra e Piazhes është bërë objekt kritikash edhe për faktin 
se nuk u kushton vëmendje faktorëve në zhvillimin e fëmĳ ës.
Organizimi: Procesi i vazhdueshëm i sistemit të informacionit dhe përvojave apo 
kategori mendore. 
Përshtatja: Ndryshimi sipas karakteristikave të mjedisit.
Skemat: Sistemet apo kategoritë mendore të perceptimitdhe përvojës.
Asimilimi: Futja e informacionit të ri në skemat ekzistuese.
Akomodimi: Ndryshimi i skemave ekzistuese apo krĳ imi i skemave të reja për të 
sistemuar informacionin e ri.
Ekuilibrimi: Kërkimi i balances mendore midis skemave konjitive dhe informacionit 
që vjen nga mjedisi.
Shqisomotore: që përfshĳ në shqisat dhe aktivitetin motor.
Paraoperacionale: faza që paraprin periudhën në të cilën një fëmĳ ë zotëron 
operacionet mendore dhe logjike. 
Funksioni semiotik: Aft ësia për të përdorur simbole-gjuhën, pikturat, shejat apo 
gjestet-për të krĳ uar një përfyterim mendor të veprimëve apo objekteve.
Të menduarit mbrapsh: të menduarit që nisen nga fundi, për të dale në fi llim
Çqendërzimi: përqendrimi në më shumë se një aspekt.në të njëtën kohë.
      Teoritë neopiazhetiane. Teoritë më të vona që integrojnë zbulimet rreth vëmendjes, 
kujtesës dhe përdorimit të strategjive me konceptet e Piazhesë rreth mendimit të 
fëmĳ ëve dhe ndërtimit të dĳ ëve. Sipas teoris së Piazhes, ndryshimet mund të jenë të 
larmishme.
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1.3. Teoria e Lev Vygotsky
     
Psikologu Sovjetik Lev Vygotsky ishte një dĳ etar hershëm i grupeve të përziera 
mosha 3-6 vjeç, mendonte se mënyra më e mirë për fëmĳ ët ishte mësimi me grupet 
e përziera. Sipas Vygotsky, fëmĳ ët më të rritur në grup mësojnë fëmĳ ët më të vegjël. 
Në të kundërt, Jean Piage, i njohur për teorin e tĳ  të zhvillimit njohës, mendonte se 
fëmĳ ët mësonin më mire me shokët të afër të moshës, që përputhet në njohuri, aft ësi 
dhe fuqi. Me moshatarët e tyre fëmĳ ët mësojnë për të zgjidhur problemet dhe duke 
ushtruar një sërë rolesh në zgjidhjen e rregullave nga fëmĳ ët më të vjetër, që kanë më 
shumë përvojë.

Cilat është kritika e teorisë së Vygotksy?
       Kritika konsiston në atë që Vygotsky ta ketë theksuar përtej masës së duhur 
rolin e ndërveprimit shoqëror të zhvillimit shoqëror në zhvillimin njerëzor. Fëmĳ ët 
janë në gjendje t’i zgjidhin disa gjëra në mënyrë të pavarur. Teoria sociokulturore. 
Thekson rolin e dialogut midis fëmĳ ës dhe pjestarëve më të ditur të shoqërisë në 
zhvillimin e fëmĳ ës. Fëmĳ ët në grupet e përziera mësojnë kulturën e komunitetit të 
tyre (mënyrën e tyre të të menduarit e sjelljes) përmes këtyre ndërveprimeve:
1- Monologu kolektiv. Formë e të folurit në të cilën fëmĳ ët fl asin në grup, por 
pa arritur të ndërveprojnë apo të komunikojnë.
2- Të folurit vetjak. Të folurit me vete i fëmĳ ës i cili udhëheq të menduarit dhe 
të vepruarit e tĳ . Në analizë të fundit, kjo mënyrë e të folurit transformohet në të 
folurit e brendshëm pa zë.
3- Zonë e zhvillimit proksimal. Fazë në të cilën një fëmĳ ë mund të realizojë një 
detyrë me ndihmën dhe mbështetjen e duhur. Pasi fëmĳ ët të kalojnë në të mësuarit të 
ri, që nga ana tjetër për të kaluar në atë nivelin e ardhshëm. Kjo nuk është e lidhur me 
moshën, por e vendosur në zhvillimi dhe të ndërmjetësuar shoqëror. Vygotsky, (1978) 
ka argumentuar “Çdo funksion në zhvillimin kulturor të zhvillimit të fëmĳ ës 
shfaqet dy here: të parën në nivelin social, dhe më pas në nivel individual; së pari 
mes njerëzve (interpsychologial), dhe pastaj brenda fëmĳ ës (intrapsychological)”. 
Vygotksy shkruan për mësimdhënien e të mësuarit interaktive, një koncept të 
ngjashëm me konceptin Maori që do të thotë për të mësuar dhe për të mësuar. Për 
më tepër, brenda një qasje e socio – kulturore, loja, sidomos luajnë sipas imagjinatës, 
konsiderohet nje vlerë me përvojë, që është përshkruar nga Vygotky si aktivitet 
kryesor për zhvillimin gjatë fëmĳ ëris së hershme. Është nëpërmjet lojës që fëmĳ ët 
janë në gjendje për të shqyrtuar konceptet, dhe objektivat vĳ në për të kuptuar 
kulturën dhe botën e tyre.
Dekadat e hulumtimit nuk kanë qënë në gjendje për të sqaruar mësimim me moshat 
e përziera apo të vetme moshë në mjediset më të mira parashkollore. Disa studime 
tregojnë përfi time me mosha të grupëve të përziera. Të vegjëlit kanë një shans për të 
luajtur me fëmĳ ë pak më të vjetër për të zhivlluar gjuhën më të ndërlikuar dhe llojët 
e lojrave. Dhe në klasat me moshat e përziera, fëmĳ ët më të rritur kanë mundësi për 
të praktikuar aft ësitë e udhëheqjes dhe sjelljes personale, si dhe duke ndihmuar për 
ndarjen.
E mbështes fi lozofi në Vygotsky se mësuesit janë lehtësues të mësimit dhe fëmĳ ët 
duhet të mësohen për të fi lluar dhe të drejtuar mësimin e tyre. Fëmĳ ët janë mësuar që 
të jenë anëtarë bashkëvepruese të një komuniteti në klasë, për të qenë kureshtar për 
botën rreth tyre, që të përgjigjet për pyetjet e tyre të kërkimit, dhe rolet e rëndësishme 
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e lexim, shkrim, matematikë dhe në jetën e tyre, të cilat i vuri në rrugë për të qënë 
fëmĳ ë i përjetshëm.

1.4 Teoria e Maria Montesorit

‘’Bukuri e jetës shoqërore është në numrin e llojeve të ndryshme që e plotëson’’
     Grupimi me mosha të shumfi shta lejojnë fëmĳ ët për të ndihmuar njëri- tjetrin. 
Mësimi e ndihmon një fëmĳ ë të kuptoj atë që ai e di edhe më mire se se më pare. 
Fëmĳ a në grup. Grupi është një strukturë sociale që ka një organizim lidhjesh midis 
anëtarëve. Në kopshtin e fëmĳ ëve ka gjithashtu disa struktura material që lejojnë 
realizimin e aktiviteteve dhe të ndërveprimeve të fëmĳ ëve. Grupet e fëmĳ ëve janë 
të ndryshme nga njëri - tjetri. Ka grupe ku organizimi material dhe i marrëdhënieve 
kuptohet në funksion të mësimit individual të të dhënave dhe të njohorive të 
parapërcaktuara. Ka dhe grupe të tjerë, në gjirin e të cilëve mësuesi përpiqet t’i 
jap secilit ndjenjat e sigurie dhe të pavarsisë,të favorizojë dialogun. Kuptohet që 
ekzistojnë edhe situata të ndërmjetme. Cilado qoft ë situata, kur fëmĳ a lë familjen dhe 
shkon në kopsht, ndryshimi është shumë i madh. Përshtatja me botën s’është shumë 
e lehtë. Për fëmĳ ën bota është në fi llim një tërësi detyrimesh: vendi që i caktohet, 
rregullat që duhet të respektoj etj. Gjithashtu fëmĳ a takon ata me të cilët ka kënaqësi 
të qëndrojë dhe të veprojë, të luaj dhe të dëfrej.
     Mësuesi përballë fëmĳ ëve në grup. Në një farë mënyre edhe mësuesi është anëtar 
i grupit. Pavarsisht nga aft ësitë e tĳ  për t’u distancuar, vetëkontrolluar, vlersimet e 
tĳ  duhet të jenë të hapur për të motivuar veprimet e fëmĳ ëve. Në radhë të parë, 
për edukatorët duhet të jetë se proçesi i të mësuarit dhe i njohjes është individual 
për secilin fëmĳ ë. Metoda e Montesorit është një metod gjithëpërfshirëse, e cila 
siguron jo vetëm zhvillimin e fëmĳ ve në tërësinë e tyre dhe jo vetëm në lëndën 
akademike. Fëmĳ ët mësojnë të jetojnë në një grup për të respektuar dhe pajisjet, 
dhe për të njohur gabimet e tyre ose të pakuptimta. Ata gjithashtu mësojnë gjëra 
të ndryshme si të pastrojnë një tryezë, të bëjnë një tufë me lulesh….aktifi tete që 
mundësojnë ata për të përsosur aft ësitë motorike duke u mësuar atyre gjeste të 
dobishme në jetën e përditshme.
Klasat me moshat e përziera janë (18 muaj – 3 vjet dhe 3 – 6 vjet), një klasë janë 
gjithashtu primarë, me idenë mëson më mire duke i mësuar. Më të mëdhenjtë janë 
të ft uar për tu treguar të rinjve, se si për të trajnuar, se si të përdorin pajisjet. Duke 
vepruar kështu, ata përforcojnë të mësuarit e tyre dhe të përfi tojnë të rinj apo të 
papërvojë në shumë mënyra për të mësuar. Ka raste se fëmĳ a mbetet ndonjëherë në 
të njëtën klasë për tre vjet.
     Maria Montesori kishte e supozuar se fëmĳ ët mësojnë më së miri për interest e 
tyre, kur ata ndihen si ai. Edukatoret tregojnë se si përdoren pajisjet, që është ruajtur 
në raft e të hapura dhe të arrĳ në fëmĳ ët për t’i prekur me dorë. Ata kanë dëshirën 
e tyre dhe mund t’i zgjedhin sipas dëshirës atë që duan. Fëmĳ ët mësojnë më mirë 
duke numëruar blloqe rruaza një, fëmĳ ët mësojnë një game të gjërë konceptëve 
matematike (ushtrime logjike, lexim, shkrim, përrallë, shkencë (pjesë të një lule, një 
zog, një dhëmb ..) të madh. Natyrisht duke qënë të moshave të përziera, çdo fëmĳ ë 
punon në mënyrë të pavarur nën udheheqjen e mësueses. Montesori mendonte 
se qëllimi i edukimit në fëmĳ ërinë e hershme nuk e ka mbushur fëmĳ ën me të 
dhëna nga studimet e paracaktuara, por më tepër për të kultivuar dëshirën e tĳ  për 
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të mësuar. 
Sipas saj në një klasë objektivat për tu afruar janë në dy mënyra:
 duke lejuar çdo fëmĳ ë të përjetojnë kënaqësinë e të mësuarit me anën e tĳ .
 zgjedhje jo e detyruar por duke i ndihmuar për të zhvilluar mjetet të mësuarit 

e natyrshëm dhe kapaciteti i saj do të jetë më i madh gjatë situatave të nxënies së 
ardhmen.
Një tjetër vëzhgim i Dr. Montesori, e cila u përforcua nga hulumtimi aktual është 
rëndësia e periudhave të ndjeshme për mësim të hershëm. Montessori mendonte 
se në fakt duke lejuar fëmĳ ët në një klasë të përzier ka përparësi se ata zgjedhin 
aktivitetet e tyre që përputhet me periudhat e tyre në interest personal. 
Një fëmĳ ë që fi ton shkrim – lexim dhe aritmetikë themelore të mënyrë të natyrshme 
ka avantazhin e fi llimit të edukimit të tĳ , mërzinë ose dekurajimin. Përmes ndjekjes e 
interesave të tyre individuale në një klasë Montessori, fëmĳ a fi ton një fi llim entuziazmi 
për të mësuar, e cila është një personi i edukuar me të vërtetë. Montessori mendonte 
se klasa është në fakt bota e fëmĳ ës, të pajisur për madhësinë, ritëm dhe interest e 
djemve dhe vajzave moshat 3 – 6 vjeç. Ajo është projektuar për të vënë fëmĳ ën në 
lehtësi në të dhënien e lirisë në një mjedis të organizuar me material tërheqëse. Ky 
material është i ruajtur në raft et të ulët për të arritur edhe më i vogli. Mund të lëvizin 
tavolina dhe karrige, e cila lejon një rregullim fl eksibël për shumë aktivitete. Fëmĳ ët 
punojnë me grupe të vogla në terren ku ata janë natyrisht të rehatshëm.
Sipas Montessorit materialet në klasë mund të ndahen në pesë grupe kryesore: 
gjeta materiale praktike, të cilat janë ushtrimet e para për fëmĳ ën të moshës 3 – 4 
vjeç pajiset ndĳ ore, e cila mund të përdoret nga të gjitha moshat e klasës materialet 
matematikor gjuha e dramës dhe materialet akademike, që presin momentin e 
shkencës, çdo fëmĳ ë të arrĳ  të mbaj mend këndin e bibliotekës.
Dr. Montessori gjithmonë fl et për një mësues udhëheqës, dhe roli i saj është i 
dukshëm ndryshe nga ajo e një mësimdhënie konveksionale. Kjo është mbi të gjitha 
një vëzhgues shumë i vëmendshëm, nevojat individuale dhe interest e çdo fëmĳ e 
dhe puna e tĳ  e përditshme është fryt i tĳ .
Një fëmĳ ë i izoluar pëfi ton më shumë me klasat me grup – moshat e përziera. 
Sipas Montessorit klasa i ofron atĳ  mundësinë për të zgjedhur në mësim një 
shumëllojshmëri të gjërë të materialëve që vlersohet. Ka fëmĳ ë të moshës 3 – 6 vjeç 
që i ofrojnë fëmĳ ve të vegjël një sëri të modeleve të vlersimit të imitimit, dhe një më 
i vjetër duhen forcuar njohuritë e tyre duke i ndihmuar një i ri

1.5. Teoria e Lilian Katz

Klasa parashkollore përfshĳ në fëmĳ ët e moshave 3 – 5 vjeç. Hulumtimet tregojnë 
se grupime - moshat që përfi tojnë të vegjëlit dhe të vjetërit në klasë. Për moshat e 
përziera 3 – 6 vjeç fakti që këta fëmĳ ë mësojnë me të njëtin mësues për disa vjet, i 
shohin mësueset sikur të ishin prindërit e tyre dhe qëndrojnë shumë afër njëri - tjetrit 
si mund të ishte një familje e madhe dhe komunitete të vogla. Nga studimet e fundit 
vihet re se çdo fëmĳ ë zhvillohet me shpejtësi e tyre pakonkurrencë, sepse të gjithë 
janë në nivele të ndryshme dhe fëmĳ ët janë në gjendje të nderveprojnë me mosha të 
ndryshe.
Sipas L. Katz zhvillimi personal dhe social për fëmĳ ët është zgjeruar nëpërmjet 
ndërtimit të marrëdhënieve brenda komunitetit klasë. Mësuesit dhe fëmĳ ët 
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bashkëveprojnë permes bisedës, pa zgjedhje të aktiviteteve, dhe të klasit të 
përditshme takime me të cilat fëmĳ ët marrin pjesë në progresion të studimit të klasës. 
Fëmĳ ët janë të inkurajuar për të shqyrtuar dhe për të zbuluar brenda botës së tyre të 
menjëhershëm, dhe mësuesit veprojnë si regjistrues të ideve dhe përvojave të tyre. 
Fëmĳ ët duhet të mësojnë të ndjekin rregullat dhe rutinat e klasës, dhe janë dhënë 
ndihmën e nevojshme në zhvillimin e aft ësive poxitive për zgjidhjen e konfl ikteve.
Ai shprehet se klasa krĳ on një mjedis të pasur komunikimi për fëmĳ ët. Zona libër 
nënkupton momentin kur një fëmĳ ë është në gjendje të kalojë kohë të qetë duke 
kërkuar në librat e tĳ . Librat janë integruar edhe në fushat e tjera të kurrikulës, në 
tryezë e shkencës ndodhen libra me fotografi  të paraqitur mbi qëndrën e matematikës. 
Nëpërmjet ekspozimit ndaj llojëve të ndryshme të letërsisë për fëmĳ ët, mësuesi të nxit 
një vlersim të thellë të leximit. Mësueset bëhen të vetëdĳ shëm për fazat e fëmĳ ëve, 
dhe nga ana tjetër të sigurojnë materialet dhe përvojat e duhura për të ndërtuar mbi 
zhvillimin e çdo fëmĳ e.
Nga përvoja e punës që punoj mësuese me klasat e përziera mosha 3 – 6 vjeç kam dal 
në konkluzionin se në kopështet me klasat e përziera, nxitet siguria, për të motivuar, 
janë të aft ë lexim dhe shkrim që të kuptojnë dhe vlersojnë përdorimin e leximit 
dhe shkrimit. Fëmĳ ët janë të angazhuar në leximin e tërë grupit ose udhëzimin me 
shkrim çdo ditë që jep mësuesja. Fëmĳ a e moshës 3 - vjeç në orën e shkrimit shkruan 
me intuitën e tĳ , fëmĳ a 4- vjeç kopjon fj alë në mënyrë globale, fëmĳ a 5 – vjeç shkruan 
fj alë në mënyrë të pavarur globalisht, pasi i njeh të gjitha shkronjat e alfabetit.
Mësueset nën drejtimin e zhvillimit individual të fëmĳ ëve të shkruarit nëpër faza 
duke fi lluar me shkrim pretendojnë dhe shkojnë drej shkrimit me fj ali. Kombinimi 
i shqiptimit të shpikura (nga fj alë të fryra) dhe shqiptimit konvencionalë janë 
mbështetur nga i nxitur fëmĳ ë matin fj alët e panjohura. Lojrat dhe ndërveprimet 
individuale të mësuesëve sigurojnë kontekste autentike kuptimplotë, mësimi 
përmëndësh i fj alëve, dhe aft ësi të tjera të rëndësishme të nevojshme për lexim 
dhe shkrim .Mësueset para se të mbyllet kopshti u lexojnë fëmĳ ëve titujt e librave 
me përralla që fëmĳ ët janë njohur gjatë gjithë vitit dhe fëmĳ ët janë të inkurajuar të 
mendojnë në mënyrë kritike rreth dhe të analizojnë tekstet që analizojnë me zë të 
lartë.

 1.6.Programi i ciklit parashkollor synimet, qëllimet dhe standartet e tĳ .

Programi i kopshtit është ai që garanton zhvillimin tërësor të fëmĳ ës. Synimi i 
programit të edukimit parashkollor është sigurimi i themeleve bazë mbi të cilat 
fëmĳ ët rriten për t’u bërë njerëz që nxënë gjatë gjithë jetës. Synimi i programit arrihet 
nëpërmjet qëllimeve të mëposhtme:
-  Zhvillimi i besimit në vetvete dhe i aft ësisë për të nxënë
- Zhvillimi i aft ësisë për të qënë i vëmendshëm
- Arritja e një marrëdhënieje pozitive ndërmjet të rriturve dhe fëmĳ ëve për të siguruar 
shprehitë sociale
- Pranimi i natyrës individuale të çdo fëmĳ ëve mundësi për t’u zhvilluar sipas 
nevojave individuale dhe sipas fushave të zhvillimit personal, social, emocional, 
fi zik, intelektual, gjuhësor dhe krĳ ues.
 Pra, në lidhje me këtë dua të theksoj se, programet duhet t’u sigurojnë fëmĳ ëve 
mundësi për t’u zhvilluar sipas nevojaveindividuale dhe sipas fushave të zhvillimit 
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personal, socialemocional, fi zik, intelektual, gjuhësor dhe krĳ ues.
Duke nisur nga viti 2003, një pjesë e kopshteve publike, që punonin me modelet 
tradicionale, përqafuan punën me standardet e përmbajtjes, por duke plotësuar 
sigurisht më pare disa kritere të përcaktuara nga MASH si: kushtet të mira fi zike të 
godinës së kopshtit, pajisja e tyre me orendi dhe bazë material didaktike, respektimi 
i normës në fshat me grupe të përziera 15 fëmĳ ë një edukatore, dhe në zonat rurale 
me grupet e përziera 10 fëmĳ ë një edukatore. Udhëzuesi tematik i veprimtarive 
edukative u jep mësuesve dhe drejtueseve të kopshtit sqarim për për mënyrën 
e organizimit të veprimtarive të ndryshme. Njohja dhe zotërimi i përmbajtjes 
së dokumentit ’’Standardet e përmbajtjes’’ u krĳ on hapsirë mësuesve të bëjnë 
planifi kime cilësore ditore, mujore dhe vjetore. Ngritja dhe përdorimi i qendrave 
apo të këndeve të veprimtarive i ka ndihmuar fëmĳ ët të zhvillojnë aft ësi dhe shprehi 
në të gjitha fushat e njohura të zhvillimit.
Elementët kyçe të modelit të kopshtit që punon me standardet janë:   
- Organizimi dhe rregullimi i mjedisit në funksion të veprimtarive që zhvillohen ne 
kopsht.
- Lirshmëria dhe hapësira për t’i dhënë mësueses liri profesionale në planifi kimin 
dhe zhvillimin e veprimtarise mësimore-edukative.                                                                           
- Përqendrimi i vëmendjes ne dëshirat, interest dhe karakteristikat e zhvillimit 
moshor të fëmĳ eve.
- Sigurimi i kushteve të mira fi zike të ndërtesës së kopshteve dhe sigurimi i 
materialeve, pajisjeve dhe mjeteve didaktike.
- Trajnimet e vazhdueshme të mësuesve dhe të drejtueseve të kopshteve.
- Përfshirja dhe pjesmarrja aktive e prindërve me kontribute te ndryshme për 
kopshtin. 
- Në qendër të vëmendjes, mësueset kanë interest, dëshirat dhe zhvillimin e fëmĳ ës 
parashkollor sipas parametrave dhe kërkesave bashkohore.
Mësueset që japin mësim me grupet e përziera parashkollore mosha 3-6 vjeç punojnë 
me plane mësimore sipas numrit të fëmĳ ëve që ndodhen më shumë në grup. Por 
mos harrojmë që fushat kurrikulare është e njëjtë me grupet e veçuar dhe me grupet 
e përziera.

  1.7.Metodat dhe teknikat të cilat na orientojnë drejt praktikave efi kase të 
mësimdhënies në grupet e përziera parashkollore

 “Nëse një fëmĳ ë nuk është duke mësuar me metodën që po përdorni, atëherë ju takon 
juve t’i përshtateni stilit të tĳ  të të nxënit” Rita Dun Metodat dhe teknikat ndihmojnë 
për arritjen e qëllimit dhe lehtësojnë përvetësimin e njohurive, fi timin e shprehive të 
aft ësive dhe realizimin e një objektivi. Shumë mësuese përpiqen t’i përdorin metodat 
dhe teknikat edhe pse shpeshhere nuk ia dalin mbanë, ndonjëherë i përdorin pa 
qenë të ndërgjegjshme se cilat prej tyre kanë përdorur, ose pa ditur emërtimin e 
tyre. Mësueset e ciklit parashkollor përgjithësisht nuk kanë marr pjesë në trajnime 
të fushës së metodologjis. Të mësuarit nëpërmjët lojës është mënyra sipas së cilës 
fëmĳ ët mësojnë, prandaj teknika që zgjedh mësuesja për t’i përdorur me fëmĳ ët në 
fushat e veprimtarive, të jepen në formën e lojës. Mësueset janë personat e vetëm që 
mund t’i modifi kojnë, t’i përshtasin apo t’i pasurojnë me elemete nga përvoja e tyre e 
përditshme.theksi duhet vënë në rëndësinë dhe qëllimin që ka përdorimi I teknikave 
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dhe metodave të ndryshme të mësimdhënies dhe në zgjedhjen e metodës së duhur 
për çdo fëmĳ ë në kohë dhe situatën e duhur. Metodat të cilat na orientojnë drejt 
praktikave më efi kase janë: 
- Biseda është metoda nëpërmjet të cilës mësuesja i ft on fëmĳ ët të fl aësin rreth 
një teme ose çështje të caktuar, të shkëmbejnë mendime dhe informacione me njeri-
tjetrin.
- Shpjegimi është një metodë e cila synon shpërndarjen e informacionit te 
dëgjuesi (fëmĳ a) sipas nevojave q ata paraqesin.
- Demostrimi ka si qëllim të ilustrojë një çështje koncept me shembujt konkretë 
dhe të sigurojë një model veprimi për shprehinë që duhet të fi tojnë fëmĳ ët.
- Eskursioni është një metodë ku fëmĳ ët kanë mundësi të njohin në mënyrë 
të drejtpërdrejt objekte, dukuri, procese, që i përkasin mjedisit natyror, vende, dhe 
fi gura historike të zonës së tyre etj.
- Të pyeturit është një metodë mjaft  efektive në nxitjen e të menduarit të 
arsyetuarit dhe të zgjidhjes së problemeve. Aft ësia e fëmĳ ëve për të pyetur duhet 
shfrytëzuar në çdo veprimtari që zhvillohet në klasë.
- Eskursioni është një metodë ku fëmĳ ët kanë mundësi të njohin në mënyrë 
të drejtpërdrejt objekte, dukuri, procese, që i përkasin mjedisit natyror, vende, dhe 
fi gura historike të zonës së tyre etj.
- Të pyeturit është një metodë mjaft  efektive në nxitjen e të menduarit të 
arsyetuarit dhe të zgjidhjes së problemeve. Aft ësia e fëmĳ ëve për të pyetur duhet 
shfrytëzuar në çdo veprimtari që zhvillohet në klasë.
- Parashikim me tema paraprak është një teknikë që nxit fantazinë dhe 
krĳ ueshmërinë e fëmĳ ëve, ku fëmĳ a më 3 ose 4 fj alë apo fi gura të dhëna i kërkohet 
të ndërtoj një histori të shkurtër.
- Pesëvargëshi ka si qëllim të përgjithësojnë idetë e diskutuara nga me fëmĳ ët 
rreth një çështjeje të caktuar.
- Diagrami i Venit përdoret në raste kur duhet të krahasohen 2 personazhe, 
objekte etj
- Dialogu ka të bëjë me të shprehurit gojarisht të mendimeve 
- Diskutimi është një procedurë ndërvepruese ku mësuesja dhe fëmĳ ët 
diskutojnë me njëri- tjetrin rreth një cështje të caktuar.
- 

1.8. Adaptimi dhe përshtatja e kurrikulës, organizimi i grupeve, aktiviteti, 
menaxhimi i kohës në grupmoshat 

     Për të realizuar procesin e mësimdhënies ne klasat me gupe te perziera duhet 
që kurrikula te jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që t’i përshtatet kushteve dhe që 
implementimi i saj gjatë procesit të mësimdhënmies të jetë i lehtë për t’u administruar 
nga ana e mësuesit. Kurrikula përfshin qëllimet e programit të edukimit parashkollor, 
veprimtarinë dhe mjedisin e të nxënit. Qëllimi i kurrikulës është t’i nxisë fëmĳ ët të 
mësojnë e të zhvillojnë shprehitë bazë që do t’i ndihmojnë të nxënë dhe ta duan këtë 
process, të udhëheqin dhe të mirëdrejtojnë energjitë e tyre të brëndshme. Duke e parë 
në këtë këndvështrim, kurrikula realizohet e zbatohet nga mësuesja, por iniciohet 
nga fëmĳ ët. Kjo është nga përvoja e punës time që kam arritur. Sqaroj se shumë 
mësuese që punojnë me grupet e përziera janë të pa trajnuara si zhvillohet mësimi 
me klasat e pëziera, më shumë rëndësi i’u është kushtuar mësimdhënies me klasat 



72 

e veçuara për moshën 3,4,5, vjeç dhe klasat parapërgatitore 6 vjeçarët për shkollë. 
     Vazhdojnë ende debate rreth llojit dhe përmbajtjes së kurrikulës në vitet e fëmĳ ëris 
së hershme. Disa prej problematikave që ngrihen në lidhje me këtë janë:
- Ku duhet përqëndruar vëmendja gjatë edukimit në vitet e fëmĳ ërisë së hershme?
-  Në cilin drejtim duhet të shpenzojnë më shumë energji mësueset?
-   A duhet që të rriturit t’i nxisin fëmĳ ët e kësaj moshe të nxënë në mënyrë të pavarur?
-  A duhet që vëmendjen më të madhe ta përqëndrojnë në zhvillimin e shprehive 
sociale, për t’i bërë ata të aft ë të bashkëveprojnë dhe të integrohen në komunitetin,pjesë 
e të cilit janë?
-  A mos duhet që theksi të vihet te disiplinat e veçanta?
     Pra, pyetjet kanë lidhje dhe rrjedhin prej njëra-tjetrës. Ato kanë dalë nga të 
dhënat e studimeve shumëvjeçare të bëra në fushën e fëmĳ ëris së hershme. Pjesa e 
organizimit të grupeve është një përgjegjësi dhe kopetencë e vet erdukatores e cila 
duhet te ketë aft ësi menaxhuese në klasë. Kështu ajo duhet që t’i organizojë dhe 
menaxhojë prrocesin mësimor mbi bazën e kritereve të kurrikulës apo programeve 
shkollore. Po ashtu, ajo duhet të kryejë aktivitete të cilat nxisin nxënien e aft ësive të 
reja tek fëmĳ ët dhe njëkohësisht argëtimin e tyre. Aktivitetet zënë një vend thelbësor 
në rritjen e bashkëpunimit midis nxënësve, kjo pasi aktiviteti të ofron mundësi që 
fëmĳ ët nëpërmjet bashkëveprimit të argëtohen dhe njëkohësisht krĳ ojnë raporte 
shoqërore me njëri-tjetrin duke zhvilluar në këtë mënyrë dhe aft ësitë komunikuese. 
Për realizimin korrekt të këtyre duhet që edukatorja të jetë koherente dhe precise 
në mirë menaxhimin e kohës, kjo pasi duhet që ajo të kryej gjithë objektivat e 
paracaktuara brenda orarit kritereve mësimore. Realizimi i kritereve të mësipërme 
do të çonte në realizimin me sukses të procesi të mësimdhënies.
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Politika gjenocidiale e Serbisë ndaj shqiptarëve gjatë luft ërave ballkanike 
(1912 – 1913)

Astrit Sahitaj

Abstrakt

Në dekadën e parë të shekullit XX Perandoria Osmane ishte në shembje e sipër. Kjo ishte bërë 
e qartë për monarkitë ballkanike si edhe për Fuqitë e Mëdha. Të dyja palët kishin synimet e 
veta specifi ke. Pikërisht në këto rrethana shqiptarët ngritën krye kundër qeverisë xhonturke. 
Gjatë kësaj kohe Serbia dinakërisht përpiqej të tregohej miqësore si me kryengritësit shqiptarë, 
ashtu edhe me qeverinë xhonturke. De fakto si për shqiptarët, ashtu edhe turqët kishte 
qëndrim armiqësor.
Krĳ imi i Serbisë mesjetare ishte paraparë me programin famkeq të Ilia Garashaninit. Në 
vazhdën e realizimit të këtĳ  programi në mënyrë permanente punote qeveria serbe. Për 
realizimin e tĳ  nuk zgjedhë aplikon force brutale ndaj populates shqiptare në ato regjione, që 
shkelë çizmja serbe.
Çetnikët dhe ushtria serbe që nga shpërthimi i kufi rit serbo-turk i fi lluan veprimet më barbare 
ndaj shqiptarëve të zones kufi tare. Më 22 shtator forcat serbe e pushtuan Prishtinë. Më 24 po 
të atĳ  muaji u pushtua Kumanova. Pas Kumanovës pushtohet Shkupi. Kështu nga ushtria 
serbe pushtohet Kosova dhe një pjesë e madhe e viseve të Shqipërisë së sotme. 
Në të gjitha viset shqiptare të pushtuara nga ushtria serbe u shkaktuan masakra të papara deri 
më atëherë. Këto kryheshin me qëllim të dëbimit të shqiptarëve nga trojet e veta. Në rrthana 
të tilla shumë nga shqiptarët u vranë e u masakruan. Shumë vendbanime u shkretuan. 
Gjatë luft ërat ballkanike (1912 – 1913) Serbia arriti të pushtojë Kosovë si edhe shumë toka tjera 
shqiptare.

*
Dekada e parë e shekullit XX karakterizohet si dekadë dobësimi e Perandorisë 
Osmane, e cila erdhi si rezultat i keqqeverisjes së xhonturqve. që shkaktoi pakënaqësi 
te popullata e Perandorisë Osmane në Ballkan e posaçërisht te ajo shqiptare. Për këtë 
pasuan trazira të brendshme. Këto rrthana i shfrytëzuan monarkitë ballkanike me 
përkrahjen e Rusisë cariste. Edhe Austro-Hungaria me Italinë punonin për krĳ imin 
e terrenit për pushtime. Këtë gjendje e shfrytëzoi Italia, që për shkak të Tripolit hyri 
në luft ë kundër Turqisë më 28 nëntor 1911. Shpërthimi i Kryengritjes shqiptare më 
1911 e shqetësoi Mbretërinë e Serbisë. “Me rastin e qëndrimit të mbretit Petri I në 
Petrograd, kryetari i qeverisë serbe, Millovanoviq, pati biseduar me mbretin rus dhe 
me përfaqësuesit e qeverisë ruse. Duke shprehur frikën e Serbisë, se mos po mirrte 
përpjestime të gjëra kryengritja shqiptare në Ballkan dhe se mos do të shfrytëzohej 
nga Austro-Hungaria”.1 Kështu Serbia për të qenë sa më e sigurt për sendertimin e 
projektit garashninian fi lloi të organizonte takime të herëpashershme me Bullgarinë 
për të krĳ uar aleancë, jo vetëm për ta dëbuar Turqinë nga viset ballkanike, por edhe 
për të gjetur gjuhë të përbashkët për coptimin e tokave shqiptare dhe maqedonase. 
Të gjitha manovrimet në këtë rrafsh bëheshin me bekimin e Rusisë.
Që nga fi llimi i vitit 1912 shqiptarët përpiqeshin të organizonin një kryengritje 
mbarëkombëtare.  Serbia e përcillte me vemendje të theksuar çdo hap të rrjedhave 
1  Istoriski Institut Jugoslovenske Narodne Armĳ e: “Prvi Ballkanski Rat (1912- 1913”. Prva knjiga, 
Beograd 1959, fq. 84. 
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të organizimit.  Në këtë periudhë kishte arritur të kontaktonte me krerët eminent të 
Kyengritjes Shqiptare. “Shqiptarët nxiteshin për rezistencë sa më të forte, por jo ta 
mposhtnin Turqinë, por që nga turqit të humbnin sa më shumë. Në Beograd llogaritej: 
sa më shumë që shqiptarët të dobësoheshin dhe të ishin në gjendje të vështirë, aq më 
leht do të tërhiqeshin për bashkëpunim dhe më vonë, kur të krĳ oheshin kushtet 
për daljen në gjiun e Shëngjinit, do të futeshin nën dominimin serb.  Për këtë arsye 
qeveria serbe... kujdesej të mos i shkaktonte vështirësi Turqisë për mposhtjen e 
kryengritjes shqiptare”2.          
Me marrëveshjen serbo-bullgare ishin përcaktuar tokat që do të pushtoheshin nga të 
dyja palët. Kështu “Serbia ia njeh Bullgarisë të drejtën e plotë në Vilajetin e Edrenit, 
si edhe Bullgaria ia njeh Serbisë Vilajetin e Kosovës në veri të maleve Sharr dhe 
Vilajetin e Shkodrës”3. Ndërsa po qe se palët nuk do të mund të merreshin vesh për 
Vilajetin e Kosovës në jug të Sharrit dhe për Vilajetin e Bitolit dhe të Selanikut atëherë 
të dy palët drejtpërdrejt për caktimin e kufi jve do të pranonin arbitrazhin e Rusisë.
Kryengritja Shqiptare kishte shpërthyer në pranverën e vitit 1912 dhe gjithnjë e më 
tepër po merrte përmasa të mëdha. Ajo kishte tronditur themelet e Perandorisë 
Osmane, por edhe kishte shtuar frikën e monarkive ballkanike se mos po e fi tonte 
Shqipëria autominë, që ishte shfaqur si ide nga Austro – Hungaria. Kryengritësit 
shqiptarë u futën në Shkup dhe iu drejtuan qeverisë turke me kërkesa përmbajtësore. 
Qeveria turke ua mbushi mendjen me premtime, që nuk u realizuan. Monarkitë 
ballkanike kishin miratuar marrëveshjet për aleancë. 
Në fi llim të shtatorit 1912 në pozita të vështira gjendeshin edhe Kryengritësit 
shqiptarë edhe  Perandoria Osmane. Në këtë kohë monarkit ballkanike ishin të 
gatshme t’i shpallnin luft ë Turqisë. Fundi i shtatorit 1912 i gjeti shqiptarët të paaft ë 
për t’u përballuar ushtrisë serbe. Brenda pak ditësh viset shqiptare u pushtuan nga 
forcat serbe. Gjeneral Bozho Jankoviqi, komandant i Armatës së Tretë serbe që nga 
19 tetori 1912 futet në luft ë kundër shqiptarëve, sepse ushtria turke i kishte lëshuar 
pozicicionet. Forcat ushtarake e çetnike që në ditën e parë i fi lluan masakrat ndaj 
popullates shqiptare duke ua bombarduar e djegur shtëpitë dhe duke i masakruar. 
Më 22 tetor forcat serbe e pushtojnë Prishtinën ” Më 24 tetor thyhet ushtria turke 
në Kumanovë dhe pa rezistencë do të pushtohet Shkupi. Vilajeti i Kosovës brenda 
pak ditësh pushtohet nga ushtria serbe. Kështu më 2 nëntor 1912 Nikolla Pashiqi i 
telegrafonte Komandës Supreme: “Sot bisedoi mbreti me mua dhe me gjithë shpirt u 
përpoq që të bjerë në duart tona sa më parë Prizreni”.4

Gjatë marshimit të ushtrisë dhe forcave qetnike serbe hasën në rezistencën e 
shqiptarëve.  Kështu në betejën e Gjilanit u vra “gjithë efektivi i batalionit të ushtarëve 
të Gjilanit”.5 Në këtë betej u vranë 10 000 të rinjë shqiptarë. 
Gjendja e krĳ uar për shqiptarët diktonte përleshje të përgjakshme me forcat 
2  Arhiv NR Srbĳ e dr. M. Milovanoviq, fasc. XI, str. 13 – 21, fasc, XXVI, str. 57-60. Fasc. XVI, str. 21 
-47. 
3  Istoriski Institut Jugoslovenske Narodne Armĳ e: “IPrvi Balkanski Rat 1912 – 1913” , Prva knjiga, 
Beograd 1959, str. 93
4  AIH, Vj. 22-24-2488, Ambasadori i Austro-Hungarisë në Petërbur i raporton Vjenës, Petërburg, 21 
nëntor 1912 : “Shqipëria në dokumentet e Austro-Hungarisë (1912)”, Vëllimi i VI. Tiranë, 2012, fq. 
268.
5   Instituti i Historisë : “Historia e Popullit Shqiptar”, vëll II, Rilindja Kombëtare, Vitet 30-të të 
shekullit XIX – 1912, Toena, Tiranë 2002,, fq. 507.
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serbosllave. Prandaj që nga provokimet çetnike në vĳ ën kufi tare e gjatë operacioneve 
ushtarake të ushtrisë masakronin popullsia shqiptare me qëllim që të bëhej spastrimi 
etnik. Kryetari i komunës së Miletinës Fiqri Mersini fi rmos listen ku jepen emër 
për emër krimet  e bëra nga çetat serbe gjatë vitit 1912: “…1 në Çellopek e 10 në 
Miletinë”.6 Në Baincë 18 veta mbasi dorëzuan armët i mbyllën dhe i dogjën të gjallë 
në një shtëpi, kurse 5 të tjerë i pushkatuan”.7

Gazetat e Beogradi kryesisht ishin pro politikës aneksioniste të Serbisë, por ishin 
edhe pak gazeta, që nuk ia mbanin isonë politikës aneksioniste të Serbisë. “Sërpske 
Novine” shkruan “…disa ditë  pas çlirimit të Kosovës…kudo në territorin e pushtuar 
gjallërisht punohet në vënien e organeve administrative…” (Martinoviq, 1977, 255). 
Pati edhe gazetarë  e gazeta me orientim demokratik, që vunë në spikamë gjendjen 
katastrofi ke të shqiptarëve. 
Me 5.11.1912 serbët masakruan në Prizren edhe para konsullit austro-hungarezë.  
Ofi ceri serb u dha urdhër ushtarëvet të hyjnë me të force në Konsullatë. Familjet 
e shqiptarëve që ishin brenda u vranë pa mëshirë. Edhe të plagosurit i vranë dhe 
i therren në shtrat, gratë dhe fëmĳ ët i vranë”(Kokalari, 162). Në ditarin e Kosta 
Novakoviqit pasqyrohen mizoritë serbe. “Kudo që shkelën, në fshatrat dhe qytetet e 
Kosovës dhe të të gjithë Shqipërisë, serbët mbollën vdekje e shkatërrime. Vetëm në 
dy muajt e parë të luft ës, në tetor-nëntor 1912, u vranë 25 000 shqiptarë. Qytete të 
tëra, si Prishtina, Vuçitërrna, Ferizaj, Gjilani, Kumanova, Presheva, Prizreni, Peja etj,. 
Iu nënshtruan shkatërrimeve. Fshatrat përreth këtyre qyteteve u bënë shkrumb e hi, 
ndërsa banorët e tyre, pa kursyer as grate, pleqtë e fëmĳ ët, u vranë ose u dogjën të 
gjallë, në zjarrin e shtëpive të tyre. Pasi shtypën qëndresën e 2000 lumjanëve, serbët, 
në tetor 1912, masakruan popullsinë e Lumës, 700 veta,…rrafshuan me tokëm thuajse 
të gjitha fshatrat e Lumës” (Historia e popullit shqiptar II, 2002, 507).
“Serbët vranë në Kumanovë dhe Shkup 3000 njerëz dhe në Prishtinë 5000 veta prej 
të cilëve të gjithë ishin shqiptarë. Këta njerëz nuk ranë në luft ë por i vranë vetëm për 
ambicie të poshtëra. Fshatrat u dogjën e vendësit…ishin vrarë prej serbëve. Udha 
që vete në Jakovë ish rrethuar nga të dyja anët me njërëz të vrarë”.8 Pas pushtimit 
të Ferizajt, u vranë këtu 1 200 veta (Historia e popullit shqiptar II, 2002, 508). Luft a 
shkaktoi 150 000 të shpërngulur shqiptarë nga Kosova. 
Serbia ishte e interesuar të bënte ndryshime në strukturën etnike: “ndërkaq fi lloi 
të nxirrte edhe akte ligjore për kolonizimin e vendit me slave” (Historia e popullit 
shqiptar III, 2009, 425). Problemi i shpërnguljes së përfaqësuesve të kombësisë 
shqiptare…nga territori i Maqedonisë u bë mjaft  akut qysh me fi llimin e luft ërave 
ballkanike…”(Kodra, 1973, 95-96). Më se 130.000 shqiptarë u zhdukën në Kosovë 
vetëm më 1912-1914”(Haxhiu, 1982, 21).
Shtypi serb ua fshihte bashkëkombasve të tyre mizoritë.   Dimitrĳ e Tucoviqi e 
demaskon krimet serbe ndaj popullësisë shqiptare në territorin e pushtuar. Ai vë në 
pah masakrën e Lumës:
“Për dy orë fshati u likuidua me skena, që është vështirë të përshkruhen. Të shtënat 
i rrëzonin gratë, që i mbanin foshnjat në gjinj; skajë nënave të vdekura qanin fëmĳ ët 
e tyre të vegjël, që rastësisht kishin shpëtuar nga plumbat;trupat e malësoreve të 
bukura belholla si bredhat përdridheshin si krimbat në fushë; grate lindnin nga 
6  AQSH,F, Komuna Miletinës viti 1944, Dos 93, dok.1-2.
7  AQSH, Fondi 251 viti 1930, Dosje. 194, Dok, 414-415.
8  AIH, Dosje A.VII42.f.178(Marë nga “Atdheu” Konstancë, Nr 10, vit I, f.3, d.24 Shëndre 1912).
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frika. Për dy orë u likuiduan 500 shpirtra”9.  
“Fiset e mjera shqiptare po e bartin kryqin e vet në Golgotë…, vit i shfarosjes 
sistematike të popullësisë shqiptare në të gjitha viset që i ka poshtuar ushtria serbe…
Në javët e para të luft ës me turqit, ne nuk kishim natë, sepse lëviznim, fushonim dhe 
luft onim në dritat e fshatrave shqiptare, që digjeshin. Zjarri i fshatrave të djegura 
ishte i vetmi sinjal me të cilat kolonat e ndryshme të ushtrisë serbe  lajmëronin njëra- 
tjetrën se deri ku kishin arritur ”.10

Forcat serbe gjatë marshimit nëpër viset shqiptare bënë krime të tilla, sa nuk mund të 
përshkruhen me fj alë. Nën titullin “Golgota e Shqipërise”, austriaku Leo Freundlich 
vë në dĳ eni publikun europian për lemeritë e forcave serbe ndaj civilëve shqiptarë. 
“Golgota e Shqipnisë” është një aktakuzë kundër qeverisë serbe, që me anë të forcave 
ushtarake përpiqej me të gjitha forcat të shfaroste popullin shqiptar: “Konsulli (në 
Shkup) von Heimroth dërgoi një njeri besnik në Legatën tonë të këtushme,   na 
tregoi… Qenka dhënë urdhër për t’i vrarë që të gjithë shqiptarët tetë vjeç e përpjet 
dhe për ta shuar krejt popullin. Serbët paskan vrarë deri pleqtë, grate e fëmĳ ët 
dhe në Kumanovë paskan vrarë me shqelma e kondak pushkë 400 ushtarë turq, 
që kishin mbetur atje. Janë djegur krejt shumë fshatra, janë rrënuar xhami dhe janë 
bërë masakra e barbarizma të tmerrshme. 500 janë vrarë në Ferizoviq. Dëshpërimi i 
shqiptarëve ka arritur kulmin.”11

Në gazetën daneze “Riget” në artikullin e dates 31.10.1912, Fritz Magnussen pohon 
se në luft ën e Kumanovës shumica e luft ëtarëve ishin shqiptarë:
Hotel “Vranja” është selia e shtabit general. Alexis është një ofi cer i çmueshëm. Ai 
na tregon se nga të vrarët dhe të arrestuarit shumica që luft ojnë në këtë front janë 
shqiptarë12. Shqiptarët janë edhe gjithë të arrestuarit që sot i kam pare këtu në qytet, 
ishin në grupe të vogla të lidhur me litarë të hollë. Shumica kanë të veshur uniforma 
ngjyrë si të dheut. Janë të zbathur dhe shikojnë përpara vetes, kur ecin. Vërehet se 
shumica e tyre janë të qetë dhe duket se janë pajtuar me fatin e vet.13

Burgu që në mëngjes ishte i mbushur dhe nuk kishte vend për më shumë të 
bugosur, është tani në mbrëmje bosh pa asnjë të burgosur.”.14 Princi dëshmon se në 
luft ën e Kumanovës barren më të madhe të luft imeve e kishin shqiptarët, ndërsa 
ushtria e rregullt turke ose e kishte lëshuar frontin e luft ës, ose numri i luft ëtarëve të 
tyre ishte simbolik.  
Gazetari danez na jep një pasqyrë reale të gjendjes:
“Sot vizitova të arrestuarit në burg të ardhur këtyre ditëve. Ishin një grup njerëzish 
të tmerrshëm. Fytyra të çmendura dhe të ashpra, pleq e të rinjë në mesin e tyre. Të 
papastruar dhe tesha laramane që mezi rrinin në trupin e tyre. Të ndershëm janë, por 
të poshtëruar, nënçmuar dhe keqtrajtuar në burg, vështirë se do besoja se këta njerëz 
janë në gjendje të bëjnë barbarizma siç fl itet këtu.
Trupat serbe drejtojnë një luft ë shfarosëse.  Luft a serbe në Maqedoni ka marrë 
9  Serbia e shqiptarët, Libri i pare, Prishtinë, 2011, fq. 14.
10 Serbia e shqiptarët, Libri i pare, Prishtinë, 2011, fq. 37.
11  AIHT, Vj.22-24-2424, Telegrami i ministrit të Austro-Hungarisë të akredituar në Beograd Ugron, 15 
nëntor 1912. Shqipëria në dokumentet Austro-Hungareze 1912, vëllimi VI, Përgatiti Akad. assoc. Marenglen 
Verli dhe Dr. Ledia Dushku, Tiranë 2012, f.135. 
12 “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,31.10.1912.
13 “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,31.10.1912.  
14 “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,31.10.1912.  
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karakterin e një masakre të tmerrshme të popullsisë shqiptare”.15

“Ushtria ndjek një luft ë shfarosëse të tmerrshme. Sipas prononcimeve nga ofi cerë 
dhe ushtarë janë vrarë 3000 arnautë midis Kumanovës dhe Yskub dhe 5000 përreth 
Prishtinës. Fshatrat arnaute rrethohen dhe më pas u vihet zjarri. Banorët që dalin 
nga shtëptë qëllohen për vdekje si minj. Kjo gjueti njerzish tregohet me gëzim nga 
ushtria serbe”.16

“Masakrat mbi aranutët ishin pikërisht një gjë e përditshme, një sport gjahu për 
ushtrinë serbe. Në Prishtinë dhe në rrethinat e Kumanovës është bërë ç’është e 
mundur për të shfarosur popullsinë shqiptare”.17

“Nga pasditja kur iu afruam luginës së Prizrenit pamë përsëri gjurmë të luft ës. Në 
luginën e Prizrenit fshatrat akoma nxjerrin tym. Atmosfera midis kasolleve është e 
padurueshme. Kam një ndjenjë sikur muret me lagështirë janë një material përfekt 
zjarrëvënës. Asnjë shpirt i gjallë nuk lëviz mmidis rrënojave të mjera. Ne nuk 
shohim asnjë kufomë. Ato janë hequr por mund të shohësh vetëm derra dhe pula të 
ngordhura”.18  Ishte bërë një kasaphane e madhe mbi popullatën shqiptare. Kudo që 
shkilte çizmja e çetnikëve serbo-sllavë mbillte tmerr e varre”..19

Përdorën të gjitha metodat për spastrimin etnik poashtu edhe ndrrimin e fes me 
dhunë e aplikuan tek shqiptarët. Këto masa u morrën deri në Luft ën e Parë Botërore. 
Kundërshtimi i konvertimit paguhej me jetë. Në Gjakov “më 22 mars 1913, u 
pushkatua frati i Gajkovës, Luigj Pali, bashk me 50 banor të fshatit Janosh. Numri i 
të konvertuarve në zonën malazeze prej prillit 1913 mbi 1200 shqiptarë myslimanë 
e katolikë. Metodat barbare e diskriminuese bënë që “20 fshatra shqiptare të 
rrethit të Pejës, Brestovik, Novoselë, Trebeviq, Dubovë, Drenos, Lloqan, Crrabreg, 
Kliqinë, Leshanë, Irgodë, Petriq, Zajm, Përlep, Jabllanicë, Krushevë, Sverkë, Isniq, 
Stellc, Raushiq e Gllogjan” (Historia e popullit shqiptar III, 2007, 426). Malezëzët në 
rrethinën e Pejës deri në verën e vitit 1914 kishte konvertuar 10 200 veta.
Për gjenocidin e paparë shkrunte Edit Durham: “nga krahinat e pushtuara na vinte 
lajme dhimbjeje mbi mizoritë e paduruara që bënin serbët ashtu edhe malazezët 
mbi popullsin shqiptare. Dhe në ven që t’i fshihnin veprat e tyre , ata përkundrazi 
mburreshin me to” (Historia e popullit shqiptar III, 2007, 426). Me krenari dhe me 
mburrje ushtarakët serb tregonin për veprimet e ulëta të ushtarëve  të tyre se si i 
kishin shpuar me bajoneta gratë dhe fëmĳ ët në Lumë. Të tjerët deklaroheshin se për 
një periudhë dy vjeçare nuk do të fl itet shqip në këto treva. Gratë i zhvishnin dhe 
bashk me fëmĳ ët e tyre futeshin në kisha për t’i pagëzuar etj.
Në vjeshtën e dimrin e vitit 1912-1913 krahinat e Kosovës iu shtruan zgjedhës e 
diktaturës më të tmerrshme. Kral Nikolla dhe Radomir Veshoviqi shpallën që 
shqiptarët e Plavës, Gusisë dhe Rrafshit të Dukagjinit të ndërrojnë detyrimisht fenë.Të 
10 ditët e zbatimit të kësaj shpallje(15-25 mars 1913) u quajtën nga shqiptarët “dhjetë 
ditët e kiametit mbi tokë” (Haxhiu, 108-109). Ja e vërteta e ngjarjeve: “Ndërkaq ata 
që nuk pranonin të ndrronin fenë,…pushkatoheshin jo larg fushës së përqendrimit. 
Vetëm në vendin e quajtur Rrahina u pushkatuan 62 veta…një grup tjetër më i madh 
u pushkatua në Qafën e Prevĳ ës (Haxhiu, 108-109). Qëllimi i çfarosjes së shqiptarëve 
15  “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,07.11.1912.
16  “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,07.11.1912.
17  “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,12.11.1912.
18  “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,14.11.1912.
19  “Riget” Artikleren var skrevet af Fritz Magnussen,14.11.1912.
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ka qenë të vendosurit, në vend të tyre, të serbëve, të kolonizuarit e Kosovës. Ndërkohë 
qeveria serbe mbante të mbyllur në burgun mesjetar të kalasë së Beogradit Hasan 
Prishtina, Nexhip Dragën dhe patriot të tjerë shqiptarë (Haxhiu, 113-114).
Gjatë marsit të vitit 1913 bëhej terror për konvertimin e popullsisë shqiptare të 
Rrafshit të Dukagjinit “prej katundit Strellc deri në qytetin e Pejës gjarpëronte vargu 
i turmës së shqiptarëve të arrestuar. Nga të gjitha anët mbi ta ishin drejtuar grykat 
e armëve të ushtrisë malazeze”(Haxhiu, 113-114).    Mbytja mizore e At Lugji Paliqit 
në Janosh të Pejës, prej ushtarëve malazezë bashkë më shumë të tjerë “…paten vra e 
mbyt shumë shqiptarë katolik e myslimanë që nuk ndigjojshin me ndrue besim, qe 
futun nder furra e djegun gjallë”.20

Pikëpamja e N. Pashiqit për serbizimin e Kosovës dhe të Maqedonisë mbas luft ë së 
parë dhe të dytë ballkanike, “si në pikëpamjen kulturore ashtu edhe n’atë nacionale. 
Këto krahina duhej t’i nënshtrohen plotësisht Serbisë, ashtu sikurse në nënshtrimin 
mbas 1878 Nishi, Piroti, Leskovci e Vranjë” (Čubrilović, 1965, 170). Këtu Pashiqi 
bazohet se si përmes gjenocidit ajo popullsi shqiptare iu nënshtrua Serbisë ndërsa 
tani këto treva nuk dorëzohen, sepse e dini se çka i priste nën Serbinë. Ai me politikën 
e tĳ  gjenocidiale pretendonte të realizonte projektin serb Naçetaninë.
Diplomacia serbe manevron me të gjitha mundësi për të përfi tuar nga klima e 
favorshme politike, që ishte krĳ uar në dëm të Perandorisë Otomane. Prandaj Serbia 
qe angazhuar për sendërtimin e projektit pansllavist. Një javë pasi Serbia i shpalli 
luft ë Turqisë, ministri i jashtëm serb Milovanoviç njoft on se Serbia kurrë nuk 
mund të pranojë një Shqipëri autonome, sepse një Shqipëri e tillë nuk ka ekzistuar 
kurrë historikisht.21 Kjo ide përfshihej  edhe në marrëveshjen serbo-bullgare të vitit 
1912, e cila, sipas Hartwigut, ambassadorit rus në Belgrad, përmbante vendimin 
e “Aleatëve”që të mos lejojnë formimin e Shqipërisë autonome; në bazë të kësaj 
marrëveshje Shqipëria do të ndahje midis “Aleatëve” dhe Serbia do të merrte 
territorin shqiptarë prej Shën-Gjinit deri në Shkumbin, natyrisht me marrëveshjen 
me Greqinë (Hartwig, 1916, 189). Këtë në esence pohoi edhe Pashiqi në bisedën 
me Dr. Redlichun, persona grata e Ballplatzit, i cili u dërgua nga Berchtoldi pranë 
qeversië serbe për sondazhe; ai theksoi se “një Shqipëri autonome do të ishte një 
anomali (Hartwing & Sazonov, 1916, 189). Për shtetet fqinjë kushtet ishin mjaf të 
favorshme, jo vetëm për ta mposhtur armikun shekullor, por edhe që të përfi tonin në 
zgjërimin e kufi jve të tyre në dëm të tokave shqiptare e maqedonase. Nga ana tjetër 
faktori shqiptar me vite, posaçërisht që nga viti 1910 s’kishte pushuar së luft uari me 
armë kundër zaptuesit shekullor. 
Në vitin 1912 territori i Perandorisë Osmane ishte tkurrur aq shumë, sa në 
administrimin e territorit në Ballkan kishin mbetur vetëm hapësirat e banuar në 
vazhdimësi prej shqiptarëve dhe territori i Maqedonisë së sotme me një rrip toke që 
shkonte duke u ngushtuar deri në Stamboll. Ky territor i mbetur nën administrimin 
turk shihej si plaçkë e ardhme për shtetet ballkanike, por edhe e Fuqive të Mëdha, të 
cilat kishin bërë llogaritë e veta për të përfi tuar. Objekti për shënjestërim ishte i qartë, 
por për asnjërën palë s’ishte e sigurt sasia e hapësirës territoriale, që do futej nën 
hegjemoninë e tyre. Hapësira territoriale e banuar me shqiptar, që ndërkohë kishte si 
20 AQSH, Fondi MPB, viti 1938, Dosje 155, dok 2.
21 Weisung d.serb. Aussen min in Belgrad on d. serb. Generalkons. In Budapest, Belgrad 
24.10.1912-APS,V.i.f.252. cituar nga: Zef, Prela, Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze “Mbi 
lëvizjen kombëtare shqiptare”, Tiranë 1916., F.189.
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vĳ ë kufi tare Malin e Zi  nga brigjet e Adriatikut duke i  përthekuar krahinat e Tuzit, 
Plavës, Gucisë e ngjitej sipër te ajo e Pazarit të Ri, pastaj kalonte sipër Mitrovicës, 
Gjilanit përthekonte Luginën e Preshevës duke shkuar në vĳ ën perpendikulare 
Shkup e Manastir dhe duke u zdjergur poshtë në Prevezë e duke u puthitur me 
brigjet e Detit Adriatik në perëndim. Territore, që për shkak të pozitës gjeopolitike 
dhe resurësve të saj, ishin jashtëzakonisht joshëse, prandaj edhe të lakmueshme qoft ë 
nga shtetet fqinje, qoft ë edhe nga Austro-Hungaria dhe Italia. Nuk ishte e interesuar 
vetëm Serbia për zhvatje territoresh ballkanike pasi të kapitullonte Perandoria 
Osmane. 
Synime të ngjashme aneksuese kishte edhe Bullgaria, Greqia e Mali i Zi. Por edhe 
Austro-Hungaria me Italinë kishin synimet e veta. Shtetet ballkanike për t’i hequr 
dilemat e rivalitetit ndërmjet veti u përpoqen gjatë të gjenin shtigje për t’i sendertuar 
aspiratat e tyre. Rruga më e mire për t’i sendërtuar aspiratat e veta shtetet ortodokse 
ishte ajo e afrimit të qëndrimeve të tyre ndërmjet veti. Shqiptarët përditë bëheshin 
më të zëshëm për çështjen e mbrojtjes së trojeve të veta etniken të trashëguar nga 
paraardhësit. Këtë e shprehnin jo vetëm me anë të forces së armëve, por edhe me anë 
të kontakteve të atdhetarëve me kancelaritë vendimmarrëse. 
Aleanca serbo-bullgare u përfundua më 13 mars 1912. Kjo parashihte aneksimin 
tokave shqiptare e maqedone. Aleanca  përmbante një shtojcë të fshehtë. Në atë 
shtojcë qeveria bullgare i njihte të drejtën Serbisë për aneksimin e tokave shqiptare 
në veri e në perëndim të Bjeshkëve të Sharit. Nga ana e vet Serbia ia njihte të drejtën 
Bullgarisë t’i aneksonte tokat, që gjenden në lindje të Rodopit, të lumit Struma dhe të 
liqenit të Ohrit. Ajo kishte të drejtën e aneksimit të qyteteve: Dibër, Kërçovë, Tetovë, 
Kumanovë e Shkup.  
Austro-Hungaria kundërshton pushtimin e bregdetit shqiptarë nga trupat serbe 
sepse “pushtimi i përhershëm i bregdetit shqiptarë qoft ë nga Mali i Zi, qoft ë nga 
Serbia, nuk mund të përputhet me krĳ imin e një Shqipërie autonome”.22 Vendimi 
i marrë nga Austria për ta kundështuar marrjen nga Serbia të një porti në Adriatik 
është i pakthyshëm dhe i miratuar prej aleatëve të saj.23Pas këtyre bisedimeve me 
diplomat të Fuqive Evropiane vetëm nga Austria patën mbështetje “Bertoldi e 
njoft oi Ismail Qemalin se Vjena ishte për një Shqipëri autonome” (Historia e popullit 
shqiptar II, 2002, 509).

*
Qysh në fi llim të vitit 1912, kur shqiptarët bënin përpjekje për organizimin e 
Kryengritjes antiturke, serbët ndoqën një politikë djallëzore ndaj shqiptarëve. Ata 
me anë premtimesh boshe arritën të krĳ onin lidhje me krerët e kryengritësve. Nga 
ana tjetër mbanin qëndrim miqësor ndaj Turqisë. Ndërsa në të njëjtën kohë ua bënin 
varrin edhe shqiptarëve edhe turqve. Këtë e dëshmojnë bisedimet e fshehta serbo-
bullgare që zhvilloheshin për arritjen e një marrëveshjeje për të sulmuar Perandorinë 
Osmane si edhe për ndarjen e tokave shqiptarte dhe ato maqedonase ndërmjet veti. 
Serbia, më të shpërthyer Luft a e Parë Ballkanike, e fi lloi aksionin për shfarosjen e 
22 BD, V. IX, P. II, London 1934,d.nr.189,pp.131-145. Konti de Salis për Sir Edward Grey-in, Cetinë, 13 
nëntor 1912: Dokumentet Britanike për çështjen shqiptare, 1912-1913, Përgatiti Muhamet Shatri, Tiranë 
2012.f.105.
23 BD, V. IX, P. II, London 1934,d.nr.228,pp.170-172. Sir Edward Grey për Sir G.Buchanan-in, Foreign 
Offi ce, 18 nëntor 1912: Dokumentet Britanike për çështjen shqiptare, 1912-1913, Përgatiti Muhamet Shatri, 
Tiranë 2012.f.97.
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shqiptarëve. Së pari vrau e masakroi, dogji e plaçkiti populate shqiptare të Kosovës. 
Po aty e fi lloi aksionin për konvertimin e shqiptarëve në besimin pravosllav. 
Me përkrahjen e Rusisë cariste si edhe me ndihmën e forcat të monarkive ballkanike 
Serbia arriti të instalojë pushtetin në trevat shqiptare. Kështu luft ërat ballkanike ia 
mundësua Serbisë, t’i pushtonte pjesën më të madhe të tokave shqiptare.    
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Këndvështrime mbi tangjenten

Msc.  Ramazan Xhixha

Msc. Lindita Kërtusha
Shkolla e mesme e bashkuar, Ishëm

Abstrakt

Në trajtimin e materialit kemi paraqitur disa situate në të cilat trajtohet tangjentja e parë kjo 
në këndvështrime të ndryshme. Për t’i ardhur në ndihmë lexuesit dhe nxënësit të zellshëm që 
t’i përvetësojë këto koncepte dhe t’ë bëjë dallimin ndërmjet tyre i kemi analizuar konceptet 
e hasura dhe në fund kemi bërë një përmbledhje të tyre. Janë bërë ilustrime gjeometrike që 
nxënësi dhe lexuesi të jetë i qartë dhe konkret  në atë që po trajtohet ashtuqë të jetë një gjykues 
i drejtë i cdo situate.
Si fokus ka qenë punimi i temës me volum jo shumë të lartë nga ana konceptuale gjë e cila e 
bën lehtësisht të përvetësueshmë temën dhe e ndihmon lexuesin që të bejë njohuritë të tĳ at 
dhe ti përdorë ato në situate të ndryshme,.
Është përdorur  metoda induktive gjë e cila e ndihmon lexuesin që përpara se të arrĳ ë në 
përfundim te leximit te materialit të ketë krjuar idenë e daljes në konkluzione.

Fjalët  kyce: Funksion linear, Gradient, Derivat, Koefi cient këndor, Tangjente.

Hyrja

Shpesh jemi gjendur perpara situatave te tilla: ku levizja qe ka kryer nje trup ka qenë 
ne trajtë: lineare, parabolike, rrethore etj.
Secila nga këto vĳ e i përket familjeve të ndryshme të vĳ ave.
Meqenëse ne si objekt studimi kemi tangjenten parë në këndvështrime të ndryshme  
do ta paraqesim drejtëzën në plan , do të studiojmë sjelljen e saj në lidhje me boshtet 
kordinative.
Do të analizojmë një gjendje tepër të larmishme  ndërmjet drejëzës dhe rrethit dhe 
më tej ndërmjrt drejtëzës dhe vĳ ës së gradës së dytë cfardo.
Gjatë analizës do të dalë qartë koncepti mbi tangjenten dhe kur një drejtëz e merr 
emrin tangjente.

Gradienti

Le të na jenë dhënë funksioni linear y=ax + b dhe përpjesëtimor y=ax  në plan , duke 
i dhënë vlera numerike a dhe b ne përft ojmë dy vĳ a të dalluara në XOY të cilët nga 
trajta që paraqesin quhen drejtëza. 
Duke i dhënë a-së vlerën a=1  dhe a=2 ne përft ojmë dy funksione: y=x dhe y=2x.
Do të bëjmë paraqitjen grafi ke të  këtyre funksioneve me bashkësi përcaktimi R.
Meqenëse y=x dhe y=2x janë funksione përpjesëtimore ne e kemi të qartë paraqitjen 
grafi ke të tyre.
Marrim tre pika nga bashkësia e përcaktimit të cfardoshme dhe gjejmë vlerat e tyre. 
I paraqesim ato në trajtë tabelare.
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x -1 0  1
y=x -1 0  1

x -1 0 1
y=2x -2 0 2

 Funksionet e mësipërme gëzojnë këto veti:
-të vazhdueshën
- të derivueshëm
- të diferecueshëm 
,në bashkësinë e numrave realë R.
Duke u nisur na tabelet e mësipërme , hedhim 
pikat në XOY dhe ndërtojmë grafi kët e 
funksioneve:

Shohim që grafi kët e funksioneve kalojnë nga 
origjina dhe janë të dalluar nga njëri tjetri. 
Grafi kët kanë pjerrësi të ndyshme në lidhje me 
secilin nga boshtet. Duke analizuar me kujdes 
vlerat e funksionit , lind pyetja nga kush varet 
pjerrësia e funksioneve?
M.q.s a1= 1  <  a2 =2 për këtë arsye edhe 
bashkësia e vlerave të funksonit të dytë është 
dyfi shi i vlerave të funksionit të parë implikon 
që pjerrësia e të dytit është më e madhe.
 Përgjithësojmë tani këtë konkluzion të arritur:
Zgjedhim nga nje pike ne secilin grafi k funksioni P(x,y) dhe Q(x,y) heqim nga këto 
pika pingulet me boshtin OX i shënojmë ato P’, Q’.
Duke ju referuar fi gures së mëposhtme ne do të analizojmë mënyrën e  ndërtimit të 
saj:
Formohen dy trekëndësha OP’P dhe OQ’Q nga mënyra e ndërtimit ato janë kënddrejtë

  sjell që edhe  

Me koordinata:
    
    t             ….( 1 )..

Del që në pjerrësinë e funksionit rol kyc luan tangjentja e tĳ  e cila quhet Gradient i 
funksionit ndryshe edhe koefi cient këndor dhe shënohet me k.
E njëjta analizë bëhët edhe për funksionet e tjera lineare vetëm se ato nuk kalojnë nga 
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origjina. Lexuesi ta tregojë një gjë të tillë.
Gjendja e ndërsjelltë ndërmjet vĳ ës y=kx + t dhe vĳ ve të gradës së dytë
Sic e pamë më lart  y=kx+t paraqet drejtëz në XOY . Vĳ at e trajtës : , 

  paraqesin në XOY përkatësisht rreth, elips, hiperbolë dhe 
parabolë.
Për nga larmishmëria që paraqet në studim ne do të analizojmë gjendjen e ndërsjellë 

midis drejtëzës dhe rrethit.
 Do të dallojnë tri gjendje të ndërsjellta ndërmjet drejtëzës dhe rrethit, konkretisht.
a. Drejtëza dhe rrethi nuk kanë asnjë pikë të përbashkët.

b.  Drejtëza dhe rrethi kanë dy pika të përbashkëta.

Në këtë rast ne kemi mundësi ti gjejmë këto pika duke formuar dhe zgjidhur sistemin

Sic shihet nga fi gura drejtëza dhe rrethi priten në pikat P dhe Q te cilat formojnë 
segmentin .
Gjatësia e këtĳ  segmenti është  

, dmth distanca është e ndryshme nga zero.  Nëse  

  a ndryshon gjendja ndërmjet drejtëzës dhe rrethit ?
Nëse do të ndodhte kjo dukuri atëherë do të kishim këto  gjendje:
Rasti 1
Pika O e cfardoshme në rreth.
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Rasti  2

    

prej nga  

 Nga të dy rastet e paraqitura arrĳ më në një situatë tjetër për gjendjen e ndërsjelë 
ndërmjet drejtëzës dhe rrethit .
Drejtëza tani kalon vetëm nga një pikë dhe atë e  ka të vetmen pikë të përbashkët me 
rrethin.
Arrĳ më në këtë përkufi zim:
Cdo drejtëz e cila ka vetëm një pikë të përbashket me një vĳ ë quhet tangjente.
Më poshtë po bëjmë paraqitjen grafi ke të saj.

Tangjentja në një pikë të vĳ ës
( Kuptimi gjeometrik i derivatit )

Në planin XOY le të na jetë dhënë një vĳ ë cfardo e tratës  y=f(x) si më poshtë. Kjo vĳ ë 

është kudo në R e derivueshme dhe e vazhdueshme. 
Nga një pikë M e kësaj vĳ e heqim një tufë vĳ ash të trajtas y=kx+t . Dallojmë dy raste:
1. Drejtëza dhe vĳ a ka një pikë të përbashkët.
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2. Drejtëza dhe vĳ a ka dy pika të përbashkëta.
Interesohemi për tangjenten që kalon nga pika M e kësaj vĳ e duke u nisur nga 
ekuacioni i drejtëzës (MN). Duke u mbështetur në trajtimet e mësipërme nuk është e 
vështirë tanimë arritje e këtĳ  përfundimi të cilin do ta paraqesim në poshtë.
Le të jënë abshisat e pikave përkarësisht a dhe a+h dhe ordinatat e tyre 

Meqenëse drejtëza jonë e  ka trajtën y=kx+t interesohemi për koefi cientin e saj këndor 
nga.( 1 ).. kemi

Kemi ardhur në këtë situatë:  
Meqenëse drejtëza jonë kalon vetëm nga pika M atëherë lexuesi është i ndërgjegjshëm 
që h në këtë pikë është zero,
Kemi :      d.m.th    k = .
Tani drejtëza jone merr trajtën y- = x-a). Ky barazim 
paraqet ekuacionin e tangjentes ndaj vĳ ës në pikën M . 

Konkluzione

Puna është fokusuar në krĳ imin e paralelizmave ndërmjet koncepteve gradient, koefi cient 
këndor, tangjente, derivat dhe nderthurjen e tyre.
Me krĳ imin e paralelizmave me anë të situatave, lexuesi e gjykon dhe e bën dallimin e këtyre 
koncepteve.  Materiali i ndihmon nxënësit dhe studentët në përvetësimin e koncepteve dhe 
përdorimin e tyre më me lehtësi në situate konkrete.
I gjithë materiali ka pasur si pikësynim ndërthurjen e elementeve të ndryshën gjë e cila vihet 
re në trajtim.
Në material janë zbërthyer secili nga konceptet e përmendura tek fj alët kyce dhe është 
paraqitur konkretisht sesi ai i vje lexuesit në situata të ndryshme.
Në cështjen e fundit që kemi trajtuar është bërë ndërthurja e të gjithë elementeve të trajtuar 
më lart.
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Optika gjeometrike dhe zbatimet e saj

Msc. Manushaqe Cela

Berilda Llanaj (Cela) 

Abstrakt

Fizika eshte nje fushe studimi e cila i ka fi llimet e hershme dhe ka dhene nje kontribut te 
jashtzakonshem ne zhvillim e shoqerise njerzore. Kjo fushe studimi ka lindur qe ne greqine 
e lashte me Ptolemeun duke fi lluar me studimet e para te astronomies per te ardhur ne vitet 
1400 me Nikolla Kopernikun dhe Galileun e Isak Njutonin ne vitet 1600. Pjese e studimeve 
te fi zikes eshte edhe optika gjeometrike e cila ka lindur bashke me fi llimet e par ate fi zikes, 
kjo u be pjese shume e rendesishme e saj ne vitet 1800 pasi studimet u thelluan shume ne 
kete fushe duke luajtur nje rol shume te rendesishem ne zbulimet e mevonshme ne fushen 
e fi zikes. Ne kete teme do te japim nje informacion te rendesishem ne lidhje me njohurite 
kryesore te optikes gjeometrike dhe zbatimet e saj ne jeten e perditshme, ne shkence dhe 
teknike. Me poshte do perpiqemi te sjellin ne vemendjen tuaj ligjet me te rendesishme te 
optikes gjeometrike dhe zbatimet e saj ne fusha te ndryshme te jetes, ku do perpiqemi te 
detajojme parimin e punes se pajisjeve qe linden si zbatim i optikes gjeometrike.

Fjalet kyce: Optika, Endoskopi, Mikroskopi, Teleskopi, Pasqyrim.

Hyrje

Gjeometria optike është ndërtuar në bazë të këtyre ligjeve dhe principeve themelore 
për zgjerimin e e dritës në mjedise optike homogjene, ligj për zgjerim të pavarur 
të rrezeve të dritës, ligji për përthyerje dhe refl eksion të dritës dhe principit për 
anasjelltas prej ose
inverzion i rrezeve të dritës. Ligji për zgjerimin drejtvizor të dritës thotë: drita nëpër 
mjedisin homogjen dhe të izoluar zgjerohet drejtvizorisht. Ky ligj vlen, vetëmnëse 
dimenzionet e hapjes ose pemgesave janë më të mëdhaja ose të pakrahasueshme 
me gjatësinë valore të dritës. Nëse kjo nuk është rast, drita shmanget prej zgjerimit 
drejtvizor. Ligji për zgjerim të pavarur të rrezeve të dritë thotë: nëse në pjesë të 
hapësirës njëkohësisht zgjerohen më shumë rreze, zgjerimi i çdonjërit prej tyre nuk 
i pengon zgjerimit të rrezes tjetër dhe anasjelltas. Ligji për refl  eksion dhe përthyerje 
- Nëse rrezja prej dritës paralele dhe monokromatike bie nën këndin α në lidhje 
me normalen, e ngritur prej pikes së renjes 
mbi sipësrfaqen kufi tare të dy mjediseve të 
ndryshme optike, mjedisi 1 dhe mjedisi 2, pjesë 
e dritës ndërhyrëse refl ektohet në mjedisin 1 nën 
këndin α‘, kurse pjesa duke kaluar në mjedisin 
2 përthyhet (refrakton) nën këndin β

Fig 1. Perthyerja e rrezeve

Këndi α nën të cilin rrezja bie është i barabartë 
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me α‘ që rrezja e dritës së refl ektuar e ndërton me normalen e ndërtuar prej pikës së 
renjes mbi sipërfaqe kufi tare:
                                                                                          

Ligji  Snelius-Dekart

Kur drita kalon nëpër dy mjedise me natyrë të ndryshme, në kufi  rin ndërmjet dy 
mjediseve ndryshon drejtimi i rrezes së dritës. Thuhet se gjatë kalimit prej një mjedisi 
të dritës përthyhet (fi  g. 1).
Ligji për refl eksion dhe përthyerje thotë: rrezje nën të cilën drita bie mbi sipërfaqen 
e ndarë ndërmjet dy mjediseve të ndryshme të dritë sipas natyrës, rrezje nën të cilën refl  
ektohet, rrezja që kalon nëpër mjeisin e dytë dhe normales të sipërfaqes kufi  tare të ngritur prej 
pikës në të cilën bie rrezja, shtrihen në
rrafshin e njëjtë. Këndi α nën të cilin rrezja bie dhe këndi β nën të cilin rrezja përthyhet 
dhe hyn te mjedisi i dytë, të matura prej normales në pkën e renjes, janë të lidhura me 
të ashtuquajturën ligjin Snelius-Dekart:

ku me v1 dhe v2 janë shënuar shpejtësitë e dritës te mjdisit 1, përkatësisht te mjedisit 
2. Herësi prej shpejtësisë së dritës në vakum dhe shpejtësia nëpër çfarëdo mjedis 
optik quhet indeksi absolut i përthyerjes.Nëse shpejtësia e zgjerimit të dritës në 
vakum shënohet me c, në atë rast për të dy mjediset, që kanë indeks absolute të 
përzhyerjes n1 dhe n2, përkatësisht mund të shkruhet: n1=c/v1 dhe n2=c/v2 Duke i 
pjestuar te dy barazimet e fundit fi tohet:
                                                             
ku n2,1 është indeksi relativ i përthyerjes së mjedisit të dytë në lidhje me të parën.
Për shembull, indeksi absolute i përthyerjes të ujit për gjatësinë valore λ=589 nm (vĳ a 
e verdhë e natriumit) është 1,33. Mjedisi me vlera më të larta të indeksit absolut të 
përthyerjes është optikisht më e dendur.Prandaj  gjatë përthyerjes të duajës së dritës 
më e rrallë prej mjedisit optik në mjedisin më të dendur optik (n2 > n1) vjen deri te 
afrimi i rrezse nga normalja β>α që vĳ on prej barazimit me lart, por kur është n2 < n1 
rrezja largohet prej normales α>β . Principi i anasjelltë prej ose inverzes të rrezeve 
të dritës thotë: nëse ndryshon kahja e shpërdarjes së rrezeve të dritës, atë e përcjellin 
të njëjtë trajektore.( Nevenka Andonova,Mimoza Ristova,Mirjana Jonoska, 2010,171)

Endoskopi

Refl eksioni total i dritës ndodh gjatë prhapjes së saj prej mjedisit optik më të dendur 
në mjedis optik më të rrallë kur këndi ndërhyrës është më i madh prej vlerës së 
caktuar. Për shembull, për ujë-ajër refl eksioni total ndodh kur këndi ndërhyrës do ta 
tejkalon vlerën prej 480 35‘.
Kur mbi sipërfaqen kufi tare ndërmjet mjedisit optik më të dendur dhe mjedisit optik 
më të rrallë bie në mënyrë divergjente tufa e rrezeve, sikurse që është paraqitur te fi g.2, 
një pjesë e rrezeve për të cilët α>αg, përthyen edhe në mjedisin më të rrallë, po ashtu 
duke u larguar prej normales Nëse këndi i ndërhyrjes α rritet, këndi i përthyerjes β 
rritet më shpejtë. Në kushtet e atilla vlerë më të madhe të mundshme që mund ta 
fi ton këndi β është 900. Këndi ndërhyrës, për të cilin rrezja përthyese rrëshqet nëpër 
sipërfaqen kufi tare (rrezja A), quhet këndi kufi tar ose këndi i refl eksionit total αg
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Fig.2 Refl eksioni total ndodh per kende me te 
medhenj se kendi kufi tar α>αg

Për këndet α>αg drita ndërhyrëse tërësisht 
refl ektohet (rrezja B, fi  g. 2). Për këndet e atillë 
nuk ka kalim të dritës në mjediset optike më 
të rralla. Ajo dukuri quhet refl eksioni total.
Vlera e këndit kufi  tar αg varet prej indeksit 
të përthyerjes të të dy mjediseve. Këndi kufi  

tar αg përcaktohet prej ligjit të Sneleus-Dekartit nëse te ai janë βg=900, përkatësisht  
sinβg =900 =1:

Për shembull, nëse mjedisi 1 është qelq me indeks të përthyerjes 1,52, mjedisi ajër me 
indeks të përthyerjes 1,00, atëherë këndi kufi  tar për kufi  rin qelq-ajër është αg=410 
. Prandaj gjatë këndit ndërhyrës α >410 në kufi rin qelq-ajër gjithmonë ka refl eksion 
total. Dukuria refl eksioni total i dritës është shfrytëzuar te prizmat e ndryshme 
dedikimi i të cilave është te shmang rrezet për 900 (fi g. 3), 1800  ose sasi tjera të këndeve, 

sikurse janë, për shembull periskopët.
Fig. 3 . Prizmi drejtkendore per refl eksionin 
total
Refl eksioni total mund të vërehet nëse rrezja 
e dritës ndahet me diafragmë rrethore dhe 
drejtohet të bie te boshti i hapjes së një ene 
nepër të cilën rrjedh ujë. Rrezja e vazhdon 
rrugën e përshpejtuar duke e përcjell lakoren 
e tĳ .

Fig.4. Endoskopi ( Nevenka Andonova,Mimoza 
Ristova,Mirjana Jonoska, 2010,172)

Fytyra në pasqyrën e rrafshët

Prej numrit më të madh elementesh optike të 
cilat kanë gjetur zbatim shumë të gjerë në jetën 
e përditshme dhe në shkencë, më e thjshtë është 
pasqyra e rrafshët. Pasqyra errafshët paraqet 
sipërfaqe ideale të rrafshët të disa metaleve , 

(argjendit, aluminit, kromi ose nikeli), e cila pjesën më të madhe të dritës  rënëse e 
pasqyron (deri 96%). Kjo realizohet duke bartur një shtresë të hollë të metaleve të 
sipër përmendur në pllakat e rrafshta të qelqit, gjë që është rast më i shpeshtë gjatë 
fabrikimit të pasqyrave të rrafsha.
Fig.5. 
Të supozojmë se sipërfaqja MN paraqet pasqyrë të rrafshët (fi g. 5). Para pasqyrës 
së rrafshët le të gjendet një burim pikësor i dritës (trupi) i shënuar me P nga i cili 
bien më shumë rreze në pasqyrë. Ndajmë një tufë radiale drite ku rrezet kufi tare të 
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dritës i shënojmë me 1 dhe 2. Çdo rreze e 
tufës gjatë rënies në sipërfaqen e pasqyrës 
pasqyrohet sipas ligjit të pasqyrimit. Lehtë 
mund të vërehet se edhe tufa e pasqyruar, 
e cila kufi zohet me rrezet 1‘ dhe 2‘, po 
ashtu është radiale dhe ajo sikurse ka dal 
nga pika L, e cila gjendet pas pasqyrës. Kjo 
pikë në të cilën priten vazhdimet e rrezeve 
të pasqyruara quhet shembëllim i trupit 
P. Shembëllimi L nuk mund të kapet në 
ekran, sepse është fi tuar me vazhdimin e 
rrezeve të pasqyruara reale. Shembëllimi i 
fi tuar kështu është imagjinar. Po theksojmë 
se në vizatim kemi vizatuar vetëm një 

pjesë të rrezeve që nisin nga burimi pikësor P. Kuptohet se nga ai në pasqyrë bĳ në 
pa fund numër rrezesh. Për përfi timin e shembëllimit të trupit pikësorë, mjaft on të 
vizatohet rruga e vetëm dy rrezeve. Nga fi gura qartë shihet se largësia e trupit p deri 
te pasqyra është e barabartë me largësinë e shembëllimit l deri te pasqyra. Këtë e 
vërteton edhe analiza vĳ uese: trekëndëshi POA është i puthitshëm me trtekëndëshin 
OLA. Nëse është ashtu atëherë është: ( Nevenka Andonova,Mimoza Ristova,Mirjana 
Jonoska, 2010,171)

                                                        

Nëse dimë si fi tohet shembëllimi i një pike, lehtë mund të ndërtohet edhe shembëllimi 
i një trupi më të komplikuar. Te trupat e rregullt gjeometrik mjaft on të përcaktohen 
shembëllimet e pikave karakteristike të trupit. Për këtë gjë shfrytëzohet fakti se 
largësia e shembëllimit e cilës do pikë nga pasqyra është e barabartë me largësinë e 
tĳ  nga pasqyra. Një shembull të shembëllimit kështu të fi tuar është dhënë ne fi g. 6.

Fig.6.
Sipas këtĳ , dhe shumë shembujve të tjerë mund 
të përfundohet se madhësia e shembëllimit te 
pasqyra e rrafshët është e barabartë me madhësinë e 
trupit. Shembull të pasqyrës së rrafshët paraqet 
edhe sipërfaqja e ujit.
Shembëllimi në pasqyrën e rrafshët dallohet 
nga trupi vetëm nënë veçori. Ana e djathtë e 

trupit bëhet anë e majtë e shembëllimit. Kjo bukur shihet kur dikush qëndron para 
pasqyrës dhe do ta ngrit dorën, (dora e djathtë e trupit është e majtë në pasqyrë). Kjo 

veti e shembëllimit quhet simetri pasqyruese.Përveç 
zbatimit shtëpiak të zakonshëm, pasqyra e rrafshët gjen 
zbatim të madh te një varg mjetesh optike. 

Fig 7. Njëri nga mjetet e tilla është edhe periskopi.       ( 
Nevenka Andonova,Mimoza Ristova,Mirjana Jonoska, 
2010,174-175



90 

Pasqyrat sferike

Pasqyrat sferike janë pjesë të sipërfaqeve sferike të cilat me përpikëri i pasqyrojnë 
rrezet e dritës. Sipas formës së sipërfaqes sferike nga e cila pasqyrohen rrezet, 
pasqyrat mund të jenë të lugëta (konkave) dhe të mysta (konvekse). Në çdo pasqyrë 
sferike (fi g. 8) dallohen: qendra optike e pasqyrës C-ajo është qendër e sferës nga e 
cila është përfi  tuar pasqyra; hapja e pasqyrës-ajo është korda AB; kulmi i pasqyrës 
O-ajo është pika më e lugët, respektivisht më e mystë e sipërfaqes sferike (ajo është 
mesi i pasqyrës); boshti optik kryesor-ajo është drejtëza që kalon nëpër qendrën 
optike dhe kulmin e pasqyrës.

Fig 8 
Nëse në pasqyrën konkave bie tufë e rrezeve 
paralele me boshtin optik, ata pasqyrohen 
ashtu që kalojnë nëpër pikën F. Kjo pikë 
gjendet në boshtin optik dhe paraqet fokus 
(vatër) F të pasqyrës. Largësia f=FO është 
largësia fokale (ose largësi vatërore) e 
pasqyrës. Te pasqyrat konkave fokusi është 
pika në të cilë vazhdimet gjeometrike të 
rrezeve të pasqyruara. Me fj alë tjera tufa 
e rrezeve paralele me boshtin optik pas 

pasqyrimit nga pasqyra konvekse divegjojnë. Vazhdimet e te gjitha rrezeve të tufës 
divergjente priten në fokusin cili gjendet pas pasqyrës konvekse (fi g. 9).

Fig 9

Për pasqyrën sferike, kur rrezet bien afër kulmit 
O, largësia fokale është:

respektivisht fokusi është në mesin ndërmjet 
kulmit dhe qendrës së lakesës së pasqyrës.
Gjithsesi është e njohur rruga e rrezeve 
karakteristike vĳ uese (shiko fi g. 11)
1. rrezja që bie nga pasqyra parelel me boshtin 
optik pas pasqyrimit kalon nëpër fokus.
2. rrezja që bie nën këndin α në kulmin O të 
pasqyrës pasqyrohet me të njëjtin kënd.
3. rrezja që kalon nëpër fokusin pas pasqyrimit 
është paralele me boshtin optik.
4. rrezja që kalon nëpër qendrën optike C, 
meqë është normal në sipërfaqen e sferës, pas 
pasqyrimit kthehet nëpër të njëjtën rrugë. ( 

Nevenka Andonova,Mimoza Ristova,Mirjana Jonoska, 2010,176)

Fig 10
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Fig.11.
Zmadhimi linear M i pasqyrës fi tohet si 
herës prej madhësisë së shembëllimit L dhe 
madhësisë së trupit P. Prej ngjashmërisë së 
trekëndëshave ΔOAB dhe ΔOA1B1 te fi g.16 
vĳ on se:

ku l dhe p janë respektivisht largësia 
e shembëllimit dhe trupit nga kulmi i 
pasqyrës.Lidhja ndërmjet largësisë fokale f, 
largësisë së trupit p dhe shembëllimit l nga 

pasqyra është dhënë me
barazimin e pasqyrës. Për ta fi  tuar shprehjen analitike të barazimit të pasqyrës, do 
të shërbehemi me fi g. 12.

Fig.12. Perft imi i shembellimit real me pasqyre 
konkave

Prej ngjashmërisë së trekëndëshave ΔOAB dhe 
ΔOA1B1 (fi g.12), vĳ on:

kurse prej ngjashmërisë së trekëndëshave 
ΔCAB dhe ΔA1B1C, vĳ on:

Me baratzimin e anëve të djathta të barazimeve me lart dhe pas rregullimit fi tohet:

ose duke pasur parasysh barazimet e tjera fi tohet:

Me formulat barazimet e fundit është paraqitur barazimi i pasqyrës sferike. Te 
pasqyrat sferike me marrëveshje do të marrim:
- p dhe l-pozitive (+) trupi është para pasqyrës (trup real-
fi gura)
- l është negativ (-) trupi është pas pasqyrës (fi  gurë
imagjinare
- f dhe R janë pozitive (+) qendra e lakesës është para
sipërfaqes së së pasqyrës (pasqyrë konkvae)

- f dhe R janë negative (-) qendra e lakesës 
është pas
sipërfaqes së pasqyrës (pasqyrë konvekse)
Fig.13. Perft imi i shembellimit te 
zmadhuar te objektit me pasqyre te luget 
konkave.
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Mikroskopi Optik

Për të fi tuar zmadhim më të madh se ajo në lupë shfrytëzohet mikroskopi optik. 
Pjesët optike të mikroskopit janë okulari, objektivi dhe sistem për ta ndriçuar 
trupin. Objektivi (thjerrëza afër trupit) ka largësi të vogël fab, ndërsa okulari (thjerëz 
afër syrit) ka largësi fokale më të madhe fok. Të dy thjerrëzat kanë bosht optik të 
përbashkët dhe janë të vendosura në largësi d.
Parimi i formimit të shembëllimt të zmadhuar te mikroskopi i paraqitur në fi g. 13, 
ështësi vĳ on: 

Fig 14 Perft imi i imazhit me mikroskop optik
Trupi i vëzhguar AB është vendosur në 
largësi pak më tëmadhe nga largësia fokale 
e objektivit dhe me këtë rast formohet 
shembëllimi A‘B‘ i zmadhuar real dhe i 
përmbysur i trupit. Ky shembëllim shërben 
si trup për okularin, i cili shfrytëzohet si 
lupë. Shembëllimi A‘B‘ duhet të formohet 
ndërmjet okularit dhe fokusit të tĳ  dhe ajo 
më afër fokusit Fok. Me këtë rast formohet 

shembëllimi A“B“ imagjinar, i zmadhuar dhe i përmbysur në raport me trupin 
AB. Mundet të tregohet se zmadhimi i mikroskopit është prodhim i zmadhimit të 
objektivit dhe zmadhimit të okularit. Shembëllimi A‘B‘ që fi tohet nga objektivi ka 
zmadhim vĳ or.

Sipas fi gurës 14, mund të merret pob≈fob  dhe log≈d-fok . Për zmadhimin vĳ or të 
objektivit kemi:

Largësia d ndërmjet objektivit dhe okularit mund të merret ashtu që shembëllimi 
A“B“ të gjendet në largësinë e të pamurit të qartë ose në pafundësi (sikurse edhe te 
lupa). Kur A“B“ është në pafundësi, okulari punon si lupë me mok= D/fok  zmadhim 
këndor të përkufi zuar me ku D është largësie e të pamurit të qartë. Prandaj për 
zmadhimin e përgjithshëm të mikroskopit fi tohet:

Kur largësitë fokale të mikroskopit janë shumë më të vogla në krahasim me largësinë 
d ndërmjet objektivit dhe okularit, mund të merret:

Zmadhimi i përgjithshëm i mikroskopit M, kur syri është i pashtrënguar, është 
prodhim i zmadhimit vĳ or të objektivit dhe zmadhimit këndor të okularit.
Nga barazimi mund të përfundohet se sa më të vogla janë largësitë fokale të 
objektivit dhe okularit d është më e madhe, zmadhimi i mikroskopit është më i madh. 
Zmadhimi lëviz në kufi jtë nga 4 deri 100 herë për objektivin dhe nga 4 deri 25 herë 
për okularin. Por, zmadhimi i madh është i padobishëm nëse fuqia ndarëse e mukroskopit 
është jo adekuat. Kur elementet strukturale të objektit që vëzhgohet dhe aparatura 
e objektivit (rreze e hapjes së thjerrëzës) janë të krahasueshme me gjatësinë valore 
tëdritës. Nëse dy pika të ndritshme janë shumë afër njëra tjetrës, fi gura përkatëse e 
difraksionit mbimbulohen, prandaj fi gura është e paqartë (shih difraksionin). Aft ësia 
e çdo instrumenti optik që t‘i tregoj qartë detajet e trupit e tregon fuqinë ndarëse. Për 
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të zmadhuar fuqinëndarëse të mikroskopit është e nevojshme të shfrytëzohet dritë 
me gjatësi valore më të vogël, ose të shfrytëzohen miroskopët me imerzione dhe 
elektronikë.

Fig 15 Pamja e fotografi se ne dy objektiva kur shihen ten dare dhe te pandare.
Kur ndërmjet objektit dhe objektivit të mikroskopit kemi mjedis me tregues të 
përthyerjes n, njehsimet teorike për largësinë ndarëse Sr (largësi në të cilën dy pika 
akoma shihen si dy) e jep shprehja.
( Nevenka Andonova,Mimoza Ristova,Mirjana Jonoska, 2010,192)

Teleskopi

Struktura baze e nje teleskopi ka ne perberje t tĳ  lente te medha ose pasqyra 
parabolike per te krĳ uar nje imazh real te qarte, dhe perdorim nje okular per te 
vezhguar imazhin e perft uar. Nese ne perdorim lente te medha gjate ndertimit te 
teleskopit, kjo lente quhet lente objektive dhe teleskopi ne kete rast quhet teleskop 
perthyes. Nese ne perdorim pasqyra parabolike gjate ndertimit te teleskopit atehere 
ne kemi nje teleskop te quatjtur teleskop pasqyrues.
Gjate perdorimit te teleskopit per te vezhguar nje konstelacion yjor rrezet paralele 
qe vĳ ne nga ylli kryesor fokusohen tek gjatesia vatrore f0 e lenteve objektiv. Ne 
rregullojme okularin me qellim qe imazhi i prodhuar nga lentet objektiv te jete ne 
piken vatrore te lenteve te okularit, keshtu qe drita e  perft uar nga imazhi do te 
shfaqet nga okulari si rreze paralele ne menyre qe syri mund ti fokusoje lehtesisht. 
Zmadhimi i teleskopit jepet nga formula:

Ku 
  

Ku f0 dhe fe jane largesite vatrore te lenteve objekt dhe te okularit respektivisht. Ne 
raport lartesia e imazhit yi thjeshtohet dhe ne marrim: (Lori Stiles, 2012,42)

 

Fig 16
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Fig 17. Teleskopi Galilejt me te cilin zbuloi henat e Jupiterit

Fig 18. Teleskopi i Isak Njutonit
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Abstrakt

Punimi shkencor me temë “Aspekte të legjislacionit penal dhe social në fushën e lëndëve 
narkotike dhe luft ën kundër drogës në Shqipëri” është zgjedhur dhe trajtuar së bashku me 
studenten e shkëlqyer të Fakultetit të Shkencave Juridike në Universitetin Mesdhetare të 
Shqipërisë. 
Motivet që na nxitën të zgjedhim këtë temë në fushën penale lidhen me situatën konkrete 
tepër shqetësuese dhe rënduese që po kalon vendi ynë në drejtim të kultivimit, prodhimit, 
mbajtjes, përdorimit dhe trafi kimit të narkotikëve, fenomen mjaft  negativ, i mprehtë, i përditshëm 
për vendin dhe gjithë shoqërinë tonë. 
Qëllimi i këtĳ  punimi është evidentimi i kuadrit ligjor në fushën e narkotikëve në luft ën kundër 
drogës dhe masat që merren nga institucionet shtetërore, agjencitë ligjzbatuese dhe shoqëria 
civile në parandalimin e ardhjes së pasojave negative të këtĳ  fenomeni. Ky punim shkencor 
është pjesë e një studimi dhe mbledhje të dhënash(artikuj, botime dhe referenca në konferenca 
shkencore, raporte institucionale), që fokusohet nga njëra anë në evidentimin e veprave penale 
të kryera në fushën e lëndëve narkotike, dhe nga ana tjetër në masat që duhen marrë në luft ën 
kundër drogës, në gjetjen e rrugëve për minimizimin e rreziqeve si pasojë e përdorimit të 
tyre dhe ndryshimeve të dispozitave ligjore në Kodin Penal. Gjithashtu, punimi bazohet në 
politikën penale që përfshin fushën juridiko-penale të pasqyruar në ndryshimet e ndodhura 
në drejtim të përmirësimit të legjislacionit në vite. Në këtë punim, gjejnë trajtim dispozitat e 
Kodit Penal të përfshira në Kreun VIII “Krime kundër autoritetit të shtetit”, Seksionin e III 
“Veprave penale kundër rendit dhe sigurisë publike” ku bëjnë pjesë:
 Neni 283 “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, neni 283/a “Trafi kimi i narkotikëve”, neni 
283/b “Krĳ imi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës”, neni 284 “Kultivimi i 
bimëve narkotike”, neni 284/a “Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale”, neni 
284/c “Prodhimi dhe fabrikimi i lëndëve narkotike dhe psikotrope”, Neni 284/ç “Prodhimi, 
tregëtimi dhe përdorimi i paligjshëm i persekutorëve”, neni 285 “Mbajtja, prodhimi dhe 
transportimi i substancave kimike”, neni 285/a “Përshtatja e lokalit për përdorim droge”, neni 
285/b “Hedhja ose braktisja e shiringave”, neni 286 “Nxitja për përdorimin e drogës”. 
Gjithashtu, punimi shkencor përveç trajtimit juridik-formal të veprave penale, është trajtuar 
edhe në kënvështrimin social duke pasqyruar të dhëna statistikore për llojet e drogërave, 
masat e parandalimit, asistencën shëndetësore dhe të dhënat epidemiologjike dhe statistikore, 
rehabilitimin dhe integrimin e toksikodipendentëve.
Nga pikëpamja metodollogjike punimi ndahet në gjashtë pika kryesore, i cili fi llon me hyrjen, 
duke vazhduar më pas me një vështrim të gjëndjes juridike sociale në fushën e narkotikëve, 
vazhdon me legjislacionin penal në vitet 1990-1995; Më tej, punimi trajton ndryshimet në 
legjislacionin penal pas vitit 2001; Vazhdon me dekretin Nr.2963, datë 9.04.2001, të Presidentit 
të Republikës për shpallje të ligjit “Për parandalimin dhe luft ën ndaj trafi kut të substancave 
narkotike ose psikotrope”; Vazhdon me llojet e drogërave të kultivuara dhe të përdorura 
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në Shqipëri shoqëruar me disa të dhëna statistikore, më pas me raportin e Prokurorit të 
Përgjithshëm në Kuvend mbi gjëndjen e kriminalitetit në vitet 2007 dhe 2015 dhe në fund 
mbyllet me disa përfundime dhe rekomandime.

Fjalë kyçe: Prodhimi dhe shitja e narkotikëve; trafi kimi i narkotikëve; kultivimi i bimëve 
narkotike; organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale; prodhimi, tregtimi dhe përdorimi 
i paligjshëm i prekursorëve.

Hyrje

Ndryshimet e thella që përkojnë me vendosjen e demokracisë pas viteve ’90 në 
vendin tonë sollën si pasojë përhapjen në masë të plagëve sociale të kriminalitetit si 
vrasjet, vjedhjet, droga, prostitucioni, rrëmbimet etj. Në varësi të kushteve të krĳ uara, 
të njohjes të këtyre fenomeneve të reja, lindi nevoja e ndryshimeve në fushën penale 
nëpërmjet përmirësimit të legjislacionit penal por, sidomos në lidhje me veprat 
penale të kryera në fushën e lëndëve narkotike. 
Për të evidentuar veprat penale të kryera në këtë fushë si dhe për të zvogëluar 
rreziqet si pasojë e përdorimit dhe trafi kimit të lëndëve narkotike, menduam të 
kryenim këtë punim shkencor, të një niveli modest, që përfshin periudhën e viteve 
1995-2016. Punimi shkencor së pari, trajton veprat penale në fushën e narkotikëve në 
këndvështrimin juridiko-penal e kriminologjik, së dyti, trajton të dhëna mbi llojet e 
drogërave, të dhëna statistikore rreth përdorimit të tyre si dhe politikën parandaluese 
të veprave penale të kryera në fushën e trafi kimit. 
Në tërësi i gjithë materiali synon të krĳ ojë një tablo të qartë mbi veprat penale të 
kryera në fushën e lëndëve narkotike, por njëkohësisht të tregojë dhe rekomandojë 
një sërë masash efektive në luft ën pa kompromis ndaj këtyre veprave penale, në 
parandalimin e ardhjes së pasojave negative, të gërshetuara me masa sociale që 
përfshĳ në organet shtetërore, agjencitë ligjzbatuese, organizatat jo fi timprurëse, 
strukturat ligjore (Prokurorinë, Gjykatën, Policinë), familjen, shkollën, median dhe 
mbarë opinionin publik. 
Për pergatitjen e punimit shkencor, është shfrytëzuar hulumtimi dhe përzgjedhja e 
një literature nga juristë të vendit që kanë dhënë një ndihmesë të konsiderueshme 
në këtë fushë, e gërshetuar kjo me autorë të tjerë dhe të huaj që përkojnë me fushat e 
mjekësisë, sociologjisë dhe psikologjisë për të pasqyruar kompleksitetin e fenomeneve 
të faktorit drogë, por dhe veprimtarinë e organizmave të specializuar shtetërorë, 
agjencive ligjzbatuese dhe mbarë shoqërisë për marrjen e masave parandaluese të 
krimit në këtë fushë. Gjithashtu, në punim janë pasqyruar të dhëna të marra nga 
Raporti i OKB-së për Shqipërinë, të publikuar në vitin 2012 për drogën dhe veprat 
penale që lidhen me këtë faktor. 

1-Vështrim i përgjithshëm social i gjëndjes në fushën e narkotikëve

Ndryshimet demokratike pas viteve ’90 shënuan jo vetëm një hapje të plotë të 
Shqipërisë ndaj vendeve të civilizuara perëndimore, por në kushtet e ekonomisë së 
tregut, të lëvizjes së lirë të njerëzve dhe të përshpejtimit të ritmeve të jetës, u krĳ ua 
një ambient i favorshëm për konfrontimin dhe përballjen e shoqërisë civile me 
probleme të mprehta sociale dhe criminal. Niveli i lartë i papunësisë, veçanërisht 
tek rinia, i llogaritur në 36% në vitin 1998; niveli i lartë i ndërprerjes së studimeve 
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shkolla e lartë 1,9%, shkolla e mesme 46,7% dhe shkolla tetëvjeçare 51,4%, duhet të 
merren në konsideratë si faktorë potencialë të riskut lidhur me kultivimin e lëndëve 
narkotike, trafi kun e drogës dhe përdorimin e saj. Nga ana tjetër, evident paraqitet 
krimi i organizuar duke sjellë dhunë, pasiguri dhe frikë, ku si pasojë situata social-
ekonomike keqësohet së tepërmi. Kjo situatë acarohet edhe më tej, po të kemi parasysh 
krĳ imin e një rrjeti të ri të shpërndarësve të drogës, i lidhur ngushtë me vende të 
tilla si Turqia, Greqia, Maqedonia, Bullgaria dhe Mafi a Italiane, duke krĳ uar një treg 
të paligjshëm droge në vend. Studime dhe përpjekje për vlerësime të madhësisë së 
fenomenit ekzistojnë edhe përmes iniciativave të ndryshme të ndërmarra dhe nga 
OJF-të. 
Abuzimi me drogat është nje fenomen global. Asnjë vend nuk është i imunizuar 
nga problemet që shoqërojne prodhimin, trafi kimin dhe përdorimin e drogave të 
paligjshme. Ҫdo shtet mund të mësojë nga njëri-tjetri duke studiuar praktikat më të 
mira në përballimin e fenomenit. Shteti Shqiptar e njeh dhe e pranon natyrën serioze 
të problemit si në nivelin kombëtar ashtu dhe në atë ndërkombetar. Luft a kundër 
drogës mbetet një nga prioritetet kryesore sepse përbën një rrezikshmëri të lartë për 
qytetarët tanë dhe për impaktin potencial në procesin integrues të Shqiperisë në BE. 
Gjithashtu kjo strategji pranon faktin se në luft ën kundër drogës mund të jemi të 
sukseshem vetëm nëse kordinojmë përpjekjet tona, ato të qeverisë, agjencive të tjera 
ligjzbatuese, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtarë.
Në këtë drejtim, rol të rëndësishëm kanë luajtur të dhënat që burojnë nga qendrat 
që merren direkt me trajtimin e individëve që kanë përdorur substanca abuzive 
të drogës, duke treguar se janë elementë thelbësore për të gjykuar mbi natyrën e 
fenomenit dhe shtrirjen e elementëve përbërës që kanë të bëjnë me individin, drogën, 
rrethanat sociale dhe problemet biologjike, psikologjike dhe sociale. 
Departamenti Amerikan i Shtetit sjell edhe disa të dhëna të policisë shqiptare sipas 
të cilave në vitin 2016 është sekuestruar 30.14 ton kanabis dhe janë shkatërruar 
2,4536,288 rrënjë. Guardia di Finanza me fl uturimet e saj identifi koi 2,086 plantacione 
me kanabis. Në raport thuhet gjithashtu se policia shqiptare sekuestroi gjithashtu 



98 

57.33 kg heroinë dhe 7.16 kg kokainë. Në kufi  janë arrestuar 1,349 persona ndërsa 
prokurorët hetuan 273 persona për trafi k droge.
Për të vlerësuar sa më realisht shtrirjen e këtĳ  fenomeni, aktualisht përdoren metoda 
të ndryshme me dimensionet dhe elemente tepër komplekse të tĳ . Treguesit janë 
të ndryshëm, ata zgjidhen të tillë që të identifi kojnë dhe tregojnë elementët më 
thelbësorë, që janë shtylla, mbi të cilat ngrihet piramida gjigante e drogës. Ato 
refl ektojnë konceptet, ideologjitë, pikëpamjet shkencore dhe sidomos qasjet dhe 
strategjitë në parandalimin dhe përballimin e problemit kompleks të drogës. Studime 
të tilla duhet të jenë më të thella me një shtrirje më të madhe në mënyrë që të bëhen 
pjesë e strategjisë kombëtare për të përballuar sfi dat e drogës dhe të problemeve që 
ajo gjeneron në shoqërinë tonë.

2-Legjislacioni penal në fushën e narkotikës në vitet 1990-1995

Në kushtet e reja politike-shoqërore u hodh ideja e përqëndrimit në disa drejtime 
kryesore për të përmirësuar Kodin Penal. Karakteristikat kryesore të Kodit të Ri 
Penal, i cili hyri në fuqi më 1.06.1995, shërbyen si burim kryesor për mendimin teorik 
në fushën penale. Në Kodin e Ri Penal, interes të veçantë paraqesin nenet që trajtojnë 
problemet e kultivimit, prodhimit dhe nxitjes për shitjen e lëndëve narkotike dhe 
problemin e drogës, që përbën dhe thelbin e këtĳ  punimi. Në nenin 283 të Kodit Penal 
është shprehur qartë përgjegjësia që mban individi i cili implikohet në përgatitjen, 
shpërndarjen dhe shitjen e lëndëve narkotike.
Po kështu neni 284 i këtĳ  kodi trajton problemin e kultivimit të bimëve narkotike. 
Kjo dispozitë ka gjetur mjaft  trajtim nga organet ligjzbatuese sidomos dy-tre vitet e 
fundit, për faktin një numri tej të konsiderueshëm të kultivimit të kanabisit pothuaj 
në gjithë territorin e repulikës tonë. Në këtë dispozitë të kodit është përcaktuar jo 
vetëm dënimi për individët që kultivojnë dhe tregtojnë bimë narkotike, por janë shtuar 
dhe disa nëndarje të saj me përmbajtje të përcaktuar. Në nenin 285 të Kodit Penal 
dënohet mbajtja e pajisjeve për prodhimin e narkotikëve. Dënim me burgim përcaktohet 
dhe për individin që nxit marrjen dhe përdorimin e drogës. Neni 286 i këtĳ  Kodi ka 
të bëjë me përcaktimin e dënimit për “Nxitjen dhe përdorimin e drogës”.
Kuadri i legjislacionit penal ka ndryshuar dhe me daljen e dispozitave të reja ose të 
ndryshuar te Kodit Penal në fushën e trafi kut të narkotikëve. Po t’i referohemi nenit 
283/a do të shohim se ka një zgjerim të numrit të subjekteve që për shkak të detyrës 
të administrimit të substancave të tilla, në rastet kur abuzohet me to i nënshtrohen 
ndjekjes penale. Në këtë dispozitë bëhet fj alë për trafi kimin e narkotikëve dhe 
dënimin e tyre. Neni 284/a i këtĳ  Kodi, ka lidhje me organizmin dhe drejtimin e 
organizatave kriminale. Dhe në këtë rast kemi një shtesë në fushën e narkotikëve, 
ku dënimi përfshin jo vetëm individin, por dhe organizata kriminale të ngritura për 
këtë qëllim si dhe implikimin në të të personave me funksione shtetërore.
Intensifi kimi në fushën e narkotikëve vihet re midis të tjerash dhe në ndryshimet e 
reja të Kodit Penal (të azhornuar), ku krĳ ohen lehtësira për personat që kanë qenë 
të implikuar, por që bashkëpunojnë dhe ndihmojnë organet e ndjekjes penale në 
luft ën dhe zbulimin e personave që kryejnë krime të tilla. Në kuadrin e ndryshimit të 
legjislacionit penal në vite, midis një sërë artikujsh dhe kumtesash, spikat dhe botimi 
i Pjesës së Posaçme të tekstit të së drejtës penale. 
Qëllimi i tĳ  është sqarimi nga pikëpamja teorike e kuptimit dhe përmbajtjes së 
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normave juridike të cilat parashikojnë vepra penale, si dhe llojin dhe masat e dënimit 
për cilindo prej tyre. Duke qenë se Pjesa e Posaçme mbështetet në Dispozitat e Pjesës 
së Përgjithshme të Kodit Penal të cilat përmbajnë parimet dhe institucionet kryesore, 
lindi nevoja e përgatitjes së Komentarit të Kodit Penal - Pjesa e Përgjithshme. 
Komentari i Kodit Penal - Pjesa e Përgjithshme ka rëndësi teorike dhe praktike 
pasi sqaron nocionet, parimet dhe institutet e së drejtës penale të Republikës së 
Shqipërisë, të sanksionuara në Kodin e Ri Penal. Komentari u ndërtua sipas modelit 
të Kodeve Penale të shteteve demokratike dhe në të sqarohen të gjitha institutet e 
së drejtës penale, ligji penal, përgjegjësia penale, bashkëpunimi, dënimet, caktimi 
i dënimit, alternativat e dënimit me burgim, të ndjekjes penale, të dënimeve dhe 
mosekzekutimit të tyre.

3-Ndryshimet e ligjit penal pas vitit 2001

Legjislacioni penal ka pësuar ndryshime të herë pas hershme gjatë dhjetëvjeçarit 
të fundit. Pas vitit 2001, këto ndryshime janë evidente, të cilat refl ektohen dhe në 
Fletoret Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Në Fletoren Zyrtare këto ndryshime janë 
pasqyruar dhe në fushën e prodhimit dhe trafi kimit të narkotikëve. Siç shikohet nga 
ndryshimet e bëra dhe në raport me Kodin Penal të azhornuar, tentohet drejt masave 
të reja shtrënguese në lidhje me trafi kimin e narkotikëve. Me mjaft  interes, është 
shtesa në Kodin Penal e nenit 283/a, ku fl itet për krĳ imin e lehtësirave për marrjen 
dhe përdorimin e drogës si dhe trafi kimin e saj. Kjo shtesë tregon për shkallëzimin e 
masave të dënimit që merren dhe ndaj personave, që për shkak të detyrës i disponojnë 
ato duke krĳ uar një hapësirë më të madhe në luft ën kundër trafi kut të narkotikëve. 
Po kështu, rëndësi kanë ndryshimet të paragrafëve të caktuar të nenit 284 të Kodit 
Penal të azhornuar. Këto ndryshime pasqyrojnë forcimin e ligjit ndaj kultivuesve të 
bimëve narkotike duke rritur njëkohësisht dhe masën e dënimit të tyre. Pas nenit 
284/b të Kodit Penal (të azhornuar), i cili trajton ndihmën në zbulimin e narkotikëve, 
shtohen dhe dy nene të tjera 284/c dhe 284/d, të pasqyruara në Fletores Zyrtare me 
Nr.4 të vitit 2001.
Neni 284/c trajton prodhimin dhe fabrikimin e lëndëve narkotike dhe psikotrope. Kjo 
shtesë kufi zon në një masë të konsiderueshme kategorinë e personave të licencuar 
për prodhimin e lëndëve narkotike. Në rastin kur ato kryejnë veprime jashtë kuadrit 
ligjor, do t’i nënshtrohen ndjekjes dhe dënimit penal, gjë e cila nuk ka qenë e 
parashikuar më parë në Kodin penal. Kjo është një tjetër masë ligjore që ndërmerret 
në luft ën ndaj trafi kut të narkotikëve, duke prekur dhe atë kategori të personave të 
licencuar që mund të synojnë trafi kimin e narkotikëve.
Neni 284/c i K.Penal, na njeh me masat ndëshkuese ndaj prodhimit, tregtimit dhe 
përdorimit të paligjshëm të prekursorëve. Nëpërmjet këtĳ  neni, që i shtohet nenit 
ekzistues të Kodit Penal të azhornuar, synohet të forcohet luft a e krimit ndaj 
narkotikëve duke iu nënshtruar ndjekjes dhe dënimit penal të gjithë personat që 
jo vetëm prodhojnë dhe tregtojnë por, madje dhe mbajnë në mënyrë të paligjshme 
prekursorë në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Me ndryshimet dhe shtesat e tjera në Kodin Penal, synohet të ngushtohet sfera e 
veprimit të paligjshëm në fushën e narkotikëve duke rritur masën e dënimit në rastin 
kur vepra penale kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë. Rritja e masës 
së dënimit merret ndaj gjithë personave që mbajnë, prodhojnë dhe transportojnë 
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substanca kimike. Kjo vihet re dhe në ndryshimet që i janë bërë nenit 285 të Kodit 
Penal të azhornuar, dhe nenit 286 (nëpërmjet dy neneve shtesë që trajton problemin e 
nxitjes për përdorimin e drogës, ndërsa neni 285/a konsiston në përshtatjen e lokalit 
për përdorim droge nga autorët e krimit.
Siç shihet masat shtrënguese dhe ndjekja penale përfshĳ në individë që synojnë 
përshtatjen e banesave, lokaleve përfshirë dhe mjetet motorike për qëllime trafi kimi të 
narkotikëve, madje dënim me gjobë dhe burgim është parashikuar ndaj personave që 
hedhin dhe braktisin shiringa, të cilat janë parashikuar në nenin 285/b. Po kështu, 
ndryshimet që pëson neni 286 në paragrafët e tĳ  synojnë të parandalojnë dhënien 
dhe infektimin e lëndëve narkotike personave që nuk kanë dĳ eni apo nuk pëlqejnë 
përdorimin e tyre, ku parashikohet dhe masa e dënimit penal ndaj tyre.
Ndryshimet që pëson neni 286 i Kodit Penal duke iu shtuar neni 286/a, trajton 
përdorimin e paligjshëm të teknologjisë së lartë, ku jepen dhe dënime penale për 
personat që transmetojnë dhe përhapin njoft ime publicitare për të stimuluar marrjen 
e narkotikëve. Ky nen synon të parandalojë përhapjen në masë të përdoruesve të 
lëndëve narkotike duke parashikuar për to dhe dënimet penale përkatëse. Rritja e 
masës së dënimit është parashikuar dhe për personat që kryejnë veprime fi nanciare 
me qëllim pastrimin e parave si dhe për ata që këtë vepër penale e kryejnë në 
bashkëpunim ose më shumë se një herë. Kjo parashikohet në nenin (287/a të Kodit 
Penal.

4-Dekreti i Presidentit në fushën e parandalimit dhe në luft ën ndaj trafi kut të 
substancave narkotike

 Pas vitit 2001 dallojmë një sërë masash ligjore të marra në fushën e trafi kimit të 
substancave narkotike. Me dekretin Nr.2963, datë 9.04.2001, të Presidentit të 
Republikës shpallet ligji “Për parandalimin dhe luft ën ndaj trafi kut të substancave 
narkotike ose psikotrope”. Në të pasqyrohet 32 nene që përcaktojnë normat për 
parandalimin dhe luft ën ndaj trafi kut të substancave narkotike përdorimit të 
paligjshëm të substancave kimike bazë, si dhe të prekursorëve që përdoren për 
prodhimin e tyre. Po kështu, jepen një sërë përkufi zimesh në lidhje me terminologjinë 
specifi ke për fushën, që kanë të bëjnë me terma të tilla si : “blerje e stimuluar”, 
“dorëzim i kontrolluar”, “kultivim”, “prekursor”, “punonjës i policisë i infi ltruar”, 
“punonjës i policisë nën mbulim”, “substancë narkotike ose psikotrope”, “trafi k 
i paligjshëm”. Gjithashtu përcaktohen qartë substancat që bëjnë pjesë në lëndët 
narkotike të pasqyruara në një tabelë përkatëse. Nëpërmjet terminologjisë së dhënë 
dhe të përcaktuar me ligj, synohet që me këto terma të operohet në këtë fushë nga 
të gjitha organet përkatëse si dhe nga Komiteti Kombëtar i bashkërendimit të luft ës 
kundër drogës, në përbërje të të cilit hyjnë pothuajse të gjitha ministritë, si dhe 
Prokurori i Përgjithshëm dhe Kryetari i Shërbimit Informativ Shtetëror. Detyrat e 
këtĳ  komiteti janë të përcaktuara në nenin 3 të këtĳ  ligji. Qëllimi kryesor i ngritjes së 
këtĳ  komiteti ka të bëjë me përcaktimet e drejtimeve të politikës së përgjithshme në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar të parandalimit dhe të luft ës kundër prodhimit e përhapjes së 
paligjshme të substancave narkotike duke promovuar fushata për të bërë të njohura efektet 
negative të drogës, masat e parandalimit, asistencën shëndetësore dhe të dhënat epidemiologjike 
dhe statistikore, rehabilitimin dhe integrimin e toksikodipendentëve.
Organizimi i një rrjeti të tërë shtetëror me qëllim marrjen e masave parandaluese, 
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si dhe depërtimin në një shtrat sa më të thellë të luft ës kundër drogës duket dhe 
në krĳ imin e Zyrës së Sistemit Kombëtar të të Dhënave për Drogën e ngritur pranë 
Këshillit të Ministrave që pasqyrohet në nenin 4 të këtĳ  ligji. Detyrimet e këtĳ  
organizimi përfshĳ në përpunimin e një sërë analizave, që kanë të bëjnë me përbërjen 
e popullsisë që përdor drogën; me zonat e kultivimit dhe burimet e trafi kimit; me 
veprimtaritë e kryera dhe rezultatet e arritura nga forcat e policisë; me numrin 
dhe përfundimin e proceseve penale për krimet në fushën e drogës; me numrin e 
personave të denoncuar për krime në këtë fushë; me vendndodhjen dhe funksionimin 
e shërbimeve publike që veprojnë në sektorin e rehabilitimit të personave përdorues 
të drogës; me numrin e subjekteve juridike dhe fi zike të autorizuara për prodhimin, 
shitjen dhe importimin e substancave narkotike si dhe me nismat e ndërmarra nga 
nivele të ndryshme institucionale në fushën e të dhënave për parandalimin dhe 
riaft ësimin e përdoruesve të drogës. Në këtë ligj vëmendje e veçantë i kushtohet dhe 
shërbimit të luft ës kundër drogës, ku përcaktohen qartë organizmat gjyqësore që 
bashkëpunojnë punën midis tyre në luft ën dhe trafi kimin e substancave narkotike, 
duke e shtrirë veprimtarinë e tyre dhe në nivel ndërkombëtar, në mbajtjen e lidhjeve 
të drejtpërdrejta me shërbimet simotra të policive të vendeve të tjera dhe me zyrën 
e Interpolit.
Në nenet 13-15 të këtĳ  ligji, përcaktohen dhe metodat siç janë ato të «blerjes së 
stimuluar» apo “dorëzimit të kontrolluar”, të cilat përdoren nga shërbimi i luft ës 
kundër drogës me qëllim grumbullimin e provave, identifi kimin dhe arrestimin 
e personave të përfshirë në trafi kun e drogave. Po kështu, dhe për përdoruesit e 
mjeteve të transportit, nën veprimin e përdorimit të substancave narkotike ose 
psikotrope merren masa të ndjekjes penale, ku ata sipas rastit, dënohen me gjobë 
ose me burgim deri në dy vjet. Në ligj parashikohet dhe hetimi mbi të ardhurat e çdo 
personi, kur ka të dhëna që vërtetojnë se pasuria e tĳ  është me prejardhje nga kryerja 
e veprave penale në fushën e drogës (neni 21).
Shteti merr nën mbrojtje të gjithë personat që u kërcënohet jeta, familja apo prona si 
rezultat i bashkëpunimit të tyre të hapur apo të fshehur me organet përkatëse (neni 
24) dhe në rastet kur personi bëhet i paaft ë për të punuar ose vritet për shkak të këtĳ  
bashkëpunimi i sigurohet familjes ndihmë fi nanciare e menjëhershme (neni 25). Të 
dhënat që lidhen me identitetin ose punën që ka bërë personi, i cili bashkëpunon 
ose ka bashkëpunuar në mënyrë të fshehtë me shërbimet e luft ës kundër drogës, 
përbëjnë sekret (neni 26).
Të gjitha këto masa të sanksionuara me ligj synojnë afrimin e një numri sa më të 
madh njerëzish për të stabilizuar dhe për të marrë pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
në luft ën kundër drogës, duke krĳ uar një rrjet sa më të dendur për të minimizuar 
penetrimin në të, të autorëve të trafi kut të drogës duke shmangur në të njëjtën 
kohë sa më shumë të jetë e mundur numrin e viktimave në këtë fushë. Në nenet 
28 dhe 29 përcaktohen edhe masat që duhen marrë për asgjësimin e substancave 
narkotike ose psikotrope të sekuestruara duke hartuar rregullore të veçanta për 
ruajtjen, administrimin dhe përdorimin e teknikave të asgjësimit të tyre, ku mostrat 
e nevojshme të këtyre substancave mund të përdoren nga Ministria e Shëndetësisë 
për arsye studimore dhe shkencore.
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5- Kuptimi i drogës, llojet e përdorimit dhe kultivimit të saj në Shqipëri dhe 
pasojat

Flasim për drogë, por pak e dimë kuptimin e saj, se çfarë do të thotë saktësisht. Sipas 
Organizatën Botërore të Shëndetësisë drogë cilësohet çfarëdo substance që duke u 
futur në një organizëm të gjallë modifi kon një ose më shumë funksione të tĳ . Sipas 
këtĳ  përkufi zimi lë të kuptohet se drogat janë në një numër shumë të madh, pasi 
ka shumë substanca të cilat kanë këto efekte. Ndërsa me drogë abuzive kuptojmë 
çfarëdolloj  substance, e marrë në cilëndo formë të mundshme që turbullon humorin, 
nivelin e perceptimit dhe funksionin cerebral. Sipas këtĳ  përkufi zimi merren 
parasysh drogat e ligjshme, si duhani apo alkooli, si dhe ato të paligjshmet: hashishi, 
heroina, kokaina, drogat sintetike, etj. Në të dyja rastet, drogat kanë efekte negative 
në trupin e njeriut dhe janë një problem shumë i madh.  Droga është një substancë që 
sjell ndryshime fi zike dhe psikologjike. Droga është në shumë forma, të ndryshëm 
nga njëra-tjetra. Ajo mund të jetë në formën e ngurtë, e lëngshme (alkooli), ose e 
gaztë (inhalante). Pavarësisht nga drogat e përdorura të gjitha janë të dëmshme dhe 
kanë efekte tek përdoruesit e më tej. Përdorimi i drogës ndikon tek shëndeti, puna, 
jeta personale, në familje dhe në rrethin shoqëror. Për të ndryshuar mënyrën sesi 
ndjehen sepse duan që të ndjehen më mirë ose thjesht ndryshe. Arsyet sepse përdoren 
drogat janë të shumta; disa besojë në dobishmërinë e tyre dhe i përdorin, por në 
fund rezulton e kundërta. Disa të tjerë i përdorin për tu çlodhur, për tu argëtuar. Por 
arsyeja e cila ka shtuar shumë përdoruesit kohët e fundit është, që të bëhen pjesë e 
shoqërisë. Nëse je në një shoqëri e cila është konsumatore e drogës, duhet që edhe ti 
të bëhesh si shumica për të mos ngelur vetëm. Droga ndahet në lloje të ndryshme, 
sipas efekteve por edhe sipas formës që ajo është. Më poshtë po tregojmë të dhëna të 
llojeve kryesore të drogërave:
Kanabisi është e vetmja bimë narkotike që kultivohet në Shqipëri. Në lidhje me 
trafi kun e marĳ uanës me origjine nga Shqipëria, destinacioni kryesor i trafi kimit 
është Greqia dhe Italia. Trafi kimi i marĳ uanes bëhet kryesisht nëpermjet kalimit 
të paligjshem të kufi rit si në pikat doganore, por dhe në rrugë tjetër me mjete të 
kundraligjshme. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tĳ  mbi gjendjen e 
kriminaliteit sjell edhe disa të dhëna të policisë shqiptare sipas të cilave në vitin 2016 
është sekuestruar 30.14 ton kanabis dhe janë shkatërruar 2,4536,288 rrënjë. Guardia 
di Finanza me fl uturimet e saj identifi koi  2,086 plantacione me kanabis.
Luft a kundër trafi kimit të heroinës mbetet një nga prioritetet kryesore të agjencive të 
zbatimit të ligjit në përgjithësi, dhe të policisë shqiptare në veçanti. Shqipëria si vend 
tranzit, preket nga keto linja të trafi kimit të heroinës: Turqi–Bullgari– Ish Republika 
Jugosllave e Maqedonisë–Shqipëri ose Turqi–Bullgari–Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonise–Kosovë–Shqipëri. Për trafi kun e heroinës kryesisht përdoren mjetet 
e transportit tokësor si kamionë, autobuzë, vetura etj. Greqia dhe Italia jane 
destinacionet kryesore për heroinen dhe sasi shume te vogla dërgohen ne vende te 
tjera evropiane. Një pjesë e heroinës, qëndron në Shqipëri për konsumatoret vendas. 
Viti 2007 shënoi nje rritje të lehtë të çmimit të heroinës në nivel rruge, (3000 lekë për 1 
gram), por gjatë viteve 2008 - 2010 çmimi nuk u rrit me tej. Pastërtia tipike e heroinës 
në nivel rruge eshte 1 %.
Nga rastet e evidentuara deri tani rezulton se kokaina vjen në Shqipëri kryesisht 
nga korrierët ose dërgesat me postë nga SHBA dhe/ose vendet e Amerikes së Jugut, 
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tradicionalisht të njohura për prodhimin e saj. Gjate vitit 2010 u konstatuan rastet e 
para të trafi kimit të kokainës nëpërmjet kontenjerave si dhe është vënë re një rritje 
e numrit të rasteve dhe e personave të implikuar nga viti në vit. Sasi të vogla me tej 
dërgohen në Greqi dhe Itali. Çmimi i 1 gram kokaine varion nga 7000 deri 10000 lekë. 
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2016, theksohet gjithashtu 
se policia shqiptare sekuestroi rreth 57.33 kg heroinë dhe 7.16 kg kokainë.
Përsa i përket drogave sintetike, nuk ka tregues apo të dhëna që të vërtetojnë 
ekzistencën e trafi kut të këtyre drogave tranzit apo me destinacion vendin tonë. 
Gjithashtu, konsumi i këtyre lëndëve ende nuk përbën problem për vendin tonë.
Sipas Raportit të OKB-së, të publikuar në vitin 2012 për drogën dhe krimin, vërehet 
se në vendin tonë kjo shifër është rritur në 65 mĳ ë persona. Shqetësues është fakti 
se 85% te tyre përdorin heroinën duke e marrë në mënyrë intervenose me injektim 
me shiringë. Raporti citon se shiringa përdoret disa herë dhe kalon nga njeri person 
te tjetri. Kjo ka bërë që të rritet numri i personave me hepatitin B dhe C në 20% 
dhe 30%. Raporti i OKB-së ka nxjerrë në dritë dhe një fakt tronditës me rritjen e 
numrit të personave që humbin jetën nga overdoza. Nga 1% numri ka shkuar në 3%. 
Shqetësues është fakti i përdorimit të drogërave të forta nga të rinjtë adolishentë. 
Sipas raportit 5-7% të personave të moshës 15-18 vjeç përdorin kanabis. Ndërsa 4% të 
kësaj grupmoshe përdorin ekstazi, 1% përdorin heroinë, 2-3% përdorin kokainë, dhe 
8% kanë deklaruar se drogërat u afrohen në ambjentet e shkollës. Sipas raportit të 
OKB-së, nga 65 mĳ ë të numrit të përgjithshëm të përdoruesve, 8 mĳ ë janë përdorues 
prej shume vitesh, ndërsa 5 mĳ ë të tjerë konsiderohen përdorues problematike.
Sipas Ministrisë së shëndetësisë, për përdoruesit ndiqet terapia mjekësore me 
metadon e cila numeron rreth 600 raste në trajtim.

6-Statistika nga Raporti i Prokurorit te Pergjithshem për vitin 2007 dhe 2015
Për veprat penale të trafi kut të narkotikëve dhe kultivimit, prodhimit dhe shitjes 
së tyre, në vitin 2007 janë ndjekur penalisht 691 procedime, me 557 të pandehur ose 
krahasuar me vitin 2006 me rritje 16% të procedimeve të ndjekura. Eshtë ngritur 
akuzë në gjykatë për 384 të pandehur dhe janë gjykuar e dënuar 285 të pandehur 
përfshirë dhe të pandehur të mbartur në gjykim. Disa krahasime për disa vepra 
penale në vitin 2006 dhe 2007 janë: Për mbajtje dhe shpërndarje të lëndëve narkotike 
parashikuar nga neni 283 i kodit penal nga 333 procedime ka rënie në 297 ose 11%, 
për trafi kim të narkotikëve parashikuar nga neni 283/a nga 62 procedime ka rritje në 
76 ose 23%, për organizim dhe drejtim të organizatave kriminale nga 2 në 4 ose 200%.
Lidhur me grup veprat penale në fushën e prodhimit dhe kultivimit të narkotikëve, 
nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2015 ka një rritje prej 52 % të numrit 
të procedimeve të regjistruara për këtë grup veprash penale në krahasim me vitin 
2014. Ndërkaq kemi rritje prej 1,4 % të procedimeve të dërguara për gjykim në 
krahasim me vitin 2014. Për këtë grup veprash penale vihet re një rritje e numrit të 
të pandehurve të regjistruar përkundrejt këtĳ  totali në vitin 2014 prej 43 %, rritje e 
numrit të të pandehurve të cilët i janë dërguar gjyqit prej 11,4 % dhe ulje e numrit 
të të pandehurve të dënuar nga gjykata me 4 % përkundrejt vitit 2014. Konkretisht 
për veprën penale të parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal “Kultivimi i bimëve 
narkotike”, në vitin 2015, vërehet tendencë rritje prej 117 % në krahasim me vitin 
2014. Për veprën penale të parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal “Prodhimi dhe 
shitja e narkotikëve”, në vitin 2015, numri i procedimeve të regjistruara është 4 % më 
i lartë se në vitin 2014.
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Përfundime dhe rekomandime

Përmirësimi i politikës penale në aspekte të legjislacionit penal dhe social në fushën 
e narkotikëve dhe luft ën kundër drogës në Shqipëri na lejon të arrĳ më në një sërë 
përfundimesh dhe konkluzionesh të cilat kanë si synim marrjen e një sërë masave 
efektive dhe rekomandime të cilat konsistojnë si më poshtë: 
1-Të zhvillohet dhe forcohet një bashkëveprim i ngushtë dhe cilësor i organizmave 
të specializuar (prokurori, gjykatë, polici), në zbulimin, kapjen dhe dënimin e autorëve 
të krimit. Kjo për faktin se nga statistikat, rezulton një numër shumë herë më i madh 
i personave që merren me trafi kimin e lëndëve narkotike, evidentuar nga organet e 
policisë në krahasim me personat e gjykuar. 
2-Kërkohet rritje e bashkëpunimit dhe shkëmbimi i informacionit me organizatat e 
organizmat ndërkombetare si UNODC (Zyra e Kombeve te Bashkuara per drogën dhe 
krimin), INCB (Bordi Ndërkombetar i Kontrollit të Narkotikeve), EMCDDA (Qëndra Evropiane 
e Monitorimit për Drogat dhe Varësisë nga Drogat) duke plotësuar në kohë pyetësorët dhe 
formularët që rrjedhin nga zbatimi i Konventave Ndërkombetare.Kërkohet rritje e 
mëtejshme e bashkëpunimit në shkëmbimin e informacionit por edhe në atë operacional 
me organizma te tjera ndërkombetare të krĳ uara në bazë të 12 marrëveshjeve e 
protokolleve ku vendi ynë ka aderuar si INTERPOL, EUROPOL, SELEC etj.
Të intensifi kohet më tej shkëmbimi i informacioneve me ofi cerët e kontaktit të 
vendeve të huaja në Shqipëri me Zyrën e DEA-s në Romë, si dhe i ofi cerëve të vendit 
tonë në vendet e tjera.
3-Krĳ imi i mundësive për ri-integrimin e viktimave nëpërmjet ristrukturimit të të gjitha 
institucioneve të vuajtjes së dënimit duke i kthyer ato në qendra tipike rehabilitimi.
4-Hartimi i strategjive komplekse duke u bazuar jo vetëm në legjislacionin e vendeve 
më të zhvilluara, por duke pasur parasysh dhe vetë kushtet specifi ke të zhvillimit të 
vendit si dhe pozicionin e tĳ  si urë lidhëse e krimit të organizuar në rajon e më gjerë.
5-Të nxitet zgjerimi dhe hapja e programeve të reja të trajtimit afat gjatë të përdoruesve 
të drogës  me agjent farmakologjik si metadoni si një ndër mënyrat për parandalimin 
e përdorimit të drogës.
6-Të krĳ ohet një mjedis i shëndetshëm në shkollë, që të garantojë në mënyrë të 
natyrshme një mbrojtje, imunitet, prezencë permanente të pjesës anti-drogë, që të 
përfshĳ ë njohuri e dĳ e bashkëkohore, shprehi, aft ësi dhe aplikim të dĳ eve, aspekte 
ekstrakurrikulare në funksion të këtĳ  qëllimi, prezencën e aktoreve të duhur, 
monitorim, perceptim dhe evidentim të organizuar, etj.
7-Tё synohet pёrtej sensibilizimit dhe dhёnies sё informacionit parandalues, duke 
ndёrtuar ndёrhyrje parandaluese mё tё targetuara pёr tё rinjtё nё rrezik nё shkollё (si 
p.sh. nxёnёsit me performancё tё ulёt, me probleme sociale, etj), si edhe koordinimi 
me sherbimet e trajtimit.
8- Ofrimi i shërbimeve trajtuese në përputhje me nevojat individuale për trajtim dhe 
kujdesi të plotë mjekësor dhe psikosocial në vashdimësi për të gjithë personat në 
nevojë; shtrirje gjeografi ke e këtyre shërbimeve dhe angazhimi maksimal i tyre në 
dobi të përmirësimit të shëndetit të përdoruesve të substancave.
9- Riintegrimi i tyre në jetën normale përmes një mbështetje të gjerë institucionale e 
sociale.
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Elementë të analizës funksionale në hapësirat e Banach

Mimoza Kocia
Gjimnazi “Ahmet Dakli”

Abstrakt

Analiza funksionale eshte nje dege baze e studimit ne fushen e Matematikes.Njohuri te 
analizes funksionale ne hapesiren e numrave reale ose komplekse jane te trajtuara qe ne ciklin 
e mesem-te larte dhe studimi i tyre vazhon ne cikle te mevonshme.Ne materialin e paraqitur 
jepen elemente te analizes funksionale ne hapesirat Banach si nje zgjerim i njohurive te marra 
ne ciklin e mesem te larte.Nepermjet perkufi zimeve jepen njohuri per hapesirat vektoriale 
lineare , hapesirat vektoriale lineare (komplekse) , hapesirat lineare e normuar , hapesirave 
metrike si dhe hapesires Banach.Theksohet kuptimi i elementeve linearisht te pavarur ne 
hapesirat lineare reale ose komplekse , kuptimi i hapesirave me dimensione te pafundme 
, kuptimi i bazes ne hapesire si dhe koordinatat e hapesires ne lidhje me nje baze te dhene.
Nepermjet teoremave theksohet qe nje hapesire lineare e normuar eshte nje hapesire lineare 
metrike me metrike te percaktuar. Duke dhene me pare kuptimin e serive konvergjente dhe 
absolutisht konvergjente me ane te teoremes dilet ne perfundim qe ne hapesirat Banach 
seria absolutisht konvergjente eshte gjithashtu konvergjente.Jepet shembull per hapesiren 
vektoriale lineare , hapesiren Banach si dhe hapesiren metrike kompakte.Materiali vazhdon 
me perkufi zimin e nenhapesirave te hapesirave vektoriale lineare. Theksohet qe prerja e nje 
numri nenbashkesish lineare eshte gjithashtu nenhapesire lineare .Jepet kuptimi i bashkesise 
pjeserisht te renditur , elementit maksimal te nje bashkesie pjeserisht te renditur qe na cojne ne 
teoremen qe tregon se bashkesite pjeserisht e renditura ne te cilen cdo nenbashkesi plotesisht 
e renditur eshte  e kufi zuar atehere bashkesia ka elemente maksimale.Materiali mbyllet me 
hapesirat lineare te normuara me dimensione te fundme ku i kushtohet rendesi teoremes per 
nenhapesiren lineare me dimensione te fundme te hapesires lineare te normuar qe eshte e 
mbyllur si dhe teoremes per hapesiren lineare te normuar qe eshte me dimensione te fundme 
nese cdo nenbashkesi e kufi zuar eshte relativisht kompakte.Metoda e vertetimit  te teoremes 
eshte metoda e supozimit nga e kunderta (kontradiksionit)

Fjalet kyce: Matematike , analize funksionale , hapesire lineare e normuar , hapesira Banach 
. hapesirat lineare me dimensione te fundme.

Hyrje

Ne kte material synohet te prezantohen disa elemente te analizes funksionale ne 
hapesirat Banach.      Ne material jane paraqitur keto elemente te analizes funksionale 
ne hapesirat Banach nepermjet perkufi zimeve dhe pohimeve qe evidentojne vetite 
thelbesore te saj.Ne vecanti studiohen : Hapesirat lineare te normuara , Nenhapesirat 
dhe bazat si dhe Hapesirat lineare me dimensione te fundme.
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Interferencat gjuhësore midis gjuhës shqipe dhe greqishtes te fëmĳ ët 
shqiptarë në Greqi

Msc. Blerta Ranxha
Shkolla 9-vjecare “A .Lleshanaku” Elbasan

Denada Fyshku
Shkolla 9-vjecare “A. Lleshanaku” Elbasan

Orjana Kaculi
Gjimnazi “A. Dakli”

Abstrakt

Ndodhemi përpara një dukurie sa të dukshme aq dhe shqetësuese që lidhet me zhvillimin e të 
folurit tek fëmĳ ët e familjeve shqiptare emigrantë, si dhe me gjurmët që kjo dukuri do të lerë 
në zhvillimet e mëvonshme gjuhësore të këtyre shqipfolësve tashmë të vegjël.
Jemi shpesh dëshmitarë të periudhave të ndryshme të vitit kur rrugët, sheshet, këndet e lodrave 
gëlojnë nga një larmi gjuhësh ku përzihen dukshëm shqipja, greqishtja, italishtja etj.Si natyrshëm 
dëgjojmë të fl iten njëherazi disa gjuhë, nga të rritur e fëmĳ ë.Një italishte e cunguar, një greqishte 
e lodhur dhe një shqipe e” harruar” në gojët e prindërve. Por ndërsa  dëgjojmë fëmĳ ët, ata na 
servirin bukur tri a më shumë gjuhë të huaja të folura pastër por një shqipe të varfër.
Nga ana tjetër, në shkollat tona cdo ditë e më tepër po kthehen nxënës nga emigrimi të cilët 
bartin sigurisht edhe ata këtë fakt shqetësues. Emigrimi i shumë familjeve kryesisht me probleme 
ekonomike e sociale, rënia në kontakt e fëmĳ ëve me gjuhën e vendit pritës si dhe mundësitë për të 
ndjekur shkollat vendase për disa prej tyre, e bëjnë të vështirë përshtatjen e nxënësve me gjuhën 
shqipe.Para mësuesve sidomos të gjuhës shqipe del si detyrë rritja e punës së diferencuar me këtë 
kategori të shtuar nxënësish.
Është pikërisht ky fakt që na dha shkas për të shkruar rreth dukurisë së dygjuhësisë te fëmĳ ët 
e emigrantëve shqiptarë. Tek këta fëmĳ ë vemë re një kombinim të natyrshëm të dy gjuhëve ku 
kalohet nga njëra te tjetra pa asnjë vështirësi.Sigurisht, këtu kemi parasysh gjuhën e folur se gjuha 
e shkruar paraqet probleme të tjera dhe ku shqipja rezulton të jetë në minorancë të dukshme.
Përmes këtĳ  studimi synojmë të sjellim në vëmendje dukurinë e bilinguizmit apo dygjuhësisë, 
dukuri e cila nëse kultivohet nën kujdesin e duhur do t’i japë frytet e veta në të ardhmen. 
Persona që fl asin në të njëjtën kohë në disa në gjuhë të huaja, që njohin kultura të ndryshme  
e që ia dalin të mendojnë e veprojnë njëkohësisht në dy gjuhë pa cënuar njërën në kurriz të 
tjetrës, janë vlerë e së ardhmes.

Fjalë kyçe: Bilinguizëm, Sistem gjuhësor, Ndërhyrje, Emigrim, Komunikim.

Hyrje

Vështrim i  përgjithshëm mbi dukurinë e bilinguizmit
Flasim për bilinguizëm/dygjuhësi kur një person është i aft e të fl asë e të përdorë dy 
apo më shumë sisteme gjuhësore në të njëjtën kohë pa pretenduar që një sistem të jetë 
më i vlerësuar në raport me tjetrin (Cikël leksionesh, T. Plangarica). Në këtë kontekst, 
njëra nga gjuhët është gjuha amtare, L1 dhe tjetra/të tjerat konsiderohen si L2.
Fëmĳ ët të cilët rriten në kushtet e një bilinguizmi natyral e që e kanë  të nevojshëm 
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manovrimin midis dy realiteteve gjuhësore sigurisht që kanë të zhvilluar dhe 
kapacitetet psikike për ti përvetësuar këto gjuhë. Nëpërmjet gjuhës, fëmĳ ës i 
transmetohen njohuri dhe koncepte te ndryshme të shoqërisë ku ai jeton por edhe 
tradita ,përvoja e kultura të origjinës së tĳ . Dhe në një kontekst të tillë, tek fëmĳ ët 
dygjuhësh krahas me zhvillimin e aft ësive të tyre gjuhësore e psikike zhvillohen dhe 
kapacitetet njohëse të tyre.
Situata e dygjuhësisë është shpesh objekt i diskutimeve por dhe i paragjykimeve që 
lidhen me të. Kështu është hedhur mendimi se të mësuarit e dy gjuhëve në të njëjtën 
kohë është sforcim për trurin e fëmĳ ës dhe se dy/shumë gjuhët pengojnë zhvillimin 
njohës të fëmĳ ëve1.
Këtyre mendimeve iu kundërvihet fakti se mësimi i dy/shumë gjuhëve nga fëmĳ ët 
njëkohësisht sjell përfi time më shumë se mësimi  këtyre gjuhëve veç e veç.E këto 
përfi time shkojnë përtej njohjes së dy kulturave të ndryshme.Ajo që këtu merr 
rëndësi është ndikimi i bilinguizmit në mënyrën e të menduarit e të vepruarit, në 
sjelljet operacionale të trurit të femĳ ës. Në këtë kuadër është me vend të fl itet për 
përft ime gjuhësore dhe jogjuhësore.
Të përballur me një fenomen të tillë tashmë një realitet te pamohueshëm në kushtet e 
bashkëjetesës multikulturale, multietnike dhe të lëvizjes e zhvillimit të pandërprerë 
të gjuhëvë para gjuhëtarëvë por jo vetëm, shtrohen një mori pyetjesh që e venë 
theksin sidomos në:
-A është e dëmshme të rritësh fëmĳ ë bilinguë?
-A ekziston një lidhje mes bilinguizmit dhe aft ësive intelektuate të fëmĳ ës?
-Fakti i te folurit në dy a më shumë gjuhë njëkohësisht përbën avantazh apo e frenon 
zhvillimin konjitiv të fëmĳ ës?
-Në ç’raport qënndrojnë gjuhët e mësuara me njëra-tjetrën?
-Kur është më mirë të fi llohet me  ekspozimin e gjuhës së dytë tek fëmĳ ët?
-A përbën bilinguizmi investim për individin që e mbart? Po për shoqërinë?
-A është  i aft ë truri i  fëmĳ ës të menaxhojë dy a më shumë gjuhë njëkohësisht?
Këto dhe shumë pyetje të tjera që dalin gjatë marrjes së informacionit dhe trajtimit të 
tĳ  në vĳ im do të mundohemi t’u përgjigjemi duke iu referuar dukurisë së bilinguizmit 
te fëmĳ ët shqiptarë që jetojnë në Greqi

Objekti i  studimit

Konstatimi i dukurisës së ndërhyrjes gjuhësore të gjuhës greke në sistemin gjuhësor 
të shqipes dhe parashtrimi i zgjidhjeve për  ruajtjen e gjuhës amtare.
Metodat e përdorura:Vëzhgim, anketim, interpretim.
Raste studimore: 5 fëmĳ ë; nga të cilët vetëm njëri ka lindur dhe jetuar në Shqipëri 
deri në moshën 2 vjec. Mosha përkatëse e fëmĳ ëve: 6,8 (dy fëmĳ ë),10, 14 vjec
Të dhëna plotësuese: Fëmĳ ët jetojnë në një qytet grek dhe ndjekin mësimet atje në 
cikle të ndryshme të sistemit arsimor grek.
Situata familjare: Fëmĳ ët ju përkasin familjeve ku prindërit nuk kanë kulturë gjuhe 
të mirëfi lltë. Ata (prindërit) janë folës të mirë por jo njohës të mirë të gjuhës shqipe.
Përkatësia gjeografi ke e familjeve: Familjet i përkasin zonës së Shqipërisë së Mesme 
dhe konkretisht qytetit të Elbasanit.
Vëzhgimet i përkasin periudhës janar -shkurt-mars 2017.
1  Bilinguism matt ers, A. Sorace.
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Fëmĳ a bilingual

-Të qenurit e fëmĳ ëve bilingualë sic e thamë më sipër nënkupton aft ësinë e tyre mendore 
për të folur dy a më shumë gjuhë njekohësisht. Edhe pse gjuhët karakterizohen 
nga një mori ndryshimesh përsa i përket fj alorit,trajtave morfologjike,strukturave 
sintaksore etj fëmĳ ët ia dalin t’i përvetësojnë ato pa sforcime dhe pa kosto të aft ësive 
të tyre konjitive e intelektuale.Gjuhët që mëson të fl asë një fëmĳ ë është mirë të 
mësohen njëkohësisht përsa I përket kohës, por mjediset e tyre të të mësuarit janë 
të ndryshme.Kështu, gjuha amtare mësohet më së shumti në familje, ndërsa L2 
mësohet në institucionet arsimore që nga kopshti, shkollat e më tej nga televizori, 
jeta shoqërore etj.
Ajo që vihet re  te fëmĳ ët dygjuhësh është një aft ësi e lindur për të dalluar fonetikat 
e ndryshme gjuhësore. Falë kësaj aft ësie perceptive këta fëmĳ ë janë në gjendje të 
dallojnë fj alë që i  takojnë njërës apo tjetrës gjuhë dhe t’i mësojnë e t’i fl asin ato.
Të mësuara natyrshëm e pa sforcime këto gjuhë përbëjnë një pasuri jo vetëm 
gjuhësore por dhe kulturale për fëmĳ ën. E në këtë të mësuar të natyrshëm luan rol 
të padiskutueshëm dhe ndërveprimi i faktorëve socialë, psikologjikë, gjeografi kë e 
kulturorë.
I ndikuar më së shumti nga gjuha e prindërvë, bilinguizmi infantil mund të jetë i  
suksesshëm nëse të dy prindërit arrĳ në të fl asin e të kuptojnë  mirë të dyja gjuhët 
duke mos ndikuar në këtë mënyrë në favorizimin e njërës gjuhë apo lënien në 
pozicion jnferioriteti të gjuhës tjetër.
Edhe nëse këto kushte janë favorizuese për fëmĳ ët, ajo që ndodh është e lidhur me faktin 
se gjuha e familjes nuk merr dot status zyrtar në vendin e huaj, ngaqë nuk mësohet 
përmes librave, mediave apo marrëdhënieve të shumëfi shta të jetës shoqërore. Duke 
patur dhunti të lindura, vetë fëmĳ ët janë në gjendje të kuptojnë kur një gjuhë është e 
rëndësishme apo më pak e rëndësishme. Këtu fi llon përzgjedhja që ata bëjnë  për t’u 
identifi kuar si të barabartë apo të ndryshëm nga bashkëmoshatarët e tyre. Dhe është e 
kuptueshme zgjidhja. Zgjidhje e cila është në dëm të gjuhës amtare2. 
Në procesin e përvetësimit të gjuhëve tek këta fëmĳ ë vihet re se ndodh më shpejt 
mësimi i gjuhës së huaj dhe kjo duket se ka për bazë këto arsye:
-përkujdesje profesionale e cila sigurohet nga shkolla
-ndikimi i  shoqërisë
-ndikimi i  mediave.
Ndersa gjuha amtare e cila nuk e ka privilegjin të mësohet në institucione arsimore 
mbetet të jetë e varur nga faktorë që e kushtëzojnë përvetësimin e saj sic janë:
-ambjentet familjare me nivel të ulët arsimor
-mospërdorimi i shpeshtë  gjuhës amtare.

Interferenca gjuhësore

Në kushtet e bashkekzistencës së dy gjuhëve në rastin tonë asaj shqipe dhe asaj greke 
vihet re dukshëm interferimi gjuhësor.Gjuha greke e cila mëton të jetë në status 
superioriteti karshi gjuhës shqipe ndikon fuqishëm në tërë sistemin e dobët gjuhësor 
të gjuhës amtare të mbetur në minorancë.
Fëmĳ ët të cilët kemi studiuar iu përkasin familjeve shqiptare emigrante në Greqi 
2  htt p://www.bilinguismoconta.it/page_id=92
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dhe janë të moshave 7-14 vjec.Vetëm fëmĳ a 14 vjec është lindur në Shqipëri dhe 
është larguar në moshën 2 vjecare, moshë në të cilën kishte fi lluar të fl iste shqip dhe 
të ndërtonte struktura të rregullta fj alish të shkurtra.Fëmĳ ët e tjerë janë lindur në Greqi 
dhe për pasojë kontaktet e tyre të para gjuhësore ishin me të dyja gjuhët: atë shqipe të 
prindërve dhe gjuhën greke të televizorit e më tej kopshtit,mjediseve të lojërave  etj.
Familjet, pjesë e të cilave këta fëmĳ ë janë i  përkasin zonës së Shqipërisë së mesme dhe 
gjuha e pjesëtarëve të rritur refl ekton tiparet e të folmeve  të kësaj zone. Rjedhimisht,gjuha 
e fëmĳ ëve në variantin e folur shqip është me po këto tipare. Kjo gjuhë mbetet të jetë e 
tillë, pra dialektore dhe në variantin e shkruar që këta fëmĳ ë përdorin.
Lindur dhe rritur nga prindër të cilët nuk kanë arsimimin e duhur lidhur me kulturën 
e gjuhës,pra fakti që këta prindër janë folës por jo njohës të mirë të gjuhës amtare 
e vecorive të saj kushtëzon edhe transmetimin e kësaj kulture të cunguar gjuhësore 
tek pasardhësit e tyre. Nga ana tjetër,këta prindër janë folës të mirë por jo  njohës 
të mirë të gjuhës së huaj e për pasojë mësimi dhe përvetësimi i  L2 nga fëmĳ ët është 
tërësisht i  pavarur nga prindërit. Në qoft ë se i  shtojmë këtĳ  fakti edhe mentalitetin i  
cili ngutet të shprehet se “ne nuk erdhëm këtu për të folur shqip”nuk është e vështirë 
të kuptosh terrenin  e vështirë ku L1 mundohet të mbĳ etojë.
Të ndjekur dhe parë në rrethana të ndryshme ajo që bie menjëherë në sy tek e folura 
e këtyre fëmĳ ëve është fakti se e bëjnë shumë mirë dallimin midis gjuhëve. Kjo vihet 
re kur kalojnë nga përdorimi i njërës gjuhë tek tjetra sipas nevojës. Kështu, nga 
një komunikim i  patrazuar në greqisht me njëri-tjetrin, fi llojnë të përdorin gjuhën 
shqipe sapo kanë të bëjnë me një person të cilin e dinë që nuk fl et fare greqisht si 
përshembull gjyshërit e tyre.
Gjuha shqipe me anë të së cilës fëmĳ ët realizojnë komunikim por  në  një rrafsh 
që nuk shkon përtej marrëdhënies më prindërit e familjarët e largët konceptohet 
nga fëmĳ ët si gjuhë e parëndësishme e cila meqenëse përdoret prej tyre në një sfere 
të kufi zuar nuk iu sjell atyre integrimin në jetën shoqërore.Ky është fakt që këta 
prindër duke mos ditur përfi timet që ka fëmĳ a i  tyre si bilingual e anashkalojnë 
mësimin e gjuhës amtare e përcimin e saj në brezat pasardhës.
Ndërhyrjet gjuhësore vihen re në tërë paradigmen e sistemit gjuhësor të gjuhës shqipe.
Është momenti  te theksojmë se kemi interferim apo ndërhyrje të gjuhës L2 në sistemin e L1.
Pra, pre e këtĳ  interferimi gjuhësor ka rënë leksiku i shqipes, sistemi fonologjik, 
sistemi morfologjik, ai sintaksor e më tej ndërhyrjet shkojnë deri në elementët 
mbisegmentorë të gjuhës.Më poshtë do të mundohemi të paraqesim me anë 
shembujsh këtë ndërhyrje në sistemin gjuhësor të gjuhës shqipe nga ana e L2.

Ndërhyrjet në leksik

Nga ana e fëmĳ ëve të vëzhguar për studim vihet re të fl itet një shqipe e varfer përsa 
i përkët leksikut.Kështu leksiku i  këtyre fëmĳ ëve është i  lidhur me përditshmërinë 
në familje dhe me fj alë të sferës utilitare si psh bukë,ujë,çanta,krevati,puna,rroba etj
Por nga ana tjetër ky fj alor ngërthen shumë fj alë të fj alorit grek të cilat ndërfuten në 
fj ali natyrshëm prej fëmĳ ëve.P. 8 vjec ,ndërkohë që fl et me nënën e tĳ  thotë:
-thelo uji mama(dua uje mami) ose
-pu ine topi mu(ku është topi im)
-iki(do te shkoj )te fi lo mu(te shoku im)
-nuk dĳ a ora(nuk e di sa është ora)etj.
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E. 8 vjec e cila ka nisur të shkruajë në gjuhën amtare  sigurisht me germa kapitale, 
artikulon një formë më të saktë të fj alëve shqip.
-mami po lan, babi a te puna 
-jam proto te shkolla(jam e para, më e mira në shkollë)
-Jani ban msimet te dhoma 
-unë nuk di vizatimin
-fi gje, ik, dhen thelo të loz(ik, nuk dua të loz)
I. 10 vjec ka të folur të shpejtë dhë lozonjare.
-ika me Mikin pazari
-ishte atje ni që zografi si(ishte dikush që pikturonte)
-ishte kokino (është fj ala për kapelen e kuqe)
-eeee  mami asaj fi lit e bani(e bëri mami I shoqes)
-jo,nuk dimova, rrĳ a aty(unë nuk ndihmova por isha aty)
-dhen maresi të fl as shqip,  nuk dua, nuk di (nuk më pëlqen të fl as shqip…)
-blevëm cokollata për njerz
-pinao mama,thelo mia cokollata(më hahet mami,dua një cokollatë)
M. 6 vjec është i  vetmi që e fl et më  pak shqipen.Të  vetmet raste  kur ai fl et shqip 
është kur komunikon me gjyshërit.Bisedat në këto raste janë thjesht përgjigje nga 
ana e tĳ  për ato pyetje që i  bëhen e më rrallë ai ngutet të fl asë përtej tyre.Vetë këto 
përgjigje  janë të shkurtra, njëfj alëshe.
- ego jam te spia (unë jam në shtëpi)
-do vi
-poooo
-to ksero, e di gjushi(e di gjyshi)
-pu ine nana?(ku është nena)
-mirë, fi laqa(mirë,përqafi me)
Të bie në sy prirja e këtyrë fëmĳ ëve për të qenë koncizë dhe lakonikë .Një dukuri e 
tillë nuk vërehet në komunikimin në gjuhën greke ku bisedat zgjaten e stërhollohen.
Në të gjitha momentet e vëzhgimit fëmĳ ëve u është folur në gjuhën amtare dhe 
vetëm kur kishte paqartësi nga ana e tyre lidhur me konceptet  bëhej sqarimi me 
fj alët përgjegjëse greke.

Ndërhyrjet në sistemin fonologjik

L 1 e folur në komunitetin e shqipfolësve të vegjël është e dominuar më së shumti 
nga ndërhyrjet në sistemin e saj fonologjik.
Gati gjithë fj alët e përdorura prej tyre kanë tendencën e nje tejzgjatjeje fundore me 
bashtingëlloren –s edhe aty ku ajo nuk është e pranishme në fj alë.
Në sferën e përdorimit të zanoreve nuk vihen re ndërhyrje të dukshme.
Bashtingëlloret.
Grupi –mb i bashtingëlloreve të shqipes shqiptohet nga fëmĳ ët dygjuhësh –b psh 
labadha-lambada-qiriri
Bashtingëllorja g=gj merr një shqiptim të tillë në fj alët shqip që e përmbajnë atë të 
tillë si –j psh fj ala gjitoni (jitoni)
Bashtingëllorja x shqiptohet si një bashtingëllore e ndërmjetme midis –k dhe –h psh 
horio-korio
Grupi –ngj nuk shqiptohet i  plotë por vetëm në variantin me –gj psh Vagjeli, Agjelo
Bashtingëllorja –r 
Po kështu grupi i  dift ongjeve –io –oi –ei shqiptohet i  plotë dhe jo si në variantin e 
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folur shqip psh Ioana dhe jo Joana.
Në shumicën e rasteve ku  është prezente zanorja –ë ajo shqiptohet si –e psh bera,

Ndërhyrjet në sistemin morfologjik

Edhe në këtë sistem ndërhyrjet gjuhësore janë të dukshme dhe kjo bie në sy në këto 
tregues të mëposhtëm:
-Përdorimi i kohëve foljore jo në formën e tyre të rregullt psh në vend të formës së të 
tashmes vihet re përdorimi i  kohës së ardhme e cila ka vecori të saj formën me –tha 
nistore dhe  –o fundore.Në vend të:-Po shkoj, varianti i tyre shqip është- Tha pao (do 
të shkoj):në vend të –po ha  thuhet –tha fao(do të ha)
M. 14 vjec në bisedë e sipër thotë:
-Tha pao te supermarketi(ndërkohë që është duke shkuar atje) ose
-tha paro kët’ ktu (po marr këtë këtu-është fj ala për qumështin në raft ).
Përsa i  perket emrit, në formimin e shumësit të tĳ  vihet re formimi i  këtĳ  shumësi 
sipas një analogjie : psh shumësi i  fj alës –litar thuhet:-bamë litara(U hodhëm në 
litar):top-topa, bukë-buka, kalamaja,
Nuk janë të qarta dallimet midis gjinive dhe shpesh emrat e njërës gjini përdoren 
në vend të gjinisë tjetër sidomos kur shoqërohen me përemra si –ky,-kjo apo me 
pronorët –im,-ime
I. thotë:Ky asht  shpia im ose 
Në sferën e mbiemrave vihet re përdorimi i  mbiemrit para emrit dhe kjo pothuaj në 
të gjitha rastet e vëzhguara 
-ta mikra breaka, pu ine(ku janë mbathjet e vogla)
-ine kako qeni se e kam frikë(qeni është i  keq…)
-kalo ine ky (i  mirë është ky)është fj ala për doktorin 
Ndajfoljet të cilat përdoren shpesh vĳ në më së shumti në fj ali të shkurtra.
Ndër të tjera gjatë bisedës:
Miki,e more diplomën e anglishtes?
-Akoma.
-Po bën kurs tani?
-Jam te ai ma i madhi(është fj ala për nivelin më të lartë të mësimit në kursin e 
anglishtes)
-Kur do ta japësh provimin?
-Meta 
Në dy këto raste ndajfoljet –meta dhe- akoma ,por dhe të tjera si –tora –grigora 
përdoren shumë shpesh gjatë komunikimit dhe duket se i  japin ligjërimit tone të 
saktësisë së mendimit por jo gjithmonë të saktësisë gjuhësore sidomos kur i  sheh të 
përdorura në struktura shqip psh do ikim tani, dhe pastaj,prapë…
Nyjat e greqishtes duket se gjejnë shumë përdorime në sistemin morfologjik të 
shqipes dhe kjo vihet re psh 
Emrat mashkullorë të njerëzve sidomos, gjithmonë bashkëshoqerohen me nyjen –o;-o 
Janis,o daja mu, o Gabrieli, etj Ndërsa po e njëjta tendencë bashkëshoqerimi ndodh me 
emrat femërore të cilëve iu prin nyja –I; I mama mu, I thia, I teta Blerta, I Ioana etj
I pranishëm dhe gati me një përdorim rekord vjen në ndërtimet shqipe pronori –mu i  
cili vihet re kudo; mama mu, baba mu, canta mu, krevati mu, gota mu, makina mu, etj etj 
Ne ndërtimet parafj alore bie në sy përdorimi i parafj alës-me por i  shoqëruar gati 
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gjithmonë me nyjën –to psh me to mama.
Krahas me parafj alën –me përdorim merr  dhe  parafj ala –apo sidomos në ndërtime 
ku kuptimi  është të tregojë vendorigjinën ose vendin e nisjes psh –apo Elbasani. 
Parafj ala tjetër –stin gjen përdorim në strukturat fj alore që tregojnë drejtim ose 
destinacion dhe e gjen në formacione si:-stin paralia, stin Eladha etj

Ndërhyrjet në strukturat sintaksore

Rendi i  zakonshëm i  strukturave shqipe ne fj ali: kryefj alë+kallzues+gjymtyrë e dytë  
në ndërtimet sintaksore të shqipfolësve të vegjël nuk ndiqet. Të nisur gjithmonë 
nga prirja jo e vetëdĳ shme  për të përdorur sa më pak fj alë të gjuhës amtare  këta 
fëmĳ ë rreken të shprehen mendime por pa iu kushtuar rëndësi rendit të fj alëve e 
gjymtyrëve apo përshtatshmërisë së këtyre gjymtyrëve me njëra-tjetrën.
Kështu,për të treguar ndodhi të ditës në shkollë N. 10 vjeç  shprehet:
-Sot ishte  gjimnastiki.Atje kishte muzikë dhe bamë karavin.Pastaj, i kiria na msonte 
erën. Ne u bam pemë. Kur vinte muzika ne banim kshu(imiton lëvizjen e pemës që 
e fryn era). Ishte bukur shumë. I muziki, jo e madhe. (sot kishim orën e fi skulturës. 
Në palestër kishte muzikë dhe ne bëmë lëvizjen e anĳ es në det. Më vonë,mësuesja 
na mësoi që të lëviznim si pemët nga era. Ne u bëmë pemë dhe kur niste muzika 
lëviznim. Ishte shumë bukur, muzika ishte e qetë).
E. shprehet lidhur me detyrat e shkollës që përgatit në shtëpi:
-E gjine baba, to vrika (është fj ala për ushtrime matematikore)

Elementet mbisegmentore

Si të tilla të pranishme në të folurën e fëmĳ ëvë të vëzhguar përmendim theksin, 
intonacionin,dhe një lloj muzikaliteti të shtrirë përgjatë tërë ligjërimit.
Përsa i  përket theksit bie në sy prirja për t’u dhënë theks fundor fj aleve shqipe 
edhe kur ato nuk e kanë psh në fj alët: mama, ose për të përqendruar theksin te nyja 
dalluese e gjinisë.
Po kështu fëmĳ ët, gjatë përdorimit të gjuhës shqipei i veshin asaj një intonacion dhe 
muzikalitet karakteristikë e ligjërimit grek duke e bërë të tingëllojë si i tillë.
JEMI PËRBALLE FAKTIT:-Ka ndërhyrje të dukshme dhe sigurisht të pashmangshme të një 
sistemi gjuhësor të institucionalizuar në një sistem gjuhësor të dobët sic është gjuha shqipe.

Përfundime dhe konkluzione

Nisur nga vëzhgimet e mësipërme  por dhe nga situata të tjera të ngjashme ku të 
gjithë si shqipfolës jemi dëshmitarë të gjuhës së folur nga bashkëkombasit tanë të 
rritur dhe fëmĳ ë të cilët jetojnë jashtë vendit , e gjejmë me vend të ndalemi në këto 
cështje.
• Fëmĳ ët bilingë janë folës të shkëlqyer të L2 dhe folës të mirë të L1, gjuhës amtare.
• Vihet re që gjuha greke ka lehtësira për komunikimin e  fëmĳ ëvë në vendin ku 

ata jetojnë dhe këto lehtësira pashmangshmërisht ndikojnë natyrshëm dhe në 
mënyrë të pandërgjegjshme në sistemin e dobët të gjuhës së tyre amtare.

• Ndër të dyja sistemet gjuhësore të vëzhguara gjatë thjesht-ligjërimit bie në sy 
padyshim dukuria e interferimit gjuhësor.
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• Gjuha e cila interferon në gjuhën tjetër është gjuha greke.
• Ky interferim ka prekur tërë sistemin por është më i  dukshëm në nënsistemin 

leksikor ku dhe ndërfutja e elementeve greke është më e madhe.
• Si i  pranishëm në leksik fenomeni duket se ka lidhje të drejtpërdrejtë krahas të 

tjerave dhe me mosnjohjen e koncepteve për të cilat natyrshëm ndodh zëvëndësimi 
me analogen e gjuhës tjetër.

• Fakti i  domonimit të gjuhës greke mbi atë shqipe sigurisht është i  lidhur me 
faktin se kjo gjuhë mësohet në institucione dhe me personel të kualifi kuar arsimor 
gjë e cila s’mund  të thuhet për gjuhën shqipe e cila refl ekton tiparet e një gjuhe 
familjare dhe me sferë të saj të  përdorimit  brenda familjes.

Çështje qe shtrohen për zgjidhje

Në këtë pjesë  do të mundohëmi t’u  japim përgjigje pyetjeve të shtruara në fi llim të 
punimit si dhe shumë të tjera që  lindin përmes  këtĳ  trajtimi e që kërkojnë zgjidhje.
A mund të ndikohet sadopak që kjo gjuhë amtare të fi tojë një status më të konsoliduar 
duke synuar të afrojë me  gjuhën zyrtare?
Unë mendoj se të paktën duhet të bëhen përpjekje në këtë drejtim në mënyrë që 
këtyrë fëmĳ ëvë tu krĳ ohen kushtet për të shtuar kontaktin me gjuhën shqipe. Duke 
ditur tashmë se fëmĳ ët zotërojnë tërë kapacitetin mendor, psikik, intelektual, aft ësi 
të lindura gjuhësore etj të cilat janë predispozitat e nevojshme për të rritur një fëmĳ ë 
dygjuhësh, problemi tashmë zhvendoset diku tjetër. Eshtë detyrë dhe përgjegjësi e 
prindërve të tyre që të ndikojnë në të mësuarit e gjuhës amtare të fëmĳ ëve të tyre dukë 
qenë të vetëdĳ shëm se nuk po përcojnë thjesht elementet gjuhësore tek pasardhësit e 
tyre por tërë vlerat kulturore, traditën e zakonet shqiptare. E në cilën gjuhe përvecse 
në atë të nënës transmetohen vlerat? NDERGJEGJESIMI –ky është hapi i  parë. Nëse 
ky hap hidhet i sigurtë të tjerët që pasojnë bëhen më të lehtë.
Nëse kemi arritur të krĳ ojmë bindjen se te fëmĳ a ndikojmë vetëm pozitivisht duke 
i  folur në gjuhën amtare pasi ai është i  gatshëm të përthithë dy a më shumë gjuhë, 
hapi i  dytë mendoj se do të ishte mësimi  i  drejtuar i  gjuhës shqip. Hapja e shkollave 
shqipe pranë komuniteteve ku jetojnë shqiptarë është një veprim për tu vlerësuar. 
Pra, këta fëmĳ ë vetëm pranë shkollave të gjuhës amtare mund të përvetësojnë 
njohuritë gjuhësore të munguara duke formësuar kështu struktura të forta dhe të 
pathyeshme të cilat nuk mund të depërtohen lehtë.
Nëpërmjet këtĳ  studimi mund të themi se bilinguizmi fëmĳ ëror jo vetëm që nuk sjell dëme 
por sjell dukshëm përfi time dhë avantazhe në aspektin konjitiv, perpectues, e më tej atë 
jetësor të fëmĳ ës. Por ky bilinguizëm do të jetë i  suksesshëm nëse ekspozimi ndaj të dyja 
gjuhëve do të jetë i  barabartë dhe praktikimi me to do të jetë në të njëjtët parametra. 

Literatura

Plangarica, T, Bilinguizmi/dygjuhësia: një kompetencë e dyfi shtë? Cikël leksionesh ne lenden 
Gjuhesi e zbatuar.
Sorace, A, Bilinguism matt ers.
Sorace, A, Un cervello due lingue.
htt p://www.bilinguismoconta.it/page_id=92
info@bilingualism.



125 

Klasat gjithpërfshirëse dhe roli i disiplinës pozitive në realizimin e saj

Elda Gjolleshi
 Mesuese e Ciklit të ulët

Abstrakti

Ky shkrim ka për qëllim të prezantojë rrugët që duhet të ndjeki mësuesi mbi disiplinën pozitive 
dhe si duhet të trajtohet kjo sfi dë në mënyrë proaktive, duke parandaluar sjelljet jo të mira 
para se ato të shfaqen.Ndikimin e saj në transmetimin e vlerave , në inkurajimin e nxënësve 
, që të dëgjojnë dhe të jenë sa më bashkëpunues, në një klasë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu, të 
tregojë se disiplina pozitive merr parasysh praktikat më të përhapura dhe parimet e zhvillimit 
të fëmĳ ës, rritjen dhe kujdesin ndaj fëmĳ ës. Përgjatë tĳ , prezantohen metoda dhe teknika, si 
pjesë integrale e metodave gjithpërfshirëse që përqendrohen tek respekti dhe përgjegjësia, 
duke mundësuar zhvillimin e fëmĳ ëve si qytetarë të përgjegjshëm dhe të besueshëm. Shkrimi 
sugjeron se disiplina pozitive i përshtatet fëmĳ ës, forcon aft ësinë e fëmĳ ës për të zgjidhur 
problemet e veta, duke u aft ësuar si qytetarë i së ardhmes. Instrumentet pozitive të disiplinës, 
të cilat shpalosen këtu, janë alternativa konkrete ndaj praktikave ndëshkuese që rëndomtë 
përdoren. Kërkohet kohë që këto shprehi të mësohen dhe të përmirësohen nga çdo mësues. 
Por, çdo mësues e di se shprehitë dhe strategjitë e mira janë përcaktuese në dallimin e një 
klase të qetë nga një klasë në kaos.
Krĳ imi i një mjedisi mësimor pozitiv dhe mbështetës për nxënësit dhe vetë ju si dhe sjelljet 
korrekte mund të zhvillohen vetëm në mjedise mësimore të organizuara dhe drejtuara mire 
me “disiplinë positive”.

Fjalët kyçe: disiplinë pozitive, gjithëpërfshirje, transmetim vlerash, bashkëpunim, norma në 
familje.

Hyrje

Fëmĳ ëria është një fazë e rëndësishme në jetën e çdo njeriu. Në këtë fazë të zhvillimit 
psiko-fi zik, psiko-social jo të gjithë fëmĳ ët gëzojnë fëmĳ ërinë e tyre. Jo në pak raste 
në mirërritjen dhe edukimin e fëmĳ ëve gjejmë dhunë në formën e ndëshkimit, e 
abuzimit, e neglizhimit, etj. Ndëshkimi fi zik dhe psikologjik është dhunimi i të drejtave 
themelore të fëmĳ ës për t’u respektuar si qenie njerëzore që duhet trajtuar me dinjitet 
dhe mbrojtjen e integritetit të tĳ , që parashikohen në Deklaratën Universale mbi të 
Drejtat e Njeriut, Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike dhe 
Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtën e Fëmĳ ës (UNCRC). Fenomeni i 
përmendur është prezent edhe në rajonin tonë si kudo në botë në nivele të ndryshme. 
Disa fëmĳ ë përballen me një shkallë më të madhe ndëshkimesh në krahasim me 
fëmĳ ë të tjerë edhe për shkak të shtresave, përkatësisë gjinore, dallimeve raciale, 
statusit social-ekonomik, etj. Në mënyrë modeste në këtë shkrim do të ofrohet një 
ndihmë për mësuesit dhe prindërit me njohuri dhe informacione mbi metodat 
jo të dhunshme në mësimdhënie. Shkrimi ka për qëllim të prezantoj njohuri mbi 
disiplinën pozitive dhe rolin e saj në zhvillimin e fëmĳ ëve si qytetar të përgjegjshëm 
dhe të besueshëm për të gjithë, si një metodë që i përshtatet fëmĳ ës, forcon aft ësinë e 
tĳ  për të zgjidhur problemet e veta. 
Shkrimi synon të nxitë disiplinën pozitive me ndihmën e mjeteve dhe teknikave që 
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e fokusojnë vëmendjen te fëmĳ a. Gjithashtu, shkrim ndikon sado pak në formimin 
e aft ësive të mësuesve për të ofruar mësimdhënie/nxënie gjithpërfshirëse, të 
gëzueshme, të lidhur me jetën, të bazuar në aktivitete duke rritur vetëbesimin te 
fëmĳ ët. Transmetimi i vlerave në shkollë dhe në familje nxisin mjedise pozitive 
për t’i fi tuar fëmĳ ët dhe jo të fi tojmë mbi fëmĳ ët. Vetëbesimi i aft ëson fëmĳ ët të 
respektojnë veten dhe të tjerët dhe të mësojnë për përgjegjësitë që shoqërohen me të. 
Normat dhe limitet janë të rëndësishme për të mundësuar këtë proces. Normat dhe 
limitet i mësojnë fëmĳ ëve respektin reciprok dhe përgjegjësinë për veprimet e tyre. 
Përgjegjësi ndaj vetvetes dhe përgjegjësi për të garantuar të drejtat e tyre.
Për të qenë të besueshëm për mësuesit, prindërit dhe komunitetin që këto njohuri, 
koncepte bazike që synojnë zgjidhjen pozitive të sfi dave, përdorimin e disiplinës 
pozitive si një alternativë dhe lidhjen e saj me transmetimin e vlerave, normave 
në shkollë dhe në familje janë kryer vëzhgime, vlerësime, aktivitete të ndryshme, 
studim të situatave të rastit, pyetësorë në klasat e arsimit 9-vjeçar, duke përdorur një 
metodologji krahasuese në kampione të një mësimdhënie gjithpërfshirëse.

1. Disiplina pozitive në klasë

Fëmĳ ët kanë nevojë të mësojnë që të kuptojnë dhe të respektojnë rregullat e 
shoqërisë. Por nuk është e nevojshme dhe mund të jetë mjaft ë e dëmshme, t’i 
rrahësh apo të abuzosh me to. Ekzistojnë prova se vajzat dhe djemtë reagojnë më 
mirë ndaj metodave pozitive, ndaj diskutimeve dhe sistemeve të shpërblimit sesa 
ndaj ndëshkimit përmes abuzimit verbal, fi zik ose emocional.1 Disiplina është një 
fj alë shpesh e keqpërdorur, sidomos kur asaj i jepet gabimisht i njëjti kuptim me 
ndëshkimin. Për shumë mësue, disiplinë do të thotë ndëshkim. 
Disiplina është procesi i të mësuarit ose trajnimit të një personi që t’u bindet rregullave 
ose një kodi sjelljeje në një kuadër afatshkurtër dhe atë afatgjatë.2 Ndërkohë që 
ndëshkimi nënkupton mbajtje nënkontroll të sjelljes së fëmĳ ës, disiplina nënkupton 
zhvillimin e sjelljes së fëmĳ ës. Disiplina i mëson fëmĳ ës vetëkontrollin dhe besimin, 
duke e fokusuar atë tek ato gjëra që ne duam t’ia mësojmë atĳ  dhe në ato gjëra që ai 
ka aft ësi t’i mësojë. Kjo është baza për t’i mësuar fëmĳ ët se si të jenë në harmoni me 
veten e tyre dhe të shkojnë mirë me të tjerët. Me anë të disiplinës pozitive, fëmĳ ët 
përvetësojnë një proces pozitiv të menduari dhe të sjelluri, që mund t’u shërbejë gjatë 
gjithë jetës. Ajo është pjesë integrale e metodave gjithëpërfshirëse, që fokusohen te 
fëmĳ a, e punës dhe kujdesit për fëmĳ ën. Metodat dhe teknikat e disiplinës pozitive, 
përqendrohen tek respekti dhe përgjegjësia. Gjithashtu, inkurajojnë të rriturit të 
dëgjojnë pikëpamjen e fëmĳ ëve dhe të bisedojnë me fëmĳ ët, dhe jo t’u imponojnë 
atyre me forcë perspektivën e tyre. Ajo fokusohet në gjetjen mes alternativave të 
ndryshme të zgjidhjeve afatgjata. Për të kanalizuar sa më mirë energjitë dhe interesat 
e fëmĳ ëve mund të krĳ ohet një atmosferë krĳ uese me lojëra dhe mjete dhe teknika 
gjithëpërfshirëse. 
Disiplina pozitive duhet të jetë pjesë e aktive e çdo mësimdhënësi edhe në mbështetje 
të Neni 85, të Dispozitave Normative në rubrikën të drejta dhe detyra të nxënësve. 
1  Save the Children. “Si të studjohet ndëshkimi fi zik dhe emocional i fëmĳ ëve”. Bangkok: Rajoni i 
Azisë Juglindore , Lindore dhe i Paqësorit, 2004.
2  Kersi, Katherine C. “Mos na i mbytni fëmĳ ët tanë: Një udhëzues për prindërit dhe mësues drejt 
disiplinës positive”. htt p: //www.cei.net/rcox/dontake. html
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Nxënësi ka të drejtë:
a. Të kryejë veprimtaritë e tĳ  në institucionin arsimor në kushte të qeta dhe të 
sigurta për jetën dhe shëndetin; b. Të trajtohet me respekt, me dinjitet, në mënyrë të 
kulturuar dhe të moralshme në institucionin arsimor, pa presione, pa padrejtësi, pa 
fyerje, pa diskriminime, pa dhunë.

2. Transmentimi i vlerave në familje

Familjet janë agjentët e parë, ato qëndrojnë në ballë të krĳ imit të vlerave dhe 
qëndrimeve që do të mbizotërojnë mes pjesëtarëve të tyre më të rinj. Gjithkush 
mendon se prindërit i edukojnë djemtë dhe vajzat duke inkurajuar zhvillimin e 
vlerave dhe qëndrimeve pozitive. Vlerat dhe qëndrimet bazë, të cilat konsiderohen 
themelore për zhvillimin e duhur personal dhe social po i renditim si më poshtë:
• Zhvillimi i qëndrimeve motivuese. Fëmĳ ëve u duhet treguar rruga e 

vetëpërmirësimit dhe vetëkënaqësisë për gjërat e bëra mirë. Ata duhet të binden 
se janë të aft ë të arrĳ në objektivat e veta, duke forcuar kështu vetëvlerësimin, t’u 
mësohet gjithashtu të jenë realist dhe të jetojnë me limitet e tyre.

• Familja duhet të ofrojë kontekstin e përgjegjësisë ku fëmĳ ët të mësojnë të 
përmbushin disa detyrime dhe angazhime. Nëpërmjet kësaj ata zhvillojnë një 
sërë qëndrimesh që i mundëson t’u përgjigjen kërkesave personale dhe shoqërore, 
sepse përgjegjësia përfshin komponentin individual edhe atë kolektiv. Gjithashtu, 
fëmĳ ët janë të aft ë të kuptojnë se ata nuk kanë vetëm të drejta por edhe detyrime. 
Në këtë rast, është veçanërisht e rëndësishme të evitohet mospërputhja mes 
asaj që mëson shkolla dhe asaj që mësohet në shtëpi, përndryshe do të lindi një 
konfl ikt që fëmĳ ët vështirë se do ta kapërcejnë.

• Fëmĳ ët kanë nevojë për udhëheqjen dhe mbështetjen e prindërve të tyre për 
realizimin e projekteve të tyre. Në rast se prindërit veprojnë kështu, ata do t’i 
ndihmojnë fëmĳ ët e tyre të zhvillojnë qëndrime bashkëpunimi dhe pjesëmarrjeje. 

• Formimi i forcës së vullnetit përmes përforcimit të vetëkontrollit është çelësi 
themelor për suksesin personal dhe profesional. Kjo kërkon të kapërcehet vetvetja 
dhe të njihet rëndësia e punës afatgjatë dhe kënaqësinë që të jep suksesi.

Prandaj, për t’u siguruar që fëmĳ ët janë në gjendje të asimilojnë normat dhe vlerat 
e familjeve të tyre, është me rëndësi të tregojmë kujdes për sa më poshtë:
“Leximi i mesazhit.3 A i kemi përcjellë ne qartë vlerat që duam t’u ngulitim? Çfarë 
kanë arritur të kuptojnë fëmĳ ët? A është ajo që ata kanë kuptuar ajo çfarë ne kemi 
dashur t’u përcjellim? Në rast se ne bëjmë këto pyetje lidhur me tema si droga në 
kuadrin e vlerave që kanë lidhje me shëndetin, mendimet e shumë prindërve do 
të përputheshin për këtë problem. Por një gjë është e sigurtë, se edhe kur qëllimet 
janë shumë të mira, ne mund të përcjellim mesazhe të tjera ose të gabuara të tipit: 
“Ju s’duhet të konsumoni kurrë drogë; Ju s’duhet të keni kurrë problem me drogën; 
Ju s’duhet t’ju kapin kurrë duke konsumuar drogë; Kurrë mos përdorni droga të 
ndaluara; Kur mos merrni drogë, edhe unë nuk marr
Ligjitimiteti i prindërve: Përgjithësisht, prindërit gëzojnë legjitimitet kur fëmĳ ët e 
tyre e njohin autoritetin e tyre për të luajtur funksionin prindëror. Konpetenca që i 
atribuohet secilës vlerë ka rëndësi. Le ta ilustrojmë këtë me shembullin e mësipërm. 
3  Edukoni mos Ndëshkoni! Fushatë ndërgjegjësuese kundër Ndëshkimit trupor nga Save the 
Children, UNICEF, CEAPA, CONCAPA.
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Si mund të legjitimojmë ne vlerën që ka qëndrimi larg konsumit të drogës në rast se 
drogat përdoren hapur (edhe kur janë legale dhe bëjnë pjesë në shoqëri, si në rastin 
e alkolit dhe duhanit)? Nuk është e nevojshme të ndalojmë duhanin përpara se t’u 
mësojmë se ç’është shëndeti, por në rast se nuk e ndalojmë ne vetë pirjen e duhani, 
ne mësuesit duhet të pranojmë problemin që kemi vetë me drogën.
Koherencë në mesazhe dhe mes prindërve: Lidhur me aspektin e parë të koherencës 
së përmendur më sipër, është mjaft ë e vështirë të përcaktohen vlera për zhvillimin 
e fëmĳ ëve tanë në rast se ne vetë nuk u përmbahemi atyre vlerave në mënyrë të 
qëndrueshme dhe afatgjatë. Përveç kësaj, në rast se lindin kontradita në mesazhet që 
jepen dhe në pikëpamjet mes babait dhe nënës, jo vetëm që mesazhi do të humbiste 
besueshmërinë, por dhe vetëbashkëbiseduesit. Kjo nuk do të thotë se babai dhe nëna 
duhet të bien gjithnjë dakord për çdo çështje, por se në rast të veçantë, pikëpamjet 
dhe vlerat e tyre duhet të diskutohen, çift i duhet të bjerë në një konsensus përpara se 
mesazhi t’u përcillet fëmĳ ëve. 
Pjesëmarrje në formimin e vlerave: Fëmĳ ët do t’i asimilojnë vlerat që ne u propozojmë 
më mirë dhe më lehtë në rast se ne u japim atyre mundësinë të përfshihen aktivisht 
në formimin e vlerave dhe të përjetojnë dobinë e tyre në nivel personal. Për shembull, 
mbi bazën e një eksperimenti mbi përdorimin e duhanit në shkolla, ne mund të bëjmë 
analizën e vlerës që ka shëndeti dhe ruajtja e tĳ  duke sjellë shembuj nga përvoja e 
fëmĳ ës, diturive që ai ka dhe duke mundësuar zgjerimin e informacionit.
Atmosfera në familje: Tansmentimi siç duhet i vlerave kërkon që mjedisi familjar të 
ketë këto karakteristika:
• Një kuadër të përshtatshëm emocional 
• Të forcojë pavarësinë e pjesëtarëve të familjes
• Të përfshĳ ë të gjithë pjesëtarët e familjes në marrjen e vendimeve që u interesojnë
• Kanale të mira komunikimi.

3. Transmentimi i vlerave në shkollë

Shkollat kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në transmentimin e vlerave te 
fëmĳ ët, sepse shumë vajza dhe djem kalojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës 
së tyre në shkollë. Si raportet mësues-nxënës dhe raportet mes moshatarëve brenda 
shkollës kanë rëndësi përsa i përket transmetimit të vlerave. Nëpërmjet menxhimit 
të përditshëm në shkollë dhe praktikave mësimore, shkollat mund të nxitin dhe 
përforcojnë vlerat e respektit, përfshirjes, bashkëpunimit, pjesëmarrjes, përgjegjësisë 
dhe zgjidhjes së konfl ikteve.
Nga ana tjetër, praktikat e shkollës edhe kur janë të paprogramuara, mund të 
përforcojnë vlerat e garës, përjashtimit, dhunës dhe diskriminimit. Prandaj, lipsen 
që drejtoria e shkollës të bëjë përpjekje proaktive për të vënë në jetë politika dhe 
praktika që nxitin edukimin pozitiv dhe transmetimin e vlerave pozitive te fëmĳ a.
Shkollat duhet të jenë një vend i sigurtë dhe të ofrojnë një mjedis stimulus për 
mësimin. Një mjedis i shëndetshëm mësimor për fëmĳ ët duhet:
• Të nxitë raporte respekti reciprok mes njerëzve brenda dhe jashtë shkollës
• Të nxitë mjedise pozitive mësimore për zhvillimin e fëmĳ ëve
• Të ofrojë mjedise të sigurta
• Të nxitë qëndrime pozitive kundër dhunën në shkolla dhe komunitet
• Të formojë vetëbesimin në procesin mësimor
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Neni 29 (Shkollimi duhet të zhvillojë personalitetin, talentin, aft ësitë mendore dhe fi zike të 
fëmĳ ës. Fëmĳ ët duhet të përgatiten për pjesmarrje aktive në një shoqëri të lirë, e të mësojnë 
të respektojnë kulturën e vet dhe të të tjerëve.) i UNCRC (Konventa e Kombeve të 
Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmĳ ëve) vë në dukje rolin e edukimit në zhvillimin 
e fëmĳ ëve si qytetarë të përgjegjshëm. Zhvillimi i shkollave mikpritëse për fëmĳ ët 
mund të përforcojë raportet e respektit reciprok mes mësuesve, nxënësve, prindërve 
dhe komuniteteve, të mundësojnë realizimin e proceseve mësimore gjithpërfshirëse 
të fokusuar te fëmĳ a, të nxitin rolin e fëmĳ ëve si qytetarë të përgjegjshëm, dhe të 
lehtësojnë përdorimin e metodave të disiplinës pozitive.

Objektiva të shkollave të përshtatshme për fëmĳ ët:

• Të krĳ ojnë shanse për eksperienca pozitive për të gjithë nxënësit, përmes një 
mjedisi të sigurtë e të shëndetshëm për mirëqenien psikologjike të fëmĳ ëve, 
vetëvlerësimin dhe besimin në vetvete.

• Të nxitin barazinë, respektin, mosdiskriminimin dhe të drejtat e të gjithë fëmĳ ëve 
për edukim, të rrisin pjesëmarrjen e fëmĳ ëve në planifi kimin dhe drejtimin e 
shkollës, të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmĳ ëve në shkollë.

• Të ndikojnë në formimin e aft ësive të mësuesve për aplikimin në shkolla të një 
procesi mësimdhëns gjithpërfshirës, të gëzueshëm, të lidhur me jetën, të bazuar 
në aktivitete. 

• Të forcojë dhe të nxitë mbështetjen nga ana e prindërve, komuniteteve, 
komuniteteve drejtuese të shkollës dhe të mësuesve për të planifi kuar, menaxhuar 
dhe krĳ uar një mjedis të sigurtë, të shëndetshëm dhe stimulus në shkolla. 

4. Konkluzione

Për të mësuar se si respektohen të tjerët neve na duhet të pranojmë përgjegjësitë për 
veprimet tona. Ky është një mësim esencial për fëmĳ ët në rast se ne duam që ata të 
jenë të aft ë të vendosin marrëdhënie afektive dhe të kenë një integrim të mirë social. 
Kjo duhet të bëjë pjesë në mësimin e të drejtave dhe përgjegjësive.
Kur ne e edukojmë një fëmĳ ë, ne shfrytëzojmë metodat e disiplinës pozitive për t’i 
mësuar fëmĳ ës kufi jtë e dëshirave të tyre si dhe normat që lipsen për të marrë pjesë 
në komunitet, duke plotësuar nevojat e tyre por dhe duke u mundësuar të tjerëve të 
njëjtën gjë. Ndonjëherë ky proces është i ndërlikuar, sepse fëmĳ ët duan ta kapërcejnë 
kufi rin dhe të shkelin normën. Kjo është pjesë e natyrshme e zhvillimit të tyre, prandaj 
ne duhet të mësohemi t’u bëjmë ballë konfl ikteve që lindin gjatë këtĳ  procesi.
Kur ne e edukojmë një fëmĳ ë, është thelbësore që të mendojmë për vlerat që ne 
kërkojmë t’u ngulitim, sepse është me rëndësi që normat dhe kufi jtë që vendosim 
me të të jenë të qëndrueshme dhe koherente me ato vlera. Për shembull, në rast 
se ne dëshirojmë të ngulitim vlerën e barazisë gjinore te fëmĳ ët tanë, normat dhe 
limitet për vajzat dhe djemtë duhet të jenë të njëllojta. Është mirë që ne të vendosim 
pak rregulla, por që duhet të jenë rregulla të qëndrueshme. Prindërit duhet t’u 
përmbahen njëlloj rregullave dhe duhet të jenë rregulla të qëndrueshme. Prindërit 
duhet t’u përmbahen njëlloj rregullave dhe duhet të jenë koherent në sjelljen e tyre, 
sepse ne nuk edukojmë vetëm me ato që themi, më shumë ne edukojmë me ato që 
bëjmë. 
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Abstrakt

Proçesi i evoluimit të shoqërisë, është një fenomen i  vazhduar dhe progresiv në kohë. Që 
një shoqëri të jetë e suksesshme,  detyrimisht duhet të rishikojë vazhdimisht monitorimin 
dhe përmirësimin e vazhdueshëm të strukturës arsimore dhe vlerësimin real të produktit që 
fi nalizon.Ky këndvështrim, bën të nevojshëm reformimin e sistemit arsimor në çdo hallkë 
ndërtuese, në përshtatje me ndryshimet dhe kriteret që tashmë percakton politikëbërja  e 
tregut të punës. 
Hapja e shoqërisë sonë ndaj një tregu pune pa kufi j politikë, kërkon një rikonceptim të 
aft ësive, qëndrimeve dhe vlerave që nxënësi në përfundim të shkollimit të tĳ  duhet t’i fi tojë 
në drejtimin më praktik të mundshëm të fj alës.Të nxënit cilësor dhe produktiv të nxënësve, në 
këtë kontekst, kërkon një reformë të thellë dhe të plotë në zbatim, e orientuar ndaj drejtimit 
dhe menaxhimit të shkollës, ndryshimeve dhe përmirësimeve të kurrikulës, zhvillimit 
profesional të stafi t, kujdesit të vazhduar ndaj nxënësit dhe përmirësimit të vlerësimit real të 
përmbylljes së ciklit të Arsimit të Mesëm të Lartë me anë të Provimeve të Maturës Shtetërore 
(Karameta, 2015, 17).Sfi dat e mësipërme kërkojnë një pikënisje dhe pikëmbërritje të studiuar 
dhe vlerësuar drejt, që reformat që do të prodhohen të kenë përshtatje të pranueshme me 
realitetin arsimor shqiptar si dhe të mos kenë faktorë ndikues me risk të lartë dështimi në 
zbatimin e saj, në varësi të faktorit kohë.
Çdo institucion arsimor, orientohet dhe zbaton prioritetet e “Dokumentit Strategjik të 
Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020”. Sipas kësaj qasjeje prioritet kryesor janë 
“nxënie cilësore, gjithpërfshirëse e nxënësve dhe sigurimi i cilësisë së arritjeve bazuar në 
standarde të krahasueshme me vendet e BE-së. ” (MAS, 2014, 11).Të tilla prioritete kërkojnë 
nga MAS-i një rikonceptim në themel të funksionimit të sistemit arsimor parauniversitar sipas 
të gjithë komponentëve përbërës, një qëndrueshmëri të fi nancave publike në investimet më 
emergjente në infrastrukutrë dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore në arsim, me synimin e 
vetëm që arsimi shqiptar të jetë kompetitiv me standartet evropiane dhe botërore.

Fjalë kyçe: reformë arsimore, sistemi arsimor parauniversitar, të nxënët cilësor, gjithëpërfshirje, 
standarde.

Hyrje

Pas një periudhe të gjatë tranzicioni, ashtu si gjithë shoqëria shqiptare dhe arsimi po 
synon tashmë drejt një shkolle që siguron një nxënie më cilësore dhe gjithëpërfshirëse.
Është kjo arsyeja pse gjithë aktorët në këtë proçes vendimtar po përpiqen të kryejnë 
një vlerësim sa më real të situatës aktuale të arsimit si dhe të gjejnë zgjidhje sa më të 
efektshme.
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Një shkollë cilësore duhet të plotësojë gjatë aktivitetit të saj një proçes shumë dimensional 
të orientuar sipas standarteve të sotme që zbatohen në vendet e BE-së e më gjerë.Sipas 
këtyre kritereve, synohet rritja e rolit të shkollës në të nxënët e nxënësve.Ky proces fi llon 
në shkollë, por shtrihet përtej shkollës si një proçes që vazhdon gjatë gjithë jetës. Janë 
zhvilluar shumë përpjekje dhe reforma për të reformuar sistemin arsimor shqiptar, 
por ndryshimet e implementuara, janë të pamjaft ueshme në përmbajtje dhe ritëm me 
ndryshimet e brendshme dhe me kërkesat integruese ndaj BE-së.Mjaft on të kujtojmë 
se Shqipëria merr pjesë në vlerësimin ndërkombëtar PISA. Vlerësimet e viteve 2009, 
2012 tregojnë se formimi gjuhësor, matematikor dhe shkencor i nxënësve është nën 
nivelin mesatar të formimit të nxënësve të vendeve të tjera. Sot institucionet arsimore 
shqiptare, tentojnë të shkëputen nga mentaliteti i shkollës klasike duke u ndikuar 
nga tërësia e ligjeve dhe udhëzimeve qe lançon MAS-i, pjesë e reformës arsimore në 
zbatim.Por kjo pikë kthese është mjaft  e vështire për t’u implementuar si rezultat i 
burimeve njerëzore të pa zhvilluara dhe mungesës së infrasktrukturës shkollore në 
tërësi të pamjaft ueshme për mbështetje ndoshta për zhvillim të mëtejshëm.

1. Metodologjia mbështetëse

Ky shkrim analizues, është bazuar në investigimin dhe gjetjet tek korniza ligjore 
arsimore para vitit 2013 dhe nga viti 2013-2017.Të gjitha faktet dhe referencat janë 
siguruar dhe janë të ndërlidhura me perceptimet e faktit e të qënit mësues dhe 
drejtues, pjesë e sistemit arsimor shqiptar.Një mësues ose drejtues, e vlerëson më mirë 
punën që zhvillon kur është kërkues dhe monitorues i zhvillimeve dhe ndryshimeve 
që ndodhin si rezultat i zhvillimit të reformës që përfshin fushën ku punon.Studimi 
përfshin vlerësimin e sistemit arsimor sipas 4 fushave ndërtuese, sidomos të AML 
para reformës arsimore dhe pas reformës arsimore.Të gjitha gjetjet dhe konkluzionet 
bazohen në perceptimet reale dhe pjesëmarrjen faktike personale në zbatimin e 
kornizës ligjore të ndryshuar, pjesë e reformës në arsim duke rekomanduar edhe 
arritjet dhe mosarritjet në terren, përballë rezutalteve të pritshme të lançuara nga 
grupi i punës mbështetës të MAS-it.

2. Çfarë ofron shkolla deri në vitin 2013?

Nqs e analizojmë vlerësimin aktual të kurrikulës shkollore ( deri ne vitin 2013), 
vlerësojmë se kurrikula e vjetër ka vazhdimësinë dhe integrimin e pjesshëm të 
koncepteve dhe aft ësive që nxënësi duhet të fi tojë nga klasa në klasë, por ka nje 
denduri konceptesh të vështira për t’u përvetësuar në një orë mësimi ose një numër 
minimal orësh mësimi.Kjo kurrikulë e vjetër garanton një përmbajtje lëndore të 
pasur me denduri nocionesh dhe konceptesh të nevojshme, por të varfër me rezultate 
konkrete të matshme në të nxënë, sipas kompetencave lëndore dhe personale.Mësuesi 
në kurrikulën e vjetër, e pozicionon veten si lider i gjithçkaje, ku përmes tĳ  kalon dĳ a, 
metoda, rendimenti i orës mësimore dhe produkti i përcaktuar jo i matshëm në terma 
konkretë.Në këtë realitet mësuesi shihet si pjesa më e vështirë për t’u reformuar si 
rezultat i mentalitetit për të kontrollluar dhe drejtuar gjithçka, të ngulitur në stilin e 
tĳ  të punës dhe të edukimit të tĳ .Me sforco mësuesit organizojnë orë mësimi të arrira, 
në strukturë, zbatim metodash ndërvepruese të nxënësve dhe në përfshirje masive 
të nxënësve në veprimtari mësimore praktike qe sigurojnë riaktivizim të njohurive te 
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fi tuara më parë në kontekstin e njohurive të reja dhe kompetencave që duhet të fi tojnë 
dhe zbatojnë praktikisht.Më pas mësuesi kthehet në modelet klasike të mësimnxënies 
duke stimuluar pasivitetin e një pjese të konsiderueshme të nxënësve.Rol negativ në 
këtë rrugëtim një hap para dy hapa mbrapa, vlerësojmë se luan padyshim ekzistenca 
e pjesshme ose inekzistenca e plotë  e kabineteve dhe laboratorëve mësimorë për të 
mundësuar fi timin e shprehive dhe shkathtësive të nxënësve si dhe gjithëpërfshirjen e 
plotë të nxënësve sipas niveleve dhe në cilësinë e planifi kuar.
Zhvillimi i burimeve njerëzore ka mbetur nje kompetencë për ndjekje si nga 
institucionet arsimore dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit (ish IKT) ashtu edhe nga 
agjenci të akredituara për fusha dhe  kompetenca të ndryshme në mësimdhnënie 
që mësuesi duhet t’i fi tojë me kohë. Ndërkaq, sistemi i zhvillimit profesional të 
personelit në detyrë nuk mundësoi zhvillimin e formave të trajnimit në bazë shkolle 
dhe / ose online, përcaktuar nga ligji nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar 
në Republikën e Shqipërisë” (MAS, 2012, 4420). Ky sistem dhe ky mekanizëm, 
ka rezultuar i dështuar sepse mësuesit brënda një shkolle kanë mbetur një grup i 
izoluar, jo i integruar me risitë, arritjet dhe modelet bashkëkohore . Edhe pse pati 
një tendencë të mirë për të ndjekur modulet e ndryshme që ofroheshin nga agjenci 
të ndryshme të akreditara nga MASH-i, këto agjenci punën e tyre kualifi kuese 
në drejtim të zhvillimit profesional të mësuesve e orientuan drejt joseriozitetit të 
dhënies së aft ësive të reja dhe testimit përkatës ndaj mësuesve si dhe ndaj prioritetit 
për të maksimalizuar fi timet fi nanciare dhe jo ato profesionale.
Shkolla dhe komuniteti kanë qenë përhërë faktorë determinantë në përcaktimin shkollë 
e suksesshme. Ka patur përpjekje pozitive për ta përfshirë tërësinë  e komunitetit 
me të gjithë aktorët pjesëmarrës ( prindërit sipas organeve kolegjiale, institucionet 
vendore lokale dhe pjesës së interesuar pë të mbështetur shkollën), Problemi kryesor 
i ft ohjes së marrëdhënieve shkollë – komunitet, është trajtimi jo i duhur për nga 
rëndësia, kontributet dhe përfshirja e komunitetit nga aktorët e shkollës. Duhet thënë 
se përveç përvojave shumë pozitive dhe të suksesshme, regjistrohen edhe raste jo të 
pakta të nënvlerësimit të rolit të prindërve si dhe prepotencë e arrogancë nga shumë 
mësues dhe drejtues në drejtim të transparencës dhe llogaridhënies së rezultateve 
të fi tuara dhe personave përgjegjës nga ana e shkollës.Janë jo të paktë mësuesit dhe 
drejtuesit e institucioneve arsimore që jo vetëm nuk e vlersojnë drejt përfshirjen reale 
të komunitetit në shkollë, por edhe e anatemojnë me faktin se prindërit nuk kanë 
zhvillimin social, shoqëror si dhe arsimimin e duhur për të kuptuar dhe ndihmuar 
proçesin kompleks të arsimimit dhe edukimit të fëmĳ ës në shkollë. Korniza e re 
ligjore ka përcaktuar një qasje të re të përfshirjes, angazhimit, kontributeve dhe 
detyrimeve ligjore që kanë prindërit dhe komuniteti ndaj shkollës.
Edhe përmbyllja e studimeve në Arsimin e Mesëm të Lartë me anë të PMSH, 
garanton zhvillimin e një grup provimesh kombëtare që testojnë maturantet për 
njohuritë, qëndrimet dhe vlerat e tyre, bazuar në standarte të njëjta kombëtare për 
çdo kandidat, pavarësisht lokacionit të shkollës dhe standartit real të vlerësimit të 
aplikuar, shpesh i diskutuar për objektivitetin e realizuar kur bëhet fj alë për nxënës 
që ndjekin studimet në shkolla të qytetit apo në zona rurale të largëta.Aktualisht 
tërësia e 5 provimeve të MSH shërben edhe si moment përmbyllës i studimeve të 
ciklit 3-vjeçar, edhe si moment hyrës përcaktues në bazë të rezultateve dhe pikëve 
të fi tuara, për fi timin e një dege në IAL.Ky proçes ka pika të dobëta, mosvendosjen 
e një barriere të vlerësueshme me notë për kandidatët që dëshirojnë të ndjekin 
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studimet në arsimin e lartë dhe monitorimin e diskutueshëm nga DAR/ZA-të të 
zhvillimit korrekt të PMSH. Si i tillë ky proçes hyrës i PMSH prodhon rezultate të 
diskutueshme, jo reale sipas aft ësive reale që kanë nxënësit.

3. Çfarë është arritur nga implementimi i reformës në arsim?

Reforma arsimore në institucionet arsimore është një proçes i vazhdueshëm në 
koherencë me zhvillimet shoqërore dhe integruese. Duke e vlerësuar shkollën si një 
institucion tepër konservativ në raport me faktorin kohë, duhet pohuar se reformat 
ne arsim janë të vështira për t’u realizuar dhe përshtatur me realitetin ne shkollë, si 
ndaj nxënësve, mësuesve, ashtu edhe ndaj kurrikulës ku bazohet proçesi i nxënies 
i orientuar në produkt te prekshëm ( njohuri, qëndrime dhe vlera sipas kompetencave të 
fi tuara) ndaj nxënësve.

3.1. Reformimi i kurrikulës shkollore.
Reforma në kurrikul që po zbatohet sot, është reforma më qenësore dhe më e vështirë 
që sot MAS-i dhe institucionet mbështetëse arsimore të vartësisë po mbështesin, 
zhvillojnë dhe praktikojnë.Të kryesh një reformë në kurrikul, duhet:
1. Të zhvillosh burimet njerëzore në vazhdimësi.
2. Të ndërtosh nje kurrikul mbështetëse qe siguron nxënie konkrete dhe praktike në 

aft ësi dhe qëndrime konkrete të nxënësve.
3. Të krĳ osh një sistem që siguron mbledhje dhe përpunim  të dhënash dhe që 

vlerëson proçesin e reformës sipas mangësive dhe arritjeve të gjetura.
Ndryshimet në reformën e sotme kurrikulare synojnë në një qasje tepër të ndryshme 

me zhvendosje të prioriteteve në nxënie, duke kërkuar zhvendosje:
- Nga përvetësimi i përmbajtjes lëndore, te rezultatet e të nxënit dhe ndërtimi i 

kompetencave .
- Nga mësuesi në qendër, tek nxënësi në qendër.
- Nga metodat didaktike/ligjëruese, tek metodat e të nxënit ndërveprues dhe 

gjithëpërfshirës.(Karameta, 2015, fq 88).
Kurrikula e re arsimore e zbatuar që në vitin 2015 në AMU dhe në vitin 2016 në 
AML, synon harmonizimin dhe përshtatjen e saj me kurrikulën që momentalisht 
zbatohet në shumë vende të BE-së. Proçesi i nxënies në shkollë është një proçes i 
vazhduar në kohë në përshtatje me proçeset zhvilluese dhe integruese të shoqërisë.
MAS-i dhe IZHA, ndërmorën me seriozitet zhvillimin dhe zbatimin e kurrikulës 
bazuar në fi timin e kompetencave të nevojshme tek nxënësit që të sigurojë bindshëm 
argumentin e arsimimit të mëtëjshëm në AL ose drejt punësimit sipas kërkesave të 
tregut të punës. Reforma kurrikulare ofroi si arritje:
a. Minimizimin deri në tre tekste shkollore alternative që do të konkuronin në 

proçesin e përzgjedhjes së teksteve shkollore.
b. Botime të librave për fushën e shkencave natyrore të përkthyera nga shtëpitë 

botuese më me përvojë nga vendet e BE-së.
c. Uljen e dendurisë së koncepteve që trajtoheshin brenda një ore mësimore .
d. Përfshirje të situatave reale të të nxënit për t’i aft ësuar nxënësit drejt fi timit të 

aft ësive sa më praktike.
Këtĳ  parimi themelor (orientimin drejt fi timit të aft ësive sa më praktike për jetën), që 
përshkon reformën kurrikulare, i bashkangjitet edhe të nxënit konkret mbështetur 
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në klasat dhe bibliotekat digjitale. 
Të mirat e kësaj teknologjie po na ndihmojnë në një mësimdhënie më interaktive.
Kjo na ndihmon të bëjmë një konkretizim dhe demostrim më të mirë të temave 
mësimore, por dhe një gjithëpërfshirje të nxënësve.Nxënësit ndihen aktivë në të 
nxënë, nxisin të menduarit kritik, nxiten të provojnë të mbledhin informacion rreth 
gjërave të diskutuara, ta krahasojnë këtë informacion nga burime të ndryshme.Ata 
po mësohen të ndërtojnë vetë qëndrime dhe shkathtësi të një mësimi të pavarur 
që do ti ndihmojë më gjatë në jetë. Kjo është e rëndësishme dhe për njohjen dhe 
zbulimin e inteligjencave të shumëfi shta dhe integrimin e stileve të të nxënit për 
arritjen e rezultateve maksimale të nxënësve. Në këtë këndvështrim, libri nuk është 
më i vetmi burim informacioni për nxënësin, ai është një nga këto burime dhe mund 
të krahasohet me të tjerët.
Por kjo teknologji informacioni nuk duhet të bëhet qëllim në vetvete për mësuesin 
aq sa të hiqet dorë nga metodat e tjera per t`ia lënë vendin kompjuterit ose tabletit 
në mësimnxënie. Rëndësia e integrimit të këtyre burimeve ështe e madhe dhe duhet 
vlerësuar nga mësuesi në çdo kohë. Shpesh konceptet mund të ngelen të pasqaruara 
dhe të paformuara mirë si pasojë e manisë për të “shpjeguar me kompjuter” dhe jo 
duke bërë eksperimente te thjeshta por të efektshme.
Revolucioni në nxënie  synohet të zhvillohet me konkretizimin e çdo elementi 
mësimor në praktikë me ndihmën e situatave reale në nxënie, në skema, tablo, 
shembuj dhe praktika e veprimtari ushtrimore me synimin e fi timit të aft ësive dhe 
qëndrimeve praktike tek nxënësi. Klasat digjitale janë shume produktive në suksesin 
e reformës kurrikulare sepse:
1. Krĳ ojnë një klimë pozitive nxënie tek nxënësit.
2. Mbajnë të përqëndruar dhe motivuar më gjatë nxënësin gjatë 45 minutëshit.
3. Sigurojnë ndërveprim të ndërsjelltë mësues-nxënës larg pasivizmit.
4. Zhvillojnë progresivisht tek nxënësit dhe mësuesit aft ësitë e orientuara sipas 

kompetencës digjitale (TIK).
5. Lejojnë larmi metodash ndërvepruese në klasë që mundësojnë matje të rezultateve 

konkrete në nxënie.
Nisur nga implementimi i nxënies me metodën digjitale në shkolla dhe klasa pilot, 
si dhe bazuar në përvojën personale të dy viteve shkollore, gjykoj se proçesi në tërësi 
regjistroi si gjetje arritje dhe mosarritje:
Arritje:
1. Përfshirje e shtuar e nxënësve për nxënie.
2. Rezultate më të qëndrueshme tek nxënësit në njohuritë, vlerat dhe qëndrimet e 

fi tuara.
3. Ndërveprim pozitiv në nxënie midis nxënës-nxënës dhe nxënës-mësues.
Mosarritje:
1. Përshtatje me vështirësi e mësuesve ndaj detyrimeve si organizues i orës 

mësimore .
2. Aft ësi te nivelit nën mesatar të njohurive informatike për një pjesë të mësuesve .
3. Ulje e rendimentit të orës mësimore në rezultate të pritshme për shkak të 

parametrave të pamjaft ueshëm të linjës së internetit dhe të mossinkronizimit të 
tabletave .

4. Mbështetje inekzistente nga kompania e kontraktuar për probleme aksesi në 
programet referuese lëndore (biblioteka elektronike) si dhe për infrastrukturën 
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mbështetëse të laboratorëve digjitale.
Risia e përdorimit të teksteve digjitale por edhe te bibliotekës digjitale shfaq qëndrime 
pro dhe kundër prakticitetit të përdorimit të tyre.
Qëndrime pro:
1. Përmbajtje e pasur dhe fl eksibël sipas brendisë së temës mësimore. Në krahasim me 

tekstet tradicionale, përmbajtja e tyre është interaktive dhe dinamike.Përmbajtja 
mund të përditësohet rregullisht dhe e-books mund të inkurajojnë eksplorimin në 
kohë  përmes kanaleve dhe burimeve të lidhura me internetin. 

2. Lejon ndikimin e mësuesit për të kururar dhe përshtatur përmbajtjen e temës 
mësimore.

3. Tekstet digjitale janë në gjendje të përfshĳ në burime të tjera të të mësuarit, të cilat 
mund të përmirësojnë angazhimin  e nxënësve.

4. Fleksibiliteti. Në ndryshim nga tekstet klasike të lidhura me bojë dhe letër, tekstet 
digjitale mund të ndryshojnë për të plotësuar nevojat e përdoruesve. (EdSurge, 
2014, 12)

Qëndrime kundër:
1. Premtohet shumë dhe ka iniciativa të mira për zbatueshmërinë e mësimnxënies 

digjitale. Por mësimnxënia përfundon në shumicën e rasteve me përdorimin masiv 
të formatit PDF dhe librave klasikë, duke e zhvlerësuar rolin e e-books.

2. Aksesueshmëria. Edhe sikur tekstet digjitale të ishin zgjidhje përfundimtare për 
të gjithë, qasja në Internet nuk është një garanci. Ndryshe nga tekstet tradicionale, 
librat nuk promovojnë një fushë loje të barabartë për studentët (ata me qasje të 
shpejtë dhe me besueshmëri do të kenë përparësi).

3. Shqetësimet për shëndetin. Shumë gjëra të mira mund të jenë të dëmshme, dhe 
teknologjia nuk është përjashtim. Akademia Amerikane e Pediatrisë, së paku 
për tani, rekomandon që fëmĳ ët të kalojnë jo më shumë se dy orë në ditë duke 
parë pajisjet digjitale dhe efektet negative që sjell navigimi për një kohë të gjatë . ( 
EdSurge, 2015, 35).

3.2. Zhvillimi i burimeve njerëzore.
Zhvillimi i vazhduar profesional i mësuesve, është dhe do të jetë faktori kryesor 
që do të garantojë suksesin e reformës arsimore. E vetmja rrugë që të garantojmë 
përmirësimin cilësor të arritjeve të nxënësve është zhvillimi i qëndrueshëm dhe i 
vazhdueshëm profesional i mësuesve. Edhe pse një mësuesi i duhet të kalojë shumë 
fi ltra për të fi lluar punë si mësues i emëruar me kontratë të rregullt, përsëri mësuesi 
është i pakualifi kuar dhe jo gati për të marrë klasën në dorë. Zhvillimi profesional 
i mësuesit në detyrë është një detyrim, pasi është në proçes, aplikimi i paketës së re 
kurrikulare ne SAPU. Ndryshimi në mentalitet i mësimnxënies kërkon nga MAS-i, 
IZHA dhe institucionet e tjera të vartësisë që të organizojnë takime trajnuese periodike 
me produkt të përcaktuar në liçencimin periodik të mësuesve dhe drejtuesve. 
Përcaktimi i profesionit të mësuesit me ligj si profesion i rregulluar, konturimi ligjor 
i praktikave profesinale për praktikantët  si detyrim parapërcaktues për t’u përfshirë 
në Provimin e Shtetit, kushtëzojnë pozitivisht formimin e një mësuesi deri diku të 
përgatitur për ushtrimin e profesionit të mësuesit. Megjithatë mbetet akoma shumë 
për të bërë në drejtim të trajnimeve periodike për kornizën e re kurrikulare.
Duhet thënë qe MAS-i ne janar të 2016 kreu një test të cilësuar si “Identifi kim të 
nevojave për kualifi kim të mësuesve” në nivel kombëtar. Ky proçes u përvĳ ua me 
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plane specifi ke për zbatim për çdo institucion arsimor me qëllim eleminimin e 
dobësive të vërejtura dhe përmirësimin e aft ësive njohëse dhe zbatuese në kornizën 
ligjore dhe metodike. Mirëpo nuk u pasua me takime trajnuese më të gjera të 
siguruara nga institucionet që përcakton ligji përkatës ose nga agjensi të mirëfi llta 
trajnuese të specializuara në këto drejtime për përmirësim.
3.2. Vazhdimisht MAS-i  në bashkëpunim të ngushtë me IZHA, kanë organziuar 
takime trajnuese, në ndihmë të mësuesve për të lehtësuar praktikimin e kurrikulës së 
re me bazë kompetencat. Por ajo që vërehet është fakti se trajnimet e ndryshme nga 
specialistë të ndryshëm të IZHA-s, japin rekomandime jo të njejta për funksionimin 
e paketës së re kurrikulare (në momente të veçanta), duke shkaktuar kaos, çorientim 
dhe paqartësi në zbatueshmërinë e kurrikulës së re.

Reformimi i shkollës si qendër komunitare

Referuar përvojave më të mira dhe të suksesshme të BE-së por edhe më gjerë, u 
planifi kua dhe është arritur që një grup i caktuar shkollash të ripozicionohen në 
shkolla “Qendër Komunitare”. Shkolla qendër komunitare, një shkollë miqësore për 
të gjithë, është një qasje për ta kthyer shkollën në vendin ku ndërtohet partneriteti 
shkollë-familje-komunitet dhe bashkëpunohet për zhvillimin e potencialit të plotë 
të çdo nxënësi. Shkolla qendër komunitare (SHQK) është një nismë e përbashkët që 
dallon për tërësinë e marrëdhënieve që lidhin shkollën, familjen dhe komunitetin. 
Në fokusin e saj ka zhvillimin akademik të fëmĳ ëve dhe të rinjve, angazhimin dhe 
kontributin qytetar, mbështetjen e familjes, shërbimet sociale me fokus sigurinë dhe 
shëndetin si dhe shërbimet komunitare. (Save the Children & MAS, 2014, 4).
E gjithë tërësia e aktiviteteve edukuese dhe argëtuese midis fëmĳ ëve, përfshin 
kontributin e pjesëtarëve të familjes sipas gjeneratave, sidomos të prindërve të 
fëmĳ ëve, duke vënë në dispozicion çdo aft ësi të fi tuar nga jeta dhe arsimimi përkatës 
në funksion të tematikave dhe problematikave sociale që përcaktohen në veprimtaritë 
dhe projektet argëtuese dhe përfshirëse me nxënësit.Në koncept ky shans i dhënë 
për çdo shkollë, është tepër produktiv sidomos për afrimin aktiv dhe produktiv të 
prindërve dhe komunitetit në përgjithësi me shkollën.Ky organizim krĳ oi mundësi 
që në shkolla të krĳ ohen realisht klube, shoqata sportive, projekte me produkt si dhe 
veprimtari kulturore dhe artistike për të plotësuar nevojat dhe dëshirat e nxënësve 
që shkolla realisht nuk ua plotëson në proçesin e saj mësimor-edukativ.
Mirëpo mënyra e zgjedhur për zbatim sidomos në drejtim të kohës për zbatim por 
edhe infrastrukturës shkollore për mbështetje, e bën të vështirë realizimin me sukses 
të kësaj iniciative ambicioze në një pjesë të konsiderueshme shkollash.Pengesat 
kryesore jane:
a. Zhvillimi i veprimtarive/ aktivititeve pas orës së 6-të mësimore ul dëshirën për 

pjesëmarrje dhe për të marrë kënaqësi sepse nxënësit janë të lodhur.
b. Infrastruktura shkollore ekzistuese në mjaft  shkolla ka mungesa në terrene 

sportive, salla të përshtatshme mbështetëse dhe kabinete .
c. Shumë prindër nuk kunë mundësi të marrin pjesë në oraret kur zhvillohen këto 

aktivitete sepse janë të angazhuar në qendrat e punës ku pumojnë.
d. Shumë mësues nuk kanë mundësi transporti në zonat e largëta rurale për t’u 

mbështetur pasi mbarojnë aktivitetet.
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Megjithatë nuk mund të themi se bashkëpunimi shkollë – komunitet nuk mund të 
realizohet me efektivitet nisur nga dëshira pozitive e çdo aktori. Ka forma dhe mënyra 
rezultative nisur edhe nga përvoja ndër vite e bashkëpunimit shkollë-komunitet. 
Përfshirja, përshtatja dhe sjellja e kontributit të prindërve në shkollë sipas mundësive 
dhe aft ësive të prindërve do të sjellë afrim, marrje përgjegjësish dhe vendimmarrje 
reale të prindërve në shkollë pavarësisht arsimimit të tyre.Ky bashkëpunim është i 
rëndësishëm për faktin se komuniteti është ai që ka pritshmëri të dykahshme: së pari 
në drejtim të rritjes së kërkesës ndaj fëmĳ ëve për të nxënët, së dyti në drejtim të rritjes 
së kërkesës ndaj mësuesve për një mësimdhënie sa më të efektshme:
“Arsimtarët duhet të shkojnë në bashkësi, duke i kuptuar mendimet dhe ndjenjat e 
saj dhe duhet të ndërveprojnë në mënyrë të kuptimshme me bashkësinë e tyre.Të jesh 
profesionist, sot, nuk do të thotë më, që të rrish i izoluar në shkollë”. (Fullan, 2010, 295.)
Komuniteti eshtë i ndjeshëm ndaj problemeve të shkollës sepse ai pret prej saj 
pregatitjen e qytetarëve të së ardhmes, ku shkolla është për komunitetin një pasqyrë 
e sjelljeve te qytetëruara. Kjo shkollë do ti pajisë fëmĳ et e tyre me shprehitë dhe 
shkathtësitë e duhura për të përballuar tregun e punës ose do t’i pregatitë ata për të 
përballuar ciklin e studimeve të larta si një hap më cilësor në arsimimin e tyre. Ky 
komunitet është shumë i ndjeshëm ndaj problematikave që paraqet shkolla dhe këtë 
e provojnë anketimet e shumta, por njëkohësisht dhe interesi që paraqesin ata për 
mbarëvajtjen e procesit mësimor.
Mënyrat e përfshirjes së komunitetit në ndihmë të shkollës janë të ndryshme.Ky 
bashkëpunim mund të shihet në këto drejtime:
1-Duke i mëshuar rolit të tyre si prindër në procesin e edukimit. Ata janë të parët që 
mund dhe duhet të ndihmojnë fëmĳ ët e tyre të nxënë. Figura prindërore është e para 
që edukon përmes shembullit dhe jo fj alëve.
2-Duke i siguruar prindërit që në procesin e të nxënit mund dhe duhet të jenë 
pjesëmarrës aktivë dhe jo vëzhgues nga jashtë. Ata janë  përfi tuesit e parë për arritjet 
më të mira të fëmĳ ëve për të ardhmen.
3-Ata janë dhe duhet të jenë pjesë aktive në vendimmarrjen në shkollë sipas rolit që 
iu është caktuar në ligjshmërinë shkollore.
4-Financimet e ndryshme që mund të bëhen për shkollën në ndihmë të proçesit 
mësimor dhe jashtë tĳ . Kjo kërkon një planifi kim të mirë për të tërhequr sa më shumë 
nga këto fi nancime.

3.3. Reformimi i Maturës Shtetërore

Ndryshimi i Ligjit për Arsimin e Lartë, kushtëzon ndryshime ligjore dhe një praktikë 
të ndryshuar orientuese dhe këshilluese ndaj maturantëvë dhe kandidatëve aplikantë 
ndaj institucioneve të arsimit të lartë (IAL). MSH e vlerësuar si grup provimesh tepër 
të rëndësishme, ishte konsideruar si përmbyllje e një cikli studimesh që garantonin 
edhe të drejtën e fi timin të një dege në IAL.Të vlerësuarit si një mature hyrëse në 
IAL, ra ndesh me ligjin e ri për AL. Kështu që u ndryshua principi për herë të parë 
i kuptimit të maturës, në maturë dalëse që çertifi kon përmbylljen e studimeve ne 
AML.Ky ndryshim esencial u pasua me ndryshime strukturore dhe orientimesh si :
- Vendosja e notës mesatare kufi  mbi 6, për të ndjekur studimet në IAL.
- Konkurimi për herë të parë në IAL, bazuar në vlerën e notës mesatare dhe jo në 

vlerën e pikëve mesatare të fi tuara përgjatë 3 viteve shkollore të AML.
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- Dhënia e nje peshe specifi ke të konsiderueshme të notave të fi tura nga 5 PMSH.
- Orientimin e maturantëve me notë mesatare nën 6, për të ndjekur studimet në 

cikle 2-vjeçare drejt degëve me natyrë profesionale.
Të gjitha këto ndryshime të praktikuara tashmë, mundësuan që MSh-ja të konsiderohet 
një tërësi provimesh  të shkallës së lartë që orientojnë drejt maturantët drejt fi nalizimit 
të kujdesshëm të AML, pasi rezultatet e saj kanë ndikim të rëndësishëm në arsimimin 
e mëtejshëm apo në punësimin e nxënësve.

Konkluzione dhe Rekomandime

Shkrimi i mësipërm, i është refereruar gjetjeve, arritjeve dhe mosarritjeve të 
institucionit arsimor para dhe pas reformës se vitit 2013.Të qënurit brenda këtĳ  
proçesi në pozicionin si mësues dhe drejtues, natyrshëm përcakton edhe mendime 
përmirësuese duke qenë se janë mendime refl ektuese ndaj një proçesi të jetuar dhe 
provuar për nga praktika e punës së zhvilluar. Më imtësisht mendoj se:
1. Trajtimi aktual i kurrikulës me kompetenca është i një niveli vështirësie nën 

mesatare për numrin e ulët, llojin e nocioneve dhe koncepteve që trajtohen ndaj 
klasave të X-XI-ta.

2. Në zbatim të kurrikulës së re me kompetenca, pozicioni i mësuesit në drejtim të 
plotësimit periodik të dokumentacionit është tepër i ngarkuar duke e larguar nga 
detyrimi i organizimit të orës mësimore.

3. Të mësuarit digjital nuk duhet të ngelë vetëm në kuadër të iniciativave dhe 
klasave pilotuese, por të shtrihet gjerësisht edhe më gjerë në shkollat e Shqipërisë 
sidomos të shkollave të mesme.

4. Të nxënit ndaj nxënësve edhe pse eshtë orientuar ndaj fi timit të njohurive, vlerave 
dhe  qëndrimeve të nxënësve sipas aft ësive të nxënësve, nuk duhet të bjerë në 
zhvillimin e aft ësive minimaliste problemzgjidhëse (referuar teksteve aktuale te 
matematikës, fi zikës dhe kimisë së klasës së X-të).

5. Burimet njerëzore në shkolla nuk duhet të trajtohen dhe zhvillohen me fushata, 
por me trajnime të vazhduara në kohë dhe të njehsuara në shkallë vërtetësie dhe 
prakticiteti sipas qëllimeve që trajtohen.

6. Pranojmë qe MSH, këtë vit shkollor është trajtuar me seriozitet, profesionalizëm 
dhe sipas momenteve kohore përsa i takon dhënies në kohë të përshtatshme të 
udhëzimeve, orientimeve ligjore, siteve online si  dhe këshillimeve përkatëse ndaj 
maturantëve dhe kandidatëve. Por duhet një rikonceptim më i drejtë përsa i takon 
peshës specifi ke jo të drejtë të notave të fi tuara në përfundim të 5 PMSH, ndaj 
mesatares së përgjithshme të tre viteve të shkollës së mesme.

Referenca

M.Fullan. ( 2010 ). Kuptimi i ri  i ndryshimit në arsim. New York.
P.Karameta. ( 2015 ). Drejtimi dhe Menaxhimi i shkollës.Tiranë.
MAS. ( 2014 ). Dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020. Tiranë.
MASH. ( 2012 ).Ligji nr 69 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. Tiranë.
Save the Children & MAS. ( 2014 ). Standartet e shkollës si ”Qendër Komunitare”.Tiranë.
EdSurge. ( 2014 ). Amplifying the Digital Textbook.
EdSurge.( 2015 ). Four Common Objections to Digital Textbooks.



140 

Amantia

Fatmir Ruka

Nusĳ et Ruka

Abstrakt

Territori ne te cilin jetonte fi si ilir i amanteve sot bën pjese tërësisht ne rrethin e Vlorës përveç 
Matohasanaj qe ndodhet  ne rrethin e Tepelenës. Qendra me e rëndësishme ishte qyteti i 
Amantias qe sot është dhe qendra e ruajtur me mire dhe me e lehte për tu vizituar nga turistet. 
Ajo ndodhet 38 km nga qyteti i Vlorës. Kur mora përsipër temen mbi Amantian  isha i gëzuar 
sepse do te merresha dhe do te njihja historinë e krahinës ku unë banoj. Shpresoj qe te kem 
arritur sado pak te hedh drite mbi këtë teme dhe kjo në radhë të parë do t’u shërbejë kolegëve 
të mi, mësues të historisë  në rrethin Vlorës.Ne këtë teme jam munduar te mbledh te gjitha 
te dhënat e mundshme të botuara mbi këtë krahine. Territori i amantëve, me një numër të 
madh qendrash të mëdha, duhet të ketë qenë i pasur edhe me monumente të shkëputura 
apo vendbanime të hapura në rrethinat bujqësore e blegtorale apo rrugët e rëndësishme që 
e kanë përshkruar këtë krahinë në periudhën antike. Këtë e kanë treguar edhe kërkimet e 
mëparshme, megjithëse të kufi zuara në hapësirë, ato kanë mundësuar të dhëna interesante. 
Për të plotësuar më mirë temën kam ndërmarë disa kërkime në terren, ne zonen e Shushicës 
dhe në zonën e Selenicës. Pjesmarrja në këtë ekspeditë më ndihmoi shumë për të plotësuar me 
të dhena të reja përmbajtjen e saj, por më shumë ajo qe një përvojë e madhe për gjurmimin në 
terren që do të më vlejë në të ardhmen për të kontribuar në pasurimin e hartës arkeologjike 
dhe për ta mbrojtur këtë trashgimi arkeologjike. 

Fjale kyce: Amantia, Antike, etnicitet, arkeologji, epirot.

Hyrje

1.1. Vendndodhja dhe topografi a
Ne juglindje te Vlorës, sapo hyn ne luginën e Shushicës, te tërheq vëmendjen, midis 
kodrave qe shtrihen ne këmbët e malit te Kudhësit, një maje shkëmbore e vetmuar 
e cila ngrihet lart si një kon i madh. Një maje tjetër shkëmbore, përsëri ne këmbët 
e malit te Kudhësit shihet edhe nga lindja, duke ardhur nga Tepelena. Te para së 
afërmi, dy majat shkëmbore formojnë një kreshte, e cila zgjatet gati 1 km, me drejtim 
verilindje-jugperëndim. Kodra e veçuar me anën e një qafe, lidhet me trungun e 
malit te Kudhësit. Kuota me e larte e saj është 613 m, mbi nivelin e detit dhe ndodhet 
ne skajin verilindor. Mbi këtë kreshte dhe përreth saj, janë te shpërndara shtëpitë e 
fshatit Plloçë. Ne këtë kreshte dhe poshtë saj, bashke me disa trakte muresh rrethues 
ruhen rrënoja te ndryshme te një vendbanimi te lashte. Muret rrethues, që shihen 
ende ne këmbë, monumentet e zbuluar ne gërmimet, sendet e ndryshme qe dalin ne 
drite, te gjitha janë mbeturinat e qytetit ilir Amantia.
Amantia u zhvillua si qytet ne kodrën e larte dhe ne tarracat e saj dhe vetë pllaja e 
sipërme e kodrës ishte e rrethuar me mure fortifi kimi duke formuar akropolin, kurse 
pjesa tjetër e qytetit të lashte u zhvillua jashtë këtyre mureve, përreth akropolit. 
Kjo ka bere, qe qyteti Amantia, te mos kishte pamjen e zakonshme te qyteteve të 
tjera ilire. Ajo ka pasur një pozite te mire gjeografi ke, lidhej me luginat e lumenjve 
Vjose e Shushice dhe me rrugët e lashta, qe kalonin neper to. Ky pozicion beri qe 
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Amantia te transformohej ne një nyje te rëndësishme ne marrëdhëniet tregtare midis 
bregdetit jugor te Ilirisë dhe krahinave te brendshme, duke përfshirë edhe një pjese 
te Epirit Verior, te cilat, te veçuara nga malet, lidheshin ndërmjet luginës së Vjosës 
me Apoloninë.

1.2. Historia e jetës së qytetit
Megjithëse burimet antike për qytetet ilire janë shumë të pakta, Amantia ka qenë 
ndër të paktët prej tyre për të cilin ka ndonjë informatë. Amantia, si qytet, ka pasur 
një jete gati 1000 vjeçare. Në shek. IV pr. K., Amantia fi lloi te zhvillohej si një qendër 
e rëndësishme, duke marre ne shek. III-II p. Kr. pamjen e një qyteti te vërtetë antik 
dhe mbeti e tille deri ne fund te shek, I pr. K. Ne kohen perandorake, me gjendjen qe 
u vendos ne provincat ku e gjithë ekonomia kryesore e tregtia e madhe kishte kaluar 
ne duart e pushtuesve romake, Amantia e humbi rëndësinë e saj te dikurshme. Vërtet 
qe ajo, ne fund te antikitetit përmendet si një qendër peshkopate, por ne mesjete ishte 
zhdukur si qytet, megjithëse emri i saj nuk ishte harruar plotësisht.
1.3. Burimet e shkruara për Amantian dhe Amantët
Burimet e shkruara për amantët dhe Amantin, sikurse ne përgjithësi për iliret e 
Ilirinë, janë te kufi zuara e te fragmentuara. Pak dimë për këtë qytet edhe me pak për 
banoret e tĳ . Pjesa me e madhe e tyre kane përmbajtje thjeshte  gjeografi ke. Sipas 
autoreve te lashte antike. Amantia i përkiste Ilirisë dhe amantët kane qene ilire. Pas 
vitit 148 pr. K. Amantia bënte pjese ne provincën e Maqedonisë, e cila përfshinte 
edhe një pjese te Ilirisë se jugut. Ne një ndarje tjetër te provincave te perandorisë 
romake ne Ballkan. ne shek, II. ps. K. Amantia i takon provincës se Epirit te Ri. 
Ngjarje historike nuk ka. Na kumtohet se Amantia u bashkua me Cezarin ne luft ën 
kundër Pompeut ose se shume shekuj me vone, nen muret e saj te rindërtuar nga 
Justiniani, ushtria bizantine luft oi kundër saraçenëve. Kuptohet vetvetiu se te gjitha 
këto janë fare pak për një qytet si Amantia i cili pati një jete gati 1000 vjeçare.Këto 
njoft ime po t’i përmbledhim sipas karakterit te tyre dhe kohës qe i përkasin po te 
kemi parasysh edhe disa te dhëna te tjera te krahinave fqinje, mund te krĳ ojmë një 
përfytyrim te ngjarjeve kryesore te këtĳ  qyteti. Ne këtë rast duhen pasur parasysh 
lidhja amantë-abantë dhe njohja e amantëve si epirote. Ne shek IV pr. K. Amantia 
njihej si një qytet ilir. Por krahas qytetit Amantia kishte edhe një krahine te quajtur 
Amanti, e cila zgjatej deri ne bregdet. Sipas Ps. Skylaksit. Amantët janë ilire nga 
bylinët dhe Amantia nuk është një qytet grek; qytete greke janë Apolonia e Epidamni 
(Minores & Gail, 1678, 26). Plini, duke u mbështetur te Theopompi, i ka quajtur 
barbare amantët bashke me bylinët (Plini, 1892, 23). Nuk është vështirë te gjendet 
kuptimi i fj alës barbare pasi te lexohet i gjithë paragrafi  (III 23, 26) ku Apolonia quhet 
qytet grek. Për Stefan Bizantinin Amantia ka qene krahine e ilireve. Deri diku te qarte 
janë edhe kufi jtë e territorit te banuar nga amantët. Me malet Keraune ata kufi zoheshin 
me kaonët. Fqinje juglindore te tyre ishin atintanet kurse ne lindje kishin 
bylinët(Holzinger, 1895, v. 1042). Me këta te fundit duhet thënë se amantët kane 
pasur një afërsi te madhe. Ne disa njoft ime me te vona, te dy qytetet Bylis e Amantia, 
përmenden gjithmonë bashke, qe le te kuptohet për lidhje shume te ngushta midis 
tyre, pa përjashtuar edhe origjinën e përbashkët. Tekstit te Ps. Skylaksit, ju bene disa 
korrigjime. Kështu titulli “ilirët” u zëvendësua me –“Taulantet”. Ne kohen, kur u 
shkrua vepra e Ps. Sylaksit (vitet 350-340 pr. K.) qendra e shtetit ilir ishte postuar nga 
perëndimi i Ilirisë Jugore dhe ne krye te këtĳ  shteti ishin dinastie nga fi si i taulanteve. 
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Sido qe te interpretohet titulli i paragrafi t te 26 te veprës se Ps. Skylaksit amantët 
mbeten ilire. Duke pranuar titullin «taulantet»  mund te mendojmë, dhe kjo nuk na 
duket e pamundur, se Amantia si krahine e si qytet, ne atë kohe ndodhej nen vartësinë 
e shtetit ilir. Ngjarje te tilla si kalimi i qyteteve Apolonia e Dyrrahu nen vartësinë e 
shtetit ilir dhe vendosja e Pirros me forcën e armeve ne fronin e mbretërisë molosë 
nga mbreti ilir Glauku, e përforcojnë këtë mendim. Me dobësimin e shtetit ilir me 
fuqizimin e shtetit te Epirit, ne kohen e sundimit te Pirros, Amantia hyri ne përbërjen 
e shtetit te Epirit. Këtë ngjarje, me sa duket, kane pasur parasysh Antigoni, qe e 
përmend Amantian ne veprën e tĳ  kushtuar, përshkrimit te Maqedonisë dhe 
Prokseni, bashkëkohës i Pirros, i cili i radhit abantët me kuptimin amantët ne listën 
e fi seve epirote. Për këtë arsye, disa shekuj me vone, sigurisht duke u mbështetur ne 
burime te tilla Hezyhu do ti quaje amantët epirote (Jena,1858). Për dy shekuj me 
radhë burimet për Amantian heshtin. A duhet menduar se amantët ishin ende nen 
vartësinë e shtetit te Epirit dhe deri kur zgjati kjo gjendje? Ka shume te ngjare që, pas 
vitit 268 pr. K., Amantia te jete bere e pavarur, duke fi lluar edhe prerja e monedhave 
me emrin e banoreve te saj (Ceka, 1957, 18, 19). Amantia mbeti e pavarur edhe me 
vone dhe këtë e vërteton edhe fakti, qe Amantia ishte ne listën delfi ke te theorodokeve, 
te datuar ne vitet 220-189 pr. K. (Plasart, 1921, 1-85). Për shek. II pr. K. për Amantian 
nuk ka asnjë lajm, Nga një kumtim i Tit Livit mësojmë se bylinët sikurse edhe 
apoloniatët e dyrrahasit, i dhanë ndihme ushtrisë romake ne luft ën e vitit 168 p.e.r 
(Teubner, 1804). Duke ditur lidhjet e ngushta ndërmjet amanteve e bylinëve ne, 
mund te mendojmë se raporte te tilla, kane ekzistuar edhe midis amantëve dhe 
romakeve. Ne shek. II pr. K. Amantia, ne qoft e se nuk kishte ruajtur pavarësinë e 
plote, gëzonte se paku nje autonomi te brendshme, te cilën vazhdoi ta ketë edhe ne 
shek. I pr. K., sikurse vërehet nga prerjet monetare te kësaj kohe (Ceka, 1957, 20-21). 
Kjo pozite e privilegjuar e Amantias tregon se ky qytet, sikurse edhe Bylisi e Apolonia, 
atintanet e partinët mbajti anën e Romës, gjate luft ërave te Romes kundër shtetit ilir 
e atĳ  maqedon. Ka edhe një mundësi tjetër, amantët bënin pjese ne një koinon fi sesh 
e qytetesh te kësaj treve, ne krye te cilit qene bylinët, ndoshta. për një kohe edhe 
atintanet. Këtu mund te ndihmonin te dhënat e Ps Skylaksit, Aristolelit e Strabonit. 
Tani për tani këtë duhet ta pranojmë si hipoteze. Ne burimet e shek, I pr. K. Amantia 
përmendet si një qytet i Ilirisë se Jugut bashke me Apoloninë, Bylisin e Orikun. 
Amantia jetoi me ngjarjet qe u zhvilluan ne këto vise ne kohen e luft ërave civile te 
Romes. Por asgjë me tepër qëndrimit qe qyteti mbajti kundrejt dy palëve ndërluft uese 
ne fi llim ne luft ën midis Cezarit e Pompeut dhe me pas ne atë midis M. Antonit e 
kundërshtarëve te tĳ . Me vlere janë dy shënimet e Plinit për Amantian. Duke lëne ne 
një ane kumtimin, qe Amantia bënte pjese ne provincën e Maqedonisë, e cila nuk 
përcakton etnicitetin e banoreve te këtĳ  qyteti, te Plini lexojmë se amantët ishin 
“barbare” e “te lire”. Shënimi i dyte, pas te parit, qe tregonte etnicitetin e amantëve, 
zbulon gjendjen e tyre kur jetonte natyralisti romak: amantët janë te lire kurse fqinjët 
e tyre bylionët jo, mbasi qyteti i tyre është shndërruar ne koloni. Amantia, si Apolonia 
ne veri e Foinike ne juge, ruajtën një fare autonomie gjate pushtimit romak. Ne 
Amantia, deri tani; si gjuhe e mbishkrimeve, rezulton gjuha greke; me përjashtim te 
një bilingu; te gjitha mbishkrimet, duke përfshirë edhe ato sepulkrale te shekujve te 
pare pr. K., janë vetëm ne gjuhen greke, ne kundërshtim me ato te Bylisit ku 
mbishkrimet janë ne gjuhen latine. Ne lidhje me territorin e Amantias, dhe shtrirjen 
e saj ne bregdet janë me interes, padyshim, te dhënat e Ps. Skylaksit e te Ptolemeut. 
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Ne paragrafi n e përmendur thuhet se Amantia kishte një rrip toke te gjate 60 stade. 
Na duket se duhet te pranojmë qe si Amantia dhe Bylis kishin nga një korridor te 
ngushte ne breg te detit dhe një liman, me ne veri Bylisi dhe me ne jug Amantia 
(Praschniker, 1920, 68-83). Ne disa burime te shkruara te autoreve antike ne lidhje 
me qytetet e Ilirisë Jugore, janë ruajtur legjenda te udhëtimeve te grekeve, te cilat 
amantët i bëjnë abantë, bylinët i bëjnë myrmindome dhe orikët kolke. Konfuzioni 
midis amantëve e abantëve nuk është aq i thjeshte. Lykofroni ne poemën e tĳ  
Aleksandria, e ka sjelle Eleferorin, kryetarin legjendar te abantëve ne tokat e 
Amantias, por pa i identifi kuar abantët me amantët. Banore te krahinës se maleve 
Keraune, pra fqinj te amanteve, i ka bërë abantët Apollon Rodi (Rodi, 1912), Stefan 
Bizantini. Në zërat Abantis e Amantia është përpjekur te shpjegoje lidhjet Amantia-
Abantia dhe amante-abante duke thëne se shkronja b është kthyer ne m nga 
“barbaret”. “Përshkrimi i Maqedonisë” te përdorë emrin Amantia ne vend te Abantia. 
Me poshtë ai thotë se Amantia ishte një krahine e ilireve, por banorët e saj i quante 
abantë. Emrin Abantia, ne vend te Amantia e ka edhe lista e theorodokeve te Delfi t e 
fundit te shek. III dhe e fi llimit të shek. II pr. K. Një version tjetër te legjendës ka lënë 
Pausania, ne veprën e tĳ  “Përshkrimi i Heladës”. Ai tregon se ne Olympia, pranë 
vendit te quajtur Hipodam, gjendej një monument skulptural, i punuar nga skulptori 
Lykio dhe e kushtuar Zeusit nga apoloniatët. Sipas kushtimit te kumtuar prej tĳ , 
monumenti ishte ngritur nga apoloniatët, pas fi tores se tyre kundër abantëve, me një 
te dhjetën e plaçkës se marre ne qytetin e tyre Thronion. Me tej Pausania shkruan se 
Thronioni ishte një qytet i krahinës se Abantisë dhe se kjo e fundit i përkiste 
Thesprotise. Qyteti u ngrit nga abantët e Eubese se bashku me lokret e Thronionit 
pas udhëtimit ne det dhe vendosjes se tyre pranë maleve Keraune. Thronionin e 
shkatërruan, mbasi e pushtuan apoloniatët duke i dëbuar prej andej abantët (Teubner, 
1870, v 22 ). Kjo ngjarje është datuar ne gjysmën e pare te shek. V pr. K. A duhen me 
te vërtetë te lidhen e te identifi kohen amantët me abantët e Eubese dhe ku gjendej 
qyteti i abantëve Thronion?. Dëshmia e Pausanias nuk mund te vihet ne dyshim, aq 
me tepër, sepse ne gërmimet e bëra ne Olimpia janë zbuluar mbeturinat e monumentit 
te ngritur nga apoloniatët dhe te pare e te pershkruar nga Pausania. Emrin e qytetit 
Thronion e gjejmë vetëm te Pausania (Kunze, 1956, 149. Emrin e Thronionit nuk e 
dëgjoi ne shek. IV p.e.r. Ps. Skylaksi ai nuk e gjeti krahinën bregdetare ne jug te 
Apolonisë, te pushtuar prej saj, por te banuar nga amantët. Kujtimi i Thronionit nuk 
u ruajt te asnjë gjeograf tjetër, te cilët përshkruan këtë krahine; ndërsa skoliastet e 
poetet do përdorin fj alën abantë, historianet e gjeografët do te preferojnë formën e 
emrit amantë. Kjo do te jete edhe legjenda, qe do te mbajnë monedhat e prera nga 
qyteti Amantia. Ne lidhje me këtë çështje, duhet bere dallimi midis traditës qe i jep 
emrin e qytetit dhe te banoreve ne trajtat Amantia-Abantia e amantë-abantë, dhe 
legjendës se udhëtimit dhe te ardhjes se abantëve eubeas. Ajo çka thonë Apollon 
Rodi, Lykofroni e St. Bizantini për amantët, nuk ka asnjë lidhje me gjeografi në 
administrative te krahinës ne shek. IV-III pr. K. Ne qoft e se pranojnë ekzistencën e 
një qyteti Thronion ne Ilirinë e jugut duhet dëshmi arkeologjike për ta provuar, por 
ato, tani për tani, mungojnë Nuk mund ta lidhim Thronionin me Amantian e 
vonshme por duhet ta kërkojmë. me afër maleve Keraune, me afër detit dhe qytetit 
Orik. Si vend me i mundshëm për një lokalizim te Thronionit, është kalaja e Kaninës, 
ne muret mesjetare te të cilës janë pare gjurme ndërtimi antik (Ceka, 1965, 92).
1.4. Përcaktimi i Vendit të Amantias. Kërkimet dhe gërmimet arkeologjike
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Përpjekjen e pare për te lokalizuar Amantian e gjejmë ne veprën e Pukevilit ne te 
cilën ai përshkruan udhëtimet e tĳ . Sipas tĳ  rrënojat e Amantias, gjenden pranë 
fshatit Nivicë te Kurveleshit ku kishte “një akropol me mure ciklopike me restaurime 
me te vona, midis te cilave copa shtyllash e mbishkrime” (Pouqueville, 1826, 337-
338). Pukevili për të argumentuar lokalizimin e Amantias ne Nivicë ka sjelle dëshminë 
e Ps. Skylaksit. I një mendje me Pukevilin është edhe Liku, edhe ai i vizitoi rrënojat e 
Nivicës dhe pa atje mbeturinat e qytetit te lashte te Amantias (Leak, 1953, 375-377). 
Për te provuar se në Nivicë duhet kërkuar Amantia, ai radhiste te dhënat e gjeografëve 
e te itinerareve antike, duke shtuar edhe ngjarjet nga luft a civile midis Cezarit dhe 
Pompeut. Identifi kimin e qytetit ilir Amantia ne rrënojat e Nivicës, pas Pukevilit e 
Likut, e përkrahën edhe studiues te tjerë te shek. XIX, te cilët u morën me gjeografi në 
antike (de Dezert, 1863, 245). Kundër këtĳ  lokalizimi doli H. Kiperti që e lokalizoi 
Amantian ne luginën e lumit Shushice diku afër Brataj (Kiepert, XV). Amantian e 
vendosën ne Nivicë edhe numizmatët e parë, që studiuan monedhat e këtĳ  qyteti 
(Gardner, 1883, 55). Kështu bëri edhe Tomasheku në enciklopedinë Pauly-Visova, në 
artikullin Amantia (Tomaschk, vell.II, 1724-1725). Nivica mbeti si vend i mundshëm 
i Amantias ende për një kohe derisa ne këtë krahine te Ilirisë se Jugut. nuk u zbuluan 
rrënoja qytetesh të tjerë te lashte. Gjendja ndryshoi me zbulimin e mbeturinave te një 
qyteti te lashte. ne fshatin Plloçë. Ne “Itinerarin e tĳ  te Orientit”, ne vitin 1861, E. 
Izambert u mor me çështjen e lokalizimit te Amantias. Izamberti tregon se arriti ne 
Plloçë, duke u nisur nga Gradishta e Hekalit dhe se rrënojat qe shihen rreth kodrës i 
përkasin qytetit te Amantisë (Izambert, 1873, 859-861). Ne paragrafi n kushtuar 
Amantias ai përshkroi edhe disa monumente. qe kishte pare gjate qëndrimit ne 
Plloçë. Midis tyre Izamberti shënonte muret e akropolit prej te cilit kishin mbetur 
vetëm themelet dhe se, nen këmbët e mureve rrethues shihen gjurme te shumta 
varresh te skalitura ne shkëmb. Ai kishte pare edhe një mur me 14 kontraforte, 
mbeturinat e qemerëve te një porte dyfi she dhe 11 shkalle te një stadiumi antik. Ne 
itinerarin e tĳ  E. Izamberti, jep edhe disa te dhëna burimore dhe është i mendimit se 
emri i vjetër i Amantias ka qene Thronion. Gërmadhat e Ploçës si vend i qytetit 
Amantia, i njohu edhe gjeografi  G. Kora. Duke përshkruar një udhëtim te tĳ  ne 
Shqipërinë e Jugut. Guido Kora tregon se si me 29 shtator te vitit 1875, para se te 
ngjitej ne malin e Kudhësit kishte vizituar kalimthi rrënojat e Amantias (Cora,1875, 
6). Ai nuk thotë drejtpërdrejtë se këto gërmadha i kishte pare ne fshatin Plloçë 
megjithatë ne hartën qe i ka bashkangjitur udhëtimit te tĳ  Amantia është vene ne 
këmbët e malit te Kudhësit, aty ku sot ndodhet fshati Plloçë. Edhe G. Kora nuk 
parashtron ndonjë argument ne mbështetje te lokalizimit te tĳ . Te dy këta autore nuk 
qene njohur, me sa duket, nga dĳ etaret te cilët, me vone lokalizuan Amantian ne 
rrënojat e Plloçës. Udhëtimet e Izambertit dhe te Kores nuk i njohu as edhe botanisti 
A. Baldaci i cili 20 vjet, pas G. Kores, i vizitoi rrënojat e lashta te Plloçës. Dy  here, ne 
vitet 1892 e 1894 ai u ndal ne «shkëmbin e madh mbi te cilin ngrihen nga ato rrënime 
te ashtuquajtura pellazgjike. te cilat ka te ngjare qe asnjë arkeolog nuk i ka studiuar» 
por vetëm mbasi kishte lexuar librin e K. Paçit  mbi  Sanxhakun e Beratit ai i vuri 
emrin Amantia rrënojave te Plloçës (Baldacci, 1912, 68). Ne vitin 1903 arkeologu Paul 
Treger ne një njoft im arkeologjik nga Shqipëria dhe Maqedonia shkruante për 
ekzistencën e disa skulpturave dhe mbishkrimeve ne Plloçë por pa thënë çfarë 
paraqitnin ato dhe cili ka qene emri i lashte i vendit (Traeger, 1903, 119). Monumentet 
arkeologjike te fshatit Plloçë i studioi edhe K. Paçi cili mbasi shqyrtoi edhe burimet e 
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shkruara antike e vendosi Amantian ne rrënojat e Plloçës (Patsch, 1904, 32). Me Paçin 
kërkimet për lokalizimin e Amantias hynë ne një faze te re ne te cilën nuk janë me 
udhëtaret ose studiues te tjerë qe gjurmojnë ketë problem por arkeologet e historianet. 
Ai i kushtoi një vëmendje te posaçme tepricave  te lashta te  Plloçës, atyre 
monumenteve qe mundi te shikoje mbi toke gjate qëndrimit te tĳ  te shkurtër ne këtë 
fshat. Është interesant te thuhet se arkeologet, qe erdhën ne këtë fshat Paçi e te tjerë 
nuk i përshkruan muret rrethues te cilët kalojnë përqark majës shkëmbore te Plloçës 
dhe qe ruhen mjaft  mire ne pika te ndryshme as edhe monumentet e tjera te cilat 
para tyre i kishte sinjalizuar F. Izamberti. K. Paçi dhe me vone Ugolini u tërhoqën me 
tepër pas monumenteve te shpërndarë ne fshat neper shtëpitë e oborret. Karl Paçi 
duke gjetur ne Plloçë monumente te ndryshme arkeologjike, skulptura, mbishkrime. 
pjese arkitektonike te shumta e te rëndësishme u përpoq “të pagëzojë” me një emër 
rrënojat e atjeshme. te cilat. sipas tĳ  provonin qenien e një qyteti disi te madh (Tab. X, 
d). Për te  gjetur këtë emër ai, ju drejtua, ne radhe te pare, te dhënave te autoreve 
greke e latine për këtë treve te Ilirisë se Jugut. Gjate leximit te teksteve te një varg 
autoresh antike gjeografë e historiane, Paçi vërejti se ne këtë krahine te  Jugut 
përmendeshin gati përherë Apolonia, Bylis, Amantia dhe Oriku. Vendi ku ngriheshin 
qytetet Apolonia, Bylis Orik ishin përcaktuar me kohe, mbetej Amantia. Rrënojat e 
Plloçës i përgjigjeshin shume mire largësive te dhëna midis Apolonisë e Amantias 
nga gjeografët dhe itineraret antike. Sipas Paçit, një prove tjetër për lokalizmin e 
qytetit Amantia ne rrënojat e Plloçës, ishin monedhat  dhe materialet arkeologjike te 
kohës se vone antike. Këta te fundit, sipas tĳ , provonin lajmin e tradicionit të shkruar 
antik që e bënte Amantian qendër peshkopate. Si mbështetje për lokalizimin e 
Amantias ne Plloçë, shërbeu edhe kulti i përhapur i Zeusit te Dodonës, te vërejtur tek 
monedhat i cili sipas Paçit, shtrihej ne gjithë anën perëndimore te gadishullit deri ne 
Shkodër. Gjate luft ës së parë botërore, ne Plloçë erdhi edhe arkeologu B. Pace. Ne një 
artikull te tĳ  Pace ka kumtuar për një mbishkrim dhe një reliev te  gjetur për teprica 
muresh me teknike shume primitive dhe për materiale te tjera arkeologjike te 
shpërndara neper fshat. Ai u shpreh për identifi kimin e Amantias ne rrënojat e 
Plloçës, duke shtuar se midis monedhave te gjetura aty me shumice janë monedhat 
e Amantias (Pace, 1920, 287). Me çështjen e lokalizimit te Amantias ne rrënojat e 
Plloçës u morr edhe L M. Ugolini. me pare shkarazi ne vëllimin ku janë përmbledhur 
shënimet e një udhëtimi te bere ne vitin 1924 ne vendin tone dhe me vone, ne një 
kumtese të veçantë për Amantinë (Ugolini,1927, 115).  Ne kumtesën e tĳ , Ugolini. 
mbasi ka paraqitur mendimet e shfaqura për lokalizimin e Amantias ka radhitur 
këto te dhëna,burimet e shkruara numrin e madh te monedhave AMANTON si dhe 
ruajtja e emrit ne trajtën Amonicë fshat ne afërsi te Plloçës. Një lokalizim te ri kërkoi, 
gjate luft ës se pare botërore G. Feiti i cili studio vendet e luft ës midis Cezarit e 
Pompeut ne Durrës. Ai shfaqi mendimin se përveç rrënojave te Plloçës, duhen pasur 
parasysh edhe rrënojat e zbuluara ne fshatin Klos te Mallakastrës (Veith, 1942, 35). 
Amantian e ka vendosur ne Klos edhe Hamondi (Hammond, 1967, 674). Ne vitin 
1949, një ekspedite e Muzeut Arkeologjik-Etnografi k te Tiranes, studioi monumentet 
e ndryshme arkeologjike qe ruheshin ende ne fshat. Gjurmoi muret rrethues te 
akropolit te pa studiuara deri atëherë. Ekspedita ra ne gjurmët e stadiumit te lashte 
te parë nga E. Izamberti dhe qe me vone nuk e gjeten gjurmues te tjerë. Ne një shesh 
te vogël nen akropol u zbuluan substruksionet e një tempulli dhe pranë tĳ  mbeturinat 
e një kishe paleokristiane. Një vit me vone, nga Sektori i Arkeologjisë, u bene gërmime 
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ne vendin ku ishin pare shkallet e stadiumit dhe ne varreze. Kërkimet e bëra ne 
Plloçë edhe ne vitet e mëvonshme, treguan se një pjese e monumenteve, qe shiheshin 
mbi sipërfaqe kishin qene gërmuar edhe me pare. Banoret pleq te fshatit kujtonin 
ende gërmimet qe ka bere gjate viti 1920 ushtria italiane e cila kishte qëndruar mjaft  
kohe aty. Ata nuk morën vesh çfarë u zbulua, gjate këtyre gërmimeve sepse materialet 
e gjetura u morën nga ushtaret italiane kur u larguan se andejmi. Gërmimet ne 
stadiumin e Plloçës vazhduan edhe ne vitet 1952-53 dhe 1957. Ne vitin 1962 u bene 
prova gërmimi ne një tarrace qe shtrihej ne anën jugperëndimore te akropolit, ku 
dukeshin gjurme muresh. Ne këto kërkime, u zbuluan vendbanime te fortifi kuara, 
varre e monumente arkeologjike deri thelle ne luginën e lumit te Shushicës. Ne 
gërmimet dhe ne punimet bujqësore te mëvonshme ne Plloçë janë gjetur materiale te 
shumta arkeologjike. Këto gjetje dhe materialet e përshkruara nga K. Paçi. B. Paçe e 
L. M. Ugolini tregojnë shume qarte se rreth shkëmbit te Plloçës ka qene vendosur, ne 
kohe te lashte, një qytet ilir i cili sidomos pas shek. IV p. Kr. kishte arritur një zhvillim 
ekonomik, shoqëror e kulturor mjaft  te madh. Monumentet e dala ne drite, ne 
rrënojat e Plloçës bukur mire e përligjin emrin, qe Amantia ilire ka pasur ne kohe te 
lashte. Artikulli i vetëm i  publikuar nga S. Anamali përmbledh rezultatet e gërmimeve  
origjinale. Më pas është Neritan Ceka që publikoi një artikull për sistemin e fortifi kimit 
dhe në një tjetër për varret monumentale të amantëve. Më vonë Vasil Bereti ndërmori 
gërmime në nekropolin e qytetit (Bereti, 1988, 255), ku së bashku me ato të gërmuara 
nga S. Anamali numri i varreve ka arritur në 48 dhe të gjitha i takojnë periudhës 
helenistike. Nekropoli i Amanties ka qenë objekt i kërkimeve së fundi dhe nga 
Jamarbër Buzo e Elio Hobdari që në studimin e tyre kanë marrë në shqyrtim vetëm 
varret monumental (Buzo & Hobdari). Në 2008 një ekip arkeologësh ndërmorën 
kërkime sipërfaqësore dhe bënë dokumentimin e monumenteve që përmbledhin 
plane, vizatime,fotografi  dhe  shënime te shkruara që i paraqitën në një raport 
(Gjondedaj & Condi & Hernandez).

1.5. Monumentet Arkeologjike

1.5.1. Muri rrethues i qytetit
Muret e qytetit te Amantias, me gjithë se te ruajtur mjaft  mire, nuk kane tërhequr 
edhe aq vëmendjen e udhëtareve dhe dĳ etareve qe erdhën ne Plloçë. E. Izamberti 
megjithëse ka dhënë njoft ime interesante ne lidhje me monumente të parë në kodrën 
e Ploçës, për muret e qytetit shkruante se nuk kane mbetur “veçse themelet, pjesërisht 
helenike ose maqedone dhe pjesërisht nga juglindja, prej gurësh të mëdhenj ciklopike 
të vënë mbi shkëmbin e prerë (Izambert, 859-861)». K. Paçi ne kapitullin kushtuar 
vizitës se tĳ  ne Plloçë, shënonte se qyteti kishte një mur shume te forte, i cili rrethonte 
krejt kurrizin e kodrës. Ai përshkruan një trakt muri te cilin e pa duke zbritur nga 
veriu, te ruajtur deri ne një lartësi prej 3 m me një trashësi prej 1.85 m. Paçi tregonte 
edhe për mbeturinat e një porte, qe gjendej aty pranë (Patsch, 35). B. Pace u mjaft ua 
te shkruajë, ne lidhje me muret e akropolit, se maja shkëmbore e Plloçës kurorëzohej 
me mbeturina muresh te një teknike shumë të vrazhde (Patsch, 287). Për L. Ugolinin 
muret e forta te rrethimit ne Plloçë, ishin ne gjendje te keqe, prej këtyre mureve sipas 
tĳ  ruheshin aty-këtu vetëm disa trakte. Këto mure ai njëherë i quajti të kohës greko-
romake, njëherë tjetër shkroi se nuk janë homogjene nga teknika e ndërtimit dhe 
përmasat e blloqeve, mbasi çdo tipi te ndryshëm muri mund t’i korrespondojë një 
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kohe tjetër, kështu sipas tĳ  muret me te lashta janë te kohës greke (shek. V pr. K.) dhe 
muret me te reja te kohës bizantine (shek. VI-VIII ps. K.) (Ugolini, 115). Me studimin 
e fortifi kimit të qytetit fi llimisht është marrë S. Anamali që ka paraqitur në tërësi 
sistemin e fortifi kimit të qytetit me elementet mbrojtës të tĳ  (Anamali, 1922, 73). Për 
fortifi kimin e qytetit ai shprehet se ajo qe bie ne sy gjate gjurmimit dhe studimit te 
mureve te akropolit te Amantias, është ne përgjithësi, uniteti i tyre. Pavarësisht nga 
trajta e blloqeve paralelepipedi, poligonale apo trapezoidale, muri ka qene ngritur 
ne një kohe dhe ndërtuar me te njëjtën teknike. Këtu janë po ata ndërtues vendas, qe 
punuan edhe ne ndërtime te tjera ne qytetit te tyre. Edhe mënyra se si janë punuar 
muret. lidhjet e rregullta, qe u janë dhënë blloqeve me fugatura te ndryshme. Ne 
Amantia nuk kemi te bëjmë me një teknike te vrazhde, por me tekniken e zakonshme 
te përdorur edhe në ndërtimin e mureve ne qytetet e kalatë ilire duke fi lluar nga shek. 
IV pr. K. Më poshtë ai shprehet se jo e gjithë pjesa e sipërme e kodrës ne faqet me 
te rrëpira dhe ku ngrihej shkëmbi, ka qene e fortifi kuar. Ndërtuesit me shume aft ësi 
shfrytëzuan shkëmbin plotësisht dhe kur u duhej edhe e punuan atë duke krĳ uar 
një rreth rrethim mbrojtës te forte,duke përdorur mure me blloqe paralelepipedë 
apo poligonal. Në studimin e tĳ  ai nuk mundur të përcaktojë brenda katërkëndëshit 
variantet e tĳ  që më vonë i ka venë në dukje N. Ceka (Ceka, 1975, 12). Ndërmjet 
dy këmishëve te murit ata përdoren gurë përmasash te ndryshme duke futur edhe 
copat e thyera gjate punimit te blloqeve, por nuk ka theksuar përdorimin e lidhëzave 
tërthorë. S.Anamali pasi ka përshkruar të gjithë linjën e murit rrethues me gjithë 
elementët e tĳ  përbërës e ka nënvizuar se muret e akropolit te Amantias, qoft e ata 
te ndërtuar me gurë poligonale apo paralelepipedë, tregojnë për një teknike te larte 
ndërtimi. Ne akropolin e Amantias portat mbylleshin me hark te rreme dhe se këtë 
hark e ka ndeshur edhe ne disa varre monumentale (Patsch, 32). Portat e Amantias 
ne mënyrë te veçante, porta ne anën veriperëndimore nga pikëpamja e ndërtimit 
gjen analogji te një portë në murin e tarracimit ne Apoloni dhe tek porta e zbuluar 
ne kalanë e Irmajt (Prendi & Budina, 1963, 3). Në përfundim nisur nga të dhënat, 
qe ai ka përdorur: gjetjet arkeologjike, ne mënyrë te veçante, teknika e punimit te 
murit, e ka shtyrë te mendojmë se ata i përkasin gjysmës se pare te shek. IV p.e.r. Kjo 
është një kohe. ne te cilën qyteti arriti te siguroje fuqi ekonomike për te ndërmarrë 
një ndërtim te tille. Megjithëse ai ka vërejtur në murin e akropolit disa restaurime 
te vogla, mendon se nuk vërehen gjurme plotësisht te qarta te rindërtimeve me te 
vona. Ndoshta një ndërtimi te dyte i duhen atribuuar dy trakte te vogla muri ku, 
mbi blloqe te rregullta paralelepipedësh janë vendosur gurë mesatare jo aq mire te 
punuar, qe bien ne sy se nuk kane një lidhje organike me murin dhe qe janë vene 
ne një kohe te dyte. Këta gurë a janë vene ne shekujt e fundit para eres sone apo 
me vone, kjo është vështirë te thuhet. Gjate gjurmimit te mureve nuk kemi gjetur 
asnjë element, i cili do te na ndihmonte te përcaktonim një kohe te tille. Po ashtu. 
nuk është gjetur asnjë element qe te tregoje për restaurimin e fortifi kimeve te bëra 
nga Justiniani megjithëse Amantia përfshihet ne listën e kalave te rindërtuara nga 
ky perandor, dhe te kumtuara nga Prokopi i Cezarese. Është edhe një diçka tjetër qe 
e vështirëson këtë përcaktim ne akropolin, nuk kemi gjetur as edhe një cope muri 
sado te vogël, te ndërtuar me tekniken e njohur te kohës Justinianit apo bizantine, 
qe vërehet qarte ne akropolin e Butrintit. Ka shume te ngjare qe akropoli i Amantias, 
ashtu sikurse muret rrethuese te Apolonise, pas luft ërave te Cezarit me Pompeun, 
nuk u përdor më për mbrojtje. Muret e akropolit edhe pse nuk janë ruajtur ne nje 
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gjendje shume te mire, përbejnë një kompleks fortifi kimi me interes për njohjen dhe 
studimin e artit te fortifi kimit te qyteteve te Ilirisë se Jugut ne periudhën e dyte te 
hekurit. Më pas sistemin fortifi kues të qytetit të Amanties e ka marrë në shqyrtim N. 
Ceka në një artikull të zgjeruar për qendrat e fortifi kuara të amantëve (Ceka, 1975, 
21), duke përcaktuar  elementët mbrojtës, diferencën e teknikave si dhe periudhat 
e ndërtimit. Në vitin 2008 ekipi që kreu vrojtime në sistemin fortifi kues shprehet 
se N. Ceka megjithëse propozoi  fazat  kronologjike te fortifi kimeve dhe portave te 
Amantias, por plani i tĳ  i rrethit mbrojtës është ne thelb i pasakte (Gjongecaj & Condi 
& Hernandez, 2008).

1.5.2. Planimetria e fortifi kimit
Nga kërkimet e deritanishme del se Amantia ka pasur te fortifi kuar vetëm rrafshin 
e zgjatur të lartësisë shkëmbore që ka përbërë dhe vendin e qytetit. Pllaja e sipërme 
pjesërisht shkëmbore, ne pjerrësi te ndryshme te faqeve te saj i kane detyruar 
ndërtuesit te përshtatin muret teknikën dhe drejtimin e tyre, në përputhje me vendin. 
Muri rrethues e qarkon plotësisht rrafshin duke ndjekur ngjitjet e zbritjet e pllajës të 
ndalurat e të hyrat e saj. Muri ka kaluar edhe buzë rrëpirave dhe rënieve shkëmbore 
që e bëjnë të pangjitshme lartësinë në tërë anën perëndimore; në mesin e anës jugore; 
si dhe në një pjesë të anës verilindore të saj. Në tërë këtë sipërfaqe të zgjatur nuk 
vihen re ndarje të brendshme me përjashtim të një shtese në pjesën më lindore të 
qytetit. Traseja e mureve në përgjithësi ndjek vĳ a të drejta me thyerje të rralla në 
kënd të drejtë apo të gjerë. Kullat janë të rralla dhe të pazhvilluara, gjë që lidhet edhe 
me rolin e vogël që luanin ato në kushtet e një mbrojtje të fortë natyrale. Shpatet e 
pjerrëta dhe shkëmbinjtë kanë përcaktuar edhe një numër të vogël hyrjesh.
Traseja e murit mund te ndiqet, ne pjesa me te madhe te tĳ ,  sidomos ne faqen juglindore 
te kodrës. Kjo faqe e kodrës duke qene me e ekspozuar dhe rrugët e ngjitjes me te lehta, 
është fortifi kuar me mire dhe  muri zgjatet duke ndjekur konfi guracionin e shpatit 
te kodrës deri ne skajin e kundërt. Këtĳ  muri i përkasin dy  kullat katërkëndëshe te 
ngritura nen shkëmb. Ky mur mbasi bën kthesën, vazhdon ne një fare rregulli ne 
vĳ e te drejte. Ndryshe me faqen juglindore ne faqen veriperendimore te akropolit 
nuk jane ruajtur pjese te medha muresh. Nisur  nga teknika e ndërtimit dhe stili me 
të cilën janë realizuar faqet  e mureve: me blloqe trapezoidalë të çrregullt, poligonal 
dhe së funi katërkëndësh izodomik, të gjithë me faqe të sheshtë, N. Ceka (Ceka, 1975, 
24) ka vërejtur se ato nuk përbëjnë një dorë të vetme siç është shprehur S. Anamali 
(Animali, 72) por i përkasin periudhave të ndryshme. Dhe për ta ilustruar idenë e 
tĳ  ai ka marrë në shqyrtim trasenë e anës jugore ku ndiqet shoqërimi i muraturës 
trapezoidale me atë poligonale me faqe të sheshta, ndërsa veçohet prej tyre muratura 
katërkëndëshe izodomike nga ana tjetër. 

1.5.3. Analiza tipologjike
Muratura e periudhës së pare të ndërtimit i takon tipit trapezoidal, por nuk mund 
të klasifi kohet, në bazë të parimit të vendosjes së gurëve, në llojin e çrregullt apo 
pseudoizodomik të tĳ . Ajo është e ndërtuar në bazë të formave trapezoidale, 
duke zbatuar rreshtimin, por jo në pranimin e vĳ ave të drejta, por të një thyerje të 
vazhdueshme të tyre. Për këtë arsye N. Ceka ka përdorur për cilësimin e saj termin 
trapezoidal me reshta të thyer. Që ky përbën një tip të veçantë murature provohet nga 
zbatimi i tĳ  edhe në fortifi kimet fqinjë të Matohasanajt dhe Klosit. Muri i Amanties 
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njëkohësisht dallohet prej tyre nga pikëpamja stilistike dhe e strukturës; nga trajtimi 
i rrafshët i faqeve të gurëve dhe nga mungesa e ndarjeve tërthorë në mbushjen e 
murit. Për sa i përket planimetrisë shënohet trajta e thjeshtë e saj; hyrjet kanë korridor 
paralel me murin ose të hapur në gjerësinë e tĳ ; nuk ndeshen kulla pranë tyre, por 
vetëm rrallë gjatë vĳ ës së murit, ku shërbejnë kryesisht për vrojtim ose si bastione. 
Muratura e periudhës së dytë të ndërtimit është një shembull i qartë i katërkëndëshit 
izodomik me faqe të sheshtë (Islami, 1974, 44). Në strukturën e tĳ  ai karakterizohet 
nga ndarjet tërthorë me gurëlidhës që alternohen në fasadë. Ndeshim si rast të vetëm 
në vendin tonë, si një dorë të veçantë të kësaj periudhe, muraturën me gjatësore e 
tërthorë, ndërsa te kullat gjejmë alternimin e tyre në të njëjtin rresht. Për sa i përket 
planimetrisë, në periudhën e dytë ajo nuk pëson ndryshime rrënjësore. Hyrjet 
mbeten përsëri të thjeshta, me korridor paralel me murin dhe nuk kanë pranë kulla 
për mbrojtje, megjithëse për sigurimin e tyre është treguar më tepër kujdes se në 
periudhën e pare. Efekti i mbrojtjes rritet nëpërmjet kontrollit nga muri të rrugës për 
në hyrje. Kullat që shtohen gjatë murit lindor, përveç mbrojtjes, luajnë përsëri edhe 
rolin e kundrafortëve. Nga kjo varfëri e elementeve mbrojtëse në planimetri, periudha 
e dytë e ndërtimit në Amantia afron me muraturën katërkëndëshe izodomikë (Gail, 
1826) të Bylisit, Klosit, Apolonisë dhe Persqopit dhe dallohet nga ato të luginës së 
Drinosit, Zgërdheshin dhe Dorëzit, ku këto elemente përdoren gjerësisht.
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Abstrakt

”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, akoma më ngushtë, shkolla po
synon të mirëpresë fëmĳ ët që kanë nevoja të veçanta, duke hapur mikpritshëm dyert e klasave.
Gjithëpërfshirja është parakusht për zhvillimin e mundësive të barabarta, për edukim te drejtë
 dhe për përfshirje sociale.” (Radoman, V., Nano, )
Në thelb, një shkollë gjithëpërfshirëse nuk synon të fshijë ndryshimet mes individëve,por 
zbaton të drejtën për arsim cilësor.Në këtë aspekt, gjithëpërfshirja është një koncept shumë 
më i gjerë se koncepti i integrimit.Ky studim trajton konceptin e sotëm mbi gjithëpërfshirjen, 
e cila është në qendër të zhvillimeve të sotme në edukim dhe vë në dukje avantazhet e 
gjithëpërfshirjes së  nxënësve me aft ësi të kufi zuara, në shkollat publike të qytetit të Elbasanit. 
Sipas statistikave te vitit shkollor 206-2017, 241 nxënës me aft ësi të kufi zuara frekuentojnë 
shkollat publike të qytetit të Elbasanit nga 156 në vitin 2015-2016 . Ky studim u realizua 
mbi bazën e  shqyrtimin dhe analizimin e rezultateve të marra nga aplikimi i instrumentit 
Adjective Checklist (ACL) for social and mental developmental- Ceklista që mat zhvillimin 
social dhe mendor . Nga studimi rezultoi se gjithëpërfshirja e nxënësve me aft ësi të kufi zuara 
në shkollat normale, rrit socializimin dhe ndikon pozitivisht. në zhvillimin e tyre mendor 
.Rezultatet treguan se perfshirja e tyre  në shkolla publike, është  faktorë i rëndësishem për 
integrimin  social të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar.

Fjalë kyce: Aft ësi e kufi zuar, gjithpërfshirje, faktorë, zhvillim mendor ,shkollë, integrim social.

Hyrje

Kalimi nga një çështje mjekësore në cështje të të drejtave të njeriut
Problemet e personave me aft ësi të kufi zuara janë pranuar si prioritare nëpër tërë 
botën, posaçërisht pas miratimit të rregullave standarde të Kombeve të Bashkuara 
për barazinë e mundësive të personave me aft ësi të kufi zuara dhe Konventën e 
Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aft ësi të kufi zuara, të miratuar 
më 13 dhjetor të vitit 2006.Personat me nevoja të veçanta janë përpjekur të luft ojnë 
perceptimet tradicionale për personin me nevoja të veçanta si nje objekt mëshire apo 
si njerëz të sëmurë që kanë nevojë për trajtim. Ky model zakonisht quhet modeli 
individual i çështjes së aft ësisë së kufi zuar.
Modelet e reja të aft ësisë së kufi zuar (Torgesen, J.K.1991) i ripërcaktojnë personat 
me nevoja të veçanta si pjesëtare me të drejta të plota në shoqëri që kanë mundësi të 
japin një kontribut të çmuar për veten, familjet e tyre dhe për komunitetet ku jetojnë. 
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Kjo përqasje e rishikuar shpesh quhet ‘modeli social‘ për aft ësinë e kufi zuar. Ai e 
sheh aft esinë e kufi zuar si një ndërveprim të personit me dëmtim me mjedisin social 
përmes barrierave diskriminuese dhe izoluese që pengojne pjesëmarrjen e plotë në 
jetën shoqërore. Modeli social i aft ësisë së kufi zuar thekson se personat me nevoja 
të veçanta nuk lejohen të zhvillojnë mundësitë e tyre, jo për shkak të dëmtimit, 
por si rezultat i barrierave diskriminuese ligjore, paragjykimeve dhe qëndrimeve, 
pengesave arkitektonike, komunikuese dhe të llojeve të tjera. Fokusi në rradhë të 
parë vihet tek identifi kimi, zbulimi dhe shqyrtimi i kufi zimeve që hasin personat me 
aft ësi të kufi zuar në ambientin fi zik dhe social në të cilin jetojnë.
Modeli social për aft ësinë e kufi zuar lidhet ngushtë me të drejtat e njeriut dhe i njeh 
personat me nevoja të veçanta si bartës të drejtash që mund dhe duhet të përcaktojnë 
vetë kursin e jetës së tyre ashtu siç është në gjendje cdo pjesëtar tjeter ishoqerise, 
fokusohet tek kufi zimet që ju bëhen personave me nevoja të veçanta prej mjedisit 
social dhe fi zik duke i konsideruar këto kufi zime si shkelje e të drejtave të njeriut.

Procesi i krĳ imit të aft ësisë së kufi zuar

Procesi i Krĳ imit të Aft ësisë së Kufi zuar  adapton një mënyrë tepër shumëplanëshe 
të paaft ësisë. Ajo e përkufi zon “Handikapin” (i cili më gjerësisht quhet “Paaft ësi” në 
gjuhën popullore) si çrregullim të zakoneve jetësore që rezultojnë nga një ndërveprim 
dinamik midis faktorëve një gjendje fi kse, por një proces dinamik që ndryshon në 
varësi të kontekstit dhe mjedisit. Sipas mund të ndërmerren një sërë veprimesh për 
të modifi kuar këto ndërveprime dhe për të arritur pjesëmarrje shoqërore: pakësimi 
i aft ësisë së kufi zuar (kujdesi mjekësor), zhvillimi i aft ësive (rehabilitimi), si edhe 
adaptimi ndaj mjedisit (mënjanimi i barrierave fi zike, politikat anti-diskriminuese 
dhe lehtësuese.

Roli dhe përgjegjësitë e Nxënësve me aft ësi të kufi zuara

Nxënësit me aft ësi të kufzuara gëzojnë të njëjtat të drejta si të gjithë nxënësit,
siç është dhënë në nenin nr. 85 të DN-ve. Nxënësit me AK duhet të përfshihen sipas
mundësisë së tyre në hartimin, zbatimin dhe rishikimin e PEI-t të tyre. Ata duhet të
kenë mundësinë të kontribuojnë në procesin e mbledhjes së të dhënave, vendosjen e
objektivave dhe monitorimin e progresit të bërë. Kjo pjesëmarrje është një mënyrë për
të njohur rolin e tyre në procesin mësimor e ndikon në angazhimin e motivimin e tyre
për rezultate më të mira. 
Marrëdhëniet në komunitetin e shkollës, duke përfshirë marrëdhëniet mes vetë
nxënësve, janë një faktor që sipas studimeve, po shihet gjithmonë e më I rëndësishëm
në gjithëpërfshirjen e suksesshme të nxënësve me aft ësi të kufzuara në shkollë. Për
këtë arsye, shkolla duhet të mbështesë të gjithë organizmat e nxënësve për rritjen e
ndërgjegjësimit dhe pranimit ndaj të ndryshmes dhe diversitetit në shkollë.
Roli I qeverisë së nxënësve është një zë I rëndësishëm në hartimin e politikave
dhe praktikave gjithëpërfshirëse. Ky organizëm mund të lehtësojë përfshirjen me anë
të organizimit të aktiviteteve ekstrakurrikulare si dhe mentorimit të këtyre nxënësve.
Shkollat këshillohen të kenë në këtë qeveri edhe përfaqësues nga grupi I fëmĳ ëve me
aft ësi të kufzuara.
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 Koncepte teorike
Kuptimi mbi Aft ësinë e Kufi zuar
Duke iu referuar terminologjisë të përdorur gjerësisht në legjislacion shqipëtar 
personat me aft ësi të kufi zuar janë të identifi kueshëm me terma të tillë si 
invalidë, të paaft ë, handikapë, para-tetraplegjik, persona me prapambetje 
mendore, të verbër etj... Së fundmi me Strategjinë Kombëtare të Personave 
me Aft ësi të Kufi zuar (miratuar Janar 2005) termat e lartëpërmendur janë 
zëvendësuar me termin “Person me Aft ësi të Kufi zuar” duke e përqasuar atë
me terminologjinë e Kombeve të Bashkuara mbi barazinë dhe mundësitë e barabarta. 
Për herë të parë në këtë strategji gjejmë të parin përkufi zim zyrtar mbi aft ësinë e 
kufi zuar. Ndërkohë që deri disa muaj më parë mund të gjenim përkufi zimin, e 
aft ësisë të kufi zuar, në forma të ndryshme në ligje të ndryshme specifi ke, duke ju 
përshtatur kushteve klasifi kuese për të përfi tuar nga njëri apo tjetri ligj. Shembull 
domethënës gjejmë edhe tek Ligji “Për Ndihmë dhe Shërbime Shoqërore” nr. 9355 
datë 10.03.2005 neni 4/3 rubrika përkufi zimet ku; “Person me aft ësi të kufi zuar 
(PAK)” kuptohet individi, të cilit i është kufi zuar aft ësia, si pasojë e dëmtimit 
fi zik, shqisor, të intelektit, psikiko/mendor, të lindura apo të fi tuara gjatë jetës nga 
aksidente, sëmundje të përkohshme apo të përhershme, të cilat nuk vĳ në nga shkaqe 
që lidhen me punësimin”. Duke e parë si tepër të nevojshëm dhe imedjat përcaktimin 
e përkufi zimit të aft ësisë të kufi zuar Strategjia Kombëtare e Personave me Aft ësi të 
Kufi zuar ka sjell përcaktimin e mëposhtëm; “Persona me Aft ësi të Kufi zuar” janë ata 
persona te të cilët funksionet fi zike, kapaciteti mendor ose gjendja psikologjike kanë 
prirje të shmangen për më shume se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën 
përkatëse, gjë që sjell për pasojë kufi zime të pjesëmarrjes së tyre në jetën shoqërore. 
Si edhe mund të konstatohet ky përkufi zim lë shumë vend për tu interpretuar. Në 
vështrim të përgjithshëm ky përkufi zim mbetet ende shumë defi çitar lidhur me 
përkufi zimin që ai i adreson personit me aft ësi të kufi zuar dhe konceptit të aft ësisë 
të kufi zuar në tërësi. Përkufi zimi ka tendencë të nxjerr në pah dhe të vërë më shumë 
theksin në ekzistencën e aft ësinë e kufi zuar apo mungesave si ato fi zike, sensioriale, 
mendore te individi. Si edhe vazhdimin e strukturimit të mentaliteti që PAK janë 
dhe do të konsiderohen në çdo kohë “persona të sëmurë” dhe për shkak të kësaj 
gjendjeje ata do të jenë gjithmonë të izoluar dhe pa kurrfarë shprese për të qënë 
pjesë aktive e shoqërisë. Ndërkohë që theksi, tek ky përkufi zim, duhej të vihej tek 
mungesat dhe barrierat që mjedisi social i ofron kësaj kategorie, të cilët kushtëzohen 
çdo ditë në ndjekjen e sistemit arsimor, për të qënë në dĳ eni me informacionet më 
të fundit në format më të përshtatshme për ta, të gëzojnë shërbimet e nevojshme 
shëndetësore dhe sociale, të ndihen të pavarur në rrugët e qytetit të tyre dhe të 
fi tojnë mjetet e jetesës pa u bërë barrë e kërkujt. Përkufi zimi duhet të nxjerrë në pah 
domosdoshmërinë për përshtatjen e mjedisit sipas nevojave të personave me aft ësi 
të kufi zuar, në mënyrë që të sigurohen të drejtat e tyre për një jetesë të pavarur. Në 
mënyrë që të bëhet I mundur ushtrimi i të gjitha të drejtave të pakundështueshme, 
të drejtave si qytetarë dhe gjithashtu të bëhet i mundur eleminimi i stigmave që I 
kategorizojnë PAK si persona të cilët janë thjesht përfi tues pasivë të shërbimeve dhe 
ndihmave sociale. Në këtë mënyrë e quajmë të nevojshme sjelljen në këtë studim të 
përkufi zimit të aft ësisë të kufi zuar sipas WHO (Organizata Botërore e Shëndetësisë; 
botimi “It is our world too”)  Termi aft ësi e kufi zuar përfaqëson bashkëveprimin 
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midis dëmtimit dhe impakteve negative të ambjentit. Aft ësia e kufi zuar është një 
kontekst social dhe jo një përshkrim i kushteve mjeksore. Ajo pranon mënyrën sesi 
shoqëritë janë ndërtuar, si nëpërmjet karakteristikave të ambjentit të ndërtuar dhe 
llojet e sjelljeve e mendësive, rezultat që sjellin kufi zimin e mundësive të PAK për të 
marrë pjesë në bazë të mundësive të barabarta. Të rriturit dhe fëmĳ ët janë me aft ësi 
të kufi zuar për shkak të mendësive, paragjykimeve dhe stigmas (turpit), për shkak të 
diskriminimit direkt apo indirekt dhe pamundësisë të shoqërisë të përshtasë çdo gjë 
bazuar në nevojat e tyre. Principi sinjifi kativ i këtĳ  modeli social dhe ndërveprues i 
AK është mjedisi social dhe kultura e cila mund të ndryshojë dhe të ofrojë mbështetje 
për personat me dëmtime individuale.

Vlerësimi i aft ësisë së kufi zuar

Meqenëse aft ësia e kufi zuar nuk është një atribut që mund të identifi kohet menjëherë 
si gjinia ose mosha, por është një ndërveprim kompleks dhe dinamik ndërmjet 
gjendjes shëndetësore të një personi dhe mjedisit fi zik dhe social, është vërtetuar 
se është shumë e vështirë për t’u matur. Në kërkimet e zbatuara për aft ësinë e 
kufi zuar përgjithësisht janë përdorur tre vlerësime të aft ësisë së kufi zuar: shkalla e 
dëmtimeve, shkalla e kufi zimeve në kryerjen e funksioneve dhe shkalla e kufi zimeve 
në kryerjen e aktiviteteve. vlerësimet e dëmtimit për aft ësinë e kufi zuar fokusohen 
në praninë e dëmtimeve themelore te individi. Për shembull, individët mund të 
pyeten rreth dëmtimeve që mund të përfshĳ në mungesën e shikimit, mungesën e 
dëgjimit, prapambetjen mendore, dëmtimin e të folurit dhe belbëzimin, paralizën e 
plotë ose të pjesshme. Këto vlerësime janë përdorur gjerësisht në të shkuarën (Moats, 
L.C.1993) Më së fundmi, vlerësimet e kufi zimeve funksionale fokusohet në kufi zime 
të përjetuara me funksione të caktuara të trupit, si shikimi, ecja, dëgjimi, të folurit, 
ngjitja e shkallëve dhe ngritja ose mbajtja e peshave, pavarësisht nëse individi ka 
një dëmtim apo jo. Si përfundim,vlerësimet e kufi zimeve në kryerjen e aktiviteteve 
fokusohen në kufi zimet për kryerjen e aktiviteteve të jetës së përditshme, si të larët 
ose të veshurit. Kufi zimet në kryerjen e aktiviteteve mund të përfshĳ në gjithashtu 
kufi zimet në pjesëmarrje në aktivitete kryesore të jetës, si p.sh. dalja jashtë shtëpisë, 
vajtja në punë ose kryerja e punëve të shtëpisë për personat në moshë pune dhe vajtja 
në shkollë ose të luajturit për fëmĳ ët.

Çrregullime neuroevolutive të zhvillimit (Autizmi):
Fillimisht ky çrregullim u percaktua nga Leo Kanner ne vitin 1943. 
Kriteret diagnostike qe nxorri ai nga 11 raste studimi, pershtaten edhe sot.
Kriteret diagnostike   299.00(F84.0)
 Vështirësi të vazhdueshme në komunikim dhe në ndërveprim social në kontekste 

të shumta si më poshtë, aktualisht ose nga historia: 
 Defi çite në reciprocitetin social-emocional, në klasifi kimin, p.sh nga qasja e 

parregullt sociale, dështime në kthim-përpara të bisedave, në reduktimin e 
shpëndarjes të interesit, emocionit, vështirësi në ndërveprime sociale. 
 Defi çite në komunikim joverbal (p.sh kontakti në sy është i pakët, probleme në  

kuptimin e gjesteve, varfëri në shprehi sociale). 
 Defi çite në zhvillimin, në mbajtjen dhe në kuptimin e marrëdhënieve, p.sh, duke 
fi lluar, nga vështirësi në përshtatjen e sjelljeve që i përkasin kontekste të ndryshme 
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sociale, vështirësi në krĳ imin e marrëdhënieve me shokët, vështirësi për të luajtur 
me lojë imagjinare, te mungesa e interesit për bashkëmoshatarët. 
 Kufi zime, përsëritja e modeleve të sjelljes, interesave ose aktiviteteve, që 

manifeston të paktën 2 pikave të mëposhtme, aktualisht ose nga historia: 
 Steriotipi ose lëvizje përsëritëse motorike, për të përdorur objekte ose për të folur 

(steriotipi të thjeshta motorike, rradhitja e lodrave, hedhja e objekteve, ekolalia, 
fraza të pasinkronizuara). 
 Insistimi në ngjashmëri, mungesë fl eksibiliteti ndaj gjërave rutinë, sjellje rutinë 

verbale dhe joverbale (ankth ekstrem kur ndodhin ndryshime të vogla, të 
menduarit rixhid, të hajë të njëjtin ushqim çdo ditë, të bëjë të njëjtën rrugë). 
 Kufi zime të larta, interesa të fi ksuara në intensitet dhe fokusim jo normal (lidhja 

e fortë ose prokupimi ndaj objekteve të pazakonta). 
  Hiper-or hipoaktivitet; të dhëna shqisore apo interesa te pazakonta në aspektet 

ndĳ uese të mjedisit, ndjeshmëri të ulët ose mungesë ndjeshmërie (ndaj dhimbjes, 
temperaturës, reagim negativ ndaj tingujve të veçantë, nuhatje ose prekje të 
objekteve në mënyrë të tepruar, habi nga lëvizja e objekteve). 

Kuptimi mbi Prapambetjen Mendore si çrregullim bashkëshoqërues i Autizmit
Prapambetja mendore kategorizohet ne 5 kategori sipas nivelit :
a) e lehtë ~ (KI nga 50-55 deri në 70)
b) e moderuar ~ (KI nga 35-40 deri në 50-55)
c) e rëndë ~ (KI nga 20-25 në 35-40) 
d) shumë e rëndë ~ (KI nën 20-25)
e) e paspecifi kuar
Prapambetja mendore është shfaqja e një funksionimi intelektiv të përgjithshëm i cili 
është dukshëm nën mesataren dhe që shpesh shoqërohet nga kufi zimet domethënëse 
të funksionimit adaptiv. Kjo kategori çrregullimesh karakterizohet nga një nivel 
funksionimi intelektual që është në mënyrë të dukshme nën nivelin mesatar (QI=70 
ose më pak) me fi llim para moshës 18 vjeç dhe me defi çite të dukshme si dëmtime 
të funksionimit adaptiv, aft ësisë për tu përshtatur me standartet e moshës dhe 
ambjentit kulturor të subjektit në të paktën dy prej fushave: komunikim, kujdes për 
veten, jetën në familje, aft esitë sociale dhe interpersonale,përdorim të burimeve të 
komunitetit, autodeterminizimit, kapacitetit të funksionimit në shkollë, punë, kohë 
të lirë, shëndetin dhe sigurinë.
Shkaqet e tyre mund të jenë biologjike po aq sa edhe sociale: 
a) trashëgimi
b) ndryshime të hershme në zhvillimin embrional
c) infl uence ambientale
d) prania e çrregullimeve të tjera mendore si p.sh. autizëm.
e) Probleme gjatë shtatzanisë, lindjes ose paslindjes si p.sh.kequshqyerja.
f) Faktorëve me natyrë mjekësore gjatë foshnjërisë, p.sh. temperature e lartë, 
helmimet nga plumbi, etj.
Deprivimi psikosocial si p.sh. izolimi, braktisja, etj.

Trajtimi me Planet PEI

Për nxënësit me AK ekipi multidisplinar në mjedisin shkollor përgatit planet PEI 
. Plani PEI është një plan i cili I përgjigjet nevojave direkte që fëmĳ a ka në bazë të 
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zhvillimit të tĳ  mendor. Mësuesit ndihmës punojnë me nxënësit me AK sipas tĳ ( 
Lyon, G.R.,1994)
 Metodologjia 

Ky studim është realizuar duke gërshetuar metodat sasiore dhe cilësore. Ai trajton 
konceptin e sotëm mbi gjithëpërfshirjen e cila është në qendër të zhvillimeve të 
sotme në edukim dhe vë në dukje avantazhet e gjithëpërfshirjes së  nxënësve me 
aft ësi të kufi zuara në shkollat publike të qytetit të Elbasanit. Sipas statistikave te vitit 
shkollor 2016-2017, 241 nxënës me aft ësi të kufi zuara frekuentojnë shkollat publike të 
qytetit të Elbasanit nga 156 në vitin 2015-2016 . Ky studim u realizua me shqyrtimin 
e 10 studimeve të rastit të diagnostikuar me Autizëm dhe diagnozë komorbide 
(bashkëshoqeruese) Prapambetje Mendore. 
Ky studim u realizua mbi bazën e  shqyrtimin dhe analizimin e rezultateve të 
marra nga aplikimi i instrumentit Adjective Checklist (ACL) for social and mental 
developmental- Ceklista që mat zhvillimin social dhe mendor . Ky instrument është 
hartuar në vitin 1952 nga Gough dhe mat ndërveprimin social dhe zhvillimin mendor 
të individëve me aft ësi të kufi zuar, autizëm,prapambetje mendore etj. 
Studimi u fokusua në arritjet  sociale dhe zhvillimore të  nxënësve me AK  sipas 
vlerësimit 3 mujor të realizuar nga ekipi multidisiplinar në mjedisin shkollor.
Vlerësimi konsistoi në disa fusha si Perceptimi, Zhvillimi social që mat instrumenti 
Adjective Checklist (ACL) for social and mental developmental- Ceklista që mat 
zhvillimin social dhe mendor.  10 rastet e marra në studim janë vlerësuar në muajin 
shtator 2016 dhe rivlerësuar në muajin Dhjetor.Të dhënat biografi ke të rasteve si 
emër, mbiemër etj . të marra në studim nuk janë deklaruar për çeshtje etike duke 
ruajtur privatësine e rasteve ndaj ato janë koduar me numrat nga 1-10. Rastet e marra 
në studim janë të diagnostikuar me Crregullimin e spektrit të Autizmit në vilet 
tëmoderuar dhe bashkëshoqëruese kanë Prapambejtjen Mendore në nivel të lehtë.

Rezultate
Nga studimi rezultoi se gjithëpërfshirja e nxënësve me aft ësi të kufi zuara në 
shkollat normale, rrit socializimin dhe ndikon pozitivisht. në zhvillimin e tyre 
mendor .Rezultatet treguan se perfshirja e tyre  në shkolla publike, është  faktorë i 
rëndësishwm për integrimin  social dhe rritjen e zhvillimit mendor të fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi zuar.
Të dhënat e vlerësimit dhe rivlerësimit janë pasqyruar në tabelën përshkruese  si 
mëposhtë.
(Tabela përmbledhëse mbi vlerësimin dhe rivlerësimin tre mujor të kryer 
Adjective Checklist (ACL) for social and mental developmental- Ceklista që mat 
zhvillimin social dhe mendor . )

Studimet e rastit 
Zhvillimi social Zhvillimi mendor

Shtator 2016 Dhjetor 2016 Shtator 2016 Dhjetor 2016

Rasti nr.1 45 % 65 % 40 % 45 %

Rasti nr.2 52 % 68 % 45 % 52 %

Rasti nr.3 50 % 58% 35 % 40%

Rasti nr.4 63 % 73% 22 % 30%

Rasti nr.5 65 % 75% 38 % 43%
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       Rasti nr.6        44 %          52%        19%        25%

Rasti nr.7 35 % 40% 12% 19%

Rasti nr.8 22 % 38% 10% 14%

Rasti nr.9 38 % 44% 20% 26%

Rasti nr.10 61 % 69% 45% 50%

Nga aplikimi i Adjective Checklist (ACL) for social and mental developmental- 
Ceklista që mat zhvillimin social dhe mendorme 10 rastet e marra në studim rezultoi 
se kemi një rritje të dukshme zhvillimit social dhe mendor të nxënësve me Aft ësi të 
kufi zuara  nga muaji shtator në dhjetor . Më konkretisht :
Rasti nr. 1 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 45 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 65 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 40 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 45%. 
Rasti nr. 2 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 52 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 68 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 45 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 52%. 
Rasti nr. 3 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 50 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 58 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 35 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 40%. 
Rasti nr. 4 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 63 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 73 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 22 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 30 %. 
Rasti nr. 5 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 65 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 75 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 38 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 43%. 
Rasti nr. 6 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 44 % 
ndërkohë nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi  52 %. Pra kemi një rritje të 
dukshme dhe ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 19 % në muajin shtator nga 
rivlerësimi i bërë në muajin dhjetor rezulton 25%. 
Rasti nr. 7 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 35 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 40 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 12 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 19 %. 
Rasti nr. 8 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 22 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 38 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 10 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
në muajin dhjetor rezulton 14%. 
Rasti nr. 9 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 38 % ndërkohë 
nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 44 %. Pra kemi një rritje të dukshme dhe 
ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 20 % në muajin shtator nga rivlerësimi i bërë 
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në muajin dhjetor rezulton 26%. 
Rasti nr. 10 nga vlerësimi i muajit shtator rezultoi se zhvillimi social ishte 61 % 
ndërkohë nga rivlerësimi në muajin dhjetor rezultoi 69 %. Pra kemi një rritje të 
dukshme dhe ndikim pozitiv. Zhvillimi mendor nga 45 % në muajin shtator nga 
rivlerësimi i bërë në muajin dhjetor rezulton 50 %. 

Përfundime

Nga studimi rezultoi se gjithëpërfshirja e nxënësve me aft ësi të kufi zuara në 
shkollat normale, rrit socializimin dhe ndikon pozitivisht. në zhvillimin e tyre 
mendor .Rezultatet treguan se përfshirja e tyre  në shkolla publike, është  faktorë 
i rëndësishëm për integrimin  social dhe rritjen e zhvillimit mendor të fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi zuar.

Rekomandime

-Fëmĳ ët me Aft ësi të Kufi zuara duhet të përfshihen në shkolla normale pasi përfshirja 
e tyre  në shkolla është faktorë i rëndësishëm për integrimin  social dhe rritjen e 
zhvillimit mendor .
-Gjithëpërfshjirja e nxënësve me Aft ësi të Kufi zuara është parakusht për zhvillimin e 
mundësive të barabarta, për edukim te drejtë dhe për përfshirje sociale.
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Abstrakt

Në këtë  studim jemi përpjekur të paraqesim një analizë të hollësishme të  sjelleve negative 
të adoleshentëve, duke u përqëndruar kryesisht në sjellet që pasqyrojnë veprime të 
pakontrolluara të tyre, të cilat shoqërohen me pasoja për shoqërinë dhe për zhvillimin e 
mëtejshëm pozitiv të tyre. Duke qënë së Shqipëria është vend anëtar i Këshillit të 
Evropës dhe që aspiron të përfshihet si anëtare e Bashkimit Evropian në një të ardhme të 
afërt, krahas drejtimeve të tjera zhvillimore të vendit, një vend të rëndësishëm zë përgatitja e 
brezit të ri për t’u përfshirë me dinjitet në tregun evropian të punës, duke refl ektuar në këtë 
mënyrë sjellje, nivel kulturor, etik dhe professional të njëjtë me të rinjtë e familjes evropiane.   
Bazuar këtu, i gjithë studimi që shtjellohet më poshtë është i lidhur ngushtë me pasqyrimin e 
të gjithë formave të sjelljes së dhunshme të adoleshentëve në mjediset shkollore, duke i lidhur 
ato me shkaqet dhe pasojat sociale, ekonomike, kulturore dhe emocionale të tyre.
Nisur nga fakti që tranzicioni shqiptar, i kalimit nga një vend diktatorial në një vënd me 
demokraci efektive, ka qënë i gjatë, gjykojmë se nuk kemi kohë për të humbur në marrjen e 
masave për një përmirësim të dukshëm të sjelljes së adoleshentëve dhe të marrëdhënieve të 
shëndosha mes tyre. 
Do të gjykonim marrjen e masave të mirëkoordinuara të gjithë faktorëve që kanë impakt në 
përmirësimin e sjelljes së adoleshentëve. Këtu e kemi fj alën për organet përgjegjëse të pushtetit 
qëndror, ato të pushtetit vendor, strukturat drejtuese dhe mësimdhënëse të shkollave, të 
komuniteteve ku bëjnë pjesë adoleshentët, të organizatave jofi timprurëse që veprojnë në këtë 
fushë, të mediave audiovizive dhe atyre të shkruara etj. 

1. Vlerësime mbi sjellje që dëmtojnë formimin e adoleshentit

1.1Kuptimi i sjelljes në adoleshencën e parë
Adoleshenca është mosha më e prirur për të krĳ uar idetë e gabimeve, fajeve dhe 
deformimeve të së tashmes. Është niveli i prirur për të krĳ uar idenë e ndryshimit të 
vetes dhe të procesit. Asnjë shoqëri nuk mund të realizojë instiktivisht përcjelljet dhe 
kapërcimet, qoft ë këto dhe të papritura. Adoleshenca fi llon në kohën e pubertetit. 
Për meshkujt puberteti arrihet në moshën 13 vjeç, për femrat rreth moshës 11 vjeç.
Adoleshenca është në kuptimin e vërtetë të fj alës një tranzicion prej varësisë te 
pavarësia dhe përfundon kur individi arrin statusin e të rriturit. Gjatë kësaj moshe 
ndodhin tranformimet kryesore në organizmin dhe gjendjen e brëndshme të fëmĳ es.
Këto trasformime mund t’i përmbledhim në biologjike dhe shpirtërore? Kjo moshë 
shoqërohet me ndryshime të lehta shpirtërore. Tashmë individi fi llon t’i besojë më 
shumë vetvetes dhe kërkon që fj ala e tĳ  të mos neglizhohet si nga familjarët e tĳ  ashtu 
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dhe nga rrethi shoqëror. 
Një tjetër nuancë (karakteristikë) e kësaj moshe është tendenca e fëmĳ ës  për t’u 
mbyllur në vetvete. Në këtë periudhë adoleshenti mundohet që problemeve që has 
t’i gjejë vetë zgjidhje. Për të e vetmja gjë që mund të jetë e drejtë, është mendimi dhe 
zgjidhja që ai ofron.
Brenda tĳ  fi llon të mos ekzistojë me rehatia e brendshme siç ndodhte më parë kur 
për çdo problem vinte zgjidhja nga më të rriturit. Me problemet që përballet ai 
fi llon të ketë ndryshime, edhe në oreks, edhe në orarin e gjumit. Megjithatë të gjithë 
adoleshentët përjetojnë probleme, bile disa prej tyre vuajnë nga një stres ekstrem dhe 
kanë probleme të rënda. 

1.2 Sjellja me veten, në raportin ndërpersonal me familjen dhe me rrethin 
shoqëror

Adoleshenti sjell tronditjen e lidhjes prind-fëmĳ ë. Adoleshenca thekson moshën e 
kërkesës për pavarësi të fëmĳ ës. Këtu fi llon dhe problemi i nënvlerësimit të vlerës 
së prindërve.
Mosmarrëveshjet me problemin, trajtimin e tĳ  sikur të mos ketë ndodhur, fshehja per 
hir të frikës, shkaktojnë probleme sociale të braktisjes së fshehtë.
Në këtë mënyrë adoleshenti bëhet i ft ohtë, indiferent dhe agresiv kur i kujton 
detyrat dhe angazhimet e tjera që nuk kanë të bëjnë me dëshirën e tĳ . Në të shumtën 
e rasteve fi llojnë të vihen re seriozisht ndjenjat përkundrejt sekseve të ndryshme. 
Fëmĳ a tashmë fi llon, ose më saktë kërkon që mendimi i tĳ  të dëgjohet dhe të merret 
parasysh. Ai kërkon që të afi rmohet sa më mirë në çdo problem që mund të ndodhë 
në familje apo në mjedisin që e rrethon.
Ndjenja e të rriturit, kërkesa per t’u dukur i tillë dhe dëshira për të përdorur 
inteligjencën karakterizon adoleshentin. Në të shumtën e rasteve prindërit nuk e 
marrin kurrsesi parasysh mendimin e fëmĳ ës së tyre për ato që ndodhin brenda 
familjes. Kjo i shtyn akoma më shumë fëmĳ ët që të mundohen për t’u dukur më 
të rritur dhe të bindin prindërit e tyre që janë në gjendje të përballen me jetën. Ata 
përpiqen në çdo mënyrë që t’i tregojnë të rriturve se fj ala e tyre është  e drejtë dhe se 
ata janë rritur. 

2 Ndryshimet fi zike dhe kognitive

.2.1 Ndryshimet fi zike 
Ndryshimet fi zike gjatë kësaj moshe shfaqen në peshë dhe gjatësi.Vajzat rriten 9 cm 
në vit në gjatësi ndërsa djemtë 10 cm në vit. Vajzat peshojnë më shumë se djemtë në 
pubertet dhe mbeten ashtu gjer në moshën 14 vjeç. Pas kësaj moshe, djemtë peshojnë 
më shumë.
Ndryshimet fi zike janë:
 Asikronomia e zhvillimit: në fi llim rriten duart dhe këmbët, më pas krahët 

dhe gjymtyrët e këmbëve dhe, më vonë, shpatullat dhe gjoksi.
 Trupi nuk pëson shumë ndryshime (hapësira në të gjitha rreshtat).
 Ndryshon forma e kokës dhe fytyrës.
 Ndryshim në shpërndarjen e qelizave muskulore dhe dhjamore.
 Rritet aktiviteti i gjëndrave yndyrore të lëkurës.
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 Forca (më parë nuk vihet re ndonjë dallim mes djemve dhe vajzave).
 Ndryshime në ritmin bazal të metabolizmit.
 Kapaciteti vital (që shpesh përdoret si një tregues i rritjes së mushkërive)
 Rritet stomaku dhe kapaciteti i tĳ .

2.2 Ndryshimet kognitive
Sipas Piazhesë stadi i operacioneve formale fi llon në moshën 11-12 vjeç.
Piazhe përcakton katër aspekte të të menduarit formal:
Të menduarit abstrakt (aft ësia për të shkuar përtej asaj që është reale, në atë që është 
e mundshme). Aft ësia për të përdorur simbole që përfaqësojnë para adoleshentit 
hapësirat e pafundme të botës abstrakte. Tashmë ai është në gjendje që të arratiset 
prej momentit prezent konkret dhe të mendojë rreth asaj që është abstrakte dhe 
e mundshme. Kjo e bën atë të aft ë të dallojë realitetin prezent nga ajo që është e 
mundshme dhe të mendojë për atë që mund të jetë. Ai arrin të kuptojë jo vetëm atë 
që është, por edhe atë që mund të jetë, atë që mund të ndodhë dhe që mund të jetë 
në kundërshtim me atë që është.
Kjo shoqërohet me shumë pasoja:
 Adoleshenti bëhet shumë imagjinativ, shumë origjinal në mendimet e tĳ .
 Aktivizimi i theksuar dhe në mënyrë idealiste në fusha të ndryshme të jetës.
 Fleksibilitet i të menduarit.

Të menduarit logjik (aft ësia për të përdorur strategji sistematike që të lejojnë marrjen 
parasysh të të gjitha fakteve dhe ideve të rëndësishme dhe formimin e konkluzioneve 
korrekte). Adoleshentët demonstrojnë tre karakteristika ne zgjedhjen e strategjisë së 
tyre për zgjidhjen e problemit:
• Së pari, planifi kojnë investigimin e shkaqeve në mënyrë sistematike. Fillojnë që 

të testojnë të gjitha shkaqet e mundshme që ndikojnë në lëkundjet e problemit: 
pesha e rëndë apo e lehtë, etj.

• Së dyti, regjistrojnë me kujdes të gjitha rezultatet pa asnjë paragjykim.
• Së treti, janë në gjendje që të nxjerrin perfundime logjike.
 Të menduarit hipotetik (formulimi i hipotezave dhe ekzaminimi i fakteve për to, 
duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm). Adoleshenti është një formulues dhe 
testues hipotezash. Shpesh, adoleshentit i mjaft on një pyetje ose një test i vetëm për 
të eleminuar një varg të tërë hipotezash të tjera, që nuk kanë lidhje me zgjidhjen e 
problemit.
  Introspeksioni (të menduarit për mendimet). Adoleshenti është në gjendje 
që të mendojë për mendimet dhe ndjenjat e tĳ . Kjo quhet prej Piazhesë introspeksion. 
Kjo aft ësi rrit kontrollin në rrjedhën e të menduarit.

3 Sjelljet antisociale të adoleshentëve

Adoleshenca njihet edhe si “koha e turbullimit dhe stresit “. Ajo ndeshet me disa 
probleme që kanë lidhje me seksin, vetëdĳ en, kontradiktat prindërore, kodet mo-
rale ose konformizmin ndaj normave sociale. Në këtë periudhë zhvillohet ndjenja 
e identitetit, proces ky që ndeshet me kontradiktat midis aft ësive, mundësive dhe 
dëshirave të tyre fi zike, mendore dhe psikologjike dhe kufi zimeve për të mos i reali-
zuar ato...
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Adoleshenca është në kuptimin e vërtetë të fj alës një tranzicion prej varësisë te 
pavarësia, ajo është mosha e bukurisë, e çiltërsisë, e pastërtisë, e zhvillimit , e guximit, 
dinamizmit dhe shpresave të mëdha. Zakonisht sjelljet antisociale të adoleshentëve 
mund të jenë në vetë adoleshentin, në vetë të riun, në mos në familje me siguri jashtë 
saj. 
Nëse i riu në kohën e parapubertetit dhe te pubertetit nuk gjen mirëkuptim për 
ndryshimet anatomike, fi ziologjike e psikologjike që ndodhin në personalitetin e 
tĳ , nëse trajtohet keq, nëse i mohohet nevoja dhe dëshira për vetëvërtetim, për t’u 
dëshmuar se nuk është fëmĳ ë, se është i fuqishëm, dhe është i dobishëm dhe jo i 
nënvlerësuar, atëhere, këta adoleshentë ne të ardhmen mund të bëhen të predispozuar 
të shtojnë në personalitetin e tyre elemente antisociale, si: dhuna , agresiviteti, shkelja 
e ligjit, marrëdhënie seksuale të hershme, praktika seksuale të homoseksualitetit, 
pasojat e së cilave do t’i shoqërojnë dhe do t’i ndiejnë gjatë gjithë jetës. 
Pikërisht për këtë arsye, bota e qytetëruar, i kushton rëndësi të veçantë edukimit të 
adoleshentëve. Një fi dan i shëndoshë, i ka të gjitha gjasat të jetë një pemë e shëndoshë, 
prandaj është nevojë e veçantë, sidomos e prindërve të kenë kujdes gjate edukimit të 
tyre, sepse, siç dihet adoleshenti bazën e shëndoshë të edukimit e merr në fëmĳ ëri.
Nëse ata marrin një edukatë të gabuar, atëherë do të vĳ ë deri te edukata permisive 
apo riedukimi i tyre, që është një punë shumë e mundimshme, dhe merr një kohë 
shumë të gjatë, sepse, siç dihet nga praktika me lehtë është të parandalosh se sa të 
shërosh.
Gjithashtu duhet pasur parasysh  se adoleshenca karakterizohet nga ndryshime të 
ndjeshme e të shpejta të gjendjes fi zike dhe intime, mendime dhe ide të pasistemuara, 
ndjeshmëri e lartë, momente rebelimi dhe përpjekje të njëpasnjëshme eksperimentimi, 
shpesh herë me sindromën e imitimit.
Fëmĳ ët e kësaj moshe fi llojnë të vlerësojnë vetveten, kërkojnë të tërheqin vëmendjen 
e të tjerëve, sidomos të seksit të kundërt, janë të ndjeshëm ndaj opinioneve të të 
tjerëve, e konsiderojnë veten perfekt, të pakritikueshëm, ndihen të sigurt dhe plot 
shpresa për të ardhmen, ushqejnë ëndrra dhe pasione për t’u bërë njerëz të mëdhenj 
e të shquar. 
Shpesh herë këto ndryshime shkaktojnë hutim dhe çoroditje tek fëmĳ ët dhe aq më 
tepër tek prindërit dhe edukatorët. Mjaft  prej tyre pajtohen me gjendjen, i rrallojnë 
përkëdheljet, përkujdesjet dhe lavdërimet që u kanë dhuruar atyre si të mitur, si dhe 
ndeshen me vështirësi komunikimi, mosbindje dhe kundërshtime.
Disa të tjerë janë të prirurt’i vlerësojnë sjelljet e papërshtatshme të adoleshentëve 
si kalimtare dhe përpiqen që t’i justifi kojnë si procese të rritjes. Injorimi i këtyre 
sjelljeve bën që adoleshenti t’i përforcojë edhe më tej këto simptoma. Shumë prindër i 
harxhojnë energjitë për vogëlsira, nuk vlerësojnë problemet kryesore të kësaj moshe, 
kërkojnë t’i zgjidhin konfl iktet me presion dhe urdhra, veprime këto që krĳ ojnë më 
shumë shqetësim për adoleshentin.  Neglizhimi i këtyre sjelljeve ka pasur si rezultat 
që adoleshentët me prirje negative të manifestojnë jo vetëm sjellje antisociale, por 
të shkojnë deri në vepra kriminale. Fatkeqësisht, në statistikat kriminale treguesi i 
krimeve të kryera nga adoleshentët është një zë që duhet marrë në konsideratë. 
Mjaft  prej tyre i gjen të regjistruar në evidencat e vjedhjeve, përdoruesve të drogave, 
prishjes së rendit, marrëdhënieve seksuale me dhunë apo me të mitur dhe deri tek 
vrasja e vetëvrasja. 
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Sjelljet antisociale dhe veprimtaria kriminale e tyre ka disa veçori, ku si ndër më 
kryesoret mund të përmendim: papërgjegjshmëria logjike dhe penale, kur nuk 
e kanë mbushur ende moshën 14 vjeç, mosthellimi në pasojat e veprimit, kryerje 
e menjëhershme e veprës, duke kaluar direkt nga lindja e mendimit tek tentativa, 
realizimi i veprave kriminale në mjedisin më të afërt që i rrethon e shpesh herë edhe 
atje ku jeton, realizimin e akteve të mprehta edhe për arsye tepër të rëndomta. 
Adoleshenca njihet edhe si “koha e turbullimit dhe stresit “. Ajo ndeshet me disa 
probleme që kanë lidhje me seksin, vetëdĳ en, kontradiktat prindërore, kodet morale 
ose konformizmin ndaj normave sociale. Ata fi llojnë të analizojnë dhe vlerësojnë 
vetveten, si dhe të marrin vendime. Në këtë periudhë zhvillohet ndjenja e identitetit, 
proces ky që ndeshet me kontradiktat midis aft ësive, mundësive dhe dëshirave të 
tyre fi zike, mendore dhe psikologjike dhe kufi zimeve për të mos i realizuar ato. 
Zhvillimi i vrullshëm fi zik i adoleshentëve, shoqërohet edhe me një zhvillim po kaq 
të ndjeshëm seksual. Aft ësitë dhe dëshirat fi zike individuale ndeshen me një pengesë 
që mund ta konsiderojmë të moralit, opinionit, familjes apo shoqërisë për të mos i 
realizuar këto dëshira apo aft ësi. 
Kjo kontradiktë, në dukje kaq e thjeshtë, në praktikë është shumë e vështirë për t’u 
zgjidhur. Zgjidhja drejt e saj, nuk ka receta fi kse dhe është objekt i shumë studimeve 
shkencore. E përgjithshmja pozitive e kësaj zgjidhjeje është që aft ësitë individuale 
të adoleshentit të kanalizohen në drejtimin e duhur, me synim që të ruhet dhe 
zhvillohet në mënyrë të shëndetshme personaliteti dhe e ardhmja e tĳ . Edukata 
seksuale është një nga shkencat më të sakta, që ndikojnë në drejtimin pozitiv të 
aft ësive dhe dëshirave reale seksuale të adoleshentëve.
Aktualisht në vendin tonë, ashtu si edhe në mjaft  vende të tjera evropiane, kundër 
kësaj edukate shkencore, veprojnë opinionet dhe praktikat e grupit, trajtimi 
joprofesional dhe me imtësi i ngjarjeve dhe fakteve negative nga media, skenat 
seksuale në ekranet e fi lmave dhe televizionit, sitet e internetit, ekranet e celularëve, 
propaganda pedofi le që po shfaqet me intensitet në ndonjë shtet të Evropës si dhe 
tek ne, si dhe modelet negative të kopjuara nga më të rriturit apo qoft ë edhe nga 
prindërit dhe edukatorët etj. Sindroma e imitimit, indiferenca familjare, liberalizmi 
shkollor, problemet sociale dhe ekonomike ndikojnë edhe më tej negativisht në këtë 
drejtim.
Edhe si rrjedhojë e fakteve të mësipërme që gjatë adoleshencës vihen re probleme 
të tilla, si: përdorimi i alkoolit, drogës, duhanit, probleme dhe konfl ikte në familje, 
shoqëri dhe në shkollë, përfshirja në mjedise negative ose keqbërësish të moshave 
më të rritura, përplasja me ligjin, çrregullime të të ushqyerit, gjumit, probleme 
shëndetësore, ulje e nivelit të notave, braktisje shkolle, ndryshim tërësor i shoqërisë, 
humbje apo divorcim të prindërve, humbje të të dashurve, stres, depresion, rrethana 
këto që ndikojnë në lindjen e sjelljeve antisociale. Këto dukuri si dhe kriza e 
adoleshencës, kur nuk kapërcehen, prodhojnë stres, mosparandalimi i të cilit sjell 
pasoja negative, që i tejkalon sjelljet antisociale, duke shkuar deri tek veprimtaria 
kriminale apo edhe vetëvrasja, në thelb të së cilës qëndron ndjenja e dëshpërimit, 
mosvlerësimit dhe mungesa e shpresës.
Pa mohuar rolin e shoqërisë, shkollës, medies dhe mikromjedisit, një nga metodat 
më të efektshme për parandalimin e veprimeve antisociale të adoleshentëve 
është ndërtimi i urave të komunikimit të prindit, edukatorit apo kujdestarit me 
adoleshentin. E theksojmë këtë, jo për të ndëshkuar ata prindër që u kanë ndodhur 
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ngjarje negative, përkundrazi për t’i ngushëlluar, por për të ndërgjegjësuar çdo prind 
apo kujdestar se padĳ a, neglizhenca, besimi i tepruar apo indiferenca në ndërtimin e 
marrëdhënieve me fëmĳ ën adoleshent, një ditë mund t’u kushtojë shtrenjtë. 

4 Adoleshentet dhe alkooli

Konsumimi i alkoolit në adoleshencë është shumë shqetësues.E vërteta është 
shokuese. Studiusit kanë dalë në përfundim që alkooli është një lëndë që përdoret 
më shumë nga adoleshentët. Kosumimi para kohe i alkoolit është i lidhur me sjellje 
të dhunshme jo vetëm në adoleshencë,por dhe në moshë të ritur. Llogaritet që mbi 3 
milion adoleshentë janë alkoolikë, kurse në Amerikë mbi 5000 të rinj poshtë moshës 
21 vjeç kanë humbur jetën nga shkaqe që lidhen me konsumimin e alkoolit. Dy nga 
arsyet e vdekjes në moshat 15-24 janë aksidentet rrugore dhe vetëvrasjet,që lidhen 
direkt me përdorimin e alkoolit. Nga studimet që janë bërë në adoleshentë që konsu-
mojnë alkool , rrisin 2 me 3 herë mundësinë të jenë të varur nga alkooli, të infektohen 
nga sëmundje seksuale që transmetohen, të braktisin studimet dhe të bëjnë veprime 
të kundraligjshme në lidhje me ata që provuan për herë të parë pĳ e në moshën 21 
vjeçare. 50% e adoleshentëve që konsumojnë drogë dhe alkool përpara moshës 15 
vjeç nuk kanë ndonjë historik për sjellje të veçantë, por janë fëmĳ ë të “zakonshëm.”
Problemi i konsumit të alkoolit për disa njerëz duket si një fenomen i kufi zuar dhe 
ekzistojnë të dhëna që tregojnë që lidhet me një “përzierje” të përgjithshme të sjelljes 
gjatë moshës së adoleshencës. Alkooli dhe cigarja te adoleshentët nuk shkaktojnë 
vetëm kujtesë të dobët,por ndikojnë në qëllimet që kanë për të ardhmen.
Prindërit që konsumojnë vetë alkool dhe lejojnë konsumim
in e alkolit nga adoleshentët,bëjnë një gabim shumë të madh.Ata fëmĳ ë që janë infor-
muar saktë në lidhje me konsumimin e alkoolit nga prindërit është pak e mundëshme 
të fi llojnë të konsumojnë alkool.   
Informimi i saktë është çelsi për përballim me sukses të konsumimit të alkoolit nga 
adoleshentët, pasi informacioni i saktë ndihmon prindërit.
Është fakt se jetojmë në një kohë, në të cilën fi llimi i konsumimit të alkoolit ndryshon, 
vazhdimisht zvogëlohet në moshë e në veçanti alkooli troket me të madhe në dyert e 
shkollave të mesme. I pamohueshëm është fakti se konsumimi i alkoolit është i lidhur 
ngushtë me ekseset morale. Lidhja që është në mes këtyre dy anomalive shoqërore 
vjen në mënyra të ndryshme, p.sh. kemi raste kur vajzat e reja përmes konsumimit të 
alkoolit detyrohen në marrëdhënie të palejueshme, konkretisht drejt  prostitucionit. 
Gjithashtu ka edhe raste të kundërta ku për të siguruar alkoolin, vajza të reja 
detyrohen në prostitucion. Këto janë fakte të gjalla për shëmtinë e konsumimeve të 
lendëve të tilla të ndryshme.
Përdorimi i herëpashershëm i alkoolit e çon individin deri te krimet e ndryshme, të 
cilat paraqiten si rezultat i po atĳ  konsumimi; dhe që dalëngadalë njeriun e bën të 
varur e më pas e përgatit drejt humnerës së vetëvrasjes ose shkatërrimit shoqëror. 
Sa u përket shkaqeve psikologjike të varshmërisë ndaj alkoolit, social-psikologët 
paraqesin disa nga më të rëndësishmit e tyre: 
1- Alkooli i mund shpejt edhe të fuqishmit, edhe të pasurit dhe i kthen ata 
në bisha të tërbuara, që me fytyrat e ndezura dhe me sytë e kërcyer jashtë, hedhin 
mallkime dhe sharje përreth duke ofenduar armiq imagjinarë. Gjëja më e shëmtuar 
në krĳ im është një pĳ anec, një qenie e pështirë, pamja e të cilit e bën secilin nga 
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njerëzit ta ndjejë veten keq që i përket të njëjtës qenie të gjallë.
2- Të varurit prej alkoolit, pikë së pari janë individë me vetëbesim të dobët, 
me personalitet të thyer, të cilët gjithmonë ikin nga realitetet e jetës. Individë të tillë 
shkaqet e dështimit në jetën e tyre i kerkojnë gjithmonë jashtë vetes dhe asnjëherë 
nuk ballafaqohen me realitetin vetjak. 
3- Si faktor i tretë përmendet perceptimi i vetes si të pavlefshëm; dhe se kjo 
bëhet shkas i afrimit të këtĳ  individi me personalitet të dobët drejt alkoolit. 
4- Ndër të tjerët janë dhe personat të cilët nuk kanë arritur kënaqësi intime 
prindërore. Keqtrajtimi, injorimi i fëmĳ ës nga ana e prindërve ose mungesa e 
përjetimit të respektit dhe tolerancës mund të rezultojë në varësi ndaj alkoolit. 
5 - Si faktor i pestë përmendet përpjekja për vetëkënaqësi, ku individit i errësohet 
jeta dhe ndriçimin e saj e gjen në alkool. Dhe si shkas i fundit përmendet rrethi i 
shokëve me shprehi të ndyra.
Dihet mirë se ndikimet mes moshatarëve dhe shokëve janë të pakontestueshme. Dhe 
pikërisht për këtë, është shumë me rëndësi për individin se në çfarë rrethi dhe vendi 
do ta formojë grupin shoqëror të tĳ .
Njeriu me fuqinë e egoizmit të vet bashkëkohor nuk prish vetëm rregullin në natyrë 
por shkatërron edhe ekuilibrin brenda karakterit të tĳ  personal. Nëse dikur njeriu i 
është frikësuar natyrës, sot natyra i frikësohet njeriut. Nëse deri dje njeriu u gëzohej 
arritjeve teknologjike, sot ai përparim po e shqetëson. Nëse njeriu dëshiron të 
privohet nga shprehitë e vjetra etiko-morale, SIDA (AIDS) do ta paguajë shtrenjtë 
thyerjen dhe mosrespektimin e normave etiko-morale.

5 Adoleshentët, shkolla, krimi, shoqëria

Një nga temat dhe objektivat kryesore në një shoqëri të shëndoshë përkatësisht de-
mokratike, është edukimi i brezit të ardhshëm, kontrolli dhe ndikimi që duhet ush-
truar ndaj tyre me startin e adoleshëncës, jo vetëm nga prindërit por edhe shoqëria. 
Nën termin shoqëria nënkuptojmë bashkërendimin e aktivitetit edukues e disiplinor 
të prindërve me shkollën e mësuesit e tyre, veçanërisht kur ata janë në shkollën e 
mesme.
Shkolla e mesme është një mikrokozmos, botë e vogël, ku adoleshentët formulojnë 
vetë kopjen miniaturë të shoqërisë. Duke imituar botën e të rriturve, që së shpëjti 
do të hyjnë, ata mësojnë se sa kritike janë marrëdhëniet ndërvetjake dhe ushtrojnë 
aft ësinë për të ruajtur qëndrueshmërinë sociale. Një problemi i madh qëndron me 
këtë bashkësi informale, me mungesën e rregullave defi nitive, por për të shmangur 
kaosin social, adoleshentët kanë krĳ uar profi lin e tyre. Këto rregulla ndryshojnë nga 
njëri grupim te tjetri dhe mbështeten nga anëtarët e saj, paçkase mund të jetë disi më 
i madh në numër nga njëri tjetri, apo një klasë më lart. Adoleshentët shfrytëzojnë çdo 
gjë, deri te edhe të gjitha llojet e presioneve fi zike, simbolike dhe verbale, i detyrojnë 
bashkëmoshatarët e tyre në përputhje me identitetin e grupit, mbështesin forma të 
pazhvilluara të organizimit social brenda mureve të shkollave të mesme. 
Ndikimi mes bashkëmoshatarëve siguron strukturën sociale, formalitet që justifi kon 
mungesën e rregullave, veçanërisht i përhapur në mesin e grupimeve naivë brenda 
llojit –adoleshentë të cilët kanë kapacitet të pranojnë e njohin nuancat e humorit 
delikat. 
Ata janë ekzekutorë fantastikë të dhunës, për shkak se ata kanë formimin dhe 
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intelektin minimal për të krĳ uar një botë funksionale sociale. Gjithashtu, në anën tjetër, 
adoleshentët nuk kanë kapacitetin mendor, t’i kushtojnë vëmendje abstraksioneve, 
mbi të cilat marrëdhëniet ndërvetjake mbështeten rëndom, ndërsa të rriturit të 
vetëdĳ shëm e kuptojnë se konformiteti nuk është esencial për lumturinë e tyre. Të 
rriturit bëjnë përpjekje të kujdesshme e të matura për të zvogëluar adhurimin që ata 
dikur kanë pasur për bashkëmoshatarët e tyre të inkriminuar. 
Natyrisht të gjitha grupmoshat infl uencojnë dhe janë të ndikuar nga moshatarët e tyre, 
por papjekuria e adoleshentëve mbetet gjithmonë e shoqëruar me ndërgjegjësimin 
e tyre akut dhe në varësi ekstreme të lidhjeve shoqërore, fi snore e gjaku, të cilat 
sigurojnë një “recetë të përsosur”, të një dhune të shfrenuar të grupmoshave, brenda 
llojit. Ndikimi i shokëve manifestohet në forma të shumta e të ndryshme; inkurajim, 
kompliment apo edhe më keq duke përdorur dhunën verbale, terrorin psikologjik 
komplimentues, delire madhështie, duke u hequr si miq që i duan të mirën njëri-
tjetrit, forma të tilla bindëse; të tymosin duhan apo hashash, mënyra si e thithin 
e nxjerrin tymin, si ndjehen, të shĳ ojnë alkoolin apo drogën, duke u shëndruar 
në autorë të krimeve të ndryshme,deri edhe në vrasës me pagesë. Largohen nga 
shkolla vend e pavend, hajdutë të dhunëshëm deri sa edhe vrasin për sherre banale, 
komplekse këto të karakterit formues dhe trashëgues, fenomen që në shoqërinë 
shqiptare ka marrë përpjestime të frikshme e të dhimbshme.
Implikimet e adoleshentit janë në varësi të situatës së krĳ uar, po ashtu si edhe 
personalitetit të mikut/mikes të ngushtë. Kur adoleshencës i afrohet fundi, atyre u 
duhet të vendosin se si do të reagojnë më pas, për të dalë nga kjo kohë të paprekur 
dhe pa shënja. Disa prej tyre heqin dorë përfundimisht e fi tojnë individualitetin, 
duke u bërë pjesë e grupit në identitetin e llojit të tyre. Në fakt duke u bërë pjesë e atĳ  
grupi, nuk nënkupton domosdoshmërinë në përputhje me kulturën e përgjithëshme 
adoleshente. Megjithatë, së bashku me të mirat e adoleshentëve, shoqëria përballet 
me pasojat, luhatjet e vetrespektimit në bazë të pranimit në grup dhe ndjeshmërisë së 
lartë në sjelljet e tyre të dëmshme e të paligjëshme, në të cilën ata do të angazhohen 
për të ruajtur gjendjen e tyre sociale. Gjithsesi duhet theksuar se veprimtaritë e 
dobishme për individin dhe shoqërinë, të tilla si; arritja e rezultateve të larta në 
mësime, apo në baza vullnetare, mund të jenë edhe rezultat i ndikimit pozitiv të 
bashkëmoshatarëve të tyre.
Disa njerëz ndikojnë më lehtë te të tjerët. Adoleshentët i japin rëndësi jetës së tyre 
shoqërore, sepse marrëdhëniet mes tyre janë pjesa integrale dhe kryesore, duke 
mos  përmëndur këtu epërsinë e fatit të tyre. Miqtë janë bota e tyre, në thelb, dhe pa 
pranuar identitetin e tyre, ata janë të humbur. 
Adoleshentët formojnë identitetin e tyre mbi formën e miqësisë, të cilat arrĳ në nivelet 
e intimitetit të pashëmbullt dhe jo paralel, nga ato të formuara gjatë një faze tjetër të 
jetës, dhe për këtë arsye janë çështje të ndjeshme dhe tejet delikate. 
Njerëzit që vuajnë nga formimi i ulët, grinden e urrejnë vetveten, mungesa adekuate 
e ngrohtësisë familjare, prindërve, kërkojnë miratimin dhe integrimin në rradhët 
e këtyre grupeve të shoqërisë. Megjithë shkallën e ndikimit, padyshim shokët 
infl uencojnë ndaj njëri-tjetrit, dhe janë të rëndësishëm në zhvillimin e identiteteve 
të tyre. Kjo është mënyra e evolucionit, që fëmĳ ët e shohin atë si një lidhje me njëri-
tjetrin, të aft ë që të mbĳ etojnë. Identifi kimi me grupin e shokëve që ata i përkasin 
dhe jo me indentifi kimin e prindërve të tyre është çelësi për mbĳ etesën e tyre. Kjo 
perspektivë shkencore hedh dritë të re mbi idenë e gabuar se psikollogjia e individit 
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është faktori kryesor në lojë dhe mund të interpretohet si mbështetje për fenomenin, 
d.m.th. ndikimin e palëve në grup.
Individualizmi dhe mospërtshtatja është e keqja më e madhe e presionit të grupit, 
qëllimi i të cilit është pajtimi universal, pengon marrëveshjen e vetë  në idenë e 
utopisë adoleshente, e ngjashme ose të paktën e paparashikueshme, pasi ata janë 
vendosur në rolet e tyre sociale. 
Të jashtmit, adoleshëntët që janë jashtë shkollave të mesme, kërcënojnë rendin 
shoqëror, me vetëdĳ e përballen me ndëshkimin dhe izolimin e tyre, shëndrrohen 
viktima të fl akura nga shoqëria, mbajnë personalitetin e tyre të vërtetë dhe mësojnë 
të nxitur nga momentet kritike, fi tojnë pavarësinë dhe autonominë e llojit brenda 
grupit, vetmbështetjen, dy cilësi këto që i  maturojnë dhe i rritin para kohe. 
Kur adoleshentët largohen nga sfera e shkollës së mesme, ata i varin shpresat në 
udhëzimet e shokëve të tyre, për të ndrequr sjelljen e tyre në shoqëri. 
Komunikimi lirishëm me fj alë e nofk a banale, replikat verbale, janë mënyrat 
kryesore që përcjellin miratimin apo refuzimin, aprovimin apo kundërshtimin, që 
qëndrojnë jashtë kontekstit origjinal të kuptimit të tyre, por bëhen pjesë e kulturës 
së tyre brenda grupit. Një prej këtyre fj alëve apo shprehjeve është “varja etj”, që 
nënkupton apatinë dhe indiferencën, dhe adoleshentët i përdorin ato në favor të tyre 
gjatë konteksteve të veçanta. Shprehje të kësaj natyre janë ndërhyrje indirekte dhe 
padëshirë ndaj argumentit e për pavlefshmërine e argumentit të tĳ /saj dhe se i duhet 
dhënë fund diskutimit. Bile adoleshëntët duke kopjuar nga më të rriturit arrĳ në deri 
aty sa t’i thërrasin njëri tjetrit me nofk a, me ngjyresa të rënda duke e përjashtuar 
përdorimin e tyre origjinal. Fjalë të tilla nxitin dhunë verbale te bashkëmoshatarët 
brenda llojit.Ata mendojnë së duke e thirrur shokun apo shoqen me epitete të tilla, 
mendojnë se shprehin dashuri, përzëmërsi, afrimitet. Por këto dërdëllisje shërbejnë 
për të demonstruar pajtueshmërinë gjuhësore në qarqet e duhura sociale dhe për t’i 
treguar se po sillet çuditshëm e pamënd. Prindërit dhe mësuesit, në këtë aspekt duhet 
t’u tërheqin vëmendjen për të ndryshuar, tu paraqesin argumentet e pasojat, si deri 
në largim nga shkolla apo izolim. Ajo ç’ka duhet theksuar është që, edhe shoqëria 
shqiptare ka kusuret e veta në formimin e adoleshentëve. Emisionet televizive 
politike, Kuvendi i Shqipërisë është bërë një arenë e gjuhës së urrejtjes dhe zhargonit 
bulevardesk, duke u shprehur pa etikë respekti e kulture që nga Kryetari i Shtetit e 
deri te deputeti më i thjeshtë. Po kështu, dëgjojmë shpesh në emisionet humoristike 
si “Al Pazar”, “Portokalli” etj që në vend të humorit të vërtetë, me thellësi mendimi 
e art, përdoren shprehje banale, për të nxitur një humor ordiner tek publiku. Por 
ky është një problem më i komplikuar se kaq, është ndikimi negativ i gjuhës së 
urrejtjes, natyra e saj abstrakte; është çrrënjosja e harmonisë, mirësisë, tolerancës e 
dashurisë, se si ata i drejtojmë në rrugën e adoleshencës, duke lënë vragën e urrejtjes 
në formimin e tyre, pasojë që do të ndjehet kur ata të rriten. 
Për ta materializuar këtë mendim, sot më shumë se kurrë shoqëria shqiptare duhet të 
ndikojë pozitivisht, të reduktojë zhargonin bulevardesk, gjuhën e urrejtjes në sallat e 
Kuvendit, në studiot televizive, në fushata elektorale, etj.
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Ndikimi i ndryshimeve fi zike në personalitetin e adoleshentit

Elisabeta Çobo
Shkolla “Koli Dimo” Frashër, Fier

Abstrakt

Adoleshenca është ajo periudhe e jetës së individit ku ndodh nje tranzicion prej varësisë tek 
pavarësia  dhe përfundon kur individi arrin satusin e te rriturit. Në adoleshence ndryshojnë 
shumë shpejt edhe llojet e pjekurive si: pjekuria sociale,morale ,emocionale, intelektuale dhe 
fi zike. Prandaj adoleshenti quhet i papjekur dhe shpeshherë me ketë shprehje ne vlerësojmë  
edhe veprimet dhe mendimet e papjekuar të të rriturve  me  sjellje adoleshenti. Adoleshenca 
është periudha e jetës që shoqërohet edhe me ndryshime fi zike ku tek individi. Kjo periudhe 
fi llon në kohen kur shfaqen shenjat e para morfologjike – funksionale dhe të pjekurisë 
seksuale  dhe perfundon me ndalimin e rritjes somatike pra individi arrin statusin e te rriturit. 
Në këtë periudhe shpalosen fuqishëm të gjitha energjitë e personalitetit njerëzor, pra i gjithë 
potenciali i tĳ . 

Fjalë  kyçe: adoleshence, personalitet, sjellje, ndryshime sociale, familje , shoqëri.

Hyrje

“Por çfare ndodh me ekzaktësisht ne periudhen e adoleshencës? Cilat jane ndryshimet 
qe ndikojnë drejtpërsëdrejti në personalitetin e adoleshentit?’’  
Ndikojnë  fuqishëm dy faktorë: 
1. Ndryshimet fi zike    
2. Ndryshimet sociale                                                   
Ndryshimet fi zike     Në literaturën mjekësore dhe atë psikologjike vlerësohet 
pjekuria seksuale si një nga aspektet me te rëndësishm të pjekurisë së adoleshentit, 
krahas pjekurisë sociale,morale ,emocionale, intelektuale. Sipas Marshall (1978) në 
këtë periudhe vihen re pesë dukuri fi zike;
1) Rritet organizmi
2) Fillon të ndryshojë ndërtimi i trupit
3) Fillojnë të ndryshojnë sistemi i frymëmarrjes dhe i qarkullimit të gjakut
4) Zhvillohen shenjat e para primare seksuale
5) Zhvillohen shenjat e dyta seksuale.
• Ndryshimet sociale    
Rritja e trupit i ngjan një shpërthimi të vërtetë, shume shpejt dhe me përmasa të 
paparashikuara. . Këto ndryshime fi zike në trupin e adoleshentëve  shoqërohen edhe 
me ndryshimin e pjekurisë sociale dhe sidomos me rolin e ri, të të rriturit. Ata kerkojnë 
më shumë autonomi nga prindërit por kjo është e përkohshme sepse adoleshentët 
sillen si të rritur dhe kërkojnë që edhe të rriturit t’i trajtojnë ne këtë mënyrë. Ata 
përfshihen në veprimtari të të rriturish, qoft ë vajzat, qoft ë djemtë duke pirë duhan ose 
përdorin alkool, bëjnë tualet, fl irtojnë më moshatarët. Në formimin e personalitetit 
të adoleshentit  ndikimi i shoqërisë është shumë i madh dhe shumëplanësh. Ai kap 
shume sfera të jetës dhe veprimtarisë dhe është në disa forma :
a) I tërthorte dhe i drejtpërdrejtë
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b) I organizuar dhe spontan
c) Tërësor dhe i pjesshëm
Ndikimi i shoqërisë është kushti primar i socializimit të tĳ  sepse krĳ on, formon, 
riformon dhe ndryshon jetën sociale e psikike të personalitetit të adoleshentit 
.personaliteti veçohet si vlerë shoqërore  e një të riu, si cilësi që e dallon atë nga 
llojet e tjera biologjike  dhe që nuk mund të kuptohet pa raportet e ndërsjella me 
shoqërinë. Ekzistojnë shumë lloj perkufi zimesh për shoqerinë por po veçoj  dy :
1. Personaliteti është shuma totale e të gjitha gjërave që pëebejnë një person, 

veprimet, mendimet dhe ndjenjat.
2.  Personaliteti perbehet nga modelet e dallueshme e të qëndrueshme të sjelljes dhe 

njohjes që karakterizojnë përshtatjen e  një njeriu në jetë.                                            
Duke qenë tërësi e marrëdhenieve shoqërore personaliteti, në procesin e socializimit 

të tĳ  shfaqet ne role të dyfi shta sociale si objekt dhe subjekt i shoqërisë.  Personaliteti 
shoqëror i adoleshencës 

a) përfshin nivelin adoleshent të formimit të karakterit, interesave, botëkuptimit, 
idealeve, bindjeve, aft ësive dhe prirjeve, 

b) shpreh gjendjen e caktuar emocionale, shkallën e afektivitetit dhe motivacionit, 
natyrën e veprimtarisë praktike, pozitën dhe statusin social të moshës.

Personaliteti shoqeror i adoleshentit 
a) formohet  në veprimtarinë praktitke të individit, në sferën e komunukimit 

shoqëror, duke përvetësuar njëkohësisht edhe përvojën social-psikologjike të 
brezave të rritur 

b) zhvillohet ne procesin e komunikimit masiv , duke u future në raporte të 
caktuara me nivelet e shoqërisë me të rrituritdhe moshatarët, prindërit , mësuesit, 
shokët,shoqet, vëllezërit, motrat etj.

Meqënëse zhvillimi i personalitetit të adoleshentit, si çdo individ tjetër kushtëzohet 
nga zhvillimi i të gjithë individëve të tjerë me të cilët ai gjendet në lidhje të 
drejtpërdrejta ose të tërthorta, rëndësia e kontakteve që vendos ai me shoqërinë është 
e madhe , marrëdheniet e adoleshentit me të rriturit veç të tjerave varen jo vetëm 
nga zhvillimet e tĳ  individuale psikike , por edhe nga shkalla e njohjes së këtyre 
zhvillimeve nga ana e të rriturve . Sa më tepër t’i njohë dhe t’i marrë parasysh i rrituri 
ndryshimet e moshës adoleshente, karakteristikat dhe veçoritë individuale psikiko 
- fi zike të fëmĳ ës që tashme s’është fëmĳ ë, aq më të drejtpërdrejta dhe të barabarta 
janë lidhjet e tyre ndërpersonale. Në rast të kundërt , raportet që do vendosen midis 
të rriturve dhe adoleshentit do të jenë vazhdimisht në kontradiktë . Komunikimi 
i adoleshentit me të rriturit shtrihet jo vetëm në sferën e kontaktit , por edhe në 
raportet i rritur - i rritur. Të rriturit, në marrëdhëniet që krĳ ojnë me adoleshentin veç 
qëllimeve kryesore për ta rritur, arsimuar apo edukuar atë  kanë edhe qëllime të tjera 
dytësore, të ndryshme ndonjë prej të cilave mund të mos shkojë për shtat dëshirave 
apo synimeve të tĳ . Prandaj edhe shikimi adoleshent ndryshon, bëhet më analitik, 
fi llon ta shikojë të rriturin jo vetëm në raportet me veten e tĳ  por edhe në raportet që 
krĳ on ky i rritur me të rriturit e tjerë. Mjediset ku ndërtohen këto marrëdhenie  të 
rëndësishme si dy institucione bazë ku realizohet formimi i adoleshentit janë  familja 
dhe shkolla. Të dyja këto mjedise kane specifi kat e tyre të veçanta në komunikimin 
e adoleshentit 
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Familja   

Ndikimi i familjes në formimin e personalitetit të fëmĳ ës nuk është i njëjtë në të 
gjitha moshat. Në moshën shkollore ai fi llon t’i lerë vend edhe ndikimit të shkollës 
. Në adoleshencë ky ndikim merr  përmasa te reja  jo vetëm zgjerohet , por edhe 
fi llon të konkurohet prej kolektivit të klasës , grupeve në klase, shoqërisë  së rritur, 
mjeteve të komunikimit masiv. Objekt i komunikimit të adoleshentit me të rriturit 
në familje janë prindërit.  Që dy vjeçfi llon zhvillimi i Uni-t tek fëmĳ a dhe vazhdon 
gjithë jetën . Por ndërsa në stadet e nga i porsalinduri deri tek fëmĳ ëria , fëmĳ a pak 
a shumë mësohet ose ambjentohet me ndryshimet dhe zhvillimet fi zike te cilat ecin 
pothuajse në sinkroni të plotë me njera tjetrën, në adoleshencë ndodh një ndryshim 
themelor, një shpërthim zhvillimesh që e vënë në një pikëpyetje të madhe unin e 
fëmĳ ës.  Fëmĳ a ndjehet midis  ndjesisë së të ndjerit një fëmĳ e i rritur dhe të rriturit 
fëmĳ ë, pra ai pyet veten “ kush jam unë?’’. Në qoft ë se prindërit: 
1. janë mësuar ose kanë arritur ta kontrollojnë zhvillimin e fëmĳ ës deri në 

adoleshencë, në adoleshencë ata duhet të tregohen të matur dhe më komunikues 
me fëmĳ ët.

2. Deri në pragun e adoleshencës prindërit mundohen t’u plotësojnë kërkësat 
fëmĳ ëve si nga ana materiale ashtu dhe nga ana afektive dhe të sinqertë me 
fëmĳ et , në adoleshencë është më e madhe nevoja për komunikim sa më afektiv 
dhe të sinqertë me fëmĳ ët. Kjo në faktin se fëmĳ a ndodhet përballë ndryshimesh 
rrënjësore për trupin e tĳ  por në intelektin e tĳ  fëmĳ a nuk është i përgatitur. Nga 
të dy prindërit adoleshenti preferon të fl aës për problemet e tĳ  intime më tepër 
me nënat sesa me babanë. Intersant është fakti që vajzat janë më tepër të lidhura 
me nënën,  Me të konsultojnë problem nga më të ndryshmet . Kjo për arsye se:

1. Nënat ne familje zenë vendin kryesor dhe të rendesishëm jo vetëm në rritjen por 
edhe në edukimin e fëmĳ ëve.  

2. Dukuri e shpeshtë në vendin tonë është edhe largimi i baballarëve  në emigrim. 
Kjo është një plagë sociale por që ndikon keq në formimin e peronalitetit të 
fëmĳ ëve e veçanërisht djemve.  

Shpeshherë baballarët punojnë jashtë shtëpisë me mendimin që t’u krĳ ojnë fëmĳ ëve të 
mira në bollëk e material që do t’u sigurojë mirërritjen dhe zhvillimin fëmĳ ëvë të tyre 
. Ata nuk nisen nga ‘‘dëshira e keqe”por duhet të kuptojnë së në moshën e adoleshencës 
adoleshenti nuk ka nevoje për ‘’bollëk material’’ por për “bollëk komunikimi’’për 
vetë ndryshimet që janë karakteristike per moshën është e nevojshme prania e 
dy prindërve në familje. Atmosfera e përgjithshme familjare ndikon në afrimin e 
adoleshentit me prindërit , Ajo hap ose mbyll dyert e komunikimit. Adoleshenti 
mund të jëtë tepër i shqetësuar në lidhje me mjaft ueshmërinë e zhvillimit fi zik të 
trupit dhe ankthi i shkaktuar nga frika e ndonjë mangësie fi zike mund të jetë kaq e 
fortë saqë nuk mund të shprehet me fj alë nga individi. Ky refuzim mund të kapërcehet 
me ndihmën e një të rrituri që e kupton shqetësimin e adoleshentit. Preokupacionet 
mbi ndryshimet në trup shkakton ndjenjen e një kufi zimi të paprovuar më parë tek 
fëmĳ a i cili më parë është ambjentuar me gjendjen fi zike. Me arrĳ en e pjekurisë dhe 
me përpjekjet për të vendosur identitetin personal, adoleshenti përpiqet të fi tojë 
pavarësi. Adoleshenca e hershme është koha për të vënë në provë kontrollin dhe 
disiplinën prindërore duke u përgatitur për të  shkëputur lidhjet e ngushta me 
prinderit. Adoleshenti përpiqet me kokëfortësi që të veprojë pa udhëheqjen e më të 
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mëdhenjve, veçanërisht të prindërve. Sidoqoft ë ndryshimet psikologjike që ndodhin 
mund t’i bëjnë veprimet e pavarura edhe më të vështira sesa etapat e mëparshme 
të zhvillimit dhe djali apo vajza mund të paraqesin sjellje të detyruara , synime të 
papërcaktuara qartë etj. Ata janë të detyruar të eksperimentojnë me skema dhe 
përvoja të reja pa mbikëqyrjen e të rriturve. Kur kërkesat dhe pengesat për këtë 
veprimtari të pavarur bëhen më të vështira për t’u përballur adoleshenti kthehet 
përsëri tek të rriturit për të kërkuar udhëheqje dhe përkrahje. Familja vazhdon të 
luajë rolin primar në edukimin e adoleshentit. Ajo formon jo vetëm përfytyrimet 
fi llestare për të mirën dhe te keqen , për atë  që lejohet dhe nuk lejohet, por bazat e 
edukimit moral. Dhe faktorët familjarë janë të shumtë ,që nga shembulli i prindërve, 
marrëdheniet familjare midis prindërve, midis prindërve e fëmĳ ës deri tek atmosfera 
e përgjithshme në familje. Komunikimi në familje ka rëndësi të madhe sepse pomtë 
ishte jo i plotë dhe i sipërfaqshëm e ul ndjeshëm efektivitetin e ndikimit prindëror 
mbi fëmĳ ën .kështu ndikimi i shoqërisë mund të jetë jo vetëm i gabuar por edhe 
më i fortë se ai i familjes. Prindërit janë gjithmonë të zënë me punë dhe nuk gjejnë 
kohën për t’u marrë me fëmĳ ët por mundet t’i shmangen vetë komunikimit me 
ta duke menduar se me fëmĳ ën duhet të merret bashkëshorti tjetër apo shkolla. 
Dhe ky është një gabim i madh si nga baballarët që mendojnë kështu. Në qoft ë se 
babai do të ndodhej më prane djalit në këtë stad sa të vështirë  dhe aq të bukur 
të adoleshencës  duke i kushtuar atĳ  vëmendje dhe komunukim të sinqertë , do të 
arrintë të kuptnte synimet dhe të dallonte aft ësitë, prirjet, talentin dhe do të kuptonte 
synimet dhe interesat . Gjithashtu babai me përvojën dhe shembullin e tĳ  të mirë 
do të ndikonte për mirë në formimin e personalitetit të adoleshentit. Asnjëherë 
nuk duhet të tregohen baballarë brutalë, imponues me forcë, dhe të kufi zojnë 
spontanitetin e adoleshentit. Babai duhet ta konsiderojë djalin  si një shok dhe të ketë 
një komunikim sa më të afërt me të qoft ë për problem të ndryshme, qoft ë dhe për ato 
të sferës seksuale. Kjo do ta ndihmonte jo vetëm në  formimin e identitetit personal 
por edhe në formimin e identitetit seksual. Ky komunikim do ta largonte disi ose do 
ta bënte më koshient adoleshentin në përzgjedhjen e informacionit të gjithanshëm 
që i ofrohet mbi problemet dhe dukurite e zhvillimit seksual nga ana e shoqërisë 
së rrugës , masmediavete ndryshme etj. që shpeshherë është I pakontrolluar dhe 
ka pasoja negative në krĳ imin e një modeli për zhvillimin e personalitetit të tĳ . 
Adoleshenti dihet që zgjedh fi llimisht një model për të zhvilluar presonalitetin e 
tĳ  dhe shomë shpesh ndodh që ky model të jetë babai. Në rast se ky model është 
arrogant, brutal, i alkoolizuar, atëherë tek ky adoleshent do të zhvilloheshin vlera 
antisocial,dhe të papranueshme nga shoqëria. E njëjta gjë vlen eedhe për nënat . 
duke qenë se vajzat janë më të lidhura me nënën dhe komunikimi midis tyre duhët të 
jetë  sa më i hapur  dhe pa rezerva . Nënat nuk duhet të kujdesen vetëm për pamjen 
e jashtme sa më të paraqitshme të vajzave, por duhet t’i pajisin ato me një bagazh sa 
më të madh vlerash dhe koceptesh të dobishme. Midis nënës dhe vajzës nuk duhet të 
ketë tema tabu të cilat s’duhen trajtuar. Marrëdhëniet midis tyre duhet të ndërtohen  
mbi bazën e intimitetit dhe kujdesit prindëror, dashurisë dhe respektit të ndërsjellë. 
Adoleshenca karakterizohet nga ndjeshmëria e tepër emocionale e cila shfaqet 
herë pas here në aktivitetin shoqëror të fëmĳ ës. Shkaqet janë të ndryshme antomo-
fi ziologjike dhe socialpsikologjike. Megjithëse kjo moshë priret drejt pjekurisë 
biologjike , adoleshenti nuk është i aft ë gjithmonë të ekuilibrojë ndryshimet dhe 
shtysat e brendshme biologjike, prandaj shfaqet  më shpesh emocional, i tensionuar, 
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impulsive. Irritimi dhe afektiviteti i tĳ  mund të frenohen ose të nxiten më tepër nga 
ndikimi i ndryshëm i mjedisit shoqëror,  i të rriturve,dhe moshatarëve 

Shkolla

Ndikimi i shkollës në formimin e personalitetit të fëmĳ ës nuk është i njëjtë në të gjitha 
moshat . Ai fi llon në moshën shkollore. Në adoleshencë ky ndikim merr  përmasa 
te reja  jo vetëm zgjerohet, por edhe fi llon të konkurohet prej kolektivit të klasës , 
grupeve në klase, shoqërisë  së rritur, mjeteve të komunikimit masiv. Pra deformimet 
e ndryshme që pëson opersonaliteti nuk duhen pare dhe analizuar të shkëputura nga 
grupi në të cilin bëjnë pjesë. Në zhvillimin e sotëm të shkencës dhe teknkës shoqëria 
njerëzore njeh evoluimin e saj ndaj  dhe komunikimi masiv sot është zgjeruar aq 
shumë në dëm të komunikimit ndërpersonal , të afërt, e intim mes njerëzve.  Pjesë 
e shoqerisë së individit e veçanërisht adoleshentit është edhe ambjenti shkollor, 
segment i jetës i cili luan rol specifi k në krĳ imin e personalitetit. Shkolla është e 
ndjeshme dhe më objektive në vlerësimin e pozitës së re të adoleshentit. Komunikimi 
i tĳ   në shkollë merr  rëndësi të veçantë sepse aty nxënësi vërteton pretendimet e tĳ  
për nivelin e ri të statusit social që ka arritur më shpejt dhe më lehtë  se në familje. 
Këto synime dhe dëshira i realizon në komunikimin me mësuesit dhe moshatarët 
pikërish për këtë arsye bota e qytetëruar i kushton rëndëi të veçantë edukimit të 
adpleshentëve. Një fi dan i shëndoshë i ka gjasat të jetë një pemë e shëndoshë. Roli i 
mësuesit në  shkollë  është i shumëfi shtë e për pasojë mësuesi duhet te dĳ ë të zotërojë 
aft ësi të mira komunikuese sidomos  me adoleshentët në mënyrë që të krĳ ojë 
marrëdhënie harmonike dhe sa më pak konfl iktuale. Perveç njohjes së veçorive të 
nxënësve të tyre mësuesi duhet të njohin teorinë individuale dhe sociale të të nxënit 
si dhe teorinë e zhvillimit të fëmĳ ës dhe adoleshentit me qëllim që të marrin vendime 
të sakta në lidhje me sjelljetë caktuara në mjedise të caktuara. Mësuesit duhet të 
jene tepër të kujdesshëm që të gjithë nxënësve t’u kushtohet e njëjta vëmendje 
dhe që paragjykimet e bazuara në ndryshimet reale apo të perceptuara të aft ësive, 
paaft ësive, backgroung-it social, kulturor, racës, besimit apo gjinisë të mos ndikojnë 
në marrëdhëniet mes adoleshentëve. Në varësi të ndryshimit midis nxënësve 
mësuesit duhet të bëjnë kujdes që të marrin  në konsideratë pabarazitë potenciale 
dhe të shmangin favorizimet. Shkolla konsiderohet si një vend i dhënies së mësimit 
dhe eksperimentit mësimor, por ky koncept duhet të shtrihet edhe më gjerë përtej 
mureve të saj. Mësuesi duhet ta shtrĳ e punën me adoleshentët edhe jashtë klasës. 
Këtu ka dy fusha përgjegjësie :
1. Njëra ka të bëje me përpjekjet e përbashketa per të përmirësuar efektivitetin e 

shkollës si rol kyç  në formimin e personalitetit të adoleshentit 
2. Tjetra kërkon angazhimin e prindërve dhe gjithë komunitetit në edukimin e tyre . 
Mësuesit duhet te komunikojnë më shpesh me prindërit ose kujdestarët e tyre  
duke dëgjuar shqetësimet  dhe duke respektuar aspiratat e tyre. Ata duhet t’i 
mbajnë prindërit në korrent për ecurinë e fëmĳ ëve të tyre, sukseset dhe dobësitë. 
Në  shoqëritë më të zhvilluara mëuesit dhe prindërit janë partnerë të barabartë në 
formimin e prsonalitetit të adoleshenti tpor ka tre rrethana që e vështirësojnë këtë 
partneritet. 
•  Së pari, ngandonjëherë interesat e prindërve ndryshojnë nga ato të shkollës 

kështu që mësuesit duhet të marrin vendime të vështira për të plotësuar më së 
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miri detyrimet ndaj adoleshentëve dhe prindërve.
• Së dyti  adoleshentët marrin mbështetje të ndryshme nga familja lidhur me 

shkollën. Kështu kultura, gjuha, arsimimi i prindërve, gjendja ekonomike dhe 
aspiratat infl uencojnë tek çdo adoleshent. Mësuesit duhet ti njohin këto fakte dhe 
ta pershtatin punën e tyre në formimin e personalitetit të adoleshentit. 

• Së treti, ndodh që prindër të caktuar nuk besojnë në vlerat e shkollës dhe 
ngandonjëherë shkollat nënvlerësojnë fuqinë e familjes për të kontriubuar në 
zhvillimin e personalitetit të adoleshentit. Në këtë rast adoleshenti mbetet keq 
pasi lidhjet dhe afeksioni me njërën pale sfi dohen  nga  pala tjetër. Mësuesit 
duhet të jenë të aft ë që t’i shmangin këto problem dhe të forcojnë marrëdhëniet e 
bashkëpunimit mes shkollës dhe familjes. Edhe ndryshimi i strukturës së familjes 
krĳ on sfi da të reja. Sot ka më shumë fëmĳ ë që jetojnë më njërin prind ose me 
prindër me të ardhura të pamjaft ueshme .prandaj edhe  partneriteti  shtëpi- 
shkollë është bërë më i vështirë për mësuesit dhe  prindërit në shumë komunitete. 
Përgjegjësia kryesore e mësuesit eshtë zhvillimi intelektual i adoleshentit por ai 
duhet tw ketë parasysh edhe nevojat e ndryshme të tĳ . Nje element tjeter është 
se mësuesi nuk është i pergatitur dhe i trajnuar aq sa duhet per të berë punën 
e prindërve dhe të punonjësit social. Misioni kryesor i mësuesit është  që të 
nxisë procesin kompleks të të mësuarit. Por nga ana tjetër mirëqenia fi zike dhe 
emocionale nuk mund të ndahet nga rritja intelektuale. Shkolla dhe mësuesit nuk 
mund t’i zgjidhin vetëm të gjitha problemet sociale që hasin. Megjithatë mësuesit 
shpeshherë ndeshen me situate njerëzore nga më të ndryshmetsi: mirëqenie, 
varfërie, ata duhet të jenë humanë , të kujdesen per nxënësit dhe problematikat 
e tyre, duke u përqëndruar në përgjegjësitë kryesore profesionale. Mësuesit në 
shkollat e sotme e kanë shume të nevojshme dhe të domosdoshme mbështetjen 
e punonjësit social në shkollë pasi puna e tyre me adoleshentët jo rrallë lë për të 
deshiruar . Prania e tyre, evidentimi,  trajtimi i problemit në kohë dhe asistenca 
gjatë zgjidhjeve të problemeve të ndryshme qe ndeshen tek adoleshentët do të 
plotësonte më së miri rolin e shkollës në formimin e personalitetit të adoleshentit 
gjatë periudhës së adoleshencës në mënyrë që të formohet një brez i edukuar dhe 
i përgatitur për sfi dat e jetës 

Konkluzione

• Adoleshentët janë emocionalisht të pastabilizuar dhe patetikë
• Është periudhë e egoizmit ekstrem nga njëra anë dhe e dëshpërimit pa shpresë 

nga ana tjeter
• Është periudhë që ndryshon nga ndjeshmëria e lartë tek moskokëçarja , që rri 

pranë urtësisë dhe marrëzisë 
• Adoleshenti në periudhën e adoleshencës ndodhet përballë kundërshtive të 

medha për përballimin e të cilave nuk ka përvojën e nenevojshme dhe as pjekurinë 
psikike të duhur

• Faktorët që e ndihmojnë ta kalojë me sukses këtë fazë janë familja , shkolla, 
shoqëria

• Roli i psikologut dhe punonjwsit social wshtw element vendimtar nw kwtw 
periudhw  pra në formimin e personalitetit të adoleshentit

• Komunikimi i adoleshentit me të rriturit duhet të shtrihet jo vetëm në sferën e 
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kontaktit , por edhe në raportet i rritur - i rritur.
• Adoleshenti nuk ka nevoje për ‘’bollëk material’’ por për “bollëk komunikimi’’
• Sa më shumë vlera pozitive të jenë kultivuar në stadet e para të jetës aq më 

natyrshëm dhe me lehtësi do t’i kalojë adoleshenti sfi dat që i ofron kjo fazë e 
jetës së tĳ  qoft ë në aspektin e ndryshimeve fi zike dhe në aspektin e ndryshimeve 
psikologjike

• Në qoft ë se këto sfi da kalohen me sukses shumë shpejt adoleshenti do të arrĳ ë t’i 
japë bindshëm përgjigje pyetjes “kush jam unë”.
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Abstrakt

 Tekste t   shkollore tё   lёndёs  sё  letёrsisё   ka  vite  qё  janё  pёrfshirё  formalisht  brenda    
tekstit  tё  gjuhёs . Kjo  gjё  ndodh  edhe  nё  vendet  e  tjera .  Me sa  duket  arsyeja e  kёsaj  
gjendet  te  zhvillimet  e  letёrsisë  strukturaliste, poststrukturaliste ,qё  kanё  trajtuar   teoritё  
rreth   tekstit  dhe  teorive  tё  komunikimit. Brenda  kёsaj  logjike  zhvillimi  i  jashtёzakonshёm  
i  semiologjisё ,  si  shkencё  e  shenjave  ka  nxitur  konceptimin  e  çdo  ligjёrimi  si  tekst , qoft ё  
edhe  tё  njё  fj alie ,   dhe  çdo  akt  ligjёrimor  si  akt  komunikativ .  Kjo  ёshtё  baza  me  sa  
duket , qё  nё  vendet  e  origjinёs    ka çuar  nё  kёtё  konceptim ,qё    gjuha   dhe  letёrsia    tё  
trajtohen  brenda  njё  teorie  tё  pёrgjithshme  pёr  tekstet , brenda  nje  teorie  tё  pёrgjithshme  
pёr  komunikimin . Problemi  ёshtё  qё  nё  Shqipёri   nuk   kemi  qëndrim  besnik    ndaj   kёsaj    
baze. Teza  jonё  bazё  ёshtё : qё  vepra  e  artit   , para  se  tё  jetё  tekst , para  se  tё  jetё  komunikim   
ёshtё  realitet   . Pra  tё  fl asim  pёr  tekstin do  tё thotё  tё  fl asim  pёr  veprёn  e artit. Dhe   vepra  
e  artit  ёshtё  realitet  absolut  dhe  vlera  e  saj  qёndron  pikёrisht  te  pangjajshmёria  e  saj  me  
çfarёdolloj  aktiviteti  tjetёr  njerёzor. Nёse  letёrsinё  do  ta  trajtosh  si  tekst, problem  ёshtё  qё  
nuk  tregohet  se  trajtimi  tekstual   do  tё  thotё qё  tё  interesojё  konteksti. Nёse  do  ta  trajtosh  
si  akt  komunikimi , komunikimi  ёshtё  vetёm  midis  personazhesh  nё  letёrsinё  narrative, aty  
aplikohen  vetёm marrёdhёniet.                                                                                                                                                                             
Nё  momentin  qё  e  bёn  kёshtu atёhere  lexuesi  nuk  merr mesazhe , por  merr  njё  formё  tё  
pёrgjithshme ,  atё  qё  marrёdhёnia  e  pёrgjithshme  normale  e  lexuesit   me  veprёn  e  artit  
ёshtё  marrёdhёnie  tёrёsie  dhe  plotёsie e  cila  i  imponohet  dhe  tregon  superioritetin  e vet  
nё  momentin  e  kontaktit . Ky  ёshtё   maksimumi  qё  mund  tё  bёsh   ,pasi    tё  stabilizosh   
mёnyrёn  e  funksionimit  tё  ligjёrimit  me  instrumentat  përkatës . Pasi  termat  të zotёrohen  
, stabilizohen   je nё  gjendje  qё tё  fl asёsh  pёr mёnyrёn  e  organizimit  tё  ligjёrimit   tё  
personazhve , pavarёsisht  mesazheve  dhe  tё  kapёsh  njё  formë  tё  pёrgjithshme  tё  letёrsisё. 
Pasi  e  kap  kёtё , nё  periudhёm  ``postum``    tё  duhet , pёr  ta  lidhur  kёtё  me  njё  mёnyre  
tё  pёrgjithshme tё  konceptimit  tё  botёs. 

Fjalë  kyçe:  letërsi , ligjërim , vepër arti , natyrë  estetike ,natyrë komunikuese.             
                                                                

Hyrje 

Të  studiosh letërsinë  duhet fi llimisht  të  njohësh  natyrën  e saj. Kontakti  i  parë  
me  letërsinë ,  me  veprat  letrare dhe  më  pas  me  studimin e  tyre është  shumë  i  
rëndësishëm  për  të  krĳ uar    lidhjen  me  të  ( letërsinë). Fillimet  e  kontakteve  me  
letërsinë  realizohen  nëpërmjet  teksteve  shkollore ( gjuhë  dhe  lexim  letrar)  dhe  
që  ky  kontakt  i parë  të jetë  themeli i  një marrëdhënie   të  qëndrueshme  duhet 
që letërsia  të ofrohet  për atë çka është  në vetvete e  pavarur  nga  shkencat  e  tjera,  
autonome dhe specifi ke. Pikërisht  kjo duhet  të  jetë   detyra  e teksteve shkollore. 
Të  ndërtojnë  një  bazë  të  suksesshme  dhe  të  qëndrueshme  të   fi llimit  të  lidhjes  
me  letërsinë. Për të  bërë  këtë  duhet  të  qartësohen , saktësohen  natyra  e  vërtetë 
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e letërsisë, vlera  si dhe kufi jtë  e  saj. Pasi të bëhet e mundur kjo mund të vazhdohet 
studimi i saj. Nxënësit njohjet e para me  letërsinë  i  krĳ ojnë  me  pjesët  letrare dhënë  
në  këto tekste  tё  lёndёs  ( Gjuhe shqipe ) .  Aty  lind  dhe më pas zhvillohet lidhja 
,marrëdhënia me letërsinë  dhe  pikërisht  te  ky fi llim e ka zanafi llën  suksesi  apo  
mossuksesi  i  vazhdimësisë    së  kësaj   marrëdhënieje. A  e  bëjnë tekstet shkollore  
me  metodat  që  përdorin  në  organizimin  e  letërsisë të  sukseshme  vazhdimësinë 
e  marrëdhënies  me  letërsinë? A  sigurojnë  tekstet shkollore të letërsisë  bazat  e  
duhura  për  të  krĳ uar  një  ide  të  qartë  të  natyrës  së  letërsisë?  A  është  metoda  
aktuale  e  organizimit  të  letërsisë  e  duhura për  këtë?

Tekstet  aktuale  të  lëndës së letërsisë
  
Lidhja  midis  letërsisë  dhe  metodave  të  organizimit  tësaj  nuk  është e rastësishme 
.Zbatimi  i  metodave  të  duhura  krĳ on  mundësinë   që  letërsia  të  mbetet  objekti   i  
studimit   me  thelbin  e  vërtetë  të  saj . Përdorimi  i  metodave të gabuara  deformon 
objektin,domethënë bën që letërsia të  përfytyrohet  e devĳ uar   nga  thelbi  i   vërtetë  
estetik  i saj.  Metoda  ndërton  marrëdhëniet   midis  letërsisë  dhe  “studiuesit” ( në  
këtë  rast  nxënësit)  tё  letërsisë.
Çfarë  ndodh  në tekstet  shkollore të letërsisë?Në këto  tekste  letërsia  “humb”  që  
në  fi llim.  Ajo  jepet  brenda  tekstit  të  gjuhës  shqipe  në  ndarjen  “Njohuri  letrare”  
ose  “Njohuri  për  tekstin”. Metoda e organizimit të letërsisë  në  këto  tekste  është  
pragmatike , stilistike , tekstuale.   Teksti   ndahet  në  dy  pjesë  “Njohuri   letrare 
“   dhe  “Njohuri   gjuhësore”  dhe  gjatë  gjithë  kohës  kërkohet  një  integrim  i tyre 
me  njëra  tjetrën. ( Integrimi   në  ndërtimin  e  tekstit k. VI-IX    ndërmjet  gjuhës  
dhe  leximit  letrar   është  i  pjesshëm, ndërkohë  që  në  klasat  e  mëparshme  ky  
integrim  është  i  plotë) . Në  përzgjedhjen  e  pjesëve  letrare  i  jepet  përparësi  
kriterit  shkencor  didaktik. Konkretisht në përzgjedhjen  e  poezive  krahas  tĳ   i  
jepet  përparësi  kriterit  kronologjik  për  të  bërë  të  dukshëm  evoluimin  e  poezisë  
nga  një  lirikë  e  pastër  e  organizuar   në  strofa  e  rima  të  rregullta  deri  në  poezitë  
moderne  që  prishin  rregullat  gramatikore  dhe  ato  të  metrikës   klasike.  Çdo   
pjesë   letrare  , qoft ë  prozë  apo  poezi  është  e  shoqëruar  nga  aparati  pedagogjik  
i  cili  ndahet   në  katër  rubrika  : 1- Kuptimi  dhe  mesazhi .   Rubrikë    me  anë  
të  së  cilës  synohet  të  zbulohet  kuptimi  i  përgjithshëm  i  tekstit  ,  tema  dhe  
mesazhi.  2- Interpretimi  dhe  vlerësimi . Nëpërmjet    së  cilës  synohet  që  nxënësi   
të  arrĳ ë  “të  futet  thellë  në  kuptimet  e  tjera  të  tekstit”  dhe  të  diskutojë  nga  
këndvështrimi  i  tĳ   vetjak.  3- Gjuha  dhe  stili . Lidhet    me  kuptimet  e  fi gurshme  
që  merr  fj ala  duke  u  përdorur  në  tekste   letrare  të  llojeve  të  ndryshme . Në  
këtë  rubrikë  synohet    integrimi  i  njohurive  gjuhësore  me  njohuritë   për  tekstet  
letrare  dhe  joletrare.4-Të  shkruarit . Në  këtë  rubrikë  synohet  aft ësimi  i  nxënësit  
për  të  shkruar  lloje  të  ndryshme  tekstesh.
Secila  nga  këto  rubrika  përbëhet  nga  pyetje  specifi ke  të  cilat  e  largojnë 
vëmendjen  nga  kontakti  i  drejtëpërdrejtë  dhe  efekti  që  shkaktohet  gjatë  këtĳ   
kontakti  dhe  e  përqendrojnë  vëmendjen  te  ajo  që  vjen   pas kontaktit  , pas  
leximit  pra ``postum``. Pyetjet  lidhen  me  rikujtimin  e  ngjarjeve ,renditjen e  tyre  
sipas  rjedhës  kronologjike  , analizës  së  personazheve              ( duke  kërkuar  
shpesh  që  të  identifi kohen  me  personazhet  duke  pohuar  apo  mohuar  veprimet  
e  personazheve),  nxjerrjen  e  mesazhit  nga  pjesa.  Më  specifi kisht  në  poezi 
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,duke  e parë  gjithnjë  si  shprehëse  e  ndjenjave  të  autorit,  i  mëshohet  metodës  
stilistike  duke  e  tërhequr  tërësisht  vëmendjen  të  përdorimi i  fi gurave  stilistike  , 
ndërtimit  të  tyre   që shpesh  studiohen  shkëputur  nga  poezia. Edhe  në  trajtimin  
që  i bëhet  poezisë  në  këto  tekste  shkollore  kemi  largim  nga  efekti  dhe  vlera  
e  saj  në  vetvete  duke  e  përqendruar  vëmendjen  te  fi gurat  letrare  dhe  mesazhi  
që  përcjell  poezia.
Tekstet   letrare   trajtohen , studiohen  bashkarisht  me  tekstet   joletrare  ,  ku  kriteri  
për  këtë   klasifi kim  ( letrar – joletrar) merret  funksioni  dhe  veçoritë   gjuhësore. 
( Teksti   letrar  ka  funksion  estetik  - teksti  joletrar  ka  funksion  praktik )   Teksti  
joletrar   studiohet  në  të  njëjtat  instrumente  si  dhe  teksti  letrar.  (Në  studimin  e  
tekstit   joletrar  mungon  rubrika  “Refl ektimi  stilistik”) Mësimi   hyrës  zakonisht  
është  për  komunikimin  dhe  nëpërmjet  tĳ    synohet  të  bëhet  lidhja  midis  dy 
pjesëve. Nga  ana  tjetër  mesazhi  , si  elementi   bazë  i  komunikimit rimerret  gjatë  
gjithë  llojeve  të  ndryshme  të  teksteve. Pra  letërsia  paraqitet  bashkë  me  shkencat  
e  komunikimit  dhe  veprat   letrare   paraqiten  me  natyrë  komunikuese , si  dhënëse  
mesazhesh. Kjo  është  mënyra  e  parashtimit  të  letërsisë  në  tekstet  shkollore . 
Kjo  mënyrë  e   trajtimit  dhe  organizimit  të  letërsisë  bën  që  letërsia të  humbë  
autonominë  dhe specifi kën  e  saj. Pikërisht  ky  ështe  defekti  i kësaj   metode , 
mënyre  të  parashtimit  të  letërsisë  i  cili  vjen  nga  qasjet  me  natyrë linguistike  
që  kanë  përafri  me  pragmatikën  dhe  konceptin  e  diskursit   të  shkruar  që  e  
përqendrojnë  konceptimin e  ligjërimit  si  proces  me  natyrë  komunikuese. Pra  
letërsia  e  trajtuar  në  këtë  mënyrë  del  me  funksion( natyrë)   komunikuese. 
Letërsia  shihet  si  pjesë  e  shkencave  të  komunikimit  , ajo  paraqitet  me  tekstet  e  
tjera. Në qoft ë  se  letërsia   duhet  të  paraqitet  e  shoqëruar   me  diçka  tjetër më mirë 
të  paraqitet  me  artet e  tjera. Kjo do  të  ishte  më  adeguate  se  paraqitja  me  tekstet  
e  tjera. Paraqitja  e  saj  me  artet  do  t´ia  ruajë  autonominë  dhe   do  të  nxjerrë  
në  pah   natyrën  tërësisht  estetike të  saj. Edhe  letërsia , edhe  artet  e  tjera  vlerën 
e  kanë  në  vetvete , gjatë  kontaktit  të  drejtëpërdrejtë  dhe  efektit  të  shkaktuar  
gjatë  këtĳ    kontakti. Paraqitja  e  letërsisë  me  tekstet  e  tjera  (siç  ndodh  në  testet  
shkollore ) i  vesh  letërsisë  një  natyre  false  komunikuese  duke  iu  larguar  efektit  
që   shkakton  kontakti , tek  i  cili  qëndron  vlera .Rëndësi  te  vepra  letrare  ka  efekti  
jo  komunikimi. Pikërisht  kjo  gjë ,  ky  defekt  që  lind  nga  mënyra e parashtrimit  
të letërsisë, bën  zhvendosjen  dhe  konceptimin  e  letërsisë  si  dhënëse  mesazhesh.  
Vepra  letrare  mund  të  japë  mesazhe, por  nuk  është  ky  qëllimi  i  saj. Vlera  e  
veprave  letrare  qëndron  te  ekzistenca  e  tyre   në  vetvete .  Ajo  është  tërësisht  e  
jashtme  ,  formale dhe  ne  mund  të  kontaktojmë  me  të  pikërisht  për të  arritur 
efektin gjatë  këtĳ   kontakti. Pas  kontaktit  ne  mund  të  fl asim  të  diskutojmë  , por  
pasi  të  kemi  bërë  të  qartë  kufi jtë,  pasi  të  kemi  bërë  të  qartë  se  nuk  është  ky 
qëllimi  për  të  cilin  ne  i  lexojmë. Paraqitja  e   tillë   letërsisë  në  tekste   shkollore  
, si  formë  ligjërimore  mes  trajtave  të  tjera  ligjërimore nuk  vjen  në  mënyrë  
adeguate , autentike , siçështë  përfi tuar  në  origjinë  vetëm  te  poststrukturalizmi   
francez. ( Të  gjitha  tekstet  janë  estetike) Pra  paraqitja  e  letërsisë  me  shkencat  
e  komunikimit  dhe  jo  në  mënyrë  të  pavarur   devĳ on  studimin  e  letërsisë  
duke  iu  larguar  natyrës  së  vërtetë  të  saj. ( Natyrës  tërësisht  estetike)  Duke  iu  
larguar  natyrës  së  vërtetë  të  saj  letërsia  humb  specifi kën  dhe  autonominë  e  saj.   
Letërsia  duke  u  parë  si  dhënëse  mesazhesh  del  me  natyrë  komunikuese. Kjo  
e  ka  zanafi llën  në  dhënien  e  rëndësisë  pjesës  postum. Të  fl asësh  për  veprën  
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pas  leximit  duke  e  lёnë  në  harresë  efektin  që  jep  vepra  gjatë  kontaktit. Duke  
e  paraqitur  letërsinë  me  natyrë  komunikuese bën  që  marrëdhënia  e letërsisë  
me  realitetin  të  jetë  identifi kuese . Në  fakt  marrëdhënia  e  letërsisë  me  realitetin  
duhet  të  jetë  marrëdhënie  diferencuese. Letërsia  dhe  realiteti  janë  dy  gjëra  krejt  
të  ndryshme  me  njëra  tjetrën. Defekti  e ka  origjinën  në  detyrimin  që  vlera  e 
tekstit  merr  realitet  tjetër që  nuk  është  përfshirë  në  tekst. Problemi  është  se  fl itet  
për  veprën  pa  marrë  në  konsideratë  në  vetvete  se  ç´është  vepra , por   duke  
ndërtuar  skema  të  cilat  e  lidhin  veprën  me  disa  realitete  të  tjera  që  e  bëjnë  
pjesë  në  një  përvojë  joletrare  dhe  kanë  lidhje  me  të  tjera  gjëra. Tendenca  që  të  
fl asësh  për  tekstin  , pas  duke  mos  pasur  instrumentat  e  duhura  për  të  kuptuar  
se  si  funksionon  teksti  bën  që  fl asësh  për  gjëra  të  cilësuara  paraprakisht  te  
inteligjenca , te  përvoja , te vizioni , te  ideologjia. Pra  fl itet  për  veprën  duke  ia  
atashuar  realiteteve  të  cilat  e  tejkalojnë ose  e  bashkëshoqërojnë atë. Vëmendja  e  
të  folurit  për  veprën  përqendrohet  te  lidhshmëria  midis  përvojës  së  lexuesit  pasi  
ai  shkëputet  prej  veprës  duke  u  munduar  ta  formatojë  atë   sipas  një  përvoje  
të  vetën   duke  e  neglizhuar  mënyrën  konkrete  se  si ekziston  vepra. Pra thelbi  i 
kritikës ,që  fi llon  këtu dhe  pastaj vazhdon deri  në humbjen  e autonomisë, është  
se neglizhohet mënyra e funksionimit  të  tekstit. Mbështetur  në  këtë  konstatim , 
pas  evidentimit të  defektit  të  kësaj  metode  të  parashtrimit  të  letërsisë   jemi  të  
nxitur  për  të  sugjeruar  një  mënyrë  për  të  parashtruar  letërsinë  në  mënyrë  që  
ajo  të  ruajë  autonominë ,  specifi kën  dhe  të  paraqitet  me  natyrën  e  vërtetë  të  
saj , tërësisht  estetike.

Kritika

Duke  evidentuar,  pas  shqyrtimit  tё  teksteve  tё  lёndёs  sё letёrsisё  , problemi  që  
kanë  tekstet  e  lëndёs  së  letërsisë (siç e përmendëm më  lart) është  se  nga  mënyra  
se  si  parashtrohet  dhe  organizohet  letërsia  ajo  humb  autonominë  dhe  specifi kën  
e  saj . Kritikën  ndaj  metodës  që  përdoret  në  tekstet  e  lëndës   do  ta  shohim  në  
do  ta   shohim  në  dy  nivele :  
1. Në  nivel  të  organizimit  të tekstit   të  lëndës, duke  fi lluar  që  nga  emërtimi.                                          
2. Në  nivel  të  përmbajtjes  , pra  të  diturisë  , dĳ es  që  teksti  i  lëndës  merr  përsipër  
të  transmetojë.                                                                                                                                                                            

Kritika   në  nivel  formal   të   organizimit   të  tekstit  të   lëndës

Mënyra    e  parashtrimit  të  letërsisë  në  tekstet   shkollore  bën  që  letërsia  të  humbë  
autonominë  dhe  specifi kën  e  saj  . Duke  u  paraqitur  si  formë  ligjërimore  mes  
trajtave  të  tjera  ligjërimore   ligjërimi  letrar  konceptohet  me  natyrë  komunikuese. 
Kjo  natyrё  komunikuese  bёn  qё  letёrsia  , teksti  letrar  tё  konceptohet  si  dhёnёse  
dhe  marrёse  mesazhesh.  Problematika  fi llon  që  në   emërtimin  e  lëndës “Gjuhë  
shqipe“. Ky  është  një  emërtim  problematik ,  sepse në  këtë  mënyrë   letërsia   e  
humb  përfaqsimin  e  saj  që në  fi llim. Ky  titull   është  i  pajustifi kueshëm . Cfarë   
do  të  thotë  kjo?  Nëse  teksti  i  lëndës  në  brendësi  të  tĳ   i   trajton  të  dyja  edhe  
letërsinë  edhe  gjuhën  shqipe  të  paktën  duhet  të  emërtohet  “Gjuhë  shqipe  dhe  
Letërsi”.  Në  tekstet  e  lëndës  të    klasave   VI;VII;VIII   pjesën    më  të  madhe  
e  zënë  pjesët  letrare    dhe  kjo  e  bën  më  absurd  titullin, pra  që  letërsia   nuk  
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pasqyrohet   në  titullin  e  librit  të  lëndës. Në  tekstet  e  lëndëve  të  këtyre   klasave 
(VI – VIII)  trajtimi   i   letërsisë  nuk  bëhet  duke  u  nisur  nga  premisa  gjuhësore .  
( Vetëm  te   klasa  IX  mund  të   pranohet  se funksionon  logjika  e  një  teorie  për  
tekstin  . Në  këtë   klasë  letërsia  jepet  nga  këndvështrimi  stilistiko-pragmatikor 
. Pjesa doktrinore  teoriko - konceptuale  është e  vetmja  që  e  vendos   realisht  
letërsinë  në  funksion  të  një  diskursi  ka kuptim  vetëm   në  tekstin  e  lëndës  
në  këtë  klasë. Këtu  trajtimi  i  letërsisë  bëhet  duke  u  nisur  nga  premisa  të  
koncepteve  gjuhësore.) Ndёrsa   krejt  ndryshe  ndodh  nё  tekstet  e  klasave  VI 
, VII, VIII.  Aty  letёrsia  zё  vendin  mё  tё  madh  dhe  letёrsia  nuk  vendoset  nё  
funksion  tё  njё diskursi. Për  aq  sa  pretendendohet  të  trajtohen  pjesë  letrare  të  
cilat  i  pёrkasin  shkrimtarëve  shqiptare  dhe të  huaj , për  aq  sa  jepet  informacion  
për   këto   shkrimtarë  nuk  ka  kuptim  ky  emërtim  i tekstit  të  lëndës . Në    këtë  
pjesë të  tekstit  të  lëndës   jepen përkufi zime  për  gjini  letrare , për  fi gura  stilistike.  
Pra  të  gjitha  informacionet , parashtrimet   e  pjesëve letrare  jepen  në  kuadër  të  
lëndës  të   letërsisë  ,  jo  të lëndës  së    gjuhës  shqipe. Duke  bërë  këtë   emërtim  
të  lëndës  ,  letërsinë  e  vendos  brenda  një  materie  tjetër  duke  pretenduar  që  
do  ta  specifi kosh  lëndën  . Por nuk  është  kjo  mënyra  e  specifi mit  të  letërsisë  , 
përkundrazi   kështu  letërsia  futet  brenda  një  kornize  tjetër.  Këto  dy  lëndë  janë  
të  ndara  që  në  origjinë  , në logjikën  e  funksionit  estetik. Pikërisht  ky  funksion  
estetik  e   nxjerr  tekstin  letrar    nga nevoja  e  apo  adresimi  për të  komunikuar .  
Në   këtë logjikë  ky  titull  nuk  qëndron .  Nuk  ka  asnjë  argument  që  të  qëndrojë  
ky  titull . Për   aq  kohë  sa  pretendohet  se  po  japim  dĳ e  për letërsinë  duhet  të  
nisemi  fi llimisht  nga   emërtimi  i  duhur  ,  duhet  që  letërsia   të  dalë  që   në  titull.  
Paraqitja  e  koncepteve  bazë  që  jepen  në  këtë  pjesë  të  tekstit  të  lëndës  bëhet  
pa  i  ndarë  qartë  kufi jtë  midis  formës   dhe  përmbajtjes  dhe  duke  i  mëshuar  më  
fort  përmbajtjes .  Trajtohet  , jepet  informacion  për  temën , përmbajtjen , mesazhin 
, tё  cilat  janё  çёshtje  qё  i  takojnё  pёrnbajtjes  dhe  lёnё  jashtё  formёn.Pra  kemi  
konfondim të  formës  me  përmbajtjen  dhënies  së   përparësi  së   mesazhit.  Qё  tё  
jetё  i  qartё  pёr  nxёnёsin  duhet  qё  tё  ndahen  çёshtjet  qё  i  pёrkasin  pёrmbajtjes  
nga  ato  qё  i  pёrkasin  formёs. Kjo  duhet  bёrё  qё  nё  fi llim ,mё  pas  tё  vazhdohet  
sipas  tё  njёjtёs logjikё. Kritika  tjetër   ka  të  bëjë  edhe  me  rubrikat  shoqëruese  të  
çdo  pjese  letrare  . (Ajo  që  quhet  aparati  pedadogjik ). Ç do   rubrikë   përbëhet  
nga  pyetje  të  cilat  kanë  të  bëjnë  me  nxjerrjen  e  kuptimit   të  pjesës  letrare  ,  
përcaktimin  e  mesazhit  të  saj, analizës  së  personazheve . Pas  leximit  të  pjesës  
kërkohet  që  nxënësi  të  diskutojë  nga  këndvështrimi  i  tĳ    vetjak,  si  dhe  kërkohet  
analiza  e fi gurave  letrare. Të  gjitha  këto  e  bëjnë  këtë  aparat  inferior. E  bёjnё  
inferior ,  sepse   pyetjet    e  secilës  rubrikë   nuk  të  çojnë  askund.  Ato  nuk  i  japin  
asnjë  referencë   që  nxënësi  të  bëjë  lidhje  dhe  të  ndërtojë  skema. Se  ky  duhet  
tё  jetё  synimi :  Qё  nxёnёsi  pas  njohjes  me  materialin  letrar  dhe  studimin   e  tĳ   
tё  arrĳ ё  tё  ndёrtojё  skema  konceptuale  nё  mёnyrё  qё  kёto  skema  t’i pёrdorё  
mё  pas  nё  studimin   e  pjesёve  tё  tjera. Pra  aparati  pedagogjik  kёtё  duhet  tё  
synojё.  Nёsa  realizon  kёtё  atёherё  ёshtё  i  vlefshёm .  Pёr  aq  kohё  sa  nuk  e  bёn  
kёtё  ai  ёshtё  aparat  pedagogjik  inferior. Ku  qёndron  inferioriteti ? Qёndron  ,  siç  
e  thamё  te “rubrikёzimi“ te  skedat  shoqёruese  tё  çdo  pjese  tё  cilat  nuk  japin  
referenca  qё  t’ё  nxёnёsi  t’i  pёrdorё  pёr  tё  ndёrtuar  skema. Pra  “rubrikёzimi“ 
trajtimi  me  skeda  i  materialit  letrar  nuk  ёshtё  mёnyra  e  duhur  pёr  tё  arritur  
te   specifi ka  e  letёrsisё.                                                                                                                          
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Pra   “rubrikëzimi“  është    mënyrë  e  gabuar  e  trajtimit  të  pjesëve   letrare  i  cila  
nuk  e  drejton  vёmendjen    aty  ku  duhet  dhe  nuk  ndihmon  në  përcaktimin  e  
specifi kës  së  letërsisë   në  mënyrë  që  nxënësi  ta  ketë  të  qartë  atë  që  lexon  dhe  
vlerën  e  asaj  që  po  lexon. Gjithashtu   edhe  prania  në  këtë  rubrikë  e  pyetjeve  me  
karakter  gjuhësor  bëjnë  që  nxënësi  të  marrë  informacion  nga  gjuha  dhe  leximi  
duke  mos   krĳ uar  qartësi   për  kufi jtë  e  secilës  prej  tyre  dhe  duke  ndёrthurur  
me  njёra  tjetrёn  dy  disiplina  tё  ndryshme. Trajtimi  bashkё  me  gjuhёn  ndikon  nё   
paraqitjen  e  letёrsisё  me  natyrё  komunikuese.Kritika  në  nivel  të  përmbajtjes  
së  lëndës.
Para se tё kalojmё te kritika qё ka tё  bёjё  me  pёrmbajtjen  e  lёndёs  duhet  tё  
pёrcaktojmё  atё  qё  duhet  tё  bёjё  njё  tekst  lёnde.  Kёtё do  ta bёjmё  duke  u  
nisur  nga  logjika  e  konceptit  tё  lёndёs. Lёnda   është  kategori  e  paraqitjes  së  
njohurive  e  cila  që  në  origjinë  supozon  që  për  një  auditor  profan  të  krĳ ojë  një  
marrëdhënie  me  një  dĳ e  të  sistemuar  dhe  të  stabilizuar .Lënda  është  paraqitje  
lehtësuese  e  asaj  që  mund  të  jetë  shkencë . Lënda   duhet  të  nxisë  nxënësin   që  
njohuria  e  vërtetë  për  shkencën  merret  duke  shkuar  të  shkenca. Shkenca ekziston 
nё tekstet  bazё. Lёnda  ёshtё  njё  tekst  i  kompiluar dhe   reduktivist.Tekstet  bazё  
janё  tekste   intregrale.    Konkretisht  do  të  trajtojmë    konceptin  e  tekstit  tё  lёndёs  
sё  letёrsisё. Teksti  i  lëndës  së  letërsisë.  Duke  qenë  tekst  i  një   lënde  të  caktuar   
duhet  të  japë  dĳ e për një  shkencë , teksti  i lëndës  së  letërsisë  duhet  të  japë  dĳ e  
për  shkencën  e  letërsisë.  Pra lënda e  letërsisë duhet  të  japë  dĳ e për  shkencën 
e letërsisë. Lënda e letërsisë  duhet të krĳ ojë nxitje  për  të  shkuar  te  shkenca  e  
letërsisë.  Pikërisht  këtu   del  edhe  problemi  tjetër  i  këtyre teksteve. Kёto  tekste  
nuk  tё  çojnё  tё  shkenca  pёr  letёrsinё.  Pёrmbajtja e tekstit ёshtё e tillё  qё  nuk  e  
bёn  kёtё.                                                                                                             Kritika  tjetër  
vjen  në  nivel  të  përmbajtjes  së  lëndës.  Nisim  që  në  përkufi zimin  që  bëhet  për  
letërsinë  . Kur  jepet  ky  pёrkufi zim   thuhet  në  dy  tre  vende  që  letërsia  ka natyrë 
, funksion  estetik  , por  asnjëherë  nuk  është  sqaruar  qartë  se  çdo  të  thotë  kjo. 
Pra  pas  njohjes   me   pёrkufi zimin  nxёnёsi  nuk  arrin  tё  krĳ ojё  njё  ide  tё  qartё  
pёr  letёrsinё, se  çdo  të  thotë  që  letërsia  ka natyrë  estetike, ka funksion  estetik . 
Nuk  është  sqaruar  nё  asnjё  moment  termi “estetikë” . Theksohet  se  letёrsia  ka  
synim  të  japë  “kënaqësi  të  një  lloji  të  veçantë” , por  nuk  tregohet  , sqarohet  
kjo : Se  universaliteti  i  letërsisë   , i  artit   kërkon  një  shpjegim  përtej  kënaqësisë  
( kёnaqёsia  ёshtё  term  i  pamjaft ueshёm  pёr  tё  shpjeguar  se  çfarё  ndodh gjatë  
kontaktit   me  veprat  e  artit ). Transfi gurimi  tërësisht   jashtë  i  saj  që  nuk  ka  
lidhje  me  një  kontekst  të  caktuar . Kjo    kënaqësi  ka   lidhje  midis  të  brendshmes  
dhe  të  jashtmes   ku  e  brendshmja   duket  sikur  arrin  pikën  e  saj  në  sinkron  
me  të  jashtmen . Ajo   qё  ndodh  me  veprёn  e  artit  është  një  tejkalim  midis  të  
brendshmes dhe  të  jashtmes.   Pra   duhet  që  nxënësit  në  fi llim  t’i  qartësohen   
termat  para  se  jepen  në  pёrkufi zime  në  mënyrë  që  ai  të  krĳ ojë  një  ide  të  qartë  
të  asaj  që  po  mëson,  të  bëjë  lidhje  midis  termave  dhe  përkufi zimeve  në  mënyrë  
që  të  jetë  i  qartë  kur  mëson  përkufi zimin  dhe  më  pas  qartësia  që  krĳ ohet  që  në  
fi llim  i   jep  mundësi  të  krĳ ojë  lidhje , skema , referenca . Pa  qartёsuar  termat , nuk  
mund  t’i  pёrdorёsh  nё  pёrkufi zime  dhe  tё  pretёndosh  qё  pёrkufi zimi  tё  jetё  i  
qartё.                                                                                                                                            
Mënyra  se  si  trajtohen   informacionet  apo  përkufi zimet  e  tjera  që  jepen  gjatë  
tekstit  të  lëndës nuk  është  e  duhura. Ajo  nuk  përçon  qartësi  , por  konfuzion. 
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Psh: narratologjia  e  thjeshtë :  personazhet  ,  rrëfyesi . Nga  mënyra  se  si  jepen  
duket  sikur  janë  çështje   pragmatikore  ,  jo  çështje  që  lidhen  me  letërsinë.   
Nuk  sqarohet  se  ç’ёshtё  rrёfi mi.  Si  realizohet  rrёfi mi  nё  vepra  pёrkatёse.  Nuk   
ndahet  autori  nga  rrёfyesi.   Veçoritë  e  formës  , siç  e  thamë  edhe  mё  lart , 
ngatërrohen  me  veçoritë  e  përmbajtjes  dhe  më  shumë  ngulet  këmbë  te  veçoritë   
e  përmbajtjes.  Konceptet , termat    janë paraqitur  në  mënyrë  të  thjeshtëzuar  
pa  sqaruar  qartë  kufi jtë  midis  formës  dhe  përmbajtjes.  Kjo  paraqitje  është  e  
papranueshme . Romani , poezia , proza, tema  , ideja , metafora etj   (koncepte   dhe 
terma  që  jepen  gjatë  trajtimit  të  pjesëve  letrare) ,  përkufi zime  dhe  koncepte  qё   
duket  sikur  vĳ në  një  moment  aty  dhe    zhduken e  më  pas  nuk  thonë  asgjë, nuk  
ndihmojnë  në  asgjë.  Në  asnjë  moment  në  libër  nuk  ngulet  këmbë  që  poezia  
është  poezi  dhe  nuk  të  hyn  askund  nëse  nuk  lexon të  gjitha   poezitë  e  një  
autori. Kjo  duhet  t’i  theksohet , t’i  bëhet  e  qartë  nxënësve. Kjo  gjë  duhet  theksuar  
në  tekst : Që  kjo  poezi  është  krejt  pa  kuptim në  qoft ë  se  nuk  praktikohet  leximi  
i poezisë. E  njëjta  gjë  vlen  edhe  për  romanin . Nuk duhet  të  ketë  fragmente  
romani  në  tekst.   Duhet  patjetër  të  lexohet  romani  që  të  diskutohet  më  pas  për  
të.  Duhet  të  bëhet  një  paraqitje  e  përgjithshme  e  poetikës  së  romanit , autori  
i  tĳ   të  ketë  një  lloj  vlerësimi ,ose  mund  të  ketë  një  paraqitje  konjukturale  të  
veprës  në  një  kontekst  më  të  gjerë.   ( Nëse  merr  një  pjesë  asaj  duhet  t’i  bësh  një   
ezaurim  interpretues  stilistikor që  të  ketë  kuptim  pse  ajo  pjesë  është  atje , por  në  
asnjë  mënyrë   të  futësh  një  fragment  romani  në  tekst  dhe  t’i  bësh  interpretim  
si  një  teks  poetik  apo  një  tregim. Specifi ka   e  romanit  ёshtё  krejt  e  ndryshme  
nga  ajo  e  poezisё , apo  e  tregimit . Nuk  mund  tё  pёrdoren  tё  njёjtat  instrumenta   
pёr  tё  bёrё  interpretimin  dhe  analizёn  e  tyre.  Dimë  që  poezia  dhe  tregimi  janë  
ndryshe nga  romani  janë  të  mbyllura.)  Pra  duhet  patjetër  që  mënyra  e  paraqitjes  
sё  pjesёs  letrare  ta  çojë  nxënësin   te  libri.  Duhet  sugjeruar  leximi  i  librit  nё  atë  
mënyrë  që  të  bëhet  e  qartë  se  leximi  është  i  domosdoshёm,  se  pa  lexuar  librin  
nuk  bën  dot ,  nuk  mund   në  asnjë  mënyrë  të  kuptosh  veprёn  letrare .  Letërsia   
është  letërsi  se  ekziston  si  letërsi ,  nuk  ka  sens  që  ajo  të  ofrohet  me  copëza . 
Kjo  ndodh  nё  tekstet  e  lёndёs .  Letёrsia  i  ofrohet  me  copёza. Punohet  me  njё  
fragment  tё  romanit  , pa  u  lexuar  romani  nga  nxёnёsit. Punohet  me  njё  poezi  
tё  njё  poeti  tё  caktuar , pa  u ushtruar  me  poezitё  e  tjera  tё  po  tё  njёjtit  autor. 
Punohet  me  fragmente  tё  dramёs  pa  u  lexuar  drama. Kёshtu  nxёnёsi  nuk  ka  
mundёsi  tё  krĳ ojё  ide  tё  qartё  pёr  veprёn  letrare  qё  po  trajton ,  duke  qenё  se  
po  njeh  njё  ”copёz” prej  saj  dhe  jo  tё  tёrё. Nёse  lexohet  nga  nxёnёsi  vepra  e  
plotё   kjo  do  të  bëjë  dallimin  midis  tekstit  dhe  letërsisë .  Teksti  duhet  të  ngulë  
këmbë  që  unë  jam  tekst  nuk  jam  letërsia. Mësuesi  duhet  ta  çojë  nxënësin  të  
teksti , si  tekst   estetik. 
Kjo  nuk  ndodh  nё  tekstet  e  lёndёs, me  rubrikat  , apo  skedat  e  aparatit  
pedagogjik.  Edhe  sikur  nxënësi   të  përvetësojë  të  gjitha  sa  thuhen  aty ( ky  
pretendohet  se  është  maksimumi)  atĳ   nuk  i  jepet  asnjë  referencë  se  çfarë  do  
të  thotë  që  t’i  lidhë  me  njëra – tjetrën  , t’i  përvetësojë  , të  punojë  me  to  dhe  
të  arrĳ ë  fusë  brenda  një  skeme  të  përgjithshme  të  teorisë  apo  njohurisë  , 
mënyrës  së  të  kuptuarit  të  letërsisë. Konceptet  jepen  si  të  vetëmjaft ueshme . 
Jepen  duke  u  trajtuar  si  pjesë  e  aparatit  pedagogjik.  Dhënia  e  këtyre  koncepteve 
me  supozimin  që  kaq  është  e  mjaft ueshme , ndërkohë  që  ato  janë  joqartësuese   
shtojnë  konfuzionin. Konfuzioni  i  krĳ uar  nuk  i jep   mundёsi   nxënësit  qё    të  
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kuptojë  se  ç’është  letërsia . Prandaj  si  përfundin  tekstet  shkollore  të  lëndës  
së  letërsisë duhet  bëjnë  pikërisht  këtë. T`i  japin  mundësi  nxënësit  të  kuptojë  
realisht  se  çështë  letërsia.
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Abstrakt

Shfaqja e tri gjinive të mëdha të lirikës, epikës, dramatikës, që në antikitet e deri më sot në 
periudhën moderne e postmoderne të letërsisë, ka pasur ndarje dhe përcaktime të ndryshme. 
Shohim një ngjizje të ndërmjetmes, të pikëtakimeve siç është edhe proza poetike, si zhanër 
i këndshëm në lëvrim nga autorët modernë të letërsisë shqipe. Ajo është parë si një çlirim 
shpirtëror i ndjesive të cilat nuk përjetohen ndarazi nga ndodhia, ndërmjetësim midis lirikes, 
epikes e dramatikes, e cila vjen nga evoluimi i zhanreve deri te  ndërteksti, me shprehje  
fi gurative të skajshme të gjuhës. Është një lloj metamorfoze e bashkëjetese gjinish e cila të 
bën për vete, nën emërtimin  prozë poetike nga një pozicion i veçantë i krĳ imit të letërsisë si 
kodifi kim i diskurseve. Diskursi duke theksuar natyrën iniciale transfi guruese, tematike të rrafshit 
hipotetik të përmbajtjes sugjeron këto kategorizime tematike të veprave të artit të përft uara që në 
origjinë, si rubrika agregate kanë mënyrë të njëjtë të qeni ( Zekthi, ,  2015,  223).
Këtu do të shohim ballafaqimin e këtyre ideve dhe njëkohësisht refl ektimin e këtyre teorive 
ndaj letërsisë. Në anën tjetër, duke qenë grupime empirike - disa zhanre kanë dominuar 
në një periudhë të caktuar letrare, janë zbehur në tjetrën, janë zëvendësuar me të tjera etj. 
Historikisht edhe poetikat e sistemimit të letërsisë, kanë promovuar disa zhanre të caktuara, 
ndërsa kanë injoruar disa zhanre të tjera. Kështu, nga parimet e klasifi kimit, tekstet poetike 
kanë kaluar nga një zhanër në tjetrin. Na duhet të arsyetojmë kufi jtë e paqëndrueshëm të 
zhanrit, për të theksuar, së fundmi, njëkohësisht, edhe sensibilitetin e dallueshëm të prozës 
poetike, me të cilën do të trajtojmë. 
Do të përqëndrohemi veçanërisht te pozita e prozës poetike përballë zhanreve të tjera, duke 
u ndalur në elementet strukturale dhe kompozicionale të saj.  Për të refl ektuar për teoritë e 
zhanreve si dhe për të analizuar formën e prozës poetike, kërkohet te autorë dhe vepra që 
merren me teoritë e zhanrit, teoritë e narracionit, si dhe, në veçanti, me elementet dalluese të 
poezisë. 

Fjalë kyçe : Teori,  Zhanre, Ndarje, Klasifi kim.

Hyrje

Shfaqja e tri gjinive të mëdha të lirikës, epikës, dramatikës, që në antikitet e deri më sot 
në periudhën moderne e postmoderne të letërsisë, ka pasur ndarje dhe përcaktime të 
ndryshme. Shohim një ngjizje të ndërmjetmes, të pikëtakimeve siç është edhe proza 
poetike, si zhanër i këndshëm në lëvrim nga autorët modernë të letërsisë shqipe.
Termi zhanër është relativisht i vonshëm në diskursin kritik dhe rrjedh nga gjuha 
frënge, për të treguar 'llojin' ose 'klasën'. Burimin e ka në latinishte, ndërkaq, nga 
konteksti, i referohet klasës, gjinisë, llojit, tipit, species etj. Në letërsi, zhanri kryesisht 
konsiderohet si klasë e teksteve me veçori të përbashkëta . Estetika klasike ka treguar 
prirje për përkufi zim të saktë (të ngushtë) të zhanreve, duke u bazuar pikërisht në 
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veçantitë e përbashkëta, ndërsa që pastërtitë zhanrore i ka ngritur në vlera.
Për të dalë, hap pas hapi, te ideja për prozën poetike, që është objekt i interesimit 
tonë, na duhet të japim një vështrim për idenë, transformimin, si dhe konceptin 
për zhanret sipas fazave të evoluimit dhe mendimit për to dhe na mundëson që të 
vëzhgojmë problemin në burimin e saj, për të përcjellë lidhjet që proza poetike merr 
dhe jep gjatë këtĳ  zhvillimi historik të zhanreve dhe për zhanret.
Cvetan Todorov në tekstin e tĳ  “Origjina e zhanreve”, thotë se zhanri, pavarësisht 
se a është letrar apo jo, nuk është asgjë më shumë se sa kodifi kim i diskurseve duke 
kuptuar, formën, konventat, metrikën, fi gurat dominante, tiparet dalluese, shfaqjen 
fonologjike, elementet tematikë, narracionin etj. Pra, çdo element i diskursit, sipas 
Todorovit, mund të bëhet i detyrueshëm dhe duke folur gjithnjë për zhanret, 
për origjinën, origjinalitetin dhe pleksjen mes tyre, thekson se një mundësi është 
që poezia lirike, poezia epike e kështu me radhë të hyjnë në radhën e kategorive 
universale dhe kështu t’i përkasin diskursit, në të njëjtën kohë mund të jenë verbale, 
pragmatike dhe semantike), por tashmë ato bëhen pjesë e poetikës në përgjithësi, e jo 
(në mënyrë specifi ke) e teorisë së zhanreve; ato kategorizojnë modelet e mundshme 
të diskursit në përgjithësi, e jo modelet reale në diskurset e veçanta (Dado, 2006, 84).
Këtu Todorov thjeshton idenë e tĳ , nisur nga teoritë, të cilat i përcaktojnë zhanret, si 
kategori abstrakte. Merret me diskursin, dhe jo me kategoritë empirike e historike të 
zhanreve. Këto terma, (zhanri/zhanret/subzhanret etj.), sipas Todorovit, do të mund 
të përdoreshin duke pasur parasysh edhe fenomenin historik, sipas të cilit, p.sh. 
epike është ajo që Homeri e mishëron në Iliadë (Todorov,2000 , 315).
Teoria e zhanreve thuhet se funksionon në bazë të parimit të prejardhjes: ajo e 
klasifi kon letërsinë dhe historinë e letërsisë, jo sipas kohës e vendit (periudhës apo 
gjuhës kombëtare), por sipas tipeve letrare të organizimit ose strukturës. 
Mund të themi me saktësi se zhanret e caktuara kanë dominuar në periudha të 
caktuara letrare. Kështu, pasi zhanret nuk janë ideale (teorike), ato janë transformuar 
dhe evoluar me kalimin e kohës. Kjo ka ndodhur edhe me tri gjinitë themelore të 
letërsisë: lirikën, epikën që është transformuar tërësisht pas një procesi të gjatë 
letrar, duke lindur romanin; tragjedia antike si e tillë nuk shkruhet më; dhe më tej 
dramatikën. Proza e shkurtër, proza poetike, dhe shumë forma të reja letrare kanë 
lindur duke u bërë pjesë e kompleksitetit të letërsisë (Dado, 2006, 82).
Por, si ka lindur një zhanër i ri? Todorovi thotë se zhanri i ri është transformim i 
një zhanri ose i disa zhanreve të mëparshme, duke theksuar se një gjë e tillë bëhet e 
mundur përmes inversionit, zhvendosjeve, kombinimeve. 
Mirëpo lindja e zhanreve të reja ka ndikuar në balancën poetike. Mihal Bahtini, teksa 
fl et për romanin në esenë e tĳ  ‘Epi dhe romani’, thotë: “Kur lindi, ai (romani) nuk 
mundi të bëhet thjesht zhanër mes zhanreve dhe të krĳ oje raporte të veta me to sipas parimeve 
të ekzistimit të qetë, paralel dhe harmonik. Me pjesëmarrjen e romanit, të gjitha zhanret nisin 
të jetojnë ndryshe”. E mira e gjithë kësaj është se letërsia funksionon si e tillë - si tërësi 
zhanresh, shton Bahtini, duke theksuar se të gjitha zhanret, deri diku, e plotësojnë 
njëri-tjetrin, duke paraqitur një tërësi organike të rangut të lartë” .
Mirëpo, edhe pse një zhanër mund të ketë dominuar në një kohë, brenda një letërsie 
të caktuar (shqipe, p.sh.), kjo nuk do të thotë se në përballje me zhanret e tjera ai 
mund të ketë qënë i lartësuar. Ta zëmë nuk mund të themi se poezia në letërsinë 
shqipe është me e vlefshme ngase ka një traditë më të gjatë shkrimi, dhe për një 
kohë ka mbajtur edhe primatin, si formë e të shkruarit. Ose, fakti se lirika - nga 
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estetika klasike, është konsideruar si joreprezentative, nuk e ka zbehur fuqinë e saj. 
Formalizmi ose Kritika e re Amerikane konsideruan se te lirika sensibiliteti ndjehet 
në formën e tĳ  më të kulluar. Pra, nuk mund të fl itet për hierarki zhanresh, por 
vetëm për zhanre që kanë dominim më të gjerë kulturor, në një kohë apo periudhë të 
caktuar, përkundër tendencës për hierarkizim.
Krahas lindjes se zhanreve të reja në mënyrë dialektike, zbehet edhe ndikimi i të 
mëparshmeve. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se zhanret nuk ekzistojnë, thotë Todorovi, 
duke shtuar se zhanret e së kaluarës veçse zëvendësohen. 
Çdo epokë e ka sistemin e vet të zhanreve, duke u arsyetuar kjo me faktin, se zhanret 
qëndrojnë në relacion me ideologjinë dominante. “Shoqëria zgjedh dhe kodifi kon aktet të 
cilat korrespondojnë më së afërmi me ideologjinë e saj, pra kjo është se pse shfaqet ekzistenca e 
zhanreve të ndryshme në një shoqëri, ndërsa mungesa e tyre, në një shoqëri tjetër ”,
 thotë Todorovi (Todorov, 2000 , 313).
Kështu zhanret kanë funksionuar në raport marrje-e-dhënie. Dhe, pavarësisht prej 
faktit se zhanri shihet si etiketë e një grupi tekstesh me karakteristika të ngjashme, 
kufi jtë nuk janë aq të pathyeshëm saqë një tekst letrar besnikërisht të mund të 
kategorizohet brenda një zhanri dhe të mos ekzistojë dilema se, shikuar nga ndonjë 
spektër tjetër, teksti mund të kalojë kufi jtë e një zhanri dhe të përvidhet padukshëm 
edhe brenda zhanrit fqinj. Këtë e ka vërtetuar mendimi teorik mbi zhanret, që ka 
evoluar me ide, perceptime, nocione dhe zhvillime  të reja.
Që në antikitet, poetikat e Aristotelit,  ato të cilat ne i konceptojmë si zhanre,Platoni i 
quajti mënyra. Klasifi kimi i tĳ  ka të bëjë me mënyrën e reprezentimit të ngjarjeve. Ai 
dalloi tri mënyra të të shkruarit: mënyrën e pastër narrative, e cila ka vetëm rrefi m, 
pa dialog. Te kjo mënyrë rrëfen narratori, ndërsa si formë përfaqësuese cilësohet 
ditirambi. Mënyra e pastër mimetike, sipas Platonit ka dialog, fl asin personazhet, 
përfaqesohet nga tragjedia e komedia dhe mënyra e përzier te e cila ka edhe rrëfi m, 
edhe dialog, edhe narrator, edhe personazhe dhe përfaqësohet nga epopeja dhe epi. 
Poetika e Aristotelit e ka klasifi kuar letërsinë sipas mjeteve, mënyrës dhe objekteve 
të imitimit. Ai ndarjen e letërsisë e redukton në dy mënyra - mimetike dhe narrative. 
Te mënyra mimetike sipas tĳ  hyjnë tragjedia dhe komedia, ndërsa mënyra narrative 
përfaqësohet me epopenë. 
Gerard Genett e, në tekstin e tĳ  teorik “Hyrje në arkitekst”, tek analizon sistemin poetik 
të Aristotelit, thekson ndër të tjerash se te Aristoteli dramatikja e lartë përcakton 
tragjedinë, narrativja e lartë - epopenë; dramatikës së ulët i korrespondon komedia 
ndërsa narrativës së ulët një gjini edhe me pak e përcaktuar, të cilën Aristoteli nuk 
e emërton, e që e ilustron herë me “parodinë”. Ai deklaron shprehimisht se për 
komedinë është ajo që Iliada e Odiseja janë për tragjedinë. Kështu Genett e plotëson 
katrorin e zbrazët të sistemit poetik aristotelian, duke vendosur parodinë përballë 
epopesë, për të përfaqësuar njëra narrativën e lartë dhe tjetra narrativën e ulët. 
Sistemi i Aristotelit mund të vërehet më qartë në tabelë, ku parodia e vënë nga 
Genett e mbush katrorin e mbetur bosh nga Aristoteli.  
OBJEKTI/ MENYRA Dramatikja Narrativja
I  LARTE                Tragjedia Epopeja
I ULËT                          Komedia Parodia
Ngjashmëritë strukturore krĳ ojnë zhanret, rregulla të qarta zhanrore. Tradita latine 
e sistemimit të letërsisë, ndërkaq fi llon me Kuintilianin, që dallonte 7 gjini letrare: 
epopenë, tragjedinë, komedinë, elegjinë, jambin, satirën dhe poemën lirike, dhe me 
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Diomedin, i cili përmendte gjinitë letrare. 
Sistemin e klasifi kimit e kishte të ngjashëm me Platonin, duke ua ndërruar vetëm 
vendin, ndërkaq mënyrat e Platonit i quan gjini. Përkufi zimet e tĳ  janë: Genus 
imitativum (mimesis) - drama, Genus ennarrativum (narrative) - format sentenciale, 
tekstet didaktike, Genus commune (mikste) - lirika.
Artet poetike të shek. XVI, mohojnë gjithë sistemin dhe kënaqen duke radhitur llojet 
, thotë Genett e. Peletie dy Mans, Vokelen de La Fresne, Filip Sidney etj, që të gjithë 
numerojnë lloje pa ndonjë sistem teorik. Në traditën e mëvonshme neoklasike ka 
dominuar mendimi pro-aristotelian, ndërsa Nikolla Bualo, dallohet për sistemimin 
e zhanreve. Si ide është më afër Aristotelit, kurse si formë më afër Horacit. Ai fl et 
për gjini të mëdha letrare (tragjedia, epopeja dhe komedia) dhe gjini të tjera (idila, 
elegjia, oda, soneti, epigrami, rondoja, madrigali, balada, satira, vodvilli, shanso. 
Edhe Rapeni, i përket kësaj periudhe. Ai shquhet nga paraardhësit, në lidhje me  
përsosmërinë e ka pasur si kriter përcaktues, duke i quajtur si poemë të përsosur 
- epopenë, tragjedinë dhe komedinë, ndërkaq si poemë të papërsosur - sonetin, 
epigramin etj. Mund të vërehet edhe nga dy shembujt e lartpërmendur, që edhe 
emrat më të spikatur të traditës klasike të studimit të letërsisë, krahas edhe të tjerëve 
që nuk i kemi përmendur.
August Shlegeli argumenton ekzistencën e tri gjinive letrare me grupe argumentesh 
psikologjike, ekzistenciale dhe historike; Fridrih Shlegeli, gjinitë letrare i quajti forma. 
Ai dalloi format lirike, sipas të cilit këto të gjitha janë forma letrare subjektive, format 
dramatike - të gjitha format letrare objektive, format epike - subjektive dhe objektive. 
Hegeli kthehet te skema e Shlegelit, ndërsa dallohet si autori i tri gjinive të sotme. 
Edhe për të, kriteret e ndarjes ishin ato psikologjike, ekzistenciale dhe historike, 
ndërsa dallon poezinë epike, lirike dhe dramatike. Për poezinë epike thotë se është 
shprehja e parë e vetëdĳ es naive të një populli, duke e theksuar se është gjinia më e 
vjetër dhe është shprehje e kolektives. 
Poezia lirike, sipas tĳ , e veçon unin individual prej kolektives, duke theksuar se 
ndahet nga çdo gjë substanciale e kombit, ndërsa poezia dramatike është gjini më 
e lartë ngase ka shprehje kolektive, por edhe shprehje individuale. Pra, sipas tĳ , 
bashkohen dy të parat (poezia lirike dhe epike) për të formuar një totalitet të ri, që 
përfshin një zhvillim objektiv dhe ngjarje të brendësisë individuale”. Dallasi dhe 
Jakobsoni duke bërë një ndarje të tyre zhanrorë konsiderojnë se veta e parë njëjës 
është e lirikes, e dyta - e epikës, ndërsa veta e tretë - e dramatikes.
Me zhanret janë marrë edhe përfaqësues të shkollave të dĳ eve teorike të letërsisë, 
si: formalistët, strukturalistët, postrukturalistët, studiuesit që përfaqësonin Kritikën 
e re amerikane, etj., duke dhënë kontributin e tyre për zhanrin, nga kontekste të 
ndryshme kërkimi. Kështu Boris Tomashevsky këmbëngul se nuk ka klasifi kim të 
fortë logjik të zhanreve. 
Steve Neale, i cili, nisur nga natyra dinamike e zhanreve letrare në proceset letrare, 
thotë se edhe përkufi zimet e zhanrit janë historikisht relative, duke i konsideruar 
historikisht të veçanta. Por, nëse nuk ka kufi j të qëndrueshem mes zhanreve, e nëse 
ekzistojnë edhe në një moment të caktuar kohor, atëherë nuk mund të fl itet për 
zhanër të pastër teorik- ideal dhe as për qëndrueshmëri të zhanrit si kategori teorike. 
Kjo lejon edhe shfaqjen e nën-zhanreve, që marrin e japin nga zhanret ekzistuese, 
duke formuar veçantinë dhe sensibilitetin e tyre (siç është proza poetike). 
Benedeto Kroçe hyn në grupin e teoricienëve skeptikë për qëndrueshmërinë e zhanrit. 
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Ndër të tjera, duke folur për këtë problematikë, ai ka kërkuar madje që të hiqet dorë 
nga nocioni i zhanrit, duke u pozicionuar kundër çdo ndarjeje dhe klasifi kimi të 
veprave artistike në gjini dhe zhanre.  
Bahtini, në anën tjetër, vĳ on me idenë se të gjitha zhanret deri diku e plotësojnë njëra-
tjetrën dhe gjithë letërsia, si tërësi zhanresh, në masë të konsiderueshme paraqet një 
tërësi organike të rangut të lartë. Brenda kësaj tërësie ku çdokush jep e merr, Derrida 
ft on që të veçohen zhanret si të tilla. “Zhanret nuk janë për t’u përzier. Një zhanër është, 
një konceptim abstrakt dhe jo diçka që ekziston, si mënyrë empirike në botë” vë në dukje 
Jane Feuer.
Teoricienët fl asin për diskursin letrar dhe për veçoritë e diskursive, si elemente 
shumë të rëndësishme të një teksti. Teoritë e Diskursit, analizat e diskursit, dĳ a mbi 
diskurset, janë bërë pjesë dhe terma themelore gjatë studimit të një vepre letrare, 
ndërkaq që vetë diskursi konsiderohet si pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e 
strukturës së veprës. 
Zherar Genett e thotë se "diskursi letrar lind dhe shtjellohet në pajtim me strukturat, 
jashtë kornizave të strukturave ai nuk mund të dalë, vetëm ngaqë edhe sot i gjen ato 
në sferën e gjuhës dhe të shkrimit te tĳ  . Ndërkaq, Moris Blansho ka idenë, duke e 
zhdukjes së zhanreve, në të mirë të letërsisë, fi ksionit, librit. “E vetmja gjë me rëndësi 
është libri; libri ashtu siç është, larg nga zhanret, jashtë nga nënndarjet kategoriale - 
prozë, poezi, roman, dokument - në të cilat refuzon të banojë, duke mohuar fuqinë e 
themelimit dhe njëkohësisht edhe të përcaktimit të formës së saj. 
Libri më nuk i përket një zhanri: çdo libër buron nga vetë letërsia...”, thotë Blansho, 
dhe se zhanret janë shkrirë dhe janë larguar, ndërsa letërsia e ka shpallur vetveten se 
ka mbetur e vetme në pastërtinë misterioze të saj, të cilën e propagandon dhe se çdo 
krĳ im letrar kthen mbrapa, shumëfi shon dhe ndodh pastaj kthimi atje ku gjendet një 
esencë e letërsisë.
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Muzika dhe letersia

Adelina   Hamzaraj
Shkolla ‘Selam Musai’, Vlore

Kleina   Hamzaraj
Shkolla Jopublike ‘Nr.1’, Vlore

Hyrje

Muzika në  veprën letrare është pjesë e marrëdhënieve të  letërsisë me artet e tjera. 
Duke dashur që në shtjellimet tona të mëposhtme  të analizojmë marrëdhëniet  
ndërmjet “M&L”, qëllimi ynë nuk është të tregojmë vetëm ndikimet e ndërsjella që 
vĳ në si rezultat i frymëzimeve të përbashkëta. Ne synojmë formulën “M&L”  si një 
qelizë të art-sintezës, muzikën si pjesë të kulturës kombëtare, lëndën muzikore si 
element të artformimit, por edhe thjesht muzikën në kuptimin më të gjerë të fj alës.
 Veprat e artit duke qenë produkte të mendjes dhe shpirtit njerëzor, veç të tjerash 
kanë padyshim edhe një lidhje të veçantë të të dhënave natyrore të njeriut me to. 
Arkitektura, skulptura dhe artet vizive, meqë janë drejtpërsëdrejti në funksion të syrit 
njerëzor, paraqiten në përgjithësi si projektime të strukturës në hapësirë; ndërkohë 
që letërsia dhe muzika strukturohen në një formë më të dukshme për veshin sesa për 
çfarëdo organi tjetër duke u quajtur “..arte të të dëgjuemit”
Të klasifi kuara në grupimin e arteve kohore-kinetike, sot mes letërsisë dhe muzikës, 
shikohen ende pika të përbashkëta si përsa u përket marrëdhënieve të tyre me kohën, 
ashtu dhe  aspektit tingëllues, intonativo-fonetik të fj alës. “Ashtu si perceptojmë 
muzikën e ekzekutuar, ashtu perceptojmë në një mënyrë suksesive, proçesuale edhe 
tingujt e artikuluar të fj alës ose gërmat e saj''.
Megjithatë, të parat marrëdhënie të muzikës me letërsinë kanë qenë parë si të 
ndërsjella.Më vonë ato u shndëruan në dhjetra forma komunikimi, i cili realizohet 
në varësi të evolucionit që artet pësojnë në veten e tyre. Në Greqinë e lashtë, arti 
përfaqësohej nga një bashkësi tri elementëshe ku  “…poezi, muzikë dhe valle kanë 
qenë interpretuar nga aktorë-këngëtarë-valltarë të njëjtë, në amfi teatrot në natyrë”
Poeti Thespis ishte ai që gjatë periudhës së Olimpiadës së 61-të (536-532 përpara 
Krishtit), në festat që organizoheshin në Atikë me rastin e Dionizit të Madh, inicioi 
krĳ imin e marrëdhënive të trefi shta të arteve. Ai vuri përballë vallëtarëve, një burrë 
me fytyrë të pikturuar ( që ishte aktori i parë),  i cili mbante një dialog me udhëheqësin  
e korit: korifeun.
Alfred Uçi. “Estetika 2”, fq. 245. Tiranë 1989.
Naim Frashëri. “Vepra 5”,”Parëthënie” për këngën e parë të Iliadës, fq 117. Prishtinë 
1978.
Klasifi kimi i përbashkët i muzikës dhe letërsisë pasqyrohej edhe në prezencën e 
tyre në Olimp. “Apolloni ish dhe i par’ i Musavet, të cilatë ishin nëntë, e secila ish 
mnurronjës’ e një pune a mësonjëse”. Njëra prej nëntë muzave: Euterpa,  përfaqësonte  
“poezinë lirike dhe  muzikën”, ndërkaq,  një tjetër bĳ ë e Zeusit: muza Kaliopi,u sillte 
frymëzimin aedëve dhe rapsodëve  antikë përpara këngëtimit të epeve
Si epet e po ashtu edhe krĳ imet e hershme në tërësi, vinin prej të njëjtit burim, ku 
tragjeditë dhe komeditë përfaqësonin  të njëjtin  shtrat muziko-dramatik, të shkrira në 
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një spektakël të vetëm sinkretik.  “Komosi trenodik i Koeforeseve - vajtimi i alternuar 
midis aktorëve dhe personazhit kolektiv të përbërë nga kori - mund të merret si tipi 
i përkryer i atyre arkitekturave fi snike, poetike dhe muzikore, ku u shqua Eskili”.
Aristoteli, në ndarjen që u bënte  gjashtë elementëve te poezisë (mythosim, ethosi, 
dianoia, lexisi, opsisi dhe melosi), elementin e fundit (melosin), e cilësonte parametër 
analog me muzikën. “E konsideruar si strukturë verbale, letërsia paraqit një lexis 
(diksion) që kombinon dy elementët e tjera melosin dhe opsisin, që ka një lidhje të 
ngjashme me artet plastike”. Sër Thoma Akuini thoshte gjithmonë se muzika zinte 
vendin e parë midis shtatë arteve të bukura, dhe se ajo ishte më fi snikja e shkencave 
të qytetëruara etj, etj,.
Paralelet që mund të hiqen në kohën tonë ndërmjet muzikës dhe letërsisë apo muzikës 
e pikturës “..nuk mund të arrĳ në efektet”, e për më tepër të zëvendësojnë njëra tjetrën, 
pasi “..poezia me vlera të larta nuk priret drejt muzikës, kurse muzika më e madhe 
nuk ka nevojë për fj alë”. Megjithatë e pranishme ka qenë edhe ekzistenca e analogjive 
ndërmjet arteve (si p.sh. në disa simfoni të Bethovenit i mbiquajtur Eskili i ri, apo 
në operat e Vagnerit etj.), ku gjendet ngjashmëri konceptuale me tragjeditë greke. 
Kjo gjë ndodh edhe tek raportet letërsi-muzikë apo muzikë-letërsi, letërsi-pikturë, 
muzikë-pikturë, letërsi-....... e kështu me radhë, gjë që i bën  këto marrëdhënie sa 
prolifi ke  po aq  dhe të ndërlikuara.
Letërsia (proza dhe poezia) shkon drejt thellësisë  së parametrave, që marrin jetë nga 
goditje shpirtërore të padukshme, të ngjashme me ato muzikore. Poezia gjithashtu 
përparon brenda ligjësive të masës, dhe më shumë se me prozën ajo ngjan me 
muzikën sepse i bashkon një gjenezë e përbashkët e kërkimit të një impulsi psiqik 
joracional, jokartezian. 
Maurice Emmanuel.”Historia e gjuhës muzikore”. 1937. “Një përputhje e gjuhës 
së trefi shtë.” Shkrimtari i vërtetë është një ndërtues i cili njeh ose mund të njohë 
rrugën që kalon sa përmes vlerës së fj alëve, po aq edhe të masës dhe përpeshimit  të 
brendshëm, e ngjashme me krĳ imin e një shembulli nga realiteti. Këta mund të jenë 
faktorë që spjegojnë se pse shkrimtarët dhe kompozitorët gjatë gjithë kohëve kanë 
qenë të lidhur me njëri-tjetrin.
Në historinë e Shqipërisë, zhvillimi i arteve ka ndjekur vazhdimisht një parim 
kontrapunkti, i cili kupton zhvillime prodhuese jo për të gjitha artet.Njihen vite të 
arta për letërsi dhe pikturën, ashtu siç ka patur edhe vite krize e shekuj memecë-
joprodhuese, për muzikën shqiptare edhe anasjelltas.Një konstatim deri diku i kësaj 
natyre vihet re edhe në zhvillimin botëror të arteve.
Marrëdhëniet e “M&L” në terrenin tonë do ti vërejmë  në dy drejtime. Drejtimi i parë 
i shikon ato në folklorin gojor shqiptar, ndërsa i dyti në letërsi, duke fi lluar që nga 
letërsia e vjetër, e Rilindjes, në vĳ im në veprën e  krĳ uesve të shquar të fi llimit të shek 
XX  e deri në letërsinë e ditëve tona, përafërsisht katër shekuj. Disa nga dukuritë që 
shoqërojnë këto marrëdhënie,  si p.sh. “muzika” (muzikaliteti) që “prodhohet” nga 
përdorimi i materialit gjuhësor e letrar, nuk janë të reja  për letërsinë shqipe.
Një situatë më e drejtpërdrejtë e marrëdhënieve të muzikës me letërsinë konstatohet 
në historinë e muzikës shqiptare, e konkretisht në një pjesë të saj, që lidhet me 
zhvillimin e këngës patriotike në vitet e Rilindjes.Shkrimtarë si Asdreni, M.Grameno, 
Th.Mitko, V.Pasha etj.çuditërisht muzikojnë vetë poezitë e tyre, ndërkohë që edhe 
një pjesë e madhe e muzikës vokale të krĳ uar në këtë kohë u vu në shërbim të 
drejtpërdrejtë të përhapjes së gjuhës dhe letërsisë shqipe.
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Letërsia shqiptare e Romantizmit është quajtur për atë kohë  “..aktiviteti qëndror 
mendor i kombit”. R.Qosja.”Historia e Letërsisë Shqiptare,Romantizmi”, fq. 9, 
Prishtinë, 1984. F.Konica.”Vepra”, fq. 487, Tiranë, 1993.
Tani është e qartë se në llojin e tyre, shkrimtarët kanë luajtur një rol të rëndësishëm 
në gjallimin e konceptit mbi muzikën si pjesë e kulturës në përgjithësi dhe e asaj 
kombëtare në mënyrë të veçantë. Kuptohet që detyra e tyre nuk është e njëjtë me 
detyrën e profesionistit të muzikës, por thjesht një detyrim që mund të lindë nga 
shtrati i përbashkët i këtyre dy arteve, nga vetëdĳ a e njëjtë e trashëguar nga folk-
etnosi, si dhe nga veçoritë e konceptimit të muzikës nga ana e secilit prej tyre.
Rene Uellek, Ostin Uoren-“Historia e letërsisë”,fq 116. Tiranë, 1993.

Muzika dhe Letërsia

1. Rreth një kohëtoreje të muzikës shqiptare.
Trajtimi i temës lidhet me disa vështirësi që kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti me 
strukturimin e  “Kohëtores së Muzikës”. E para  është se muzika shqiptare paraqet 
vetvetiu një kompleksitet relativ analizimi; se deri më tani  është bërë përpjekje 
pjesërisht për një gjë të tillë (kjo, brenda atyre pak botimeve rreth muzikës shqiptare), 
dhe e treta syresh shfaqet atëhere kur trajtohet ajo si një hyrje për një lëndë tjetër. 
se do të krahasonim zhvillimet e muzikës shqiptare me ato të çfarëdo vendi tjetër 
evropian, gjëja e parë që konstatojmë është zhvillimi jolinear i saj. Ky jolinearitet 
konstatohet në dy drejtime:
-e para, si mungesë relative informacioni, të dhënash mbi etapat, veçoritë e tyre etj.
-e dyta, se brenda këtĳ  informacioni  ka një pavazhdimësi që buron jo vetëm prej tĳ , 
por dhe nga  vetë mungesa e faktit. Për pikën e parë punimet e specialitetit  kanë bërë 
ç’është e mundur që të zbardhin piketat dhe gurët kilometrikë të rrugës muzikore 
të përshkuar, pra në një farë mënyre kanë bërë që të fl asë “Koha memece” e kësaj 
muzike; ndërsa, për të dytën, është vetë historia që ka thënë fj alën e saj e që s’e kthen 
dot. Kushtet e veçanta historike të Shqipërisë ndikuan që dukuritë normale historike 
të muzikës në botë, ose të rrudheshin tek ne deri në një kufi  të pranueshëm, ose të 
rigjenin një interpretim vendas, të ngjashëm ose jo me origjinën. Kjo gjë vihet re edhe 
jashtë këtyre krahasimeve, p.sh.po të vjelësh opinionet e përgjithshme që jepen mbi 
historinë e shkuar të muzikës sonë,  por edhe nga krahasimi me vetë historinë shumë 
më të zhvilluar të arteve të tjera shqiptare si letërsia dhe piktura. Ndryshimi është 
i dukshëm.Pretendimi për të zbuluar veçori të zhvillimeve të muzikës shqiptare, 
nuk i bie ndesh specifi kave evropiane e botërore të zhvillimit të artit muzikor, 
përkundrazi i pasqyron ato në një terren të veçantë, në kufi rin e një mase të caktuar, 
me pretendimin për të qenë pjesë e të tërës në historinë e muzikës botërore. Së fundi, 
vetë shqyrtimi i “M&L” nuk do të ishte i plotë nëse, më përpara, nuk do të shihej se 
ç’ishte vetë muzika shqiptare deri në prag të shek. XX.

1.1 Muzika si një realitet i përjetuar.
Pavarësisht se datat më të rëndësishme të muzikës shqiptare janë të ngulitura kryesisht 
në shek. XX (kur formohet edhe “Muzika shqiptare në një kuadër evropian”, muzika 
në thelb duhet të konsiderohet si një realitet i dikurshëm i  përjetuar. Rëndom thuhet 
se muzika si një  gjuhë universale shfaqet tek popuj të ndryshëm, në mënyra të 
ndryshme, duke marrë formën e një arti muzikor të thjeshtë ose jo, linear ose jo, por 
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që merret vesh nga të gjithë. 
Në Iliri arti muzikor ishte në kufi rin e një gjuhe universale, nga e cila vështirë se 
identifi kohet diçka, si nga mungesat e dokumentave të drejtpërdrejta por edhe se 
“Arti qytetar i vendbanimeve ilire, si pasqyrim i një shoqërie me strukturë dinamike 
gjithnjë më të ndërlikuar, nuk paraqit shumë unitet stilistik…”, megjithëse njësia etnike 
kulturore-historike ekziston.                                                                                                                                                                                 
Prej antikitetit  deri në shek XV nuk mund të fl asim me siguri për muzikën tonë. 
Kjo është një nga periudhat më të errëta, jo vetëm  përsa u përket të dhënave mbi 
zhvillimet muzikore, por dhe më tej. Kuptohet që tisin e trashë të errësirës shekullore 
e çajnë aty këtu rreze drite, të cilat ndriçojnë veprën e muziktarëve tanë, ndër të cilët 
mund të veçojmë  emrat e Nikete Dardanit (shek. IV) dhe Jan Kukuzelit (shek. XII), 
që të dy prift ërinj, njëri katolik dhe tjetri ortodoks.
Muzika për një kohë shumë të gjatë, u lidh ngushtë me institucionet e kultit, 
shtëpinë e përbashkët prej nga morën rrugë edhe veprat e para të letërsisë sonë. 
Ajo shënoi gjatë kësaj bashkëjetese (shek. XV - fi llim i shek. XIX), si segmentin 
historik, po aq dhe veçorinë e zhvillimeve të saj të kësaj periudhe, kohë kur 
muzika e kultit mund të mendohet se ishte një konvencion mjaft  i ngushtë.                                                                                                                                         
Kjo gje sot duket disi e çuditshme, kur te fqinjet tanë historikë (p.sh.në Itali) 
u  themelua universiteti i parë në botë, e ku  lulëzonte arti e kultura, gjë që do ta 
dëshironim të dokumentuar në këto nivele edhe për kulturën tonë muzikore.
Zana Shuteriqi.“Muzika shqiptare e periudhave të rilindjes kombëtare dhë te 
pavarësisë” (Disertacion), Tiranë, 1986;  
Fatmir Hysi.“Rrjedhat popullore të muzikës shqiptare”, Tiranë, 1991;  
Mund të themi, se gjatë këtyre viteve, veçoria shqiptare e muzikës shfaqet kryesisht 
si “autoktoni” autorësh dhe jo veprash. Megjithëse të pakët, duket e pavend  
këmbëngulja për të parë ngushtësisht krĳ imtarinë e tyre, sepse ata kanë orientuar 
proçese e dukuri muzikore shumë të gjera, të drejtuarapërkah një kulturë tjetër, 
kulturës fetare në përgjithësi. Mendoj se po brenda kësaj lënde duhet kërkuar uji që 
ka rrjedhur nga burimi ynë për në shtratin e përbashkët të kësaj kulturë. 
Është një punë e vështirë të zbulohet, fj ala vjen, gjuha muzikorë kombëtare (është 
ende shpejt të fl itet për të), megjithëse në himnin “Te Deum” të Dardanit “…është 
vënë në dukje…nënshtresa e elementëve të traditës vendase”. Po ashtu tek disa 
pjesë muzikore të Kukuzelit janë vërejtur nga grekët mesjetarë “…mjaft  motive 
dhe elemente “barbare”…”.  Është e rëndësishme të theksohet se kjo krĳ imtari  
konsiderohet  në nivelin “Master piece”, e që ky kontribut i tyre është themelor në 
muzikën botërore.     Në shek. XIV-XVIII, informacionet që kemi për muzikën tonë 
përqëndrohen  edhe në veprimtarinë artistike-muzikore të disa muziktarëve jashtë 
vendit. Ndër ta, një vend të veçantë zë veprimtaria e muzikantëve instrumentistë  
Kolë Durrsaku, Filip Drishtaku, Pjetër Spani si dhe familjes së trumpetistëve L’Arta 
shumë të njohur në Raguzë gjatë shekujve XIV-XV, pa përmendur asnjë veprimtari 
krĳ uese të mirëfi lltë në atdhe, përveç asaj të Kristanth Manditit në vitin 1832, që 
lidhet me botimin e traktatit mbi  reformën më të fundit në muzikën bizantine. 
Prof. R.Sokoli përmend se në shek. XIX, kanë zhvilluar veprimtari krĳ uese jashtë 
vendit, kompozitorët[39] me origjinë shqiptare Vladimir Gjergj Kastrioti (1820-1890) 
dhe Harallamb Kristo Koçi në Rusi, Ismail Efendi Dedei (1778-1846) në Turqi, Luigj 
Albanesi (1821-1897) në Itali etj.                                                                                                                                                                                 
Në fund të shek.XIX fi llim i shek. XX, ndërkohë që kultura shqiptare në përgjithësi 
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konturohej si një kulturë  iluministe e romantike, muzika jonë paraqit situata 
komplekse përsa u përket alternativave muzikore. Së pari tentohet shkëputja nga 
muzika e kultit (“Skizmi”), që për më shumë se 15 shekuj kishte qenë drejtimi më 
kryesor i lëvrimit të muzikës.Jashtë autoritetit të muzikës kishtare prej disa vitesh 
ekzistonin predispozita për një tjetër muzikë; arsyet ishin morale dhe i përkisnin 
shpirtit të kohës, i cili ishte më shumë realist sesa mistik, më shumë polemizues 
sesa frymëzues; arsye që lidheshin me kulturën e  Rilindjes sonë kombëtare e në 
vazhdim, e cila vinte “… kombësinë mbi fenë, bashkimin kombëtar mbi ndarjet 
fetare e krahinore, arsimin kombëtar si dhe gjuhën e njesuar letrare mbi variantet 
dialektore” etj. 
R.Sokoli.”Vallet dhe muzika e të parëve tanë”, fq. 26, Tiranë, 1971 F.Hysit. Shiko në 
“Rrjedhat popullore të muzikës shqiptare”, fq 31, Tiranë, 1991.
Në këtë kohë edhe “…forcat demokratike të shoqërisë shqiptare janë të interesuara 
gjallërisht për një kulturë të zhvilluar e origjinale muzikore dhe, megjithëse të 
kushtëzuara nga prapambetja e përgjithshme ekonomike, intelektuale e shpirtërore, 
arrĳ në ta krĳ ojnë atë”.                                                                                                                                                                                    
Ky drejtim i ri i qëndroi paralel kulturës muzikore popullore (e cila ka pasur dhe 
ka jetën e saj në një terren artistik tjetër), krahas llojformimit më të ri të muzikës 
shqiptare të mesjetës së vonë, “muzikës së rëndomtë të qyteteve”, bashkëshoqëruese 
e urbanizimit të qyteteve tona. Këtu duhet pasur në vëmendje fakti që gjithë kultura 
shqiptare e Rilindjes u pozicionua në favor të çlirimit kombetar. Marshi “Bashkimi 
i Shqipërisë”, i shkruar për bandë nga Palok Kurti më 1880,kushtuar Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit, përfaqëson në muzikën shqiptare të qyteteve angazhimin e 
drejtpërdrejtë në jetën politike të vendit byunëpërmjet formave dhe konceptimeve 
të reja muzikore.
Nuk besoj se ka një rast tjetër të ngjashëm në gjithë historinë e muzikës botërore, si ai 
i “Bandës së Lirisë” në Korçë,  ku përveç veprimtarive koncertore, instrumentistët e 
saj kanë marrë pjesë me armë në betejat për çlirimin kombëtar, si në betejën e Orman 
Çifl igut, kundër osmanëve. Aty dhanë jetën  natën e 29-30 Korrikut  të  vitit 1911 
edhe muzikantët Kosta Kosturi, Odhise Pjasto dhe Tushi Krastafi llaku[46]. Kështu, 
pamvarësia kombëtare na gjeti vetëm me dy-tre fanfara nëpër qytetet kryesore e me 
ndonjë muziktar si Martin Gjoka e Thoma Nasi.

1.2   Skizmi muzikor
Në prag të shek.XX, muzika që kultivohej në Shqipëri ishte ende e lidhur me muzikën 
e kultit. Të vërtiturit në të njëjtën lëmë dhe rreth të njëjtit strumbullar krĳ onte për 
muzikën  sa një konvencion shumë të ngushtë, po aq edhe vështirësitë e ndërtimit  
të idiomës kombëtare të saj. Në Shqipëri, në vendin ku “Ungjilli i Muzikës s’ka 
qenë predikuar gjer më sot…”, “Skizmi” ishte njësoj i vështirë, si në pikëpamje të 
orientimit konceptual, të realizimit profesional dhe të mirëkuptimit shoqëror. Në 
një kontekst më të gjerë, kryerja e “skizmit” do të shënonte  në  zhvillimin historik 
të muzikës shqiptare një variacion të largët ( por të domosdoshëm), të atĳ  fenomeni 
që kishte ndodhur në muzikën evropiane në fi llim të shek. XVII.  Ky është momenti 
i daljes  së muzikës nga institucionet e kultit dhe formimi i “muzikës për të gjithë”, 
muzikë e një tipi dhe estetike të re. Kjo, në pikëpamje muzikore presupozon rregulla 
të përcaktuara, të cilat janë tashmë objekt i një tradite dhe padyshim i një edukimi 
serioz profesional. 
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F.Hysit. Shiko në “Rrjedhat popullore të muzikës shqiptare”, fq 31, Tiranë, 1991.
Shembulli evropian i shek. XVII, ishte po aq afër sa dhe larg. Në dhjetëvjeçarët e parë 
të shek.XX (kohë kur autoret tanë tentojnë “Skizmin”), në pikëpamje të evolucionit 
të proçesit muzikor e kompozicional, muzika evropiane e botërore i kishte përjetuar 
katër periudha të zhvillimit muzikor në shek. XVII-XIX (Paraklasiçizmi, Klasiçizmi, 
Romantizmi e Impresionizmi) dhe kishte hyrë në kërkimet e shprehjes atonale të 
gjuhës muzikore (shek. XX). Ishte kjo prapambetje relative kohore në proçesin e 
krĳ imtarisë muzikore shqiptare (që shoqërohej edhe me mungesat e tjera në pikëpamje 
të institucionalizimit të një jete muzikore dhe artistike koherente në Shqipëri), që  do 
të rëndonte misionin por dhe që do të shumëfi shonte njëkohësisht detyrimin  për 
kryerjen e “Skizmës”.                                                                                                                                                          
Siç kemi shpjeguar dhe më përpara, vështirësia e realizimit të “Skizmës” lidhej 
me disa pengesa, këto të natyrës profesionale apo edhe jashtartistike.Së pari duhet 
patur parasysh dhe situata e përgjithshme e Shqipërisë e atyre viteve, e cila nuk 
favorizonte një klimë zhvillimi për muzikën, dhe rastet janë të shumta. Parlamenti 
shqiptar nën presionin e klerit votoi për shpërndarjen e kolektivave artistike laike  
në qytetin e Korçës; banda “Vatra” megjithëse ishte aprovuar si “Bandë kombëtare 
e shtetit shqiptar” nga qeveria e Sulejman Delvinës, nuk u fut në buxhetin e shtetit 
shqiptar të vitit 1923; me vendim të qeverisë së Zogut më 11 Gusht 1933, mbyllet  
“….mbas një viti ekzistence Instituti Muzikor i Tiranës”; At Martin Gjoka, ndërkohë 
që kishte përfunduar korpusin e krĳ imtarisë muzikore, si rezultat mosmarrveshjeve 
me drejtuesit e tĳ  transferohet në vitin 1936 në fshatrat e Dukagjinit etj.
Si në një kundërthënie, po në këto vite, tenori i shquar me origjinë arbëreshe Giusepe 
Mauro interpretonte në Metropolitan Opera-Neë York dhe në Amsterdan Opera 
House,  Otellon e Xh. Verdit.                                                                                                                                                                                                   
I pari që e synoi shkëputjen ishte prift i katolik dhe kompozitori At Martin Gjoka. Së 
bashku me krĳ imtarinë muzikore të kompozitorit dhe prift it ortodoks Fan S.Noli,ata 
krĳ ojnë precedentin e muzikës sonë: shkëputjen nga muzika e kultit duke u nisur 
nga brenda saj, i pari nga pozitat e muzikës kulte të kishës perëndimore dhe Noli të 
asaj lindore. Të qënurit i pari në kryerjen e “skizmës”, lidhet direkt me kapërcimin e 
pengesës më madhore, asaj të të parit përtej vetes, gjë që kërkonte profesionalizëm 
dhe kapacitet të mendimit intelektual muzikor.
Kështu  krĳ imtaria muzikore e At Martinit, një lloj embleme me dy pamje paraqet, 
në këndvështrimin tonë, një nga fenomenet më interesante të muzikës shqiptare. I 
ndarë më dysh përsa i përket krĳ imtarisë (në krĳ imtari fetare dhe laike), i shkëputur 
nga shfaqjet sipërfaqësore dhe të pjesëshme të “muzikës së rëndomtë të qyteteve” 
të kësaj periudhe, Martin Gjoka  e fi lloi “skizmin” duke krĳ uar së pari  një proçes 
muzikor kompozicional të vërtetë, të ngjashëm me atë të kompozitorëve evropianë. 
Për vite të tëra, në muzikën shqiptare kishin munguar krĳ uesit me krĳ imtari dhe 
proçes të konsoliduar profesional.
Faik Konica. Vepra, fq.156, Tiranë, 1993.(Shënim i vitit 1922). Tani mund ta kuptojmë 
stilistikën e shumëllojshme të krĳ imtarisë së tĳ  muzikore, pasi duke mos pasur një 
traditë të vërtetë muzikore paraardhëse në fushën e kompozimit muzikor; duke 
pasur shumë shembuj për të ndjekur nga kultura muzikore laike botërore; duke 
qenë produkt i një realiteti dhe jetese të caktuar; duke ditur shĳ et e publikut dhe 
njohur realitetin muzikor shqiptar të atëhershëm; duke mbyllur një praktikë dhe 
duke fi lluar një proçes, në krĳ imtarinë e Martin Gjokës do të gjendej e trupëzuar 
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fi llesa e kompozicionit shqiptar si proçes historik, e bashkë me të, tiparet kryesore të 
etapave të krĳ imtarisë muzikore botërore brenda një jete të vetme.
Kjo veçori zë fi ll tek krĳ imtaria e At Martinit, në formën e një vepre që krĳ ohet 
duke djegur etapat paraardhëse, e një përvoje që vĳ on edhe tek autorë të tjerë të 
rëndësishëm të muzikës shqiptare të të qenurit i vetëm, i krĳ onte  komoditetin e 
rasteve të tilla, por dhe privime, të cilat  fi llonin që nga interpretimi i asaj muzike 
e deri tek sjellja e audiencës. Vetkuptohet që At Martini  do të ketë qenë përballur 
me vështirësi të paimagjinueshme, fj ala vjen për përzgjedhjen e gjuhës muzikore të 
veprave te tĳ .
Sot vërejmë fare mirë se “skizmi” gjendet edhe brenda  veprave fetare të tĳ , të cilat 
janë të frymëzuara drejtpërsëdrejti sa nga traditat e muzikës botërore aq edhe nga 
gjuha muzikore folklorike. Mbështetja e tĳ  në folklorin muzikor të Malësisë së Madhe, 
shërbeu si fi llesa e orientimit  kombëtar të muzikës kulte shqiptare të shek. XX, që 
e shihte folklorin si vlerë të traditës sonë muzikore por dhe të mendimit muzikor 
shkencor në përgjithësi.
“Skizmi” merr formën e tĳ  të dukshme edhe në veprimtarinë e tĳ  jashtë kompozimit.
Prirja për të krĳ uar ansamble e formacione të njohura botërisht për frymën e tyre laike, 
ishte një paralele e vendosur në kohën kur edhe interpretimi muzikor i krĳ imtarisë 
së re kërkonte një tjetër dimension.Prandaj, elitarizmi i një veprimi muzikor si ai i 
“skizmës” duhet konstatuar jo drejtpërsëdrejti në veprat që e realizuan atë, por edhe 
tek orientimi për të shkruar muzikë ndryshe.S’duhet harruar se At Martini është 
një pjesë e vĳ ueshmërisë historike të traditës së madhe kulturore të Shqipërisë së 
Veriut, me qendër në Shkodër. Me vite të tëra ndihmësat e kësaj linje të kulturës sonë 
bashkëjetuan (si në letërsi, fi lozofi , etj.), por pa arritur që në vitet e shkuar, dikush 
nga kjo aradhe të bënte në muzikë, atë që bëri Budi dhe Bogdani në letërsinë shqipe
Rasti i krĳ imtarisë muzikore të Fan.S.Nolit është sa i ndryshëm aq dhe i veçantë. Kjo 
për faktin se krĳ imtaria muzikore e tĳ  i përket një etape të mëvonshme (rreth viteve 
1938 e në vazhdim); se në këtë krĳ imtari muzikore të Nolit (si një kompozitor i dalë 
nga radhët e klerit të Kishës Lindore) gjejmë sa një pjesë të muzikës së re shqiptare, 
në përgjithësi,  ashtu dhe faktin që ajo është katalizator i “skizmit” nga ana tjetër.
Zana Shuteriqi: “Muzika shqiptare e periudhave të rilindjes kombëtare dhe të 
Pavarësisë”.   

Muzika dhe Letërsia

1. Muziko-letërsia e vjetër Shqipe
(“muzika e kishës katolike romake është për prift ërinjtë”)
Interesi ynë rreth “Muzikës në letërsinë e vjetër shqipe” paraqitet si një këndvështrim 
i ri në këtë fushë, që vetiu merr shkas nga bashkëjetesa, kompleksiteti dhe veçanësia 
e marrdhënieve të “M&L” në Shqipërinë e atyre viteve. Dhe jo vetëm kaq. Në 
paraqitjen e kësaj teme do të hedhim hipoteza nga më të ndryshmet për evidentimin 
e marrëdhënieve të “M&L”, pasi edhe zhvillimi i këtyre arteve tek ne si dhe lidhja 
mes tyre, në më të shumtën e rasteve kanë specifi kat e tyre, të pangjashme me ato 
të vendeve të tjera. Duke u marrë me vëzhgimin e marrëdhënieve “M&L” brenda 
tyre, do të përpiqemi ta shikojmë muzikën si një konvencion më të gjerë , si një lëndë 
përbërëse e natyrës shumënivelëshe të kësaj letërsie e të gjithë letërsisë shqiptare të 
mëpastajme.                                                                                                                                                                           
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Kur pak më lart folëm për zhvillime joprodhuese dhe të pabarabarta mes arteve në 
kohë të caktuara, kishim parasysh edhe një nga periudhat e zhvillimit intensiv të 
letërsisë shqiptare në krahasim me artet e tjerë. Kjo periudhë krĳ uese që specifi kohet 
si Letërsia e vjetër shqipe, përvĳ ohet dhe përfshin kohën ndërmjet shekujve XVI-
XIX, dhe shkon “..deri në vitet tridhjetë të shek XIX.  kur botohet “Milosao” i De 
Radës (1836)”, ose periudha  “…përpara lëvizjes së Rilindjes Kombëtare”. Brenda 
kësaj hapësire kohore që përshkon Letërsia e vjetër, vërehet se shek XVIII-të është në 
vetvete një shekull joproduktiv për vetë letërsinë, pasi kushtëzohet si nga numuri i 
pakët i veprave letrare ashtu dhe nga sasia e shkrimtarëve që e përjetuan aktivisht 
këtë kohë.
Zhan Pol Sartri, në esenë “Ç’është të shkruarit” konstaton se: “Nëse një shkrimtar i 
shekujve të shkuar shpreh mendimin e tĳ  mbi “profesionin” e vet, ne mund ta pyesim 
se a do mundej ta aplikonte atë tek artet e tjerë. Por sot duket se është elegante të 
“fl asësh pikturisht” në gjuhën e muzikantëve e të letrarëve, ose të “fl asësh letrarisht” 
në gjuhën e piktorëve sikur në bazë të ishte një art që shprehet në njërin apo tjetrin 
ligjërim, sipas thelbit spinozist që çdo cilësi refl ekton plotërinë e një mënyre”.
Fan.S.Noli. “Vepra 6”, “Kumtim për muzikën Luterane”, fq.599, Tiranë, 1996.
Ibrahim Rugova:”Vepra e Bogdanit”,fq. 29,Tiranë, 1990.
Na vjen mirë që tre B-të e mëdha të muzikës (Bahu, Bethoveni dhe Bramsi), kanë 
një analogji  edhe me “nyjen kryesore” të letërsisë së vjetër shqiptare, që rigrupon 
tre B-të. Aty janë të konturuara emrat e Barletit, Buzukut dhe Bogdanit, i pari me 
“..veprën e parë që njihet në letërsinë dhe në kulturën tonë”, i dyti me “..veprën 
e parë në gjuhën shqipe në përkthim” dhe i treti “..me veprën e parë origjinale 
në shqip”. Gjithashtu në kontekstin e citimit të mësipërm, në një vështrim të parë 
pothuajse e gjithë trashëgimia më e madhe në fushën e liturgjisë përpara veprave 
të para në gjuhën shqipe,  “..do të kenë qënë vepra fetare e lutje...” kjo pasi “Besimi 
moral e shpirtëror i popullit në kishën e krishterë, e ka detyruar atë të përvetësojë në 
mënyrë intensive shumë nga përbërësit e kultit e në këtë kuadër, edhe shumë nga 
format muzikore të tĳ ”.
Veç njoft imeve të Brokardit-Guillelmus Adae (rreth ekzistencës së librave në gjuhën 
shqipe në “Veri të Shqipërisë”,  një tjetër përkthim anonim i shek XIV-të është përsëri 
i lidhur me muziko-letërsinë fetare, “Ungjillin e Pashkëve”, por tani sipas ritit 
bizantin: “Në  rekto të fl etës, kemi një pjesë nga Matt heu XXVII, kap. 28, vargjet 62-
66(nr2); në verso, një këngë Pashkësh, muzike e tekst”, si dhe katekizmi i Matrengës 
i botuar më 1592. Sipas “Shënimeve Kronologjike”të N.Mystaqidhit, në manastirin e 
Shpërfytyrimit në Çatistë,  ka patur edhe një ungjill membrane të shek. VI.
Dokumentacion tjetër i pasur rreth dorëshkrimeve dhe kodikëve muzikore mesjetare 
gjendet në Arkivin e Shtetit, ndër to : Kodiku i Beratit nr. 3- shek. IX,  Kodiku i Vlorës 
nr. 7- shek. XI, Kodiku i Beratit nr. 8- shek. XI, Kodiku i Beratit nr.9- shek XI-XIII, 
Kodiku i Beratit nr.15-shek.XI-XII, Kodiku i Beratit nr. 16- shek. XIII, Kodiku i Beratit 
nr.21- viti 1181, Kodiku i Beratit nr.23- viti 1292, Kodiku i Beratit nr. 26- shek. XII-XIII, 
Kodiku i Beratit” nr. 89- shek. XIV, Kodiku i Përmetit nr. 81- shek. XIV, etj.
Gjeografi a e ekzistencës së teksteve muzikore të vjetra fetare të liturgjisë shtrihet dhe 
tek arbëreshët. Shumë interes për muzikologjinë paraqet studimi i këngëve fetare 
të quajtura “kalimere”, të cilat,  megjithëse të mbledhura relativisht vonë,  datohen 
nga studiuesit arbëreshë të para shekullit të XV-të. “Këto këndohen në kishë ose 
jashtë kishës, sipas disa melodive të vjetra”. Për ndalimin e këtyre këngëve nga 
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kisha katolike, e përgjithësisht të traditave muzikore-fetare të arbëreshëve fl et edhe 
Dekreti i Dom Kozmit
Rexhep Qosja.”Antologjia e Lirikës shqipe”, fq.7, Prishtinë, 1970.
I.Rugova”Vepra e Bogdanit”, fq. 31,Tiranë, 1990
Kjo letërsi që interpretohet në “ rrugë muzikore”, nuk ishte ballafaquar akoma me 
shoqërimin e këngës liturgjike nga instrumenti i harmoniumit. Në shekullin XIX-të 
në Evropë e pas saj edhe në Shqipëri u ndërtuan organot e korit, që konsiderohen  me 
një  rol  të kotë, absurd dhe të dëmshëm në shërbesë. Edhe kërkimet e deritanishme 
në fushën e pikturës murale dhe të ikonografi së shqiptare, në përgjithësi rezultojnë se 
“…gjithë ajo që është krĳ uar para pushtimit turk e që sot gjendet si muzikë e heshtur 
nëpër muret e kishave dhe të manastireve që nga shek XII, ka tipare themelore të stilit 
bizantin, por gjithashtu ka edhe veçori specifi ke të gërshetuara me një fond vendas, 
kombëtar”. Në mjaft  prej veprave të kësaj periudhe do të hasim edhe  “…shumë 
elemente etnografi ke, në përshkrime të dokeve e zakoneve të vendit…”.Më së fundi 
mendoj se studimi i kësaj dukurie (muzika në letërsinë e vjetër) mund  të ndihmojë: 
në ndriçimin e situatës muzikore në Shqipërinë e atyre viteve dhe përqasjen e saj me 
realitetet në muzikën evropiane;  në vënien në pah të konceptimeve muzikore  në 
letërsinë shqiptare të kësaj periudhe; në vlerësimin e veçorive të proçesit muzikor në 
një rrugë tjetër; që të mos të bëhet një klasifi kim vetëm letrar i krĳ imtarisë së vjetër 
shqipe. 

1.1 Burimi muzikor në veprën e Buzukut
( “Laudabo nomen dei cum cantico et magnifi cabo eum in laude”)
Ndryshimi më i rëndësishëm në botën e arteve, në fi llim të shek XVI-të ishte i lidhur 
me fi toren e humanizmit, kjo e shoqëruar edhe me një rivlerësim të antikitetit. 
Libri i lutjeve të Buzukut është i vitit 1555, më 1618 është Pjetër Budi, më tej më 
1635 Frang Bardhi e akoma më tej, më 1685, vjen Pjetër Bogdani. Në kohën kur u 
shkrua “Meshari”, në Evropë kishte nisur kundërreformimi i drejtuar nga doktrina 
e Luterit. Megjithatë “..kisha universale e Romës (kjo për viset e vegjël-shënimi ynë), 
nuk pa ndonjë rrezik për vete të saj që fj ala e Zotit të thuhej në këto vende në gjuhën 
kombëtare të secilit vend". Në shek XV-të, kjo lëvizje fetare imponoi reformë në 
kishën protestante, e cila synoi të kënduarin e koralit Gregorian në gjuhën vëndase 
gjermane që deri më atëhere këndohej latinisht (“…përdorimi i një gjuhe nacionale 
brenda në liturgjinë e kishës katolike nuk është një punë e zakonëshme”); e që gjuha 
të shqiptohej qartë si një “monodi silabike”.
Shyqyri Nimani. “Shqyrtime  artistike”,fq. 65, Prishtinë, 1990.
Mark Krasniqi. “Gjurmë e Gjurmime”, fq.61, Tiranë, 1982.
Në kontekstin tonë, të kënduarit në gjuhën kombëtare në liturgjinë katolike është 
një dukuri që nuk lidhet drejtpërsëdrejti me shek XV dhe me reformën e Luterit. Në 
shek. IV, iliri Jeronim Euzebi në një letër dërguar Sabinian Xhakonit “...pat dëshmuar 
të drejtën e përkthimit të fj alës së shenjtë në gjuhët kombëtare” duke i shkruar: “E 
gjithë kisha për ofi cet e natës kumbonte nga emri i Krishtit dhe në gjuhë kombesh të 
ndryshme  një shpirt i vetëm këndonte së toku lavdet hyjnore”. Është e kuptueshme, 
që idiomat e gjuhëve kombëtare do të sillnin të parat në Mesjetë copëtimin e unitetit 
mbarëeuropian të kulturës fetare. Siç u pa edhe më pas, me lindjen e operas së parë 
(fundi shek XVI, Peri dhe Kaçini).lindi premisa edhe për shkëputjen e muzikës  nga  
tërheqja drejt muzikës së kultit, si prirje për ndërtimin e një “muzike për të gjithë”.
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Vepra (Meshari-shënimi ynë) në pikëpamje të arkitekstit na paraqitet si “… bashkimi 
i një meshari me elementet e një horologu e pjesët e një katekizmi e të një rituali,…”. Ky 
ndërtim shumëelementesh, ky model sinteze nuk është i rastësishëm, por duhet parë 
i lidhur me shumë faktorë, si ato historike, gjeografi ke e fetare. Shqipëria ndërmjet 
Perëndimit e Lindjes, “Bota romake-katolike dhe bota bizantine kryqëzohen këtu 
edhe në fushën letrare, here duke ngadhnjyer njëra mbi tjetrën, herë duke jetuar të 
dyja njëkohësisht dhe paralel ...; por më shumë duke u shkrirë në një njësi bashkë 
me lëndën anëse të vendit”.Është i dukshëm  fakti që “Meshari” përfaqëson një 
vepër të mirëfi lltë të liturgjisë fetare, por kjo vetëm në makrotipologjinë e llojit. Të 
paktën çka njohim deri më sot, nuk mund të konsiderohet edhe si varianti muziko-
letrar i “Mesharit”, pasi në të mungon tërësisht transkiptimi muzikor.Këtu hapim 
një parantezë përsa u përket këtyre të dhënave. Vëmë re se përgjithësisht i gjithë 
dokumentacioni që lidhet me traditën bizantine, vjen i bashkëshoqëruar  me 
notacionin muzikor përkatës. Pjesa tjetër që lidhet me kishën katolike, kryesisht 
paraqitet si tekst letrar, i zhveshur nga konteksti përkatës muzikor ndërkohë që edhe 
këtu duhet të kishim bashkëjetesë vertikale të varg-melodisë.
Ky konstatim na kujton  praktikën që u ndoq në mbledhjen e vargut folklorik disa 
shekuj më vonë, i cili mblidhej vetëm si varg letrar. Siç konstatohet me të drejtë “..ai 
(vargu-shënimi im) e zbulon veten vetëm në këngë e sipër: atje duket struktura e tĳ  
e vërtetë….”.  Tanimë dihet, se në Antikitet dhe më pas në  Mesjetë, gjuha verbale 
ia diktoi vlerat e saj gjuhës tingëllore, duke bërë që fj alët të orientojnë ritmikën 
muzikore dhe muzikën në përgjithësi.
Eqrem Çabej, “Meshari”, Hyrja., fq. 25.
Eqrem Çabej, “Meshari”, Hyrja, Tiranë, 1968.
Pikëpyetjet rreth mungesës  së këtĳ  teksti muzikor  janë të shumta, e si të tilla ato 
mund të vështrohen nga kënde të ndryshme shikimi. Fillimisht, mungesa e tekstit 
muzikor tek “Meshari” mund të ketë lidhje sa me detyrimin  “gjuhë” letrare 
kombëtare, e motivuar si “gjuha para tingullit”, aq dhe me përparësinë e fj alës si 
një gjë absolutisht të rëndësishme në këtë literaturë. Që tek Ungjilli i Shën Gjonit, 
(në hyrjen e tĳ ), ishte ligjëruar: Në fi llim ishte FJALA.  Kjo gjë pasqyrohej edhe në 
gjuhën e shkruar ku “ … vetë shkrimi ishte Fjala”.Pikërisht në këtë moment “…në 
këtë kalim letërsia ndërsa fi tonte një hapësirë të re, diçka humbiste pa dyshim”.
Ndër ato që humbiste ishte dhe përjëtimi individual i muzikës tek shkrimtari 
(“muzika fi llon atje ku soset fj ala”), pasi “Meshari” në pjesën e tĳ  më të madhe ka 
qenë  kënduar prej tĳ  rrafshet apo drejt, në një mënyrë apo në një tjetër, me ose pa 
veçori vendase, i shtrembëruar muzikalisht ose jo. Mund të mendohet se  stilistika 
e shumëfi shtë e strukturës së “Mesharit”, si bashkim i një tradite që kryesisht vinte  
nga modelet italiane e sllave së bashku me ndikimet e provuara greke  (tradita 
katolike+bizantine), do ta ketë përballur Buzukun me një vështirësi të madhe.Kjo 
vështirësi qëndron, në realizimin e përqasjes muzikore të versioneve  në një tekst 
muzikor të vetëm, pasi dihet që notacioni i muzikës katolike dhe ai bizantin ishin 
të ndryshëm.Kjo gjë është e pranishme të paktën në proçesin e punës krĳ uese të 
Buzukut, pavarësisht se  vepra e tĳ   iu drejtua fi llimisht vetëm zonave katolik.
Nuk do të dëshironim që mungesa e tekstit muzikor të lidhej me pamundësinë  e 
realizimit të tĳ  nga Buzuku, gjë që është vështirë të provohet. Mund të themi se 
ekzistenca ose jo e muzikës është e lidhur me formimin muzikor  dhe detyrat që 
vetë Buzuku kryente në  institucionet e kultit, por mund të mendohet se edhe puna 
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sfi litëse për shqipërimin e veprës nuk do t’i ketë lënë kohën e mjaft ueshme që duhet 
në këto raste, për zbardhjen dhe bashkëngjitjen e muzikës me tekstin letrar, gjë që 
do të sillte një makrotekst te vetëm të tĳ . E thënë në parim, muzika nuk do të ishte 
gjithsesi një e dhënë tërësisht origjinale në veprën e Buzukut, pasi “… me  përjashtim 
të ndonjë fraze vetiake t’autorit hedhur tek-tuk nëpër tekst, ky libër është fund e 
krye një përkthim”. Megjithëse përkthimi parashikon rikrĳ imin e një vepre në një 
gjuhë tjetër, e cila në pjesën më të madhe të saj përcillet me muzikë, duhet pasur 
parasysh se në kohën kur Buzuku përkthente “Mesharin”, nuk bëhej ndonjë dallim 
rrënjësor ndërmjet veprës së përkthyer me origjinalin.Nevojat për përdorim praktik, 
shpeshherë sundonin kriteret e rrepta të përkthimit.
Martin Camaj -“Fjala” (Vepra Letrare 1, fq. 38, Tiranë, 1996)
Kuptohet që prania  e tekstit muzikor te “Meshari” do të lehtësonte studimin e 
origjinës muzikore të varianteve (ashtu si dhe studimin e gjuhës),por edhe formën e 
re  që ato mund të merrnin në “këngëtimin” e Buzukut. Këtu duhet marrë parasysh 
edhe ndikimi që mund të ketë patur tek Buzuku mënyra tradicionale e të kënduarit 
vendas, e cila në shumicën e rasteve i interpretonte të dhënat bazë të muzikës së 
kultit në një rrugë të vetën, që gjithsesi sillte vështirësi të reja për transkriptimin 
muzikor të tyre. Gjithashtu është përsëri e hapur hipoteza, që kjo mënyrë e veçantë 
e të kënduarit të liturgjisë tek audienca nuk mund të ketë kaluar pa ndikimin e saj 
edhe tek Buzuku.

1.2 Zerat e Shkrimtareve..
 “...Gjëja më e rëndësishme e një shkrimtari është toni i tĳ ,
ndërsa gjëja më e rëndësishme e një libri është zëri i shkrimtarit,
ky zë që mbërrin deri tek ne”
Në vitet kur u krĳ uan veprat e para të letërsisë edhe situata muzikore në Shqipërinë 
e Mesjetës ishte e njësuar në pikëpamje të organizimit. E thënë ndryshe, energjitë 
krĳ uese të “artistëve” u derdhën kryesisht në kulturën fetare, terreni  monopol i saj. 
Kjo gjë bëhet e kuptueshme edhe për letërsinë, pasi pothuajse të gjithë shkrimtarët 
e letërsisë së vjetër shqipe duke fi lluar me Buzukun, Budin, Bogdanin, Matrëngën, 
Varibobën, etj.,  kanë qënë prift ërinj. Këtu do të përfshinim edhe hartuesin e 
“Formulës së Pagëzimit”, të parin dokument të datuar të gjuhës shqipe,arqipeshkvin 
e Durrësit  Pal Ëngjëllin. “Zërat” e shkrimtarëve të letërsisë së vjetër janë polivalentë.
Ata  janë njëkohësisht si një e dhënë e koncentruar e personaliteteve të tyre krĳ ues në 
letërsi; e dhënë teknike që lidhet me aft ësitë e tyre vokale e interpretuese të liturgjisë 
fetare dhe “zëra”që bëhen burim informacioni mbi muzikën shqiptare të mesjetës. 
Ky “ansambël vokal”, në thelb zbulon frymën alternative të letersisë së vjeter, të 
asaj letërsie që e bëri  “… klerikun shkrimtar të çmuar”.Shqyrtimi i terminologjisë 
muzikore në këto vepra është mjaft  i rëndësishëm.Në rastin kur të dhënat muzikore 
të drejtpërdrejta mungojnë, shqyrtimi i piketave terminologjike nuk është pa interes, 
kjo pasi mund të përqasim dhe të rindërtojmë deri diku një realitet muzikor që për ne 
mungon dukshëm.Nga përdorimet e terminogjisë mund të hedhim dritë mbi nivelin 
e akumulimit të muzikës tek vetë autorët. Është e qartë se një fond të rëndësishëm të 
tyre e zënë ato që lidhen me specifi kimet e pjesëve të liturgjisë, por në vepër duhet 
parë edhe se cili ka qënë fondi tradicional vendas i fj alëve të përdorura,raporti i tyre 
me të renë,shqipërimet dhe neologjizmat e mundshme. 
Po kjo praktikë duhet të ndiqet edhe për ato fj alë që vĳ në nga terreni i muzikës kulte.
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Është më se e qartë se këtyre autorëve u përket merita e saktësimeve paraprake të 
të gjithë kësaj lënde. Po në këtë lëmë është me interes të shikohet edhe evolucioni i 
fj alëve të reja tek autorët pasardhës, të cilët gjetën gjithsesi një përvojë paraprake.
Bogdani. “Të primitë Përpara Letërarit”.Cituar sipas I Rugovës, “ Vepra e Bogdanit”, 
f. 24, Tirane 1990.
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Reformat në fushën e arsimit nga këndvështrimi historik

Doc. Mahir Mustafa

Abstrakt

Magistra de vitae - Historia, përcjellëse dhe shënuese e ngjarjeve me rëndësi shoqërore na 
mëson jo vetëm për kohërat e kaluara, por për të gjitha kohërat. Për ngjarjet me rëndësi në 
fushën social-edukative e arsimore ajo na tregon se ndër fj alët më të përdorura nga viti 1990 
e këtej në trojet shqiptare, d.m.th. në hapësirën gjuhësore e kulturore shqiptare: Shqipëri, 
Kosovë e Maqedoni ka qenë dhe është padyshim edhe fj ala reformë. Çka shpreh kjo fj alë 
dhe çka shprehet me të gjatë komunikimit në hapësirën gjuhësore e kulturore shqiptare gjatë 
bisedave të lira dhe atyre zyrtar ndërmjet prindërve, nxënësve, studentëve, mësimdhënësve, 
punëtorëve social e autoriteteve? 
Fjala reformë shpreh riorganizimin e planifi kuar të diçkaje ekzistuese, respektivisht 
përpunimin e diçkaje për më mirë. Përpjekja për më mirë si karakteristikë e njeriut, qenie 
e aft ë për të mësuar, për tu zhvilluar e për të ndryshuar, ka bërë që ai nga krĳ imi i tĳ  të jetë 
në kërkim për më mirë. Rrugëtimin e njeriut për më mirë, evoluimin e tĳ  është munduar ta 
dokumentojë dhe ta dëshmojë historia e krĳ uar nga ngjarjet e rëndësishme shoqërore me 
protogonistë të ndryshëm. Njëri ndër ata, i cili për mendimin, qëndrimin dhe veprimin social-
pedagogjik arriti ta fi tojë epitetin reformatori i madh i fushës së edukimit dhe pedagogjisë, 
si shkencë përcjellëse e fëmĳ ës, është Johan Heinrih Pestaloci (1746-1827). Për fat të mirë 
të njerëzimit, idetë pestalociane, si shembulli i mirë sesi bëhen reformat, u përkrahën nga 
mësues, prindër, ekspertë e udhëheqës të shteteve të ndryshme. Për fat të keq idetë, mësimet 
e përvojat pestalociane nuk arritën të depërtojnë e të kenë ndikim reformues për sistemet 
arsimore të hapësirës gjuhësore e kulturore shqiptare. Sadoqë ky pohim mund të duket i 
pamatur, i përgjithësuar e tendencioz, historia na tregon se ai qëndron. Mjaft on ta vëmë 
në fokus historinë më të re të 50, respektivisht të 30 vjetëve të fundit dhe do të shohim se 
asnjëri nga ministrat shqiptar në Shqipëri, në Kosovë e në Maqedoni, asnjëri nga ekspertët 
e fushës së Shkencave të Edukimit e të atyre Socialpedagogjike nuk arriti që me ekipet e tĳ  
profesionistësh, ose me të përzgjedhurit e politikës, të hyjë në histori për reforma pozitive 
në fushën sociale-edukative e arsimore. Përkundrazi të gjithë ministrat para e pas ndërrimit 
të sistemeve politike do të mbahen në mend si dështues të papërgjegjshëm ndaj nevojave të 
gjeneratave të reja, ndaj ardhmërisë së tyre, kurse ekspertët si bashkëudhëtarë të dështimeve 
institucionale. 
Në bisedat e lira ose edhe ato me karakter shqetësues të prindërve, edukatorëve, punëtorëve 
social, mësimdhënësve, studentëve,  profesorëve e të tjerëve, fj ala reformë është përdorur me 
ironi “Përsëri reformë me të pareformuar”. Nga autoritetet dhe pushtetarët kjo fj alë është 
përdorur dhe përdoret për qëllime e manipulime politike, për premtime e zgjatje afatesh 
qeverisëse. Thënë shkurt, fj ala reformë, kjo fj alë shumë domethënëse e ka humbur në tridhjetë 
vjetët e kuptimin, është bërë e pakuptimtë, është bërë fj alë për keqardhje. 

Fjalët kyçe: reformë, riorganizim, ndryshim, reformim, reformator, zhvillim, përparim, 
sukses, dështim, shpresë, premtim, domosdoshmëri.

1. Reformat në fushën e arsimit në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni të 
dosmosdoshme por dështuese

1.1. Pa kokë, zemër e dorë nuk ka reformë
Fjala reformë rrjedhë prej gjuhës latine që krĳ ohet nga parashtesa re prapa, përsëri, 
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sërish dhe formë diçka e organizuar, e krĳ uar, e bërë, e formuar. Sipas fj alorit të 
gjuhës shqipe, reformë do të thotë: ndryshim i thellë a i gjerë që bëhet për një fushë 
të veprimtarisë shoqërore, riorganizimi a shdërrim i thellë i diçkaje. Meqë historia 
e njerëzimit nuk është gjë tjetër përveç se përmbledhje e dokumentim përpjekjesh, 
të cilat për zhvillimin e njerëzimit kanë pasur dhe kanë për qëllim kërkimin dhe 
gjetjen e parimeve, koncepteve, modeleve e sistemeve, të cilët ipërmbushin më mirë 
nevojat e individëve, grupeve dhe shtetëve, atëherë duket krejt e natyrshme dhe e 
pranueshme që, gjatë 10 vjetëve në shkelullin e kaluar dhe 17 vjetëve në shekullin 
e ri, përpjekjet për t’i reformuar sistemet ekzistuese social-edukative e arsimore 
kanë qenë të nevojshme dhe të domosdoshme. Të nevojshme, sepse deri në vitet e 
nëntëdhjeta të shekullit të kaluar ato kanë qenë të ndërtuar mbi bazat e doktrinës 
social-komuniste dhe ideologjisë indoktrinuese. Të domosdoshme, sepse nevojat e 
njeriut të liruar nga ideologjia dhe idealizimi i një partie, i mendimit dhe zhvillimit të 
lirë pluralist kanë kërkuar rrugë, sfi da e sisteme të reja sociale-edukative-arsimore. 
Shikuar në restrospektivë, historia e përpjekjeve për reformimin e stistemeve 
edukative-arsimore në hapësirën gjuhësore e kulturore shqiptare na tregon, mëson e 
dëshmon që të gjitha përpjekjet në këtë fushë, ose kanë qenë pjesërisht të suksesshme, 
ose ka qenë fare të pasukseshme Pjesërisht të suksesshme, sepse kanë arritur të 
ndryshojnë diçka, në qoft ë se jo për të mirë, atëherë sigurisht për të keq. Fare të 
pasuksesshme sepse nuk kanë arritur të përmirësojnë gati asgjë në kuptim të të mirës, 
ose për më mirë. Meqë e mira si termë fi ton kuptim vetëm në diferencë kundrejt 
të keqes, dhe shpreh diçka relative, mund të krĳ ohet përshtypja që pohimet e më 
sipërme janë të ndërtuara mbi paragjykime dhe përgjithësime.Por kur ta krahasosh 
të keqen me përpjekjet, për ta shndërruar atë në të mirë, të del rezultati keq ose mirë. 
Për fat të keq të gjitha përpjekjet shumë vjeçare në fushën e arsimit, të shoqëruara 
me projekte e fi nancime kombëtar e ndërkombëtare, kanë rezultuar keq. Nuk është 
fare rastësishme që në listat e shteteve pjesëmarrëse në testimin ndërkombëtar PISA1, 
Shqipëria, Kosova, Maqedonia fi gurojnë në fund të tyre.

2. Aktualiteti dhe Pestaloci

Ndonëse kanë kaluar 190 vjetë nga vdekja e edukatorit, pedagogut, fi lozofi t, 
shkrimtarit dhe politikanit Johan Heinrich Pestaloci, reformatorit të fushës së 
edukimit, arsimimit dhe të asaj sociale, ai thaujse nuk ka humbur nga aktualiteti 
asgjë, përkundrazi ka mbetur shembullor e i rëndësishëm për të gjitha kohërat për 
shkak se: 
• iu kundërvu fuqishëm e bindshëm përjashtimit - ekskluzionit, d.m.th të drejtës 

për shkollim, vetëm për fëmĳ ët e një shtreseje sociale, duke e privuar nga kjo e 
drejtë pjesën tjetër, 

• iu kundërvu ndarjes – separacionit,
• i hapi rrugë idesë së integrimit, 
• i hapi rrugë mendimit e qëndrimit pedagogjik të mësimit për të gjithë sipas 

nevojave e aft ësive individuale – inkluzionit,
• u ofroi faktorëve kryesor për edukimin dhe arsimimin koncepte, ide, e detyra se 

si të veprojnë,
• njerëzimit i la pas 45 vepra të rëndësishme, përmbledhje të krĳ imtarisë së tĳ , 
1  PISA (Programme for International Student Assessment – PISA)
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letrare, pedagogjike, sociale, fetare, politike e letrare – artitsike dhe me  romanin 
e tĳ   “Leinhardi dhe Gertruda” u bë i famshëm në tërë botën. Në 45 përmbledhjet 
e tĳ , Pestaloci i shprehi në mënyra të ndryshme mendimet dhe qëndrimet e tĳ  
pedagogjike, edukative, arsimore e sociale, për sa i përket treshes së tĳ  të famshme. 
Vetëm një herë e përmend ai atë në këtë renditje: KOKA-ZEMRA-DORA. Dhe 
kjo e vetmja herë mjaft oi që KOKA-ZEMRA-DORA, të bëhen referenca më 
identifi kuese me Pestalocin e njohur si aksioma pestalociane.

Duke e vënë në qendër fëmĳ ën si qeni e plotë, me potenciale dhe të drejta për edukim 
dhe arsimim, Pestaloci u bë përfaqëues i denjë i edukim-arsimimit të përgjithshëm 
në përputhshmëri me natyrën, nevojat, mundësit dhe kulturën e njeriut si qeni social 
biologjike, psikologjike, kulturore etj. 
Duke e mbështetur qëndrimin e tĳ   pepdagogjik, në parimin se njeriu është qeni e 
dobishme, Pestaloci u mundua që të krĳ ojë mundësi e institucione që ai të edukohet 
e arsimohet mirë për të qenë i dobishëm për tërë njerëzimin. 
Sadoqë i vetëdĳ shëm për rëndësinë e zhvillimit të intelektit dhe të forcës fi zike, 
Pestaloci e vuri jo rastësisht theksin e edukim-arsimimit te forca e zemrës. Spikatjen 
e forcës së zemrës ai e arsyeton në shumë mënyra. Ndër të tjera thoshte: “Një njeri 
mund të jetë inteligjent ose i fortë, por mund të ndodhë që inteligjencën ose forcën ta 
përdor mbrapshtë e t’i sjellë fatkeqësi të mëdha njerëzimit”  Njeriu me zemër të mirë 
është e do të jetë i dobishëm për tërë njerëzimin, ishte i bindur Pestaloci, prandaj 
përpiqej që njeriun ta edukojë, ta arsimojë e ta zhvillojë për të qenë i dobishëm për 
vetveten dhe botën për rreth. Përkundër dështimeve të tĳ  në ngritjen dhe zgjerimin e 
qendrave social-eduaktive-arsimore, Pestaloci i dëshmoi botës se njerëzitë si ai do të 
mbeten të dobishëm për njerëzĳ min në të gjitha kohërat, andaj secila e secili që merret 
apo do të merret me edukimin dhe arsimimin e fëmĳ ëve nuk ka si ta anashkalojë 
emrin e pedagogut të madh Pestaloci. 
Duke i lexuar këto reshta mund të krĳ ohet përshtypja për autorin si nostalgjik i së 
kaluarës, por në fakt bëhet fj alë për një person, i cili nuk jeton në të kaluarën dhe me 
të kaluarën, por në të tashmen dhe sfi dat e saj për të ardhmen. 
Në qoft ë se nëpërmjet spikatjes së vlerave të Pestalocit për të djeshmen, të sotmen 
dhe të nesërmen krĳ ohet vërtetë përshtypje nostalgjike për të kaluarën, le ta lëmë atë 
dhe le ta kthejmë vështrimn nga aktualitetet në fushën e arsimit.  
• Le të fi llojmë me konceptin të mësuarit të UNESKO-s për shekullin 21: learning 

to live together, learning to get knowledge, learning to act, learning for life, na 
dalin përsëri përpara si askush tjetër Pestaloci e të tjerë si ai.

• Le të vazhdojmë me tipat e të mësuarit bashkëkohor si ai interaktiv, të mësuarit 
me të gjitha shqisat, të mësuarit global, etj., na del përsëri përpara Pestaloci. 

• Le të merremi me çështjen e inkluzionit nuk kemi si ta injorojmë, na del përsëri 
Pestaloci. 

• Le ta shikojmë çështjen e fuqizimit social, kulturor, politik (empowerment) - na 
del bindshëm përpara si askush tjetër  Pestaloci me qendrat e ngritura në Neuhof, 
Burgdorf, Yverdon etj.

• Le tu kthehemi për pak çaste faktorëve kryesorë të edukimit, socializimit dhe 
arsimimit, na del sërish Pestaloci

Përse?
Pë atë se Pestaloci u mundua që të krĳ ojë një sistem social-edukativ-arsimor e 
profesional të qëndrueshëm për të gjtiha kohërat, i cili gafi kisht do të dukej kështu:  



204 

Grafi ka. 1
Siç shihet edhe nga paraqitja grafi ke, Pestaloci i kushtonte rëndësi mësimit përmes 
punës praktike, përjetimit dhe përvojës. Me anë të punës dhe aft ësive për punë 
produktive, Pestaloci synonte luft imin e varfërisë dhe zhvillimin shoqëror. Ai 
synonte lumturinë e fëmĳ ëve përmes edukimit teorik e praktikë dhe zhvillimin e 
njërëzve përmes punës së dobishme.    
Fatmirësisht, institucionet edukative-arsimore të disa shteteve, si p.sh Konfederata 
Helvetike e kanë kuptuar me kohë rëndësinë e këtĳ  mësimi, prandaj me konceptin 
e tyre dualist teori-praktikë dallojnë prej shkollave të shteteve të tjera. Përkundër 
ndonjë mangësie ato janë treguar efi kase për sa i përket kërkesave dhe pritjeve të një 
shoqërie të zhvilluar, ndër më të zhvilluarat në botë. 
Në shkollat e mësimit të orientuar profesional mësimi në Zvicër zhvillohet p.sh. 
kështu: tri ditë të mësimit zhvillohen në vitin e parë në shkollë, dy ditë në punë 
praktike, në ndonjë sipërmarrje apo në ndonjë institucion, varësisht nga drejtimi i 
zgjedhur i nxënësit. Vitin e dytë: tri ditë në punëtori, dy ditë në shkollë dhe në vitin 
e tretë ose të katërt, katër ditë në punëtori, një ditë në shkollë.
Për fat të keq për sa i përket mësimit përmes teorisë, punës praktike, përjetimit e 
përvojës, përkatësisht mësimit me veprim për të ardhmen, nuk mund të thuhet 
e njëjta gjë edhe për hapësirën gjuhësore, arsimore e kulturore shqiptare. Në 
kontekstin e hapësirës shqiptare jemi dëshmitarë se sistemet arsimore, pa e veçuar 
ndonjë periudhe kohore të caktuar, kanë çaluar, çalojnë ose kanë dështuar pikërisht 
këtu. Shtrohet pyetja pse? 
Për atë se ato i kanë kushtuar në të gjitha periudhat kohore, dhe i kushtojnë edhe 
tash, pak rëndësi punës praktike. Në njërën anë për shkak se nuk kanë arritur që të 
krĳ ojnë kushte për këtë lloj mësimi, që sipas ideve themelore të Pestalocit të vinin 
në shprehje aft ësitë e nxënësve e të zhvilloheshin ato (ato zhvillohen kur nxiten dhe 
vihen në përdorim), dhe në anën tjetër për shkak të papërgjegjësisë politike ndaj 
gjeneratave të ardhshme, të cilat duhet të jenë konkurente të barabarta në tregun e 
punës e të zhvillimit me gjeneratat e popujve të tjerë.
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Si do të krĳ ojmë p.sh. programeues të mirë të informatikës dhe teknologjisë moderne 
ose krĳ ues të mirë, le të themi piktorë të mirë, në qoft ë se atyre u ofrojmë mësime 
teorike në katedra, duke mësuar për kompjuterin si mjet ose për Pikason si piktor, 
pa ua krĳ uar dhe dhënë mundësi që në atelietë përkatëse t’i ushtrojnë dhe zhvillojnë 
aft ësitë e tyre zbuluese e krĳ uese ? Si do të përgatisim inxhinierë, elektricistë, 
teknologë, arkitektë e programues të mirë duke u përqendruar në mësimin teorik pa 
krĳ uar mundësi për punë praktike, hulumtuese, prodhuese etj.? 
Të ndikuar nga sukseset e Finlandës në testin PISA, viteve të fundit të gjithë të 
interesuarit për fushën social-edukative e arsimore e kanë të kthyer shikimin nga 
Finlanda, kur bëhet fj alë për tema edukative arsimore, duke u munduar që t’i 
kopjojnë programet e standardet e tyre, për të qenë të suksesshëm si ata. Shumica 
prej tyre, ndër të tjerët edhe zërat nga hapësira gjuhësore e kulturore shqiptare 
harrojnë një gjë shumë të rëndësishme. Një gjë që nuk guxon të harrohet, një fakt të 
pamohueshëm, rëndësinë e pazëvendësueshme të faktorit njeri, qenie e vullnetit të 
mirë, qenie e përgjegjshme dhe e gatshme për punë të dobishme për nxënës, mësues, 
prindër etj. Rëndësinë e faktorit njeri, vendimmarrës dhe llogaridhënës, reformues 
dhe pretendues suksesesh e vë më së miri në pah standard i veçantë i fi nlandezëve:  
“Mësuesit më të mirë, për nxënësit më të mirë” , i cili edhe e dekodon formulën e 
suksesit fi nlandezë.
Në kuptimin e mësuesit më të mirë për nxënësit më të mirë, përveç Finalandës ia 
vlen që shikimet e ekspertëve të fushës së Arsimit të drejtohen edhe nga Konfederata 
Helvetike, sepse mësimdhënësit e ardhshëm zviceran që do të punojnë me 
nxënësit e e shekullit 21,  një pjesë të madhe të përgatitjes profesioanel në kuadër 
të studimeve të përgjithshme (mbi 25%) e bëjnë në punë praktike, pa e përfshirë 
këtu edhe mësimdhënien me veprime dhe lidhshmëri nga përditshmëria e shkollës. 
Mësuesit nuk përgatiten vetëm në katedër, por në shkollë bashkë me nxënësit, duke 
mësuar nga kolegët e tyre me përvojë dhe duke u pajisur me teoritë bashkëkohore të 
mësimnxënies e të mësimdhënies.
Për dallim nga Finlanda e Zvicra, tendencat në fushën e arsimimit të hapësirës 
gjuhësore e kulturore shqiptare janë të orientuara për fat të keq drejt akademizimit të 
gjeneratave të reja pa mundësi mësimi, studimi e veprimi praktikë. Përderisa kuadrot 
e shërbimit administrativ përgatiten në Zvicër gjatë tre vjetëve në shkollën e mesme 
profesionale, në  Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) dhe në ca universitete 
të tjera, përgatitja e kuadrove të shërbimit administrativ d.m.th. të shërbimit 
në administratën publike bëhet gjatë tre vjetëve në sallat. mësonjtoret, klasat e 
amfi teatrot e fakulteteve përkatëse. Tendenca e akdamezimit ka krĳ uar vetvetiu një 
qasje të re dhe një raport joadekuat në mes të mësimdhënësit dhe nxënësit-studentit.  
Fëmĳ ët, nxënësit e studentët nuk perceptohen e trajtohen për fat të keq si partnerë 
të procesit mësimor, por si klientë, si myshterinj, nga të cilët mund të fi tohen të mira 
materiale. Institucionet e shumta edukative-arsimore private dhe ato shoqërore nuk 
e perceptojnë veten për fat të keq si  institucione në shërbim të mësimmarrësve, por 
si shitëse të programeve mësimore. Kjo tendencë është krejtësisht në kundërshtim 
me qëndrimin edukativ-arsimor të Pestalocit. Me idetë, qëndrimet dhe veprimet e 
tĳ  ai na ka treguar si duhet të sillemi ndaj fëmĳ ëve që ata ta duan mësimin, punën e 
profesionin dhe atë ta ushtrojnë me pasion, me zemër e me shpirt. 
Përkundër dukurive negative dhe trendeve të dëmshme, për sa i përket cilësisë 
së arsimimit, le te shpresojmë që porositë kuptimplote të Pestalocit do të ndikojë 
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te përgjegjësit e fushës së edukim-arsimimit dhe të zhvillimit që në programet 
mësimore mos të përqendrohen vetëm në mësimin teorik, dhe në ligjëvënie të 
favorshme për përfi time materiale, por në mësim të denjë teorikë e praktikë. Le të 
shpresojnë që qeveritë e reja, Ministritë e Mirëqenies Sociale dhe Ministritë e Arsimit 
dhe Shkencës do të tregojnë gatishmëri pë rreforma të mira për sisteme më të mira 
social-edukative-arsimore. Çka duhe të bëjnë ato? 
Për ta ndërtuar një sistem edukativ-arsimor në përputhje me drejtat dhe nevojat e 
fëmĳ ëve për edukim dhe arsimim, dhe në përputhshmëri me konceptet e të mësuarit 
të shekullit 21, është e domosdoshme që ai të ndërtohet mbi bazat e inkluzionit, 
pedagogjisë dhe parimeve inkluzive.
Në të gjitha hallkat e sistemit edukativ-arsimor duhet të bëhen reforma të mira për 
më mirë. Ato duhet të zhvillohet sipas maksimës së reformatorit të pedaagogjisë, 
Johan Heinrich Pestaloci, KOKË – ZEMËR – DORË dhe sipas parimeve të edukim-
arsimimit gjithëpërfshirës. Pse?
Për atë se deri tash, kopshtet parashkollore, shkollat e detyrueshme, shkollat 
profesionale, fakultetet pedagogjike e të tjerë, në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni i kanë 
kushtuar rëndësi më të madhe kokës (teorive: njohurive të koncepteve, modeleve, 
metodave e parimeve teorike), por jo sa duhet e si duhet edhe zemrës (dëshirës  e 
motivit pë rmësim, pasionit, dashurisë për profesionin dhe përkushtimit profesional) 
dhe dorës (kreativitetit artisitk,  veprimit konkret-praktik, produktivitetit). Prandaj 
që:
• fëmĳ ët e vegjël në moshën parashkollore të nxiten e zhvillohen përmes punës 

zbuluese e kreative, lojës ndërvepruese me kuptim social e arsimor, gjurmimit të 
vetvetes e botës për rreth , 

• nxënësit e shkollave të detyrueshme të fi tojnë arsimim të përgjithshëm duke jo 
për notën e provimeve, por për jetën kuptimplote 

• nxënësit e shkollave profesionale të bëhen profesionist të zanateve të tyre, 
• mësuesit e kohës së sotme dhe të ardhme të fi tojnë e posedojë njohuri të 

mjaft ueshme, për teoritë e të mësuarit dhe të zhvillimit të nxënësve,  për konceptet 
teorike e praktike rreth mësimnxënies dhe mësimdhënies, dhe për aplikimin e 
tyre duke vepruar në praktikë, 

 duhet të zhvillohen në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni reforma afatgjate, 
gjithëpërfshirëse, bindëse, bashkëkohore, vizionare, revolucionare, futuriste e e të 
qëndrueshme.

3. Reformat në fushën Social-Edukative-Arsimore në Shqipëri, Kosovë e 
Maqedoni domosdoshmëri dhe shpresë për ndryshime të favorshme për të 

gjithë

3.1.  Qëllimet: Çka duhet të synojnën “Reforma e mira - për sisteme më të mira 
social-edukative-arsimore”? Përse duhet të zhvillohen ato?!

Reformat duhet të synojnë: 
• Demokratizimin e sistemit social-eduaktiv-arsimor nëpërmjet edukimit 

demokratik.
• Krĳ imin e mundësive që fëmĳ ët të jenë krĳ ues të së ardhmes së tyre nëpërmjet 

“Mësimit me veprim për të ardhmen”
• Përgatitjen profesionale të mësimdhënësve të shekullit të ri 
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• Ngritjen e kualitetit të edukimit në kopshtet parashkollore të fëmĳ ëve
• Ngritjen e kualitetit të mësimdhënies dhe mësimnxënies 
• Menaxhimin profesional të kopshteve te fëmĳ ëve parashkollor e shkollave si 

institucione edukativo-arsimore
• Ngritjen e kënaqësisë e të gjithë të involvuarve në fushën sociale-edukative e 

arsimore për të qenë të lumtur e produktiv
• Zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë në të gjitha sferat.
Reformat duhet të kontribuojë që mësuesit e kohës së sotme dhe të ardhme, me 

pasion, dashuri e përkushtim profesional, të jenë zotërues e përfaqësues të denjë 
të artit të mësimdhënies- kreativ e produktiv në ndërtimin e të ardhmes më të 
mirë, e cila ka fi lluar dje, zhvillohet e ndjehet sot, shĳ ohet nesër.

Në cilat fusha dhe nivele duhet të zhvillohen reformat? 
Reformat duhet të zhvillohen në të gjitha nivelet. Në fushën sociale dhe edukative-
arsimore.
• Duke pasur parasysh që një pjesë e dallimeve në mes fëmĳ ëve dhe zhvillimit të 

tyre varet nga gjenet, kurse pjesa tjetër më e madhe nga mbështetja e tyre nga 
familja, rrethi familjar, veçoritë personale dhe mbështetja institucionale gjatë 
fëmĳ ërisë së hershme, reformat duhet të zhvillohen duke i përfshirë edhe familjet, 
prindërit dhe rrethin e fëmĳ ëve. Ministritë për Mirëqenie dhe ato të Arsimit 
duhet të ndërtojnë e hapin qendra këshillimi e kreativiteti, në të cilat, me anë të 
programeve të ndryshme do të mbështeten prindërit profesionalisht në ngritjen 
e kompetencës së tyre edukative për mbështetje të vetëdĳ shme të fëmĳ ëve në 
fëmĳ ërinë e tyre të hershme. 

• Meqë bazat për suksese të të rriturve të nesërm, bartës të proceseve të rëndësishme 
të sferave të ndryshme jetësore, krĳ ohen nëpërmjet të mbështetjejs familjare në 
fëmĳ ërinë e hershme, reformat duhet të zhvillohen  në bashkëpunim me familjet, 
prindërit e fëmĳ ëve të vegjël. Studimet empirike kanë dëshmuar bindshëm që 
familja, veçanërisht prindërit kanë rol vendimtar në zhvillimin e fëmĳ ëve, sepse 
mënyra e socializimit të parë në familje e përcakton më vonë, si asnjë faktor tjetër, 
suksesin shkollor të fëmĳ ëve. Shkencëtarë të shquar si J. Baumert (Baumert, Stanat 
& Watermann, 2006), e të tjerë,  pohojnë që 20 deri më 25 përqind e dallimeve, 
për sa i përket zhvillimit dhe suksesit shkollor të fëmĳ ëve, varet nga kushtet 
dhe mbështetja që u ofrohet atyre nga familja. Mënyra e socializimit të parë në 
familje dhe zhvillimi i fëmĳ ëve në fëmĳ ërinë e hershme e përcakton sipas tyre si 
asnjë faktor tjetër zhvillimin dhe suksesin shkollor të fëmĳ ëve. Në këtë kontekst 
rezulton që rëndësia e familjes, për sa i përket procesit të socializimit, të zhvillimit 
dhe të suksesit të fëmĳ ëve, është e pakontestueshme, prandaj në bashkëpunim e 
përkujdesje të duhur duhet t’u krĳ ohen fëmĳ ëve të moshës parashkollore kushte 
dhe mundësi për zhvillim motorik, social, gjuhësor e konjitiv (intelektual), 
ngase në moshën prej tre deri në gjashtë vjet fëmĳ ët janë në gjendje të nxënë më 
shumë mësime dhe të përvetësojnë e të zhvillojnë më shume aft ësi e shkathtësi të 
mjaft ueshme.

• Ministritë për Mirëqenie Sociale dhe Ministritë e Arsimit duhet ta drejtojnë 
bashkërisht fokusin e tyre në edukimin parashkollor, d.m.th. në socializimin e dytë 
të fëmĳ ëve deri në moshën 4 vjeçare, jashtë familjes, por bashkë me familjen duke 
ofruar mbështetje jashtëfamiljare, në foshnjore, çerdhe fëmĳ ësh, grupe lojërash, 
vendpërkujdesjeje etj. dhe në përgatitjen e ngritjen profesionale të personelit 
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edukativ e kujdesues të institucioneve të përmendura. Rezultatet e studimit 
shkencor të Prof. Dr. Andrea Lanfranchit2 “Die Beduetung Familienergänzender 
Betreuung im Vorschulalter – Rëndësia e përkujdesjes jashtfamiljare në moshën 
parashkollore” si pjesë e programit studimor nacional (NFP 39) “Migration und 
interkulturelle Beziehungen – Migrimi dhe marrëdhëniet ndërkulturore”3, i cili 
merret me shanset e fëmĳ ëve të mërgimtarëve në fushën e arsimit dhe me masat 
preventive për rritjen e tyre, është konstatuar se fëmĳ ët, të cilët nga mosha tre 
vjeçare e kanë gëzuar mbështetjen nga institucionet edukative jashtë familjes, 
janë vlerësuar mesatarisht më mirë nga mësuesit e tyre, për sa u përket aft ësive të 
tyre në aspektin intelektual (kognitiv), gjuhësor, social dhe motorik, sesa fëmĳ ët, 
të cilët janë edukuar kryesisht në familje. 

• Studimet empirike kanë dëshmuar bindshëm që reformat janë të suksessshme 
vetëm atëherë kur në proceset reformuese përfshihen të gjitha nivelet e sistemit 
social-edukativ-arsimor, të gjitha hallkat zinxhirore të sistemit, të gjithë faktorët 
relevantë, të gjitha instancat menaxhuese dhe implementuese të ndryshimeve 
etj. etj. pra atëherë kur sigurohet gjithëpërfshirja, mirëkuptimi dhe angazhimi i 
duhur.

• Duke u bazuar në përvojat e shteteve të zhvilluara, të cilat me anë të projekteve 
mbi 10 vjeçare i kanë realizuar reformat e sistemeve të arsimimit të tyre, duhet 
të hartohen projekte reformues për sistemet e Arsimit në Shqipëri, Maqedoni e 
Kosovë prej atĳ  të nivelit parashkollor e deri në atë shkencor-doktoral. 

• Që në fund të periudhës reformuese 10 vjeçare të evidentohen sukseset e synuara 
duhet të bëhen ndryshime në të gjitha nivelet. Në nivelin parashkollor, shkollor, 
të mesëm profesional, të lartë profesional dhe shkencor terciar. 

• Reformat e mira për sisteme me të mira sociale, edukative e arsimore le të shërbejnë 
si shembull për ndryshime të rëndësishme nga lartë poshtë dhe nga poshtë lartë.

• Paraqitja grafi ke e reformës gjithëpërfshirëse, nga poshtë lartë dhe nga lartë 
poshtë, , do të dukej kështu:

 

2  Andrea Lafranchi, docent në Shkollën Ndërkantonale për Pedagogji Speciale, drejtues i projektit 
ZEPPELIN
3  “Migration und interkulturelle Beziehungen – Migrimi dhe marrëdhëniet ndërkulturore“ (NFP 
39)
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Grafi ka 2
3.2. Bartësit e reformave

Kush duhet të jenë bartësit e reformës? 
Iniciatore dhe bartëse të projekteve për reformimin e sistemeve social-edukative- e 
arsimore duhet të jenë Ministritë për Mirëqenie Sociale dhe Ministritë e Arsimit.
Për zhvillimin e reformave në fushën sociale edukative-arsimore d.m.th. reformimin e 
sistemeve social-edukative-arsimore duhet të krĳ ohen Këshilla Nacionale Supreme 
për Arsim, të cilët duhet të përbëhen nga përfaqësues të Ministrive të Arsimit, të 
universiteteve, të shkollave publike, të kopshteve parashkollore, të prindërve dhe të 
ekspertëve.
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Grafi ka.3
Përse duhet të krĳ ohen Këshillat Nacionale për reformimin e sitemeve social-
edukative-arsimore? 
Për atë se përvojat e deritashme në hapësirën gjuhësore e kulturore shqiptare kanë 
treguar që zhvillimet politike, ndërrimet e qeverive, ndërrimet e minitrave etj. 
kanë ndikuar negativisht në mbarëvajtjen e reformave. Pavarësisht nga ndërrimi i 
qeverive e ministrave, Këshilli Nacional duhet të sigurojë kontinuitet, vazhdimësi 
dhe qëndrueshmëri të reformave. 

4. Shanset dhe rreziqet për realizimin apo mosrealizimin e reformave

1.1 Shanset/gjasat për realizim.
1.1.1 Qëllimet e qarta e të sinqerta. 
1.1.2 Përfi llja dhe përfshirja e të gjithë faktorëve relevantë. 
1.1.3 Transparenca dhe kolektiviteti.
1.1.4 Projekti dhe koncepti i reformës nuk janë ndërtuar nën ndikimin e trendeve,  
por mbi bazën e nevojave dhe mundësive reale për ndryshime cilësore. Projektin dhe 
konceptin e reformës nuk e karakterizojnë formulimet e mira e retorika politike, por 
qëllimet e qarta e reale. 
1.1.5 Qëndrimet profesionale të të përfshirëve në proceset e reformës dhe 
qëndrueshmëria e tyre.
1.1.6 Gatishmëria për të kontribuar dhe investuar për të mirën e të gjithëve.
1.1.7 Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë në mes grupeve të punës dhe 
menaxhmentit të përgjithshëm.
4.1.  Shanset/gjasat për realizim të suksesshëm të reformave 
• Qartësia, serioziteti dhe sinqeriteti i qëllimeve
• Përfi llja dhe përfshirja e të gjithë faktorëve relevantë. 
• Transparenca dhe kolektiviteti.
• Cilësia e konceptit  dhe projekti ie reformave, të cilët nuk janë ndërtuar nën 

ndikimin e trendeve,  por mbi bazën e nevojave dhe mundësive reale për 
ndryshime cilësore. Projektin dhe konceptin e reformës nuk e karakterizojnë 
formulimet e mira e retorika politike, por qëllimet e qarta e reale.

• Qëndrimet profesionale të të përfshirëve në proceset e reformës dhe 
qëndrueshmëria e tyre.

• Gatishmëria për të kontribuar dhe investuar për të mirën e të gjithëve.
• Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë në mes grupeve të punës dhe 

menaxhmentit të përgjithshëm etj. 

4.2.   Rreziqet 
• Mosimplementimi i reformës në të gjitha nivelet e fushës social-edukative 

arsimore. Studimet e shumta empirike ndërkombëtare kanë dëshmuar që  
mosimplementimi i reformës në të gjitha nivelet e arsimit rezulton pa efektet e 
pritura.

• Mosharmonizimi i interesave të të gjitha niveleve.
• Mospërfi llja e ekspertëve të angazhuar nga jashtë ose të zgjedhur nga radhët e 

kolektiveve të institucioneve social-edukative e arsimore.
• Mohimi i dobive të ndryshimeve nga forca destruktive me ndikim në politikë e 
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në fushën e arsimit. 
• Dallimet në mes qëllimeve të paarritshme, retorikës dhe praktikës. 
• Trajtimi i përpjekjeve për ndryshime si ngarkesë jo dobiprurëse. 
• Zhgënjimi dhe mosbesimi për shkak të përvojave të këqĳ a nga e kaluara.
• Jo përkrahja e duhur e menaxhmentit të reformës nga ana e Ministrive e Qeverive.
• Jokoherenca etj.
Meqë shpresa zhduket e fundit, le të shpresohet që duke i pasur parasysh nevojat, 
mundësitë dhe rreziqet nga dëmet, dobinë përfi tuese të të gjithëve, përgjegjësit e 
fushës social-edukative-arsimore do të përcaktohen me reforma të mira për sisteme 
më të mira social-edukative e arsimore duke e pasur parasysh maksimën e Pestalocit: 
Kokë-Zemër-Dorë.

Referenca

Brühlmeier, A. (2007): Mensch en bilden, Impulse zur Gestaltung des Bildungswesens nach  
den Grundsätzen von Johann Heinrich  Pestalozzi.
Brühlmeier, A. (2007): Arsimimi i njerëzve, impulse për (re)formimin e sistemit arsimor sipas 
parimeve të Johan Hajnrih Pestalocit. 
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Reformimi i fakulteteve pedagogjike apo të edukimit në hapësirën 
gjuhësore e kulturore shqiptare: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni

Mahir Mustafa

Në kuadër të reformave në fushën e arsimit, gati se kudo përmendet standardi fi nlandez 
“Mësuesit më të mirë për nxënësit më të mirë”, si formulë e suksesit fi nlandezë në fushën 
arsimore, prandaj le ta vëmë në spikamë reformimin e fakulteteve pedagogjike, apo të 
edukimit, për përgatitjen profesionale të kuadrit arsimor në kontekst të këtĳ  standardi.

Abstrakt

Me reformimin e fakulteteve pedagogjike të universiteteve shtetërore në hapësirën gjuhësor 
e kulturore shqiptare synohen ndryshime strukturore, programore dhe zhvillimore, të cilat 
do kontribuojnë që fakultetet pedagogjike, në mbarim të studimeve, t’i pajisin studentët e 
tyre me diplomën Bachelor of Arts, duke qenë të sigurt se mësuesit e diplomuar në fakultetet 
pedagogjike do të jenë bartës të denjë të kualifi kimit: specialistë të artit të mësimdhënies – 
Bachelor of Arts. 
Fjalët kyçe: fakultet, përgatitje profesionale, mësues, program mësimor, kurrikulë, standard, 
qëllim, indikatorë, rezultate, reformim, sistem, sistem dualistë teorikë e praktikë, paradigmë,  
zhvillim.

1. Si dhe në cilat fusha duhet të bëhet reformimi i fakulteteve pedagogjike, 
fakulteteve të edukimi?

Reforma në fakultetet pedagogjike të zhvillohen në këto fusha: 
1. Përcaktimin e Standardeve (parapërcaktuesit). 
2. Ridefi nimin, gjegjësisht ripërcaktimin e kompetencave që duhet t’i arrĳ në t’i 

zhvillojnë studentët gjatë studimeve në fakultetet pedagogjike, për të qenë në 
gjendje të përballen me pritjet dhe sfi dat e kohës së tashme dhe të ardhshme.

3. Përcaktimin e qëllimeve, indikatorëve dhe instrumenteve të vlerësimit e të 
kualifi kimit. Aplikimi i portfolive ( Examen- Portfolio) .

4. Ribërjen e kurrikulave themelore programore dhe kurrikulave specifi ke. 
5. Modularizimin e fushave,  lëndëve dhe përmbajtjeve mësimore.
6. Përfshirjen e didaktikave të lëndëve dhe fushave studimore didaktike si lëndë 

studimi dhe aplikimi në orët teorike dhe praktike. 
7. Përfshirjen e pedagogjisë së mediave dhe përdorimin e duhur të mediave 

bashkëkohore gjatë mësimdhënies.  
8. Përfshirjen e pedagogjisë inkluzive - Inklusioni si lëndë shumëdimensionale  

studimore.
9. Zgjerimin e repertuarit metodologjik të docentëve në fakultete pedagogjike, 

përvetësimin dhe aplikimin e llojeve të ndryshme të të mësuarit dhe të formave e 
metodave të mësimdhënies bashkëkohore. 

10. Përfshirjen më të madhe të lëndëve kreative (art dhe kreativitet) dhe produktive 
në programet studimore. 

11. Ndërlidhjen më të fuqishme dhe më cilësore të teorisë me praktikën.
12. Reduktimin e kohëzgjatjes së studimeve nga katër në tre vjet, dhe kualifi kimin e 
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studentëve me Bachelor of Arts.

2. Përcaktimi i lëmive/fushave studimore
Lëmit (fushat) e mëposhtme bazohen në programet studimore të Shkollës së Lartë 
Pedagogjike, respektivisht të Universitetit të Edukimit të Cyrihut1 për ciklin e ulët 
dhe të mesëm, të cilat përbëjnë bazën shkencore të studimeve për përgatitjen e duhur 
profesionale të mësuesve të ardhshëm.  Meqë janë në përputhshmëri me  kërkesat 
e marrëveshjes së Bolonjës, e cila e ka për qëllim harmonizimin dhe standardizimin 
e përgatitjes, respektivisht të kualifi kimit të mësuesve të ardhshëm në universitetet 
e mësuesisë – fakultetet pedagogjike, apo fakultetet e edukimit mund të shërbejnë 
si shembull për reformimin e fakulteteve pedagogjike ose të edukimit në hapësirën 
gjuhësore e kulturore shqiptare. 
2.1 Gjuhësia: gjuha amtare, gjuha e dytë, gjuhët e huaja
2.2 Komunikimi
2.3 Matematika
2.4 Historia dhe arsimim-formimi politik
2.5 Gjeografi a 
2.6 Socializimi dhe diferencat
2.7 Bashkëpunimi ndërpersonal, kolegjial, ndërkolegjial; Bashkëpunimi me prindërit 

dhe komunitetin e gjerë
2.8 Psikologjia pedagogjike 
2.9 Pedagogjia speciale – Diagnostikimi  
2.10 Pedagogjia inkluzive
2.11 Religjioni dhe kultura 
2.12 Muzika 
2.13 Teatri, ritmi, vallëzimi/kërcimi
2.14 Arti dhe kreativiteti 
2.15 Dizajni dhe teknika 
2.16 Shkencat natyrore dhe teknika
2.17 Amvisëria, shëndeti dhe kujdesi preventiv 
2.18 Lëvizja dhe sporti 
2.19 Shkolla si organizatë mësimore – institucion edukativ e arsimor
2.20 Përcaktimi profesional  (zgjedhja e profesionit)
2.21 Arsimimi medial 
2.22 Zhvillimi i identitetit profesional

3. Përcaktimi i niveleve të Arsimit / Kualifi kimi dhe kohëzgjatja

3.1 Studime për edukatore, mësuese të nivelit parashkollor ose të nivelit bazik 0 – 3
3.2 Studime për mësues të shkollimit të detyruar fi llor e sekundar 4-6-9 
3.3 Studime për mësimdhënës të shkollimit të mesëm profesional 10-13
Viti i parë i studimeve për arsimim të përgjithshëm (Assessment) është përafërsisht i 
njëjtë për të gjithë studentët. Viti i dytë dhe i tretë është specifi k, varësisht nga nivelet 
arsimore. Varësisht nga nivelet arsimore dallojnë edhe fushat e studimit dhe lëndët 
studimore.

1  PHZH www.phzh.ch
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4. Fushat e studimit për edukatoret/mësueset e edukim-arsimimit 
parashkollor

Studentet, edukatoret e ardhshme i arrĳ në 180 ECTS-Kredi-Pikët duke treguar 
suksese të duhur në fushat studimore si më poshtë:  

Fusha e studimit ECTS

Arsimim profesional dhe didaktik 56

Arsimim praktik – aft ësim praktik 42

Edukim dhe Arsimim 22

Fushat e të mësuarit: 
1. Të kuptuarit e botës së fëmĳ ëve 

2. Zhvillimi i strategjive të të mësuarit dhe përcjellja e proceseve të të 
mësuarit 

3. Vëzhgimi, vlerësimi, nxitja-motivimi
4. Shkolla në rrjetin edukativ-arsimor 

16

Hulumtim, zhvillim dhe punim diplome 13

Modulet zgjedhore (dy module për thellim njohurish dhe dy module 
bazike)

15

Kompetencat bazike (bazë) 9

Elementet tjera studimore 7
Gjithsej 180

Për përgatitjen profesionale të edukatoreve dhe mësueseve të ciklit bazik 0-3 është i 
drejtuar fokusi shkencor në arsimimin e përgjithshëm të tyre në lëmit: 
• Matematikë 
• Gjuhë
• Shkencat sociale 
• Shkencat natyrore 
• Edukimi dhe Arsimimi 
Në lëmin e edukimit dhe arsimimit trajtohen tema dhe përmbajtje të zgjedhura  
nga disiplinat e pedagogjisë, psikologjisë, sociologjisë dhe etnologjisë. Trajtimi 
dhe aplikimi  metodave të ndryshme  e  mbështete zhvillimin e kompetencave 
profesionale të mësuesve të ardhshëm. 
• Arsimimi profesional praktik 
• Praktika: Praktika ditore në dy semestrat e parë, praktika javore, tremujore, 
praktika në ciklet përkatëse dhe Learning Vicariate
• Përcjellja dhe mbështetja (Coaching) gjatë praktikës 
• Ushtrime (trajnime) praktike në mësimdhënie për zhvillimin e kompetencës 
së paraqitjes, prezantimit, mbajtjes së orëve mësimore etj. 
• Arsimim integrativ-gërshetimi i lëndëve dhe thellimi shkencor 
• Arsimim në fushën e mediave 
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• Arsimim për drejtësi: Njohja e ligjit, të drejtat dhe detyrimet në fushën e 
arsimit
• Arsimim hulumtues dhe procesual zhvillimor 
• Përzgjedhja e moduleve zgjedhore në vitin e tretë të studimeve 

4.1 Kohëzgjatja e studimeve për edukatore dhe mësuese të ciklit të ulët fi llor 
Kohëzgjatja e studimit me 

orar të plotë  
6 Semestra/180 ECT-Kredi-Pikë

Fillimi i studimit Në vjeshtë 

Diploma
 Mësuese e ciklit parashkollor dhe fi llor të ulët (prej 

klasës së parë deri në të tretën; 1-3) 
Të drejtë mësimdhënie Cikli parashkollor dhe fi llor i ulët (1-3) 

Titulli akademik Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education

1.1.1 Fushat e studimit për mësuesit e shkollimit të detyruar fi llor e sekondar: 
Studentet, mësuesit e ardhshëm të shkollave fi llore dhe sekondare i arrĳ në 180 
ECTS-Kredi-Pikët duke treguar suksese të duhur në fushat e caktuara në tabelën e 
mëposhtme:  

Fushat e studimit ECTS
Arsimim profesional dhe didaktik (përfshirë edhe kompetencat bazike) 56
Arsimim praktik – aft ësim praktik (përfshirë edhe didaktikën profesio-

nale praktike)
51

Edukim dhe Arsimim 23
Fushat e të mësuarit: 

1. Të kuptuarit e botës së fëmĳ ëve 
2. Zhvillimi i strategjive të të mësuarit dhe përcjellja e proceseve të të 

mësuarit 
3. Vëzhgimi, vlerësimi, nxitja-motivimi
4. Shkolla në rrjetin edukativ-arsimor 

16

Hulumtim, zhvillim dhe punim diplome 13
Modulet zgjedhore (dy module për thellim njohurish dhe dy module 

bazike)
14

Elementet tjera studimore 7

Gjithsej 180

4.2 Lëndët
Studentët e nivelit arsimor fi llor i ndjekin studimet në shtatë lëndë dhe aft ësohen 
për mësimdhënien e tyre. Profi li I lëndëve përbëhet nga katër të detyrueshme dhe tri 
lëndë zgjedhore të detyrueshme. 
Katër lëndët e detyrueshme:
• Gjuhë
• Matematikë
• Njeriu dhe rrethi 
• Gjuhë të huaja (anglisht ose frëngjisht)
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Përzgedhja e tre moduleve zgjedhore nga lista e mëposhtme: 
• Lëvizje dhe sport 
• Muzikë
• Art dhe kreativitet 
• Punë dore - produktivitet
• Punë dore me tekstil 
• Gjuhë e dytë e huaj  

• Religjioni dhe Kultura 
Studentët mund ta zgjedhin si lëndë shtesë religjionin dhe kulturën 
• Modulet zgjedhore 
Në vitin e tretë studentët e thellojnë dhe e plotësojnë studimin e tyre: Ata zgjedhin dy 
module për thellimin e njohurive me nga 6 ECT, në të cilët kanë mundësi të merren 
intensivisht me tema të ndryshme, p.sh. pedagogjia e teatrit, letërsia për fëmĳ ë e të 
rinj, pedagogjia speciale. Duke marrë pjesë edhe në dy module, në të cilat marrin 
impulse bazike me nga 1 ECT, studentët profi lizohen duke vënë theks të veçantë në 
arsimimin e tyre profesional (duke u profi luar në një lëmi të caktuar). 
• Gjuhët e huaja: anglisht ose frëngjisht 
Për mësuesit e ardhshëm të shkollave fi llore është i detyrueshëm studimi dhe 
përvetësimi i një gjuhe të huaj. Secili studentë duhet ta ketë arritur në mbarim 
të studimit nivelin bazë  B2. Ky nivel është kusht për vazhdimin e studimeve të 
mëtejme, specifi ke në semestrin e tretë (anglisht: First, frëngjisht: DELF, Alternativë: 
BULATS-Test me 60 pikë).
Në mbarim të studimeve duhet arritur dhe dëshmuar arritjen e kompetencës së 
nivelit (anglisht: CAE- Certifi cate in Advanced English,  Universiteti i Cambridge, 
frëngjisht: DALF - Diplôme approfondi de langue française C1).
• Gjuha e huaj e dytë 
Studentët, të cilët synojnë ta fi tojnë të drejtën e mësimdhënies edhe të gjuhës së huaj 
të dytë duhet ta arrĳ në në mbarim të studimeve dhe ta dëshmojnë nivelin C1 (CAE 
ose DALF).

4.3.  Kohëzgjatja e studimeve për mësues të shollës fi llore
Kohëzgjatja me orar të 

plotë 
6 Semestra/180 Kredi-Pikë

Diploma
Mësues i shkollimit fi llor (për klasë së parë deri në 

klasën e gjashtë; 1-6) 
Me të drejtë mësimd-

hënie 
Shtatë lëndë

Titulli akademik Bachelor of Arts in Primary Education

5. Rezultatet e reformave në fakultetet pedagogjike, fakultete e edukimi
5.1 Janë përcaktuar dhe harmonizuar standardet për kualifi kimin e mësuesve 

në    fakultetet pedagogjike të universiteteve në hapësirën gjuhësore e kulturore 
shqiptare

5.2 Janë përcaktuar e precizuar kompetencat, të cilat duhet t’i zhvillojnë mësuesit e 
ardhshëm gjatë studimit në fakultetet pedagogjike. 
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5.3 Janë defi nuar qëllimet, indikatorët dhe instrumentet e vlerësimit dhe të 
kualifi kimit- Examen Portfolio. 

5.4 Janë aktualizuar dhe harmonizuar kurrikulat themelore dhe ato specifi ke të 
programeve studimore .

5.5 Janë modularizuar fushat tematike, studimi i lëndëve dhe objektivave 
studimore.   

5.6 Janë përfshirë në mesin e lëndëve edhe didaktikat e lëndëve studimore. 
5.7 U është dhënë më shumë hapësirë dhe rëndësi përdorimit të mediave në 

mësimdhënie. Pedagogjia e mediave ka zënë vend të rëndësishëm në mesin e 
lëndëve studimore dhe shërben si pjesë integrale e lëmive studimore.

5.8 Është forcuar dhe kuptuar rëndësia e arsimimit medial.
5.9 Janë përfshirë në mesin e fushave tematike studimore në sasi më të madhe arti 

dhe kreativiteti .
5.10 Është përfshirë pedagogjia inkluzive dhe parimet e inkluzionit. 
5.11 Është reformuar forma e vlerësimit, mënyra e provimit, matjes së diturive dhe 

shkathtësive.
5.12 Është bërë ndërlidhja më e mirë e më cilësore e teorisë me praktikën. Pjesa 

e aft ësimit profesional praktikë përbënë 25-30 % të studimit/kualifi kimit 
të përgjithshëm. Për aft ësimin praktik të mësuesve janë caktuar (ndërtuar) 
Shkollat Mentorale – Shkollat Ushtrimore.

5.13 Janë aft ësuar mësuesit e ardhshëm për bashkëpunim të ndërsjellë me kolegë t, 
prindërit e komunitetin.

5.14 Është reduktuar kohëzgjatja e studimeve në fakultetet pedagogjike nga katër 
në tre vjet. Kualfi kimi Bachelor of Arts ua mundëson mësuesve vazhdimin e 
studimeve dyvjeçare për Master.

5.15 Është arritur përgatitje e duhur profesionale e mësimdhënësve për tu përballur 
me sfi dat e kohës së tashme dhe të ardhshme. Mësuesit e ardhshëm e mëshirojnë 
dhe refl ektojnë maksimën pestalociane kokë-dorë-zemër. Ata janë përfaqësues 
të denjë të artit të mësimdhënies.

5.16 Është shtuar atraktiviteti i studimeve për mësues në fakultetet pedagogjike.
5.17 Është rritur prestigji i profesionit të mësuesit. 
5.18 Është reformuar sistemi i Edukim- Arsimimit në hapësirën gjuhësore e 

kulturore shqiptare mbi bazën e parimeve të inkluzionit dhe të koncepteve të të 
mësuarit të shekullit 21.

5.19 Është themeluar Akademia për Përsosjen Prosfsionale të kuadrove Arsimore të 
të gjitha niveleve e cila pas mbarimit të studimeve dhe pajisjes me kualifi kimin 
Bachelor of Arts kujdeset për:

• ngritjen profesionale të mësuesve. 
• mbështetjen e mësuesve gjatë dy viteve të para të punës  për ndërlidhjen e 

teorisë me praktikën. 
• aft ësimin dhe licencimin e mësuesve për mentorë në shkollat mentorale-

ushtrimore. 
• aft ësimin dhe licencimin e mësuesve për këshilltarë profesional. 
• aft ësimin dhe licencimin e mësuesve për këshilltarë për orientime profesionale 

të nxënësve. 
• aft ësimin dhe licencimin e mësuesve për menaxhim në fushën e arsimit, drejtor 

shkollash
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• aft ësimin dhe licencimin e mësuesve për menaxhim projektesh në fushën e 
arsimit.

• aft ësimin dhe licencimin e mësuesve për hulumtime shkencore-hulumtues 
shkencor në fushën e arsimit.

6.  Risitë
Është bërë: 
• Përcaktimi i standardeve në përputhje me rolin dhe detyrat e mësuesve.
• Përcaktimi, përkatësisht precizimi i kompetencave të mësuesve.
• Orientimi i studimit dhe kualifi kimit të mësuesve në përputhje me kërkesat dhe 

nevojat e gjeneratave të ardhshme
• Përfshirja e  e didaktikave të lëndëve dhe fushave studimore 
• Përfshirja e lëndës së pedagogjisë së mediave dhe aplikimit të mediave gjatë 

mësimdhënies 
• Përfshirja e lëndës së pedagogjisë inkluzive
• Inkluzioni 
• Examen-Protfolio  
• Në qytetet, në të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre arsimore fakultetet pedagogjike 

do të caktohen, ndërtohen e rindërtohen shkollat mentorale-ushtrimore për 
aft ësimin praktikë të mësuesve. Këto shkolla do të jenë shkolla model të mësimit 
inkluziv. Ato do të dallojnë nga shkollat e tjera si për nga infrastruktura, ashtu 
edhe për nga organizimi i mësimnxënies dhe mësimdhënës. Ato do të shërbejnë 
si model për organizimin e shkollave të tjera fi llore në hapësirën gjuhësore e 
kulturore shqiptare

• Studentët e fakulteteve pedagogjike do ta kenë mbaruar shkollën e mesme 
maturiale, drejtimi profesional social-pedagogjik. Në këtë shkollë ata i kanë fi tuar 
njohuritë e duhura bazike në shkencat social-kulturore, shkencat edukimit dhe 
arsimimit dhe në ato të artit dhe kreativitetit. 

• Akademia e Mësuesve përgatit programe studimore, kurse, seminare etj. dhe 
është përgjegjëse për realizimin e tyre. Sipas ligjit për Arsim, mësuesit janë të 
detyruar që gjatë një viti shkollor të marrin pjesë në dy deri tre kurse për ngritjen 
e tyre profesionale. 

• Akademia për Përsosjen Profesionale të Kuadrove Arsimore të të gjitha niveleve 
e harton bashkë me format e organizuara të mësuesve dhe me ndihmën e 
ekspertëve të fushës së Arsimit kartën e identitetit profesional të mësuesve, e cila 
miratohet nga Këshillat Nacional Supreme për Arsim, nga Ministritë e Arsimit 
dhe Shkencës dhe nga Lidhja e Mësuesve Shqiptarë.

6. Paraqitjet grafi ke të rezultateve të reformës
Grafi kisht rezultatet e reformimit të fakulteteve pedagogjike, fakulteteve të edukimit 
do të dukej përafërsisht kështu (nga poshtë lartë dhe nga lartë poshtë): 
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6.1 Ndërlidhjet dhe harmonizimet e standardeve, qëllimeve, kompetencave dhe 
instrumenteve të vlerësimit do të dukeshin përafërsisht kështu:

Grafi ka: 2
6.1.1 Ndërlidhja reciproke: 
Standardet paracaktojnë kriteret që duhet të plotësohen  duke i trajtuar e studiuar 
në teori e praktikë lëmit (fushat), lëndët e temat studimore, duke i arritur qëllimet e 
caktuara, duke i zhvilluar kompetencat e nevojshme  e të domosdoshme, duke treguar 
sukses gjatë vlerësimit dhe duke dëshmuar me examen – portfolio kualifi kimin me 
Bachelor of Arts. 
Standardet-Lëmit/lëndët/Përmbajtjet studimore-Qëllimet-Kompetencat-
Indikatorët-Instrumentet e vlerësimit- Rezultatet-Kualifi kimi.
6.1.2  Kriteret për standardet përcaktuese të profesionit të mësuesve:
• Teoria (principi teorik) 
• Empiria (principi empirik)
• Arsyeja (principi i arsyes) 
• Realizmi (principi i realitetit)
• Kualtiteti (principi kualitativ)

6.1 Paraqitja grafi ke e 
Sistemit Arsimor Profesional 
Dualist (Teori-Praktikë): 
Ndërlidhja reciproke e 
shkollave të mesme me 
sipërmarrjet me vendmësime 
për aft ësim praktik do të 
dukej përafërsisht kështu:
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Grafi ka: 4
6.3.  Sistemi Edukativ Arsimor do të dukej në fund përafërsisht si më poshtë: 

Përfundime – konkluzione

• Sistemi Arsimor i ndërtuar mbi parimet e inkluzionit, të drejtës së secilit për 
edukim dhe arsimim do të krĳ onte një bazë të shëndosh, të qëndrueshme e 
produktive edhe në nivelin e arsimimit të mesëm profesional. 

• Modeli arsimor zviceran dualist, teorik dhe praktik do të ishte modeli më 
i mirë për një shtetet e vogla si Shqipëria, Kosova e Maqedonia për të kaluar 
nga arsimimi akademik teorik në arsimim një mend profesional, në të cilin 
profesioni nuk mësohet vetëm duke dëgjuar ligjërata e duke lexuar tekste teorike 
në shkollë, por duke qenë pjesë e procesit të punës, të veprimit dhe të aft ësimit 
praktik.  Shkollat e mesme profesionale, bashkë me sipërmarrjet prodhuese do 
të ishin bartëset kryesore të proceseve të zhvillimit dhe të mirëqenies sociale të 
një shoqërie në zhvillim. 

• Reformat e mira për sisteme të mira arsimore do të tregoheshin kuptimplote  po 
që se do të përcaktoheshin dhe  do ta realizonin sistemin arsimor profesional 
dualist. Sistemi arsimor dualist, teorikë e praktikë do ta ndryshonte, jo vetëm 
qasjen e kuptimin për arsimimin dhe punën, por edhe qëndrimin ndaj punës dhe 
vlerave e të mirave që arrihen përmes saj. 

Referenca

Brühlmeier, A. (2007): Mensch en bilden, Impulse zur Gestaltung des Bildungswesens nach  
den Grundsätzen von Johann Heinrich  Pestalozzi.
Brühlmeier, A. (2007): Arsimimi i njerëzve, impulse për (re)formimin e sistemit arsimor sipas 
parimeve të Johan Hajnrih Pestalocit.
www.phzh.ch
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Autizmi, sfi dë për shoqërinë

Klorela Rexhahmataj

Florida Bonjo

Histori nga jeta

E. – 9 vjeç, i madhi prej dy djemve të familjes, (vëllai i vogël 6 vjeç) ka patur një zhvillim 
të hershëm normal, belbëzim të hershëm po ashtu, aft ësi motorrike të mira dhe kuriozitet për 
gjërat që e rrethonin.
Pas ditëlindjes së dytë fi lluan të shfaqen shenjat e para, prindërit e rinj e pranojnë se në fi llim 
refuzuan t’i shihnin dhe të përballeshin me këto shenja.
Fëmĳ a shfaq herë pas here shenja agresiviteti ndaj të tjerëve, agresivitet që duket se vjen në 
mënyrë të pandërgjegjshme, tundje para e mbrapa duke qëndruar në një vend, nervozitet 
i madh kur qëndron  në një vend të vetëm për një kohë të gjatë, bërja grusht e duarve dhe 
shtrëngimi fort i tyre, humbje përqëndrimi e theksuar dhe përsëritja e së njëjtës pyetje brenda 
një kohe të shkurtër, le të themi brenda 45 minutave.
E. ka një kujtesë shumë të fortë, mjaft on ta dëgjojë vetëm njëherë diçka dhe mund ta ritregojë 
të detajuar sa herë që do të pyetet për subjektin në fj alë. Duket se gjatë momenteve të vështira 
të tĳ , ajo që e qetëson është një ndjenjë e fortë rregullsie, i pëlqen të  mos t’i kalojë asnjëherë 
vĳ at anësore të fl etores, lapsat i pëlqen të mprehtë, të renditur sipas madhësisë dhe i pëlqen 
të nënvizojë.
Aktualisht është nxënës në një institucion privat arsimor, ku duket se prania në një klasë 
me më pak nxënës se në shkollat publike dhe me një staf me më shumë kohë në dispozicion 
kundrejt nxënësve, duket se po ndikon për mirë.
Shfaq aft ësi shumë të mira në vizatim.
O.- 7 vjeç, i pari i tre fëmĳ ëve (një vëlla tjetër dhe një motër më të vogël) i shfaq shenjat e 
para të autizmit qysh në fi llimet e zhvillimit infantil, por seancat diagnostikuese dhe trajtimet 
e para i ka marrë vetëm pas moshës 4 vjeç.
Kur u pyetën prindërit, (të dy të arsimuar) se përse kjo vonesë kaq e madhe, habitesh me 
përgjigjen e tyre. Fakti që ishin prindër të rinj ka ndikuar, frika për ta pranuar një gjë të tillë, 
shpresa se po gaboheshin dhe që kjo sjellje dhe ky qëndrim i fëmĳ ës së tyre do të largoheshin 
me rritjen e tĳ .
Më pas, me ardhjen në jetë të një fëmĳ e tjetër që shumë shpejt e arrin dhe më pas e kalon 
zhvillimin e të vëllait, bien këmbanat e alarmit për këta prindër dhe më në fund bëhen të 
vetëdĳ shëm për gjendjen e fëmĳ ës së tyre.
Me kalimin e kohës fi llojnë shfaqen dhe shenjat e agresivitetit, sidomos ndaj vëllait dhe motrës 
së vogël në formën e shtrëngimeve dhe pickimeve.
Shqiptim jo i plotë i fj alëve, vështirësi në artikulimin e saktë të tyre dhe mungesë e theksuar 
përqëndrimi. Gjatë momenteve të vështira kur duket se shkëputet tërësisht nga bota e jashtme, 
e vetmja gjë që e qetëson dhe e bën të shfaqë interes  janë ëmbëlsirat në përgjithësi dhe çokollatat 
në veçanti, gjë që ka çuar në obezitet të fëmĳ ës dhe në vizita të shpeshta te dentisti.
Prindërit e pranojnë se vetëm pas moshës 4 –vjeçare, me vështirësi të madhe arritën të 
pranonin faktin se fëmĳ a e tyre kishte një problem shumë serioz. Nga ky moment fi lluan 
dhe takimet e rregullta me mjekë, psikologë e punonjës socialë .... një pështjellim i vërtetë për 
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vendin dhe personin se kujt duhej t’i drejtoheshin për ndihmë në këtë rast.
Gjyshja e fëmĳ ës që jeton bashkë me ta, ende sot nuk e pranon të vërtetën. Këmbëngul se 
fëmĳ a sillet kështu sepse është i llastuar dhe se djemtë kanë zhvillim të ndryshëm nga vajzat.
Aktualisht ndjek arsimin publik, por më shumë vështirësi sepse të qenit kaq i veçantë mes 
një klase me 40 fëmĳ ë me zhvillim tjetër mendor dhe motorrik, duket se nuk ndikon për mirë.
E.- 12 vjeç, fëmĳ a i dytë në familje (ka një motër më të madhe), nuk është agresiv dhe as nuk 
shfaq shenja të tilla, nuk ka lëvizje trupore  të pakontrolluara. 
Problemi i tĳ  është mungesa e theksuar e kuriozitetit, shkëputje e plotë nga bota që e rrethon 
dhe një lloj pasiviteti i tepruar.
Edhe kur nxënësit e tjerë të klasës janë të përfshirë në një rrëmujë shurdhuese dhe çorientuese, 
ai vazhdon të buzëqeshë dhe të rrĳ ë i qetë në bankën e tĳ . 
Brenda një ore mësimore (45 minuta) kërkon me ngulm rreth 3-4 përqafi me ose përkëdhelje, 
çohet nga banka, të përqafon, buzëqesh dhe pastaj ulet prapë. Këto përqafi me dhe kjo shprehje 
afektiviteti duket se ka një efekt qetësues dhe pozitiv tek ai.
Ka një kujtesë të jashtëzakonshme,  pjesa e tĳ  e preferuar gjatë orës së mësimit është marrja 
e mungesave, i pëlqen të thotë kush mungon, arsyen pse mungon dhe cilit numri rendor i 
përket emri në regjistër.  Duket se di gjithçka për këdo në klasën e tĳ .
Ndjek arsimin publik, e mira e klasës së tĳ  është se askush nga nxënësit nuk e bezdis dhe nuk 
tallet me të, gjë që të bën shumë përshtypje duke patur parasysh bullizmin e theksuar të ditëve 
ku jetojmë dhe efektet negative të tĳ .
Të tre këta fëmĳ ë, në dukje kaq të ndryshëm nga njëri –tjetri, me historik familjar krejt 
të ndryshëm, kanë diçka të përbashkët në gjithë zhvillimin e tyre të deritanishëm: 
izolimin dhe tërheqjen sociale, pra atë që ndryshe është quajtur AUTIZËM dhe 
njihet si i tillë që në vitin 1911, term i përdorur për herë të parë nga psikiatri zvicerian 
Eugen Bleuler i cili e përdori këtë term për të treguar” humbjen e kontaktit me realitetin, 
të cilin e shkakton një paaft ësi për të komunikuar me ambientin rrethues”.
Autizmi si fj alë vjen nga greqishtja dhe do të thotë "autos" (vete) dhe nënkupton 
“izolim“. Gjatë viteve janë përdorur terma të ndryshëm për të përcaktuar këtë 
çrregullim: fëmĳ ë që nuk komunikojnë, psikozë fëmĳ ërore, skizofreni fëmĳ ërore, etj.
Të gjithë këta terma kanë të përbashkët pjesën ˝fëmĳ ërore˝ sepse është një çrregullim 
që vihet re dhe që shfaqet që në hapat e parë të zhvillimit të fëmĳ ës.

Fakte për fëmĳ ët me ASD (Autism Spectrum Disorder):

• ASD nuk është çrregullim i rrallë, prek 1 në 165 persona;
• ASD është një çrregullim neurologjik;
• Personat me ASD nuk shfaqin të njëjtat simptoma, ata janë unikë si në pikat e 

forta  ashtu dhe në nevojat e tyre;
• Është e rëndësishme të theksojmë se ASD nuk është një sëmundje mendore.

Autizmi në Shqipëri

Në Shqipëri, autizmi është njohur dhe përcaktuar si i tillë me shumë vonesë. Edhe sot 
që jetojmë në një botë informacioni virtual të aksesueshëm në pak çaste, në Shqipëri 
është shumë e vështirë të gjesh informacion të detajuar në gjuhën shqipe. Bibliografi a 
për këtë temë është e pasur nëse kërkojmë në literaturë të huaj, por të mos harrojmë 
se shumica e këtyre prindërve nuk mund të kenë akses te ky lloj informacioni.
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Jo vetëm kaq, faktet në Shqipëri fl asin për prindër që me vështirësi e pranojnë këtë 
çrregullim te fëmĳ ët e tyre ose ka të tjerë që nuk e pranojnë fare. Një nga rastet e 
shumta dhe jo i vetmi, është ai i treguar me shumë sinqeritet në portalin Dritare.net 
nga një nënë e re që ka një vajzë autike 5 vjeç e gjysmë dhe tani, pas diagnostifi kimit 
të së bĳ ës me këtë çrregullim, e shoqi e braktisi duke e lënë atë dhe të bĳ ën e sëmurë 
në mëshirë të fatit.
Nëna me inicialet N.G.vjen nga Shkodra dhe mundohet të mos mungojë asnjëherë 
në seancat e së bĳ ës, por me dhembje e pranon se është shumë  vështirë për të t’i 
përballojë shpenzimet ekonomike, stresin e të qenit nënë e vetme me dy fëmĳ ë (një 
vajzë tjetër që ia mbajnë prindërit e saj) dhe trishtimin e thellë që i jep ideja që nuk 
do ta dëgjojë kurrë vajzën e saj t’i thërrasë ˝nënë˝.
Sipas shifrave të dhëna nga Qendra Kombëtare e Mirëmbajtjes, Zhvillimit dhe 
Rehabilitimit të Fëmĳ ëve në Tiranë, gjatë vitit 2015 në qendrën e tyre ishin trajtuar 
rreth 774 fëmĳ ë me probleme të ndryshme të spektrit të autizmit. Për të qënë të 
sinqertë, nuk paraqiten shumë mundësi zgjedhjeje për këta prindër që duan t’i 
trajtojnë fëmĳ ët e tyre, kjo qendër është shtetërore dhe ofron shërbime të gjera, por 
a mund t’i mbulojë kërkesat dhe nevojat  e të gjithë fëmĳ vet që kanë nevojë për 
ndihmë?
Fondacion tjetër është një fondacion privat i themeluar nga një mjeke e njohur në 
Shqipëri dhe mjaft  e përkushtuar në punën e saj kundrejt fëmĳ ëve me autizëm. Kjo 
qendër ka bërë një punë shumë të mirë gjatë viteve të fundit në trajtimin e rasteve të 
ndryshëm, por është trajtim privat dhe kushton, fakt ky që penalizon shumë prindër 
të varfër e që jetojnë në periferi të kryeqytetit apo në rrethe të tjera.  
Gjatë takimit të rastësishëm me një gazetare sociale në terren, ajo tregon se ishte 
tronditur e prekur aq shumë nga ajo që kishte parë në një fshat të thellë, saqë 
vazhdonte ta përjetonte po aq keq sa në momentin kur ishte përballur me atë situatë. 
Gjatë një interviste në një fshat të thellë në veri të Shqipërisë, çdo gjë kishte shkuar 
për mrekulli dhe në fund të intervistës  një nga banorët e fshatit “ për me mos u 
korit” e kishte ft uar të pinin një kafe në shtëpinë  e tyre. Gazetarja dhe kolegët kishin 
pranuar, familja pritëse ishte  e varfër, por shumë bujare dhe fi snike, të krĳ onin një 
ndjesi shumë pozitive...
Gjithë kjo zgjati aq sa nga një kthinë e shtëpisë u dëgjuan zhurma, të bërtitura dhe 
gërvishtje në derë, zhurma që të ngjallnin trishtim dhe të jepnin ndjesinë se dikush 
mbrapa një dere druri po vuante shumë. Askush nga familjarët nuk fl iste dhe të 
gjithë reagonin sikur nuk kishin dëgjuar asgjë.
Përfundimi është se ajo familje kishte një fëmĳ ë autik të cilin e mbanin të mbyllur e të 
izoluar nga të tjerët sepse për malësorin ai fëmĳ ë “ishte një plagë e hapur ku shpesh 
banorët e zonës hidhnin kripë”.
Për ta shmangur këtë, zgjidhja e të zotit të shtëpisë ishte izolimi dhe pretendimi i 
ashpër se ai fëmĳ ë nuk ekzistonte…
Si ky fëmĳ ë mund të ketë me dhjetëra të tillë nëpër Shqipëri, që ose nuk raportohen 
si të tillë nga familja ose në rastin më të mirë raportohen, por që nuk kanë mundësi të 
marrin asnjë trajtim ose të ndjekin seanca të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin 
e shëndetit të tyre.
Sipas një studimi të bërë nga organizata World Vision në Shqipëri nuk ka statistika 
zyrtare për numrin e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar në vendin tonë. Shkaqet e kësaj 
mungese të theksuar informacioni mund të jenë informaliteti në zona të thella, 
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mosregjistrimi i këtyre fëmĳ ëve si fëmĳ ë autikë pranë institucioneve përkatëse për 
arsye si ajo më sipër apo dhe thjesht mosidentifi kimi i rasteve në fj alë. Përsëri sipas 
manualit “ Jam mes jush “, të përgatitur nga World Vision dhe në bashkëpunim me 
shoqatën e Mbrojtjes së të Drejtave të Personave me Aft ësi të Kufi zua rdhe Ministrinë 
e Arsimit dhe Sportit, shifrat janë këto:
Mbështetur në të dhënat e INSTAT-it, numri i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara, të 
regjistruar në arsimin e detyrueshëm është 2400. Ky numër përbën vetëm 0.5% të 
numrit të përgjithshëm të fëmĳ ëve të regjistruar në arsimin e detyruar.
Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, dallohen kategoritë e mëposhtme të aft ësisë 
së kufi zuar: mendore, fi zike, mendore dhe fi zike, pamore, dëgjimore, të të folurit 
dhe të autizmit.
Nëqoft ëse do të fl asim për shifra, numri i përgjithshëm i fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuara të regjistruar në kopshtet dhe në shkollat publike të vendit është 3678, nga 
të cilët 511 në kopshte dhe 3167 në shkolla 9-vjeçare.
Nga ana legjislative këtyre fëmĳ ëvë u garantohen të drejta të plota në arsim dhe 
në gjithpërfshirje duke shpallur se: Përfshirja e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuaranë 
institucionet arsimore të specializuara për ta është përgjithësisht e përkohshme. 
Përfshirja dhe integrimi i fëmĳ ëvë me aft ësi të kufi zuara në kopshtet dhe shkollat e 
zakonshme të arsimit bazë është parësore.
Sipas nenit 63: Parime të arsimimit të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara, të gjithë këtyre 
fëmĳ ëve iu ofrohen kushtet për të studiuar në një ambient të përshtatshëm për ta 
e të mbështetur hap pas hapi nga aktorë të ndryshëm si mësuesit apo psikologët, 
kurse sipas nenit 65 këta fëmĳ ë ndjekin planin mësimor të programeve lëndore të 
zakonshme ose një program special të hartuar nga një komision i posaçëm.
Ana legjislative e mbulon shumë mirë këtë fushë, por realizimi konkret dhe 
përmbushja përbëjnë një sfi dë më vete.

Autizmi, sfi dë në mësimdhënie

Shkolla shqiptare vazhdon ende dhe sot të ngelet një shkollë me drejtim të 
përqëndruar teorik dhe jo praktik (arsye pse studentët shqiptarë shkëlqejnë në 
universitete të ndryshme jashtë shtetit). Për sa i përket pjesës praktike, kjo është për 
t’u parë e për t’u diskutuar. Të jesh mësues është vështirësi më vete, të jesh mësues 
për një fëmĳ ë autik, është sfi dë. 
Sipas studimeve, nxënësit me ASD janë të izoluar në një botë ku komunikimi duket 
i parëndësishëm, fakt që të penalizon në procesin e mësimdhënies.
Fëmĳ ët me ASD gjatë këtĳ  procesi shfaqin disa shenja te pergjithshme si: mimikë e 
papërshtatshme për situata të ndryshme, përdorim i pazakontë gjestesh, mungesa e 
kontaktit në sy, e folur shumë e shpejtë ose shumë e ngadaltë, fj alor i kufi zuar (më 
shumë i përbërë nga emra), tendencë për të folur vetëm për një çështje dhe vështirësi 
për ta ndryshuar temën, frikë dhe stres ndaj situatave të reja dhe të panjohura për 
ta, etj. 
Për t’i shmangur në maksimum këto sugjerohet që : në klasë të krĳ ohet një ambient 
i qetë, të informohen nxënësit për aktivitete ditore dhe javore, në mënyrë që të mos 
jete diçka e papritur për ta, materialet me të cilat do të punohet të jenë të qarta dhe 
në nivelin e kuptueshmërisë së nxënësve, etj. 
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Eksperienca personale

Eksperienca ime e parë me një fëmĳ ë autik ka qenë shumë e veçantë. M’u kërkua 
të punoja me një fëmĳ ë në klasë të parë, i cili sipas prindërve paraqiste probleme 
në mësime, kishte ritëm më të ngadaltë se shokët e tĳ  dhe paraqiste vështirësi në të 
nxënë. Prindërit pohonin se problemi më i madh ishte se fëmĳ a  ishte i llastuar. Për 
një mësuese të re që ka mbaruar studimet pë Gjuhë-Letërsi kjo detyrë dukej shumë  
e lehtë. Historia tregon të kundërtën. 
Fëmĳ a nuk ishte thjesht i llastuar, fëmĳ a shfaqte haptazi shenja të autizmit, gjë që më 
vuri në vështirësi para fëmĳ ës dhe para prindërve të cilët prisnin me ankth pas derës 
për të parë se si kishte shkuar ora jonë e parë e mësimit. Në aspektin tim profesional  
kjo orë e parë ishte një dështim i vërtetë. Gjatë gjithë orës mund të kem fi tuar 
përqendrimin e fëmĳ ës dhe kontaktin sy më sy vetëm dy herë, asgjë që unë thosha 
nuk e bënte atë të reagonte. E kapur në mes të një situate të panjohur, po prisja me 
padurim të mbaronte ora dhe të fl isja me prindërit. E pranoj që m’u deshën veçse 5 
minuta për t’u tunduar nga dëshira e dorëzimit dhe po mundohesha t’i shmangesha 
me çdo kusht këtĳ  “telashi” (e mbaj mend që në kokën time e përkufi zova si të tillë). 
Ndërkohë fëmĳ a fi lloi të shfaqte shenja agresiviteti dhe i nervozuar në maksimum ma 
shtërngoi dorën aq fort, pastaj më gërvishti po aq fort, sa gati doli gjak. U mundova 
ta mbaja veten dhe ta qetësoja me sa të mundesha. E pranoj ishte një situatë fare e 
panjohur për mua dhe më kishte kapluar paniku. 
Pasi fëmĳ a  u qetësua, e vetmja gjë që doja të bëja ishte të largohesha sa më parë nga 
dhoma dhe nga shtëpia e tĳ , ndërkohë nxënësi im i ri dhe i vogël më kap butësisht 
dorën që pak më parë e kishte gërvishtur dhe më thotë:
-  Mësuese, unë ta bëra këtë?
Më kapi të papërgatitur kjo pyetje, por iu përgjigja: - Nuk ka problem mësuese, e 
bëre padashje.
Ai më pa me një palë sy të butë që unë i quaj “sy Bambi” e më tha:
- A jam unë i keq mësuese?
Kjo ishte, kaq...
Çdo vendim që kisha marrë 5 minuta më parë, frika dhe paniku që më kishin kapur 
u zhdukën krejt papritur dhe aty e kuptova vërtet domethënien e fj alës “mësues” 
dhe sakrifi cën për të qënë një i tillë ku dhe kur e donte nevoja. E kisha zgjedhur këtë 
profesion me dëshirën më të madhe për të ndarë, për të ndriçuar e ndihmuar ata që 
do të kishin nevojë ...dhe ja ku po më jepej mundësia.
Një vogëlush po më shihte drejt në sy e po më pyeste nëse ai ishte i keq...
Sa herë gjendem në një situatë të vështirë gjatë procesit të mësimdhënies, edhe thjesht 
me nxënes me vështirësi në procesin e nxënies, më kujtohen “sytë e Bambit” dhe i bëj 
të njëjten pyetje vetes: A jam une një mësuese e mirë?
 A po bëj unë ç’është në dorën time që ky fëmĳ ë të ndihet mirë dhe të ecë përpara në 
rrugën e tĳ ?
Pyetje të tilla më kanë ndjekur vit pas viti por ende nuk kanë marrë përgjigje, koha 
do ta tregojë një gjë të tillë, shpresoj te jenë pozitive.

Menaxhimi i klasës

Gjatë punës me fëmĳ ët me sindromën ASD mësuesit duhet të kenë parasysh disa aspekte:
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Vështirësia më e madhe e këtyre fëmĳ ëve qëndron në të folur, kështu që bëni durim; 
nëse po prisni një përgjigje verbale dhe nuk po e merrni, mos këmbëngulni me anë 
te kontaktit të syve, gjeni një metodë që fëmĳ a të mund të përgjigjet jo në mënyrë 
verbale (me anë të një vizatimi p.sh.), lejojini nxënësit ta rilexojnë disa herë tekstin 
para se të fi lloni t’i pyesni mbi këtë tekst, ndonjëherë mund të jetë e nevojshme ta 
lexoni ju tekstin me zë të lartë për ta, lejojini ata të kenë mundësi të japin përgjigjet e 
tyre duke përdorur një kompjuter. 

Përfundime

Autizmi është një problem i përkufi zuar si problem i kohëve moderne, problem i 
familjeve të arsimuara, me nëna të pavarura e që punojnë. Mite apo fakte, askush 
nuk mund ta thotë me vërtetësi. Problemi në Shqipëri, a ndoshta dhe në vende të 
tjera është mentaliteti.
Prindër që fajësojnë njëri-tjetrin,  në heshtje apo drejtpërdrejt; shoqëri që paragjykon 
bazuar në ato çka dëgjon dhe fajëson të ashtuquajturit “prindër modernë” që 
përkushtohen shumë pas punës dhe karrierës dhe kjo ndikon në autizmin e fëmĳ ëve 
të tyre; moshatarë bullistë dhe me nje dëshirë të madhe për të vënë në lojë personin 
që ndryshon nga ta; shtet që ka dhjetëra procedura administrative që të lodhin e të 
bëjnë të tërhiqesh, arsimtarë të lodhur nga mosvlerësimi siç duhet i punës së tyre apo 
emërime të ndryshme partiake që nuk kanë të bëjnë fare me profesionalizmin  .... e 
shumë e shumë të tjera.
Mësuesit duhet të jenë të ndërgjegjshëm se puna e tyre është shumë e rëndësishme 
për këta fëmĳ ë, duhet të ketë një bashkëpunim të ngushtë prindër- mësues. Mësuesi 
informon prindërit për fushat ku fëmĳ a i tyre është mirë dhe ku paraqet mangësi, 
prindërit duhet të informohen rregullisht për aktivitetet ku ka marrë pjesë fëmĳ a 
dhe gjithashtu duhet të shkëmbejnë informacion se si fëmĳ a arrin të mësojë njohuri 
të reja, qoft ë në shkollë apo në shtëpi.
Psikologët punojnë me fëmĳ ët autikë, por mendojmë se së pari duhet të punojnë 
me prindërit e një fëmĳ e autik. Duhet të punojnë me ta së pari për t’iu larguar nga 
ndërgjegjia një barrë shumë të rëndë, idenë se dashje pa dashje ata janë fajtorë 
për atë që po i ndodh fëmĳ ës së tyre. Së dyti: duhet t’i përgatisin shpirtërisht dhe 
emocionalisht për atë do të vĳ ë më pas, e sigurt që është një rrugë e gjatë dhe e 
lodhshme, e kemi kuptuar këtë pas leximit të një libri të publikuar nga prindi i  një 
fëmĳ e  autik, Edmond Tupe, libër ku përkthyesi, profesori dhe artisti shfaq veten në 
rrafshin e një plani të ri: atë të një prindi që jeta e ka sfi duar keq;
“Ges, ti i ke dhënë një kuptim të ri jetës time, unë mësova prej teje të kuptoj Tjetrin, të mposht 
vetveten, egon time, sa herë që kjo është e domosdoshme; mësova të heq dorë nga shumë gjëra 
në emër të dashurisë që ushqej për ty, të të dua edhe kur ti më godet, edhe kur ti më gërvisht, 
pra edhe kur më dënon e ndëshkon me dhunë, mësova të luft oj ndryshe, edhe kur e di që nuk 
do të fi toj, mësova ta shoh, ta nuhas e ta prek botën me syrin, veshin, hundën e dorën tënde, 
dhe kështu, ta kuptoj  duke e fi ltruar përmes ndërgjegjes së tjetrit aq më tepër kur Tjetri je ti!
Sigurisht Ges, unë të kërkoj të falur që nuk kam arritur të t’i plotësoj të gjitha, që nuk po të 
shkëpus dot nga autizmi,të kërkoj të falur për të kaluarën, të tashmen e të ardhmen tënde,të 
kërkoj falje që nuk jam i pavdekshëm, por i përkohshëm ashtu si nëna jote, sepse brenga jonë 
më e tmerrshmeështë mendimi që, një ditë të frikshme ti do gjendesh vetëm, pa njeri pranë për 
t’u kujdesur për ty, për të të dhuruar të paktën një grimë mirëkuptimi e dashurie...”
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Gjithashtu një pjesë e punës së psikologëve duhet të përqendrohet edhe te mësuesit 
e niveleve të ndryshme, trajnime apo publikime të ndryshme që ndihmojnë në 
identifi kimin sa më herët të këtĳ  çrregullimi. 
Askush nuk mund t’ia dalë mbanë i vetëm në një betejë, sepse kjo është vërtet një 
betejë, dhe jo thjesht një betejë e zakonshme përrallash ku i miri në fund fi ton, kemi 
një David dhe një Goliath në një betejë epike e përfshirëse.
Janë një varg hallkash të cilat duhet të bashkëpunojnë sa më fort me njëra-tjetrën 
për ta bërë Goliathin të zmbrapset pak nga pak: individë, prindër, familje, shkolla, 
shoqëri, organizata të ndryshme e mbi të gjitha shteti që duhet të sigurohet që këto 
hallka të bashkëpunojnë ngushtësisht me njëra- tjetrën.
E vetmja mënyrë për t’ia dalë mbanë kur je i zënë ngushtë është të ecësh përpara, 
kthimi mbrapa nuk ekziston si mundësi.
Le ta  mbyllim këtë kumtesë të shkurtër përsëri me Edmond Tupen:
“Gesi (djali) më lindi me këtë handikap që ia zbuluam në moshën katër vjec e gjysmë 
- pesë.
Ky fëmĳ ë m’u dha mua.
Rastësia...Ca thonë Perëndia, Zoti, unë them rastësia, nuk e di.
Ka dhe një lloj determinizmi, m’u dha mua dhe unë nuk do të zbythem para tĳ .”
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Si ndikon divorci ne femĳ et e moshes shkollore

Irida Vaska

Valentina Ismaili
Mesuese ne shkollen 9-vjecare I.Kasa Jagodine Elbasan

Abstrakt

DIVORCI--,origjinen e emrit e ka nga gjuha latine,qe do te thote”Zgjidhje ligjore e marteses 
nga nje trup gjyqtaresh”
Ne kushtet e Republikes dhe Mbreterise Kushtetuese,pas shpalljes se pavaresise ,divorci 
njihej si e drejte shoqerore dhe juridike ,por gjer ne vitin 1928,para hartimit te Kodit Civil te 
Mbreterise,e drejta ishte vetem e burrit.Me hartimin e Kodit,u njoh dhe e drejta e gruas per 
divorc,por ne shumicen e rasteve e zgjidhte “Fisheku ne paje “
Nje cift  kur vendosin te krĳ ojne nje familje  vendosin duke u mbeshtetur tek dashuria,respekti 
,sinqeriteti ,pergjegjshmeria etj.kur njera nga palet shkel,injoron,nuk respekton palen tjeter 
ndodhin konfl iktet,mosmarreveshjet,ofendimet apo dhe dhuna fi zike.Deri ne castin qe cift i 
eshte vetem ,palet zgjedhin :pranojne kete lloj sjelljeje,nenshtrohen ose respektojne ne radhe 
te pare veten,shkeputen nga kjo lidhje .Kur martesa eshte konsumuar,divorci eshte zgjidhje 
normale.
Por,zgjidhja duhet bere kur kemi dhe frutet e marteses,FEMĲ ET .Duhet te  kujdesemi per 
keto frute duke I rritur ne nje mjedis te ngrohte,plot dashuri ku duhet respektuar familja 
,puna,respekti,liria,them liria dhe e drejta e cdo individi,femĳ es,nenes,babait Jane femĳ et 
ato qe vuajne me teper pasojat e veprimeve te te riturve .Cfare duhet te bejne prinderit,te 
shmangin konfl iktet  ,te heshtin rreth problemeve apo te komunikojne me njerin –tjetrin 
per te gjetur mundesi ,fi je shprese per te “arnuar”,” rregulluar” martesen dhe harmonizuar 
familjen?? 
Secila pale duhet te beje gjithcka per te miren e femĳ eve.Nese I sollen ne jete keto femĳ e me 
dashuri,atehere duhet te perpiqen qe te sigurojne qe te rriten perseri me dashuri,dhe nese 
kete dashuri ia sigurojne vec e vec. 

Fjalet kyce: divorc,femĳ e ,zgjidhje,komunikim,dashuri.

Divorci eshte zgjidhje apo zgjedhje!?

E drejta themelore e nje femĳ e eshte te kete nje familje
Familja I jep femĳ es siguri per te ecur  I sigurte ne gjurmet e prinderve te tĳ .
Familja I jep mbrojte ,mbrojtje jo vetem fi zike.
Ndjenja e memesise dhe atesise  lind ne cdo qenie te gjalle,tek kafshet,shpendet  dhe 
sigurisht tek njeriu.Prindi  gjithe kohen kujdeset per femĳ en e tĳ  qe ai te rritet I 
shendetshem dhe e mbron nga cdo rrezik.Femĳ a eshte me I mbrojtur,me I sigurte 
,me me shume mundesi per jeten nese eshte nen kujdesin e te  dy prinderve.
Cfare ndodh nese njera pale (nena ose babai) duke qene egoiste ,te papergjegjshem,nuk 
kujdesen per familjen,nuk kujdesen per femĳ en e tyre ?
Cfare ndodh nese  perplasjet e te dy prinderve I kane kaluar kufi jte e mirekuptimit ?
Shume e thjeshte! Ndodh divorci.Gjithesecili do shohi jeten e vet.
Nga dy te keqĳ a ,njeriu do zgjedhe me te lehten ! 
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Dhe divorci eshte nje e keqe,por nje keqe e domosdoshme ne kte rast,dhe si e tille 
nuk ka fi tues.Te gjithe humbin.Humbin prinderit,te dy.Femrat mbas divorceve 
behen pre shpifj eve  te opinionit, e krimeve sexuale&vrasjeve. Dhe burrat behen pre 
e kumarit,sherreve banale &krimeve .
Mbas nje kalvari vuajtjesh,mbas seancash gjyqesore jepet vendimi perfundimtar 
I ndarjes.Gezim I papershkueshem ,telefonata pafund,ndjesi lirĳ e ,ndjesi jete :U 
NDAVA !
Cfare abstraksioni !?Te gezohesh se po ndahesh!!
Te gezohesh se moren fund endrrat e tua qe kishe thurur ne netet pagjume me 
dashurine tende.
Te gezohesh se do t’ia fi llosh gjithcka nga e para,nga luga,pjata kur thonin prinderit 
tane.
Te gezohesh se nuk ke me nje shtepi.
Te gezohesh se do jesh e vetme per kujdesjen e femĳ es ne shtepi apo dhe spital,ne 
shkolle me librat,mjetet,mesimet apo dhe jashte shkolle me shoqerine qe zgjedhin.
Te gezohesh se nuk  ke me dy rroga ,ke me pak te ardhura  per veten e femĳ et e tu.
Te gezohesh se do te duhet te jesh  dhe nena dhe babai,dhe I miri dhe I keqi. Do I 
besh te dyja.dhe do kerkosh rregull,disipline ,dhe do dhurosh dashuri  .
Sepse prindi,ne me te shumten e rasteve ,nuk e lejon qe dikush ti hyje ne pjese 
femĳ eve te tĳ .
Duhet te bej nje zgjidhje per femĳ en.Femĳ a nuk duhet te rritet ne nje mjedis me 
dhune se behet I dhunshem.
Femĳ a duhet te rritet ne nje familje ku gruaja respektohet,qe nese eshte djal te 
respektoje kur te rritet gruan e tĳ ,dhe nese eshte vajze te mos lejoje te abuzojne me te.
Prandaj ngulmoj  qe eshte zgjidhje,zgjidhje per femĳ et e tu !
“cfare te bej per te bere femĳ et e mi te  lumtur? – shko ne shtepi e duaj nenen e 
femĳ eve te tu “
Nese nena eshte e lumtur,e gjithe familja eshte e lumtur.
Numri I divorceve eshte rritur shume kohet e fundit.perse ndodh kjo ,cilat jane 
shkaqet? A eshte  e drejte ? Cilat jane pasojat  e divorcit ne shoqerine shqiptare,ne 
ekonomine apo ne femĳ et ,ne te ardhmen e vendit? Jane shumeeee
Ekonomia e dobet,varferia eshte me se shumti shkaktare e stresit te krĳ uar tek 
familjet.Ajo egerson te rritur  e femĳ e.
Divorcin disa e quajne civilizim,shfaqje e nje shoqerie te hapur,liberale ,eshte hapur 
ne vitet e demokracise.Por jo.Divorci  ka qene egzistent dhe ne vitet para 1990.,keshtu:
• Ne 1945 à 8%  e    martesave vjetore rezultonin me divorc.
• Ne 1950 à 8%   e    martesave vjetore rezultonin me divorc
• Ne 1960 à 6.7 % e  martesave vjetore rezultonin me divorc
• Ne 1970 à 11.2 % e  martesave vjetore rezultonin me divorc
• Ne 1980 à 9.7 %    e martesave vjetore rezultonin me divorc
• Ne 1990 à 9.2 %   e martesave vjetore rezultonin me divorc  ,

Ndersa pas viteve 2000 kemi nje rritje te numrit te divorceve,keshtu 
• Ne vitin 2005 à 21 % te martesave vjetore rezultonin me divorc
• Ne vitin 2006 à22 % te  martesave vjetore rezultonin me divorc
• Ne vitin 2008 à28.6 %, te martesave vjetore rezultonin me divorc, shifer 
alarmante kjo.
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Dhe rekordin e mban kryeqyteti,Tirana  me 52 % te martesave vjetore.
Nese do ti paraqesnim me shifra te dhenat per zgjidhjet e martesave nga gjykatat,do 
te kishim:

Viti 1997 2000 2006 2010 2011 2014 2015 2016

Nr.divorceve 1430 2468 4075 3478 6589 7214 7080 10084

Ose nese I paraqesim me diagrame do te kishim :

Dhe zgjidhjet e martesave sipas rretheve  nga gjykata jane:

Rrethet Tirane Vlore Elbasan Durres Fier Sarande Lushnje 
 Numri I 
divorceve

1165 735 632 508 526 300  298

Ose nese I paraqesim me diagrame do te kishim :

Shkaqet e divorcit
•   Imoraliteti,tradhetia
• Mungesa e komunikimit
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•  Dhuna fi zike,emocionale..
• Migrimi per arsyet ekonomike
•  Ceshtjet e riprodhimit(moslindja e femĳ eve nga njera pale )
• Papergjegjshmeria ne rritjen e femĳ eve
• Varesia (droga,llotot…)
• Diferenca kulturore,moshore dhe ekonomike

Pasojat e divorcit

 Ngadalesim I stabilitetit fi nanciar ne familje dhe shoqeri.
“E perbashketa e nje martese te shendoshe  dhe nje ekonomie te shendoshe eshte 
rritja ekonomike e vendit “ David Mielach
Ne vendet e zhvilluara lobohet fort ne forcimin e stabilitetit te familjes,per te 
shmangur divorcin,per te luft uar problemet fi nanciare te shoqerise,si perkrahja  
sociale qe I jepet pales qe ka nen kujdestari femĳ et.
 Ndryshimi  I gjendjes  psikologjike  te femĳ eve..

Me shume se te gjithe ,femĳ et jane ato qe vuajne pasojat e divorcit .Femĳ et shfaqin 
reagime emocionale si heshtje duke u  mbyllyr  ne vetvete,nuk ndihen te barabarte me 
te tjeret.Ato shfaqin lodhje fi zike te shpeshta dhe ankohen qe te rriturit te kujdesen 
me shume per to.
Shpesh femĳ et kalojne kthim mbrapa ne kohe  ngaqe nuk perballojne dot 
ankthin,sikletin.
Vitet e para femĳ et  e perjetojne ndarjen e prinderve,sidomos djemte.Ato ndihen 
fajtore e jane te  pafuqishem per te perballuar situatat sepse ato nuk e gjejne modelin 
e mashkullit te rritur  e per kete  ,shfaqin shfaqje agressive me bashkemoshataret 
si dhe me te rriturit,mesuesen dhe nenen ne familje. Femĳ et kur jane te mitur nuk 
kuptojne shume cka ndodh,por mungesa e dashurise se prinderve le gjurme ne 
formimin e karakterit te tyre.Kur femĳ et jane te rritur ,ato pesojne trauma,kalojne ne 
stres se kane qene present gjate debateve te prinderve per nevojat e femĳ eve. 

Perse ndodhin tek femĳ et keto sjellje ?

E para eshte se prindi (qe ka kujdestaine ) nuk kane kohe te mjaft ueshme per te 
kaluar me femĳ et pasi I duhet te sigurĳ ne te mirat materiale  te femĳ eve, me pune 
shtese jashte shtepise.
Ne shoqerine e  sotme standartet e jeteses jane rritur.Femĳ et kane me shume kerkesa.
Jetesa eshte bere me e shtrenjte,ushqimi,veshja,shkollimi kushtojne,dhe nena ,qe ka 
shpesh here kujdestarine e ka shume te veshtire tia plotesoje keto gjera jetike ,te 
domosdoshme  femĳ eve te saj.
Por nena  eshte nene,mohon veten per femĳ et.punon gjithe diten qe femĳ a I saj  te 
mos ndihet I vecuar,dhe ato te vishen,te ushqehen si te tjeret.Mundohet me shpirt 
qe boshllekun qe I ka lene dashuria e munguar e babait tia plotesoje vete ,dyfi sh 
duke perfshire femĳ et ne  biseda te ngrohta ,te cfaredoshme  ,por qe femĳ es I japin 
siguri,qetesi dhe rehati .
E dyta ,ndryshimi here pas here I shtepise,shkolles I merzit ato.   
Shume here per menyrat e ndarjes se pasurise ,femĳ et jane ato qe do vuajne me 
teper,se mashkulli kur divorcohet ben gjithcka qe te jene nena me femĳ et qe do 
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dalin nga shtepia(venia e shtepise ne emer te dikujt tjeter ,qe gruaja te mos perfi toje 
shtepi ,etje)Blerja e nje shtepie te re kushton.Zgjidhje mbeten shtepite me qera qe 
ndryshohen shpesh.Si rrjedhim ndryshohen dhe kopeshti,shkolla e femĳ es qe te jene 
sa me afer,por keto levizje nuk I bejne mire femĳ es,sapo ato pershtaten ne nje vend 
,do I duhet te zene shok te rinj.
Me mire eshte te parandalojme sesa te sherojme -thote mjeku.shume e drejte.per kete 
besoj qe gjithkujt I bejne mire disa keshilla:
 Perfshirja sa me afatgjate e te dy prinderve ne rritjen,edukimin e femĳ eve.Lidhja 

me babain eshte shume e rendesishme ,pasi ajo ndikon drejtperdrejte ne arritjet 
ne shkolle  dhe lumturine e femĳ eve.
 T’iu bejme te qarte se nuk jane ato fajtore te divorcit ,biles t’iu shpjegohen disa 

faktore .
 Ti kuptojme sjelljet e tyre  ,si zemerimi urretja qe ato kane ndaj prinderve ne disa 

moment.
 Te jemi te sinqerte me to mbi situatat familjare qe ndodhemi.
 Ti permbahemi rregullave te meparshme ,jo shume tolerante ,per arsye se i 

c’orientojme me shume ato.
 Ti krĳ ojme ambjent te ngrohte,te qendrueshem dhe te sigurte.
 Te mundohemi qe femĳ et te ruajne kontaktet me prindin e larguar.
 Te kalojme sa me shume kohe me femĳ et.
 Duhet te edukojme femĳ et te krĳ ojne dhe ruajne nje familje te bukur.

L iteratura

2016 Shtohen  divorcet ne gjykate,kryeson Tirana dhe zonat bregdetare  (Panorama).
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Rëndësia e artit pamor në arsimin gjithëpërfshirës, në Shqipëri

Msc. Klevi Pove
“Flatrat e dĳ es”, Albania

Abstract

This paper examines the concept of inclusive education and suggests that the arts have both 
a valuable role to play in this context and also provide the skills that are in high demand for 
the 21st century workplace. 
The paper starts by refl ecting on the meaning of inclusive education in the context of the 
Salamanca Statement, a human rights’ approach. It then discusses some of the teaching and 
learning methodologies that have been shown to be highly pertinent for achieving inclusive 
quality education for all and shows the interrelation between quality inclusive practices and 
the arts. 
Following, the paper explores how arts education, beyond the rights-based approach, favors 
the acquisition of the skills demanded nowdays. The arts, the paper concludes, are infl uential 
not only in supporting inclusive teaching and learning practices, but also in the bringing to 
all children the skills needed in the 21st Century.

Keywords: Art Education; Inclusive Education; Teaching Methodologies; Skills; Learning 
Practices.

Abstrakt

Ky punim ekzaminon konceptin e arsimit gjithëpërfshirës dhe sugjeron se artet kanë një rol të 
vlefshëm në këtë kontekst, por në të njëjtën kohë sigurojnë aft ësitë që janë më të kërkuara për 
tregun e punës në shekullin e XXI.
Ky punim fi llon duke refl ektuar mbi kuptimin e edukimit gjithëpërfshirës sipas Deklaratës 
së Salamankës, një e drejtë humane. Më pas diskuton disa aspekte të metodologjive të 
mësimdhënies, të cilat kanë treguar se kanë ndikim të lartë në arritjen e një edukimi cilësor 
gjithëpërfshirës për të gjithë dhe tregon lidhjen ndërmjet arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe 
arteve.
Në vazhdimësi ky punim eksploron se si edukimi në arte, përtej parimit bazë të së drejtës, 
favorizon përfi timin e aft ësive më të kërkuara sot. Punimi konkludon se artet, janë ndikuese 
jo vetëm në mbështetjen e mësimdhënies gjithëpërfshirëse dhe praktikave mësimore, por 
gjithashtu në sjelljen aft ësive të kërkuara te të gjithë fëmĳ ët e shekullit të XXI.

Fjalë kyçe: Edukimi në Arte, Arsimi Gjithëpërfshirës, Metodologjitë e Mësimdhënies, Aft ësi, 
Praktikat Mësimore.

Hyrje

Arsimi gjithëpërfshirës po merr rëndësi gjithmonë e më shumë në shumë vende të 
botës,  përshirë edhe Shqipërinë. 
Rëndësia e arsimit gjithëpërfshirës lidhet dhe me faktin e trajtimit të këtĳ  koncepti në 
shumë deklarata dhe konventa të ratifi kuara nga shumica e vendeve të botës.
Gjithashtu edhe legjislacioni shqiptar në edukim i ka dhënë gjithnjë edhe më tepër 
rendësi nëpërmjet hartimit të politikave arsimore dhe nxjerrjes së udhëzimeve të 
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veçanta që rregullojnë këtë fushë, në përputhje me konventat ndërkombëtare në të 
cilat Shqipëria është pjesë. Prandaj, qëllimi i këtĳ  studimi, është të nxjerrë në pah 
rëndësinë që ka edukimi në arte në përgjithësi dhe arti pamor në veçanti në arsimin 
gjithëpërfshirës për nxënësit me nevoja të veçanta, për rritjen e aft ësive të tyre 
dhe gjithëpërfshirjen në procesin e arsimit në sistemin arsimor parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë. 
Studime të shumta të realizuara dekadat e fundit kanë treguar edhe shumë benefi te 
të tjera, të një aspekti të tillë edukimi. Studentët të cilët nuk kanë akses në klasat e 
artit nuk humbasin vetëm të mira kyçe të lidhura me kreativitetin, por gjithashtu 
përballen me vështirësi të mëdha edhe në lëndë të tjera. 
Përveç kësaj, edukimi nëpërmjet arteve, ka një rol thelbësor në përmirësimin e cilësisë 
së edukimit. Në një kohë kur tregu i punës është në ndryshim të vazhdueshëm, 
individët krĳ ues, të ndërgjegjshëm kulturalisht dhe të pajisur me kompetenca 
të konvertueshme, janë shpresa e vetme për t’i bërë ballë me sukses sfi dave të së 
ardhmes. 

Deklarata e Salamankës, UNESCO, 1994

Deklarata cilëson që çdo fëmĳ ë ka të drejtën themelore për arsim dhe duhet t’i jepet 
atĳ  mundësia për të arritur dhe për të ruajtur një nivel të pranueshëm të nxëni; çdo 
fëmĳ ë ka karakteristika, interesa, aft ësi dhe nevoja në të nxënë unike; në hartimin 
e sistemeve arsimore dhe zbatimin e programeve mësimore duhet marrë parasysh 
larmia e madhe e këtyre karakteristikave dhe nevojave. Shkollat duhet të kenë 
mekanizmat e duhur për luft ën ndaj diskriminimit dhe arritjen e gjithëpërfshirjes.

Qëllimet e edukimit nëpërmjet artit pamor

Kultura dhe arti janë komponent esencial të një edukimi gjithëpërfshirës i cili sjell 
zhvillim të plotë të individëve të një shoqërie. Për këtë arsye edukimi nëpërmjet artit 
pamor është një e drejtë universale humane, për të gjithë nxënësit, duke përfshirë 
edhe ata të cilët shpesh përjashtohen nga e drejta për edukim, si emigrantët, grupet 
minoritare dhe nxënësit me aft ësi të kufi zuara. Këto të drejta janë të refl ektuara 
edhe në pohimet e mëposhtme për sa i përket të drejtave të njeriut dhe të drejtave të 
fëmĳ ëve.

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut

Neni 22
“Gjithsecili, si anëtar i shoqërisë … gëzon të drejtën e realizimit ekonomik, social dhe 
kulturor, të cilat janë esencial për dinjitetin e tĳ  si dhe zhvillimin e lirë të personalitetit 
të tĳ ”.
Neni 27
“Çdokush ka të drejt të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore të komunitetit, të shĳ ojë 
artin dhe të shpërndajë progresin shkencor dhe benefi tet e tĳ ”.
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Konventa për të Drejtat e Fëmĳ ëve

Neni 29
“Edukimi i fëmĳ ës duhet të udhëhiqet nga … (a) Zhvillimi i personalitetit të fëmĳ ës, 
talentit dhe aft ësive mendore dhe fi zike drejt potencialit të tyre të plotë…”.
Neni 31
“Vendet anëtare duhet të respektojnë dhe promovojnë të drejtat e fëmĳ ëve për të 
marrë pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike dhe duhet të inkurajojnë mundësi 
të veçanta për mundësi të barabarta dhe të përshtatshme për aktivitete kulturore, 
artistike, rekreacionale dhe kohë të lirë”.

Zhvillimi i aft ësive individuale

Kërkimet indikojnë se prezantimi i nxënësve me procesin artistik duke angazhuar 
edhe element të kulturës së tyre në edukim, kultivon në çdo individ një ndjenjë 
kreativiteti dhe iniciative, një imagjinatë të pasur, inteligjencë emocionale dhe një 
moral të lartë, një kapacitet për refl ektime kritike, një ndjenjë pavarësie dhe liri 
mendimi dhe veprimi.
Proceset emocionale janë një pjesë integruese në proceset vendimmarrëse dhe 
funksionojnë si një vektor për veprime dhe ide, duke themeluar refl ektime dhe 
gjykime. Pa një përfshirje emocionale, çdo veprim, ide ose vendim do të bazohej 
varfërisht në terma racional. Sjellja morale e cila formon themelet bazë të qytetarisë 
kërkon përfshirjen emocionale. 
Profesor Damasio sugjeron se edukimi nëpërmjet artit, duke inkurajuar zhvillimin 
emocional, mund të sjell një balancë më të mirë ndërmjet zhvillimit konjitiv dhe 
emocional dhe në këtë mënyrë, kontribuon në mbështetjen e një kulture paqësore.

Cilësia e edukimit

Sipas raportit global monitorues të Edukimit për të gjithë (EFA – Education for All) 
të vitit 2006, publikuar nga UNESCO, ndërsa numri i fëmĳ ëve me akses në edukim 
po rritet, cilësia e edukimit mbetet e ulët në shumicën e vendeve të botës. Sigurimi 
i edukimit për të gjithë është i rëndësishëm, por është në mënyrë të barabartë i 
vlefshëm me një edukim cilësor.1

“Edukimi cilësor” është i përqendruar dhe mund të përkufi zohet nga tre parime: 
edukim i cili është i përshtatshëm për nxënësit por gjithashtu promovon vlera 
universale, edukimi i cili është i barabartë në terma të aksesimit dhe të rezultateve 
dhe garanton përfshirje sociale në vend të përjashtimit dhe edukimi i cili refl ekton 
dhe ndihmon në plotësimin e të drejtave të individëve.2

Sipas Kuadrit për Veprim të Dakar3, shumë faktor janë të nevojshëm si një kërkesë për 
edukim të kualifi kuar. Mësimi i artit dhe nëpërmjet artit mund të gjenerojë të paktën 
katër nga këta faktor: nxënie aktive; një kurrikul të përshtatshme, që përcakton 
interesat dhe entuziazmin e nxënësve; respekt dhe angazhim për komunitetet lokale 
1  UNESCO, 2005, EFA Global Monitoring Report 2006, UNESCO, Paris, p. 58.  
2  UNESCO, 2005, EFA Global Monitoring Report 2006, UNESCO, Paris, p. 58.  
3  Dakar Framework for Action, 2000, htt p://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/framework.
shtml 
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dhe kulturën; dhe mësues të trajnuar dhe të motivuar.

Mësimi nëpërmjet arteve
Edukimi nëpërmjet artit favorizon dhe mbështet teknika të ndryshme të 
mësimdhënies dhe strategji për të përshtatur çdo mënyrë unike të nxënësve për të 
përthithur kurrikulën, përpunimin e informacionit dhe për të demonstruar atë se 
çfarë kanë kuptuar. 
Në këtë kuptim, teoria e Inteligjencës së Shumëfi shtë të Gardner4 kristalizon 
mendimin se studentët posedojnë lloje të ndryshme mendjesh dhe fuqi konjunktive 
dhe për këtë arsye përdorin praktika të ndryshme për të mësuar, memorizuar, 
kuptuar dhe performuar. 
Teoria e Gardner ka nxjerrë në pah, nga puna empirike që ai qëllimisht ndërmori me 
fëmĳ ët me aft ësi dhe nga puna me pacientët me dëmtime në tru, e cila e shtyu atë të 
besoj se “… pamja standarde e një inteligjence të vetme dhe të paanalizueshme nuk 
mund të korrigjohet” (Projekti Zero 2008).  Kjo sugjeron se shkollat tona duhet të 
pranojnë dhe nderojnë inteligjencën vizuale/hapësinore, trupore, muzikore, ndër-
personale dhe personale në mënyrë ta barabartë si inteligjenca verbale dhe logjike-
matematikore.  Teoria e Inteligjencës së Shumëfi shtë është në këtë mënyrë në linjë 
të plotë me të njëjtat principe të edukimit gjithëpërfshirës që inkurajon sistemin 
edukues me karakter individual mbi bazat që çdo student mëson në një mënyrë 
që është shumë unike për të.  Për shembull, edukimi nëpërmjet arteve favorizon 
aplikimin e Inteligjencës së Shumëfi shtë sepse ai mbështet stilet e të mësuarit që janë 
të ndërlidhura me inteligjencat e identifi kuara nga Gardner. 

Mësimi  i arteve

Shekulli në të cilin po jetojmë është i karakterizuar nga ndryshimet teknologjike 
dhe konkurrenca globale, kërkon aft ësi të konvertueshme, për t’i bërë ballë tregut të 
punës, i cili  ndryshon me shpejtesi dhe në mënyrë të vazhdueshme.
Në fakt ashtu si gjeneratat e reja të punëtorëve do të pozicionohen ndërmjet sektorëve 
të aktiviteteve përmes jetës së tyre profesionale, ata do të kenë nevojën e “një game 
të gjerë kompetencash për t’u mundësuar atyre përshtatshmërinë” (Komisioni i 
Komunitetit Evropian 2007). 
Dhjetë vjet më parë Drejtori i Përgjithshëm i UNESCO, lëshoi një apel për edukimin 
në arte, duke theksuar rëndësinë e shkollës së shek. XXI për të zënë një vend të 
veçantë për mësimin e vlerave artistike, në mënyrë që të inkurajojë kreativitetin.5

Përgatitja e mësuesve të artit për gjithëpërfshirje

Doris Guay në botimin e saj “Studentët me aft ësi të kufi zuara në klasat e artit: sa të 
përgatitur jemi?” vëzhgoi 212 mësues.6 Qëllimi i këtĳ  studimi ishte të zbulonte deri 
4  Gardner, H. (1983). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic.
5  Mayor, F. (1999). International Appeal. Promotion of Arts Education and Creativity in Schools. 
Director-General of UNESCO. Retrieved from website: htt p://www.unescobkk.org/en/culture/
our-projects/cultural-industries-and-creative-enterprises/arts-in-education/background-and-
objectives/?type=98 
6  Guay, D.M. (1994). Students with disabilities in the art classroom: How prepared are we? Studies 
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në “çfarë niveli mësuesit e arteve i mësojnë studentët me aft ësi të kufi zuara nga 
kopshti deri në klasën e 12 në klasat e artit”, “çfarë përgatitje kishin këta mësues në 
edukimin e tyre” dhe “se si ata e kuptojnë përgatitjen e tyre për të mësuar fëmĳ ët me 
aft ësi të kufi zuar në rrethanat e klasës?”.
Ata gjithashtu sugjerojnë se mësuesit e artit kanë nevojë të dĳ në si të punojnë direkt 
me studentët të cilët kanë aft ësi të kufi zuara. Përveç kësaj mësuesit duhet të dĳ në se 
si të udhëheqin dhe mbështesin para-profesionistët. 
Për këtë arsye, këto aft ësi duhet të adresohen specifi kisht në programet përgatitore 
të edukatorëve në arte, pasi të punosh me para-profesionistët është një përgjegjësi 
në rritje.7

Përfundime

Arsimi Gjithëpërfshirës për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar është procesi i rritjes së pranisë 
(aksesit në arsim), pjesëmarrjes dhe arritjeve mësimore (cilësia e arsimit) të fëmĳ ëve 
me aft ësi të kufi zuar. Arsimi Gjithëpërfshirës për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara nuk 
vendos karakteristikat personale apo aft ësitë në qendër të “përjashtimit“ nga arsimi 
i rregullt.
Vështirësitë në arsimin gjithëpërfshirës konsistojnë në: qëndrimet e mësuesve dhe 
metodat e ngurta të mësimdhënies, kurrikulat jo të përshtatshme për fëmĳ ët me aft ësi 
të kufi zuara, mungesën e pajisjeve didaktike të përshtatura dhe mjeteve mësimore, 
të qenët e ambienteve fi zikisht të paarritshme, mos përfshirjen e prindërve dhe faktin 
që mësuesit dhe shkollat nuk mbështeten në zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës.
Arsimi gjithëpërfshirës për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara konsiderohet, para së 
gjithash, si një proces vazhdimisht në përmirësim i cili kërkon kohë si dhe angazhimin 
e të gjithë aktorëve institucionalë dhe shoqërisë civile në ndërtimin e një sistemi të 
suksesshëm.
Gjatë shqyrtimit të ligjeve në fuqi, politikave dhe praktikave institucionale në Shqipëri, 
nuk shquhet një lidhje e qartë mes të drejtës së fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara për 
arsim dhe edukimit cilësor por është e rëndësishme të vërehet se edukimi cilësor 
është pashmangshmërisht i pandarë nga e drejta për pjesëmarrje të plotë dhe cilësore 
në arsimin publik.
Deklarata e Salamankës cilëson që çdo fëmĳ ë ka të drejtën themelore për arsim dhe 
duhet t’i jepet atĳ  mundësia për të arritur dhe për të ruajtur një nivel të pranueshëm 
të nxëni; çdo fëmĳ ë ka karakteristika, interesa, aft ësi dhe nevoja unike në të nxënë; 
në hartimin e sistemeve arsimore dhe zbatimin e programeve mësimore duhet marrë 
parasysh larmia e madhe e këtyre karakteristikave dhe nevojave.
Kultura dhe arti janë komponent esencial të një edukimi gjithëpërfshirës i cili sjell 
zhvillim të plotë të individëve të një shoqërie. Për këtë arsye edukimi nëpërmjet artit 
pamor është një e drejtë universale humane, për të gjithë nxënësit, duke përfshirë 
edhe ata të cilët shpesh përjashtohen nga e drejta për edukim, si emigrantët, grupet 
minoritare dhe nxënësit me aft ësi të kufi zuara.

in Art Education, 36(1), 44-56. Retrieved January 28, 2009, from JSTOR database. Stable URL: htt p://
www.jstor.org/stable/1320347 
7  Causton-Theoharis, J. & Burdick, C. (2008). Paraprofessionals: Gatekeepers of authentic art 
production. Studies in Art Education, 49(3), 167-182. Retrieved January 26, 2009, from Research 
Library database. (Document ID: 1542879101).
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Artet stimulojnë ndërgjegjësimin trupor, ushqejnë imagjinatën dhe kontribuojnë 
në zhvillimin e vetëbesimit. Fusha e arteve ndihmon në krĳ imin e identitetit dhe 
në pasurimin e botëkuptimit të nxënësve, mundëson zhvillimin e vetëdĳ es dhe 
identitetit kombëtar, nëpërmjet trajtimit të elementeve dhe vlerave artistike kulturore 
të trashëgimisë sonë kombëtare.
Arti pamor siguron një mjedis dhe praktikë, ku nxënësi është aktivisht i angazhuar 
në një eksperiencë, proces dhe zhvillim krĳ ues.
Arti stimulon motivimin dhe përfshirjen e nxënësve në procesin mësimor, u rrit atyre 
vetëvlerësimin  dhe rrjedhimisht ata arrĳ në rezultate më të mira.
Arti, si një lëndë, ndihmon studentët që të përfi tojnë disa prej aft ësive kyç dhe 
kompetencave të shek. XXI, të tilla si aft ësitë inovative, informacioni, media, aft ësitë 
teknologjike dhe aft ësitë për karrierën dhe jetën.
Kërkimet sugjerojnë se shumica e mësuesve janë të keq pajisur për t`u përgjigjur 
nevojave të veçanta të studentëve në klasat e tyre. Jo vetëm që janë mësues të 
papërgatitur, por ata shpesh formojnë një opinion për studentët me aft ësi të kufi zuara 
që kontribuon në limitimin e tyre. 
Ecja përpara drejt përfshirjes së nxënësve nga grupet e margjinalizuara në mjediset 
e zakonshme nuk është vetëm një detyrim ligjor, por edhe një mundësi për të 
përmirësuar kualitetin e përgjithshëm të sistemeve të edukimit në mbarë botën.
Edukimi nëpërmjet artit kontribuon në një edukim i cili integron kushte fi zike, 
intelektuale dhe kreative dhe bënë të mundur një lidhje më dinamike dhe frutdhënëse 
ndërmjet edukimit, kulturës dhe artit.
Arti në edukim dhe nëpërmjet edukimit, ka shumë për të ofruar dhe për të kontribuar 
në rritjen e cilësisë së kurrikulës gjithëpërfshirëse, por për aq kohë sa arti do të jetë 
“në vendin e fundit, ne do të vendosim gjithashtu shumë prej nxënësve tanë po në 
vendin e fundit”.
Përfshirja e edukimit në arte dhe edukimit nëpërmjet arteve në këtë proces, duhet të 
jetë në nivele shqetësuese për politikat në arsim sepse arti natyrisht zhvillon disa prej 
aft ësive si: kreativitetin, inovacionin dhe tolerancën, aft ësi këto, shumë të kërkuara 
nga tregu i punës aktual dhe i ardhshëm, sepse mbështesin dhe inkurajojnë mësimin 
gjithëpërfshirës në praktikat mësimore.
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 Abstrakt

Ky studim paraqet një kuadër konceptual mbi rolin e etikës në rritjen e bashkëpunimit. Etika 
është koncepti i vlerave morale dhe rregullave. Udhëheqja etike e drejtorit të shkollës është e 
një rëndësie të veçantë për institucionet arsimore. Përgjegjësia më e rëndësishme e drejtorëve 
të shkollave është që ata të kenë një perceptim etik për administrimin e shkollës. Drejtorët e 
shkollave kanë përgjegjësi të caktuara dhe duhet të sillen në mënyrë etike kur marrin vendimet 
e tyre. Studimi thekson domosdoshmërinë e respektimin e kodit dhe normave të etikës nga 
ana e drejtorëve të shkollave si dhe gjetjen e tre atributeve kryesore që duhet të ketë një drejtor 
sipas mendimit të drejtuesve, mësuesve dhe nxënësve. Literatura e dhënë në këtë studim 
tregon se pjesa më e madhe e drejtorëve kanë nevojë të mbajnë parasysh etikën në marrjen 
e vendimeve. Duke qenë se termi etikë është shumë i dëgjuar kohët e fundit dhe mund të 
gjendet pothuajse në çdo profesion. Etika në arsim veçanërisht në administrimin e shkollës 
ka të bëjë me veprimet edukuese që ndodhin në shkollë. Shkollat janë institucione edukuese 
dhe drejtuesit e shkollave luajnë një rol të rëndësishëm në administrimin e tyre. Suksesi i një 
shkolle dhe masa në të cilën arrihen objektivat e shkollës varen nga drejtori dhe efi kasiteti 
i tĳ  në drejtimin e shkollës. Për të krĳ uar një shkollë efi kase duhet bashkëpunimi i të gjithë 
aktorëve. Qëllimi kryesor i këtĳ  studimi është të japë një panoramë të etikës në kontekstin e 
drejtimit të shkollës dhe rëndësinë e saj në krĳ imin e klimës pozitive bashkëpunuese. 

Fjalët kyçe: ethics, ethics in education, school directors, school administration, cooperation.

Hyrje

Drejtorët e shkollave i japin formë mjedisit ku ndodh mësimdhënia dhe 
mësimnxënia. Drejtorët më të suksesshëm krĳ ojnë komunitete dinamikë dhe plot 
jetë të mësimnxënies, ku ata dhe stafi  bashkëpunojnë për të ndihmuar nxënësit të 
arrĳ në dhe të përmbushin potencialet e tyre dhe të ndihmojnë shoqërinë në rrugën 
e progresit të saj. 
Në të gjitha rastet kur është e pranishme etika, rezultatet janë pozitive, nuk mund të 
thuhet e njëjta gjë për bashkëpunimin në mungesë të saj. Historia na ka treguar se jo 
çdo lloj bashkëpunimi mund të quhet i suksesshëm për shoqërinë. P.sh., bashkëpunim 
në mungesë të etikës, ka qenë dhe bashkëpunimi në regjimet totalitare si nazizmi, 
fashizmi; bashkëpunimi ndodh edhe ndërmjet organizatave kriminale, etj. Pra, 
bashkëpunimi në mungesë të etikës, që është dhe korpusi më i lartë i respektimit të 
jetës, i vlerave, i diversitetit dhe dinjitetit njerëzor, në të shumtën e rasteve mund të 
jetë një bashkëpunim negativ. 
Etika është marrja e një vendimi të vështirë që i jep frytet në fund. Ndërsa një vendim 
jo-etik, që i jep frytet në fi llim. Që të tregohesh etik në ditët e sotme do të thotë të 
durosh deri në fund, për të marrë frytet e vendimeve të vështira. Kjo do të thotë 
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se vendimet që merren duhet të jenë të menduara mirë. Por frytet e punës merren 
vetëm nëse njerëzit që marrin pjesë janë bashkëpunues që me hartimin dhe më pas 
me marrjen e këtyre vendimeve. Në këtë pikë lind çështja e besimit dhe besnikërisë.  
Besimi është lidhja e të gjitha marrëdhënieve. Dr. Damian Wren, Universitetit Loyola 
në Chicago, thotë: “Në çdo marrëdhënie gjëja e parë është besimi. Zakonisht unë nuk 
mund të punoj me njerëz të cilëve nuk u besoj. E dyta, është ajo pjesa personale që 
sjell gjithësecili në punë. Pra, vlerat apo talenti që ka gjithësecili prej nesh.
Drejtori i shkollës pritet të jetë vizionar në fushën e edukimit, udhëheqës në shkollimin 
nxënësve dhe orientimin e kurrikulës, disiplinues, ndërtues komunitetesh, ekspert 
i komunikimit dhe i marrëdhënieve me publikun, etj. Të gjitha këto iniciativa nuk 
mund të lidhen me njëra-tjetrën, veçse nëpërmjet teksturës së etikës. Kjo e fundit 
përbën edhe bazën mbi të cilën ngrihen të gjitha marrëdhëniet bashkëpunuese, si 
brenda shkollës (në lidhje me mësuesit, nxënësit) ashtu dhe jashtë saj (në lidhje me 
komunitetin, pushtetin lokal, etj). 

Parimet morale në marrëdhëniet bashkëpunuese

Një element tjetër i rëndësishëm është të kemi një kompas moral. Rezultatet janë të 
dorës së dytë, kur vjen fj ala për mënyrën se si duhet të arrihen ato. Në fakt, mënyra 
për të arritur rezultatet përcakton edhe rrugën që ndiqet për t’i arritur ato. Pra 
ekziston një spirale morali, që i lidh të gjithë këto elementë bashkë. Spiralja morale 
është kjo: “Askush nuk merr një vendim në izolim.” Çdo vendim që ne marrim, 
ndikon tek të tjerët dhe spiralja vazhdon. 
Pra, i kemi të gjitha në dorë, mirëkuptimin, bashkëpunimin, që duhet t’i synojmë 
para se të marrim një vendim. Të gjithëve na ka ndodhur që të marrim vendime për 
të cilat kemi menduar se i dinim pasojat, por që jemi penduar më pas. Një kompas 
moral pra, na ndihmon t’i peshojmë mirë gjërat. Nga ky kompas moral derivojnë të 
paktën katër detyrime: 
1) Gjithmonë vendos interesin e njerëzve apo klientëve në plan të parë, kur të marrësh 
vendime. Sepse njerëzit janë pasuria më e madhe që kemi si shoqëri; 
2) Trego respekt për dinjitetin njerëzor të individit. Pra, ti ke të drejtë të mos biesh 
dakord me sjelljen time, por nuk ke të drejtë të më fyesh apo të më prekësh dinjitetin. 
3) Trajtoji të gjithë në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Nëse është fj ala për kodin e 
etikës, i sjelljes, vizioni i institucionit, ai vlen dhe duhet të respektohet nga të gjithë, 
pa përjashtime. 
4) Tregohu i ndershëm dhe i sinqertë. Gjithmonë thuaj të vërtetën. Në këtë mënyrë 
do të thotë se do të jesh gjithmonë transparent, do të ndërtosh bashkëpunim, dhe do 
të zgjidhësh çështjet e etikës dhe mirëkuptimit shumë shpejt dhe shumë lehtë. 
5) Dëshira për të shërbyer, është ajo që ti bën mbasi ke thënë atë se çfarë beson. 
Pavarësisht se në letër mund të shkruash kode etike apo morale, në rast se këto nuk 
refl ektohen në sjellje, nuk kanë asnjë kuptim. Veçanërisht në vendin e punës, njerëzit 
kuptojnë duke parë se c’ndodh, ata nuk kuptojnë duke dëgjuar thjesht fj alë. Njerëzit 
vështrojnë atë çfarë ti bën, jo atë që thua. Nuk mjaft on vetëm të japësh besim, por edhe 
ta marrësh atë. Jo vetëm të jesh i përgjegjshëm por edhe të shohësh përgjegjshmëri 
tek tjetri. 
Jo vetëm të kesh një kompas moral, por ta ndash atë me të tjerët, pa pasur frikë se do të 
kritikohesh apo qortohesh prej tyre. Dhe është e rëndësishme që gjatë shërbimit ndaj 
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të tjerëve, sjellja jote duhet të refl ektojë me vlerën, etikën, moralin dhe standardet që 
keni vendosur të gjithë bashkë. Duhet që ti vetë ta refl ektosh etikën në çdo aspekt, 
pastaj të presësh frytet e punës. 
Megjithatë të ndjekësh rregulloren me përpikëri, nuk do të thotë se je etik. Sepse të 
qenit etik, ka të bëjë me edukatën, besimin dhe vlerat që ka çdo njeri. Pra, një ofi cer 
gjerman mund të ketë ndjekur rregulloren kur ka vrarë njerëz duke kaluar kufi rin,  
por kurrsesi nuk ka qenë etik, apo i moralshëm, sepse ka marrë jetë njerëzish, pra 
në punë e sipër mund të ndodhë që: 1)Të mos bësh asgjë është brenda rregullores, 
por nuk është etike. 2) Etika e mirë e justifi kon mos-zbatimin e rregullores; zbatimi 
i rregullores nuk e justifi kon sjelljen jo-etike. 3) Etika gjen zbatim kudo, ndërsa 
bashkëpunimi jo. Pra bashkëpunimi pa etikë është i paplotë dhe i paarrirë. 4) 
Argumentet etike kanë rrënjët thellë në emocionet njerëzore – njerëzit nuk duan t’ia 
dinë shumë për rregulloren e brendshme kur japin mendimin apo gjykimin e tyre.  
D.m.th., të punosh me njerëzit në radhë të parë duhet të jesh njeri. 

Etika dhe shkolla

Është e rëndësishme të kujtojmë se shkollat nuk kanë qenë kurrë ishuj të izoluar, që 
kanë mbajtur larg efektet e tendencave që janë shfaqur në shoqëritë në përgjithësi. 
Megjithatë, është po kaq e rëndësishme të kuptojmë se shkollat tani i nënshtrohen dhe 
ndryshimeve globale ndaj të cilave të gjithë aktorët e shoqërisë në rang lokal, duhet 
të reagojnë si duhet. Shkollat në përgjithësi po u nënshtrohet shumë ndryshimeve. 
Me shkollat që po bëhen gjithnjë e më shumë mjedise të vetëqeverisura, drejtori 
i shkollës ka nisur ta ndjejë gjithnjë e më tepër presionin mbi shpatullat e tĳ  kur 
përballet me situata komplekse nga aspekti etik. (Dempster dhe Berry, 2003) 
Në vitet e fundit, etika në punë ka qenë një temë aktuale në shumë fusha dhe profesione 
të ndryshme, përfshi këtu dhe arsimin. Shumë artikuj dhe kapituj janë shkruar gjatë 
20 viteve të fundit mbi etikën e praktikave në arsim, përfshi këtu debate se sa të 
pranueshëm dhe të qëndrueshëm janë pikat e ndryshme të kodit të etikës (Gordon 
and Sork, 2001). Sot shumë grupe profesionistësh kanë zhvilluar një kod etike për ta 
bërë më specifi k kodin moral në përshtatje me situatën dhe ambientin e tyre të punës. 
Kodi duhet të jetë ideal dhe gjithashtu praktik, në mënyrë që të zbatohet në mënyrë 
të arsyeshme nga të gjithë administratorët në arsim. Disa profesione kanë kode të 
caktuara dhe të detajuara të etikës të cilat ndonjëherë zëvendësojnë ose marrin rolin 
e ligjit (Haynes, 1998). 

Kodi i etikës për drejtorët e shkollave

Etika duket se është pjesë e punës. Drejtuesit të cilët shihen si të anshëm, të padrejtë, 
jo-humanë, apo tekanjozë në vendimet e tyre, zakonisht u hapin shumë probleme 
vetes në punën e tyre. Në të vërtetë, e kemi edhe nga përvoja që drejtuesit ka po 
aq gjasa të dështojnë edhe kur perceptohen si të padrejtë, sa edhe atëherë kur 
perceptohen si jo-efecientë. Drejtuesi i cili është i padrejtë shpesh përballet me një 
ambient pune armiqësor, si dhe me një komunitet të zemëruar. Etika është pjesë e 
punës. Në të vërtetë, është një pjesë thelbësore e punës. Është e rëndësishme për 
reputacionin e shkollave që ato të kenë një kulturë etike. Kur shihet nga perspektiva 
e stafi t, kënaqësia dhe motivimi i tyre patjetër që rritet kur ata e ndjejnë se po punojnë 
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në një shkollë që drejtohet me një qasje etike. Prandaj, drejtorët duhet të bëjnë kujdes 
me përgjegjësitë e tyre etike për mësuesit e tyre; ata duhet të respektojnë të drejtat 
e tyre njerëzore dhe duhet të jenë të drejtë (Karakose, 2007). Është e qartë se sjelljet 
etike të drejtorëve ndihmojnë në krĳ imin e një klime të besueshme në shkollë. Nën 
një klimë shkolle të tillë, jo vetëm stafi  i shkollës, por edhe nxënësit përfi tojnë shumë 
nga procesi edukativ. 
Parimet themelore të Kodit të Etikës të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve 
të Shqipërisë: 
Parimet bazë mbi të cilat hartohet kodi i etikës së mësuesit janë: 
- Parimi i përkushtimit ndaj nxënësit, mbi bazën e të cilit përcaktohen sjelljet që 

priten nga mësuesi në lidhje me procesin e të nxënit. 
- Parimi i përkushtimit ndaj profesionit, mbi bazën e të cilit përcaktohen sjelljet që 

priten nga mësuesi për përsosjen e cilësive të tĳ  personale në funksion të të nxënit 
dhe të mjedisit arsimor që e mbështet atë në të gjitha drejtimet. 

- Parimi i përkushtimit ndaj komunitetit për krĳ imin e një mjedisi më motivues 
për arsimin. 

Mësuesi merr përgjegjësinë t’i përkushtohet nxënësit dhe profesionit dhe komunitetit, 
të jetë mishërim i standardeve më të larta etike dhe model i sjelljes, që buron prej tyre.

Ambienti bashkëpunues

Në momentin që kuptojmë vlerat tona, atëherë arrĳ më të kuptojmë edhe dobësitë 
që kemi. Prandaj në një ambient bashkëpunues, ne ia besojmë një punë dikujt 
vlerat e të cilit plotësojnë dobësitë tona. Në këtë mënyrë të gjithë dukemi mirë 
dhe, bashkëpunimi ynë i ka bazat më të forta. Ne na duhet kohë për të zhvilluar 
marrëdhëniet me të tjerët. Duke e parë punën si një partneritet për të krĳ uar një jetë 
më të mirë për të tjerët, si dhe për veten tonë. Dhe vlera që e lidh të gjithë këtë vullnet 
të mirë qëndron tek pyetja: “Çfarë mund të bëj për ty, që të bëj ty të bashkëpunosh me 
mua?”. Dhe një gjë e tillë kërkon kohë, vullnet të mirë dhe mundim për të kuptuar 
se çfarë kërkon tjetri prej nesh. 
Pozicioni i punës mund të na japë pushtet por vetëm nëpërmjet sjelljes mund të 
fi tojmë respektin dhe besimin e të tjerëve. Një element tjetër për të fi tuar besimin 
është transparenca. Gjithashtu krĳ imi i një vendi identitar pune, i afron më shumë 
njerëzit dhe i ndihmon ata të ndjehen të rëndësishëm. Ndjenja e përkatësisë është 
gjithashtu e rëndësishme. Në të kundërt, kur njerëzit nuk ndjejnë se i përkasin një 
vendi të caktuar; nuk ndjehen të rëndësishëm; nuk ndjejnë se kanë një identitet 
unik, atëherë nuk arrĳ më të fi tojmë bashkëpunim, por konfl ikt. Prandaj na duhet 
të përqendrohemi tek ndjenja e përkatësisë, t’i afrojmë dhe t’i bashkojmë me një 
shpirt bashkëpunues për të përballuar pastaj çështjet e etikës dhe përputhshmërisë 
që mund të lindin. 

Atributet etike dhe rëndësia e tyre

Duke u bazuar mbi parimet e kodit të etikës u hartuan pyetësorët (shih shtojcën) 
mbi atributet kryesore të një drejtori shkolle. Pyetësorët janë hartuar për të marrë 
mendimin e drejtorëve, mësuesve dhe nxënësve të shkollave, lidhur me rëndësinë 
e secilit atribut. Me nxjerrjen e tre atributeve kryesore për tre pyetësorët, ne kemi 
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synuar të nxjerrim dhe një model drejtori i cili e përdor etikën në funksion të 
bashkëpunimit pozitiv.
Premisa e secilit pyetësor: A mendoni se etika është e rëndësishme në krĳ imin e një 
klime pozitive bashkëpunuese në shkollë? 
Nga rezultatet e tre pyetësorëve, 90 % e tyre e vlerësojnë si shumë të rëndësishme.
Bazuar në të dhënat e përft uara nga pyetësori i zhvilluar me mësuesit, cilësia më e 
rëndësishme për një drejtor shkolle është bashkëpunimi me kolegë, me 30%, pastaj 
ruajtja e fi gurës së mësuesit me 20%, mbështetja dhe respekti ndaj të tjerëve 20%, 
komunikimi etik 19%, respekti për diversitetin 11%. (Shih Pyetësori për mësuesit). 
Zakonisht mësuesit nuk e pëlqejnë një drejtor që mbyllet në zyrën e tĳ  në fi llim të 
ditës dhe del prej andej vetëm kur i thërret ata për mbledhje rutinë, pa u angazhuar 
në shqetësimet e ditës. Pra drejtor i mirë është ai që i zgjidh problemet bashkë me të 
tjerët, rrugës, me dialog, orë pas ore, ditë pas dite; jo t’i lerë problemet të grumbullohen 
dhe pastaj të pretendojë t’i zgjidhë ato në fund të ditës me mbledhje apo monologje të 
zgjatura dhe që kurorëzohen me fj alët “Këtu vendos unë!”. Duket se për mësuesit, të 
punuarit në mënyrë kolegjiale dhe bashkëpunuese është ana më e mirë e një drejtori 
shkolle. Në fakt ky tipar është më i zakonshëm në punën e përditshme të mësuesve 
midis tyre. Megjithatë, për mësuesit, drejtori mund të bashkëpunojë në mënyrë etike 
duke diskutuar me ta në lidhje me problemet apo vendimmarrjet në punë. 

Bazuar në të dhënat e përft uara nga pyetësori i 
zhvilluar me nxënësit, cilësia më e rëndësishme për 
një drejtor shkolle është komunikimi etik, më pas 
vjen respekti dhe bashkëpunimi me 24%, siguria 
fi zike dhe emocionale e nxënësve 21%, Respektimi 
i diversitetit si vlerë njerëzore 12%, Bashkëpunimi 
familje-shkollë 12%  (Shih Pyetësori për nxënësit). 
Në fakt një numër i madh nxënësish, janë shprehur 
se aft ësia e të komunikuarit në mënyrë etike, është 
vlera më e mirë që duhet të ketë një drejtor shkolle. 
Në një farë mënyre kjo shpreh dhe se drejtori tek i cili 
spikat më shumë kjo aft ësi, mund të merret lehtë për 
shembull, nga ana e tyre. 
Bazuar në të dhënat e përft uara nga pyetësori i 
zhvilluar me drejtorët, cilësia më e rëndësishme për 
një drejtor shkolle është Besueshmëria me 27%, që 
pasohet nga Respekti i të tjerëve, Përkujdesja ndaj të 
tjerëve, Përgjegjësia me 13% si dhe paanësia. (Shih 
Pyetësori për drejtuesit). 
Siç shihet në këndvështrimin e drejtorëve 
besueshmëria është atributi më i mirë për një 
drejtor shkolle. Gjithashtu, ajo mund të pasohet 
me respektin dhe përkujdesjen ndaj të tjerëve. Të 
dy atributet e tjera si përgjegjësia dhe paanësia, 
janë pjesë përbërëse e vetë pozicionit të punës, pra, 
merren për të mirëqena. Megjithatë, vihet re se tre 
atributet e para kanë më shumë lidhje direkte me 
etikën, pra me panoramën më të gjerë që është një 
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sfond i rëndësishëm bashkëpunimi.
Grafi k përmbledhës. Tre atributet më të vlerësuara 
tek një drejtor shkolle, janë, Komunikimi etik, 
Besueshmëria dhe Bashkëpunimi. Me këto cilësi 
kryesore mund të ndërtohet profi li i lakmuar për një 
drejtor shkolle etik dhe bashkëpunues. 

Konkluzion

Një kod etike në vetvete, sigurisht, nuk mund të garantojë praktikën etike apo 
të jetë kura për të gjitha problemet në një profesion të dhënë. Të kesh gjithë këto 
pritshmëri do të thotë të ngatërrosh qëllimin kryesor të kodit të etikës. Një kod etike 
fl et për më të mirën që mund apo mundohet të jetë një profesion i caktuar. Kodi i 
etikës është ana idealiste e profesionit. Ai është projektimi i vizionit të identitetit 
profesional ashtu si ai duhet të jetë (Connely dhe Light, 1991). Administratorët e 
arsimit nuk pretendohet të menaxhojnë një organizatë të thjeshtë, por një organizatë 
edukative, etika e organizatës edukative ka të bëjë me administratorët të cilët krĳ ojnë 
një ambient etik pune. Në këtë mënyrë, administratori duhet të ketë përgjegjësinë 
morale dhe standardet e dëshirueshme etike (Starrat, 1991). Përgjegjësitë morale dhe 
standardet etike janë elementë thelbësorë; megjithatë pa praktikë, ato nuk kanë asnjë 
kuptim. 
Në këtë kontekst, ashtu si bashkëpunimi plotësohet dhe vĳ ohet më së miri nga etika, 
ashtu dhe atributet kryesore të drejtorit plotësojnë profi lin etik dhe bashkëpunues 
të tĳ . Atributet e dala nga pyetësorët sipas këndvështrimit të drejtorëve, mësuesve 
dhe nxënësve, pra besueshmëria, komunikimi dhe bashkëpunimi; nëse kultivohen 
dhe praktikohen, mund të jenë një kombinim fi tues për çdo drejtor që kërkon të 
përmirësojë punën dhe karrierën e tĳ  në shërbim të shoqërisë. 
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Procesi i rekrutimit të punonjësve në biznese me veҫanti Kosovën

Msc. Liridon Alidemaj

Abstrakt

Bizneset në shekullin XXI u kushtojnë një rëndësi të veҫantë procesit të rekrutimit dhe 
metodave të tĳ , sepse nëpërmjet rekrutimit bëhet identifi kimi dhe tërheqja e kandidatëve 
të mundshëm me kualifi kimin e duhur për vendet specifi ke në biznese. Pasi të përfundojë 
analiza, përshkrimi dhe specifi kimi i vendit të punës, atëherë, menaxherët e burimeve 
njerëzore përpiqen që të gjejnë kandidatët që janë të përshtatshëm për vendet e punës, dhe 
këtë e bëjnë kryesisht nëpërmjet rekrutimit të brendshëm dhe të jashtëm. Në rast të zgjedhjes 
së punonjësve të duhur, atëherë meritat dhe lavdatat normalisht u takojnë menaxherëve të 
burimeve njerëzore por, në raste të mospërzgjedhjes së individëve adekuat, atëherë kritikat 
dhe përgjegjësitë adresohen tek këta menaxherë. Kjo u krĳ on kosto fi nanciare bizneseve, 
sepse një proces kualitativ i rekrutimit mund të jetë i kushtueshëm sidomos nëse zgjedhen 
metoda të jashtme të rekrutimit siҫ janë agjensitë e ndryshme të rekrutimit, qoft ë vendore apo 
edhe ndërkombëtare. 
Bizneset kosovare duhet të punojnë shumë në aspektin e procesit të rekrutimit në mënyrë që 
të bëjnë sa më pak gabime gjatë përzgjedhjes së kandidatëve dhe t’i shmangen sa më shumë 
nepotizmit dhe punësimit të familjarëve të tyre, sepse  kjo nuk është metodë e duhur. Por, 
duke pasur parasysh rethanat dhe vendin ku jetojmë, ku shkalla e papunësisë është mjaft  e 
lartë, njerëzit me shumë vështirësi arrĳ në të themelojnë apo të menaxhojnë një biznes të vogël, 
andaj, për ta një kosto fi nanciare për të kryer një rekrutim do të ishte e papërballueshme 
kështu që rekrutimin e bëjnë duke punësuar familjarë të tyre apo njerëz me rekomandime. 
Mirëpo, rastet e shumë bizneseve të ndryshme e kanë dëshmuar se mospozicionimet e 
duhura të menaxherëve dhe punonjësve në vendet e punës kanë rrezikuar edhe shuarjen e 
bizneseve për shkak të mungesës së cilësisë në kryerjen e detyrave të punës. Pos kësaj, shumë 
biznese tek ne nuk merren fare me trajnimin e stafi t të tyre, gjë që do të rriste cilësinë dhe 
produktivitetin e tyre ndaj konsumatorëve. 

Fjatët kyçe: rekrutim, proces, biznes, menaxherë, punonjës.

                                                  Përkufi zimi dhe objektivat e rekrutimit

Rekrutimi do të thotë të konsiderosh punonjësit aktual si kandidat për pozita të 
lira. Situata të tilla mund të përfshĳ në promovimin e punonjësve aktual në nivele 
më të larta ose transferimin e tyre nga një pozicion ne tjetrin ne te njejtin nivel. Në 
disa raste këto shance të brendshme për ngritje në detyrë dhe transferimet janë të 
hapura, pozicioni bëhet publik dhe inkurajohen të gjithë aplikantët të marrin pjesë. 
Ndërsa në disa raste lëvizjet e brendshme të stafi t bëhen në mënyrë më të ngushtë 
dhe menaxherët vendosin cili punonjës do të shqyrtohet për ngritje në detyrë ose 
transferim. (Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Risa, 2007, 262).
Me të njohur nivelin aktual të stafi t të tyre, pra nëse ka mangësi ose teprica në 
numër dhe në lloj punonjësish, menaxherët mund të fi llojnë të mendojnë rreth 
mënyrave të mundshme për të rregulluar këtë situatë. Nëse ekzistojnë një apo më 
shumë vende bosh, ata mund të përdorin informacionin e mbledhur gjatë analizës 
së punës si orientim gjatë rekrutimit, pra, gjatë procesit të identifi kimit dhe tërheqjes 
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së aplikantëve të aft ë. Nga ana tjetër, nëse planifi kimi i punonjësve ka nxjerr në 
pah teprica, menaxherët mund të zgjedhin të reduktojnë ofertën e punës brenda 
organizatës duke fi lluar shkurtimet ose pezullimet e përkohshme nga puna. (De 
Cenzo, 2011,256)
Për t’i zgjedhur njerëzit të cilët do të jenë anëtarë të ekipit tuaj, fi llimisht duhet t’i 
gjejmë kandidatët që do të paraqiten  në shpalljen e  kompanisë. Kur të paraqitet një 
numër i mjaft ueshëm i kandidatëve apo të kalojë termi i përcaktuar si dita e fundit e 
paraqitjes, nga ofertat e arritura do t’i zgjedhim disa prej tyre për të cilat mendojmë 
se janë më të mira. Pas kësaj, kandidatët do t’i ft ojmë në bisedë (për punë) dhe në 
atë moment fi llon faza përfundimtare e zgjedhjes së anëtarëve të grupit. (Petar, 
Vrhovksi, 2010, 121). 
Rekrutimi është procesi i identifi kimit dhe i tërheqjes së kandidatëve të mundshëm 
me kualifi kimin e duhur për vendet vakante në organizatë. Mbasi është përfunduar 
analiza, përshkrimi dhe specifi kimi i punëve, menaxherët e burimeve njerëzore 
përpiqen të gjejnë kandidatët e përshtatshëm për punët e ndryshme, duke përdorur 
burimet e brendshme apo të jashtme të rekrutimit. Rekrutimi jo i përshtatshëm apo 
në rastet kur punonjësit nuk i jepet vendi që i takon, mund të rezultojë jo vetëm në 
performancë të dobët të kompanisë por edhe në një kosto fi nanciare të drejtpërdrejtë. 
(Llaci, 2010, 391)
Rekrutimi është një aktivitet shumë i rëndësishëm nga i cili varet fakti nëse organizata 
do të tërheqë ose jo burimet e nevojshme njerëzore, me qëllim që t’i shërbejnë arritjes 
së qëllimeve dhe plotësimit të objektivave të përgjithshme të organizatës.
Objektivat kryesore që organizata synon t’i realizojë nëpërmjet rekrutimit janë:
- Të përpunojë mjete dhe instrumente që ndihmojnë organizatën për të gjetur 
kandidatët më të mirë.
- Të përzgjedhë kandidatët më të aft ë për të zënë pozicionet e punës dhe me 
një kosto më të mirë të mundshme.
- Të shtojë bazën e të dhënave të kandidatëve dhe të aplikojë një mekanizëm 
që të bëjë të mundur nxjerrjen e numrit dhe cilësive të nevojshme për personat që 
kërkohen për postet e ndryshme (Ceni, 2016, 167).
   Fig 1. Procesi i planifi kimit të fuqisë punëtore
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Shpallja e vendeve të punës

Secili vend i punës i ka specifi kat e veta dhe se bizneset i përshkruajnë ato varësisht 
nga nevojat e tyre. Sipas Ligjit të punës së Republikës së Kosovës, institucionet 
shtetërore janë të obliguara që të bëjnë shpalljen e vendeve të punës nëpërrmjet 
konkursit publik në media dhe në uebfaqet elektronike të tyre, ndërsa kompanitë 
private nuk janë të obliguara që në rast të rekrutimit të punonjësve të bëjnë shpalljen 
e konkursve të punësimit.  Ato janë të lira që të zgjedhin kanale të ndryshme të 
rekrutimit, qoft ë të brendshme apo të jashtme, apo duke i shfrytëzuar edhe agjensitë 
e ndryshme të rekrutimit të cilat e luajnë rolin e ndërmjetësimit.
Një lajmërim (shpallje) zakonisht duhet t’i përmbajë këto elemente:
- Titullin e vendit të punës, 
- Përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të punës,
- Kualifi kimet e kërkuara për atë vend të punës
- Përshkrimin e kushteve të veҫanta për vendin e punës
- Përfi timet shtesë
- Procedurat e aplikimit (Berman, Bowman, 2006).
Kompanitë duhet ta shënojnë në mënyrë të qartë titullin e vendit të punës, sepse 
ka  raste kur titulli i vendit të punës ka diskrepancë me përshkrimin e detyrave 
dhe përgjegjësive të punës.Në Kosovë kjo ndodh shpesh dhe ka raste që këto 
mospërputhje bëhen edhe për qëllime të caktuara,
shpesh ka edhe paqartësi në emërtime të titullit të vendit të punës. Psh: X kompania, 
kryesisht Departamenti i Burimeve Njerëzore  në shpallje ka publikuar konkursin që 
kërkon një menaxher të shitjes, por praktikish është ndryshe, sepse ngarkesën dhe 
detyrat e punës që ua bartë punonjësit kanë të bëjnë pozitën agjent i shitjes. Këto 
raste në Kosovë janë të shpeshta dhe vazhdimisht ndodhin. Përshkrimi i detyrave 
dhe përgjegjësive të punës duhet të jetë sa më i qartë dhe  të mos komplikohet, sepse 
mund ketë pastaj hezitime nga ana e aplikantëve. Zakonisht në konkurse shohim 
se pos detyrave primare kërkohet që punonjësi të kryejë edhe punë shtesë me 
kërkesë të punëdhënësit, por kjo nuk duhet të keqpërdoret nga ana e punëdhënësit, 
pra punët shtesë duhet të jenë në përputhje me natyrën e punës, por praktikisht 
funksionon ndryshe. Në shpalljet për vende pune nëpër media, rrjete sociale etj, 
mund të kuptojmë se bizneset kryesisht kërkojnë punonjës të kualifi kuar dhe me 
përvojë pune, por ҫështja e pagesës mbetet mjaft  problematike, sepse është pak e 
logjikshme që njërën anë të kërkosh kualitet e në anën tjetër të ofrosh kushte jo të 
përshtatshme si p.sh: pagë të volitshme. Kjo po ndodhë si pasojë e numrit shumë të 
madh të të papunëve dhe këtë situatë po e shfrytëzon maksimalisht sektori privat, i 
cili vazhdon të jetë punëdhënësi më i madh në vend.  Në disa raste bizneset tregojnë 
edhe provizionet apo bonuset që mund t’i përfi tojnë punonjësit. Në praktikë 
zakonisht e shohim këtë përshkrim: “Pagë atraktive plus bonuse”;  udhëtime jashtë 
vendit;  mundësi avancimi etj,  Por shtrohet pytja sa në të vërtet zbatohen këto 
në praktikë? Procedurat e aplikmit të kandidatëve zakonisht duhet të jenë sa më 
të thjeshta dhe në mënyrë elektronike, sepse teknologjia ka avancuar shumë dhe 
njerëzit janë të gatshëm të aplikojnë për vende të punës nga vendeve të ndryshme 
në Kosovë dhe jashtë saj. Fatkeqësisht, ka raste kur disa kompani ende vazhdojnë të 
kërkojnë që aplikimet për punë të bëhen vetëm në administratën e tyre duke ofruar 
mundësi të aplikimit online. Shumë biznese kanë avancuar në fushën e rekrutimit të 



250 

punonjësve duke ofruar edhe aplikacione online, dhe kjo lehtëson shumë procesin 
e aplikimit për kandidatët potencial. Nganjëherë është e ҫuditshme që të kuptohet 
se si është e mundur që    gjatë aplikimit të kandidatëve t’iu kërkohen dokumente 
shtesë për aplikim e që në fakt nuk duhet të jenë obligative duke u bazuar në natyrën 
e punës. Psh: mund të jesh shitës i mirë, por nuk do të thotë që kërkesë obligative 
të jetë diploma universitare etj. Nëse e krahasojmë me disa vite më parë, mund të 
them se është një trend pozitiv i rekrutimit nëpërmjet shpalljeve të vendeve të punës, 
por kërkon një vetëdĳ ësim më të madh dhe investim në sektorë të burime njerëzore, 
sepse kanë rol kyҫ në procesin e rekrutimit.

Rekrutimi i brendshëm

Rekrutimi i brendshëm mund të përmbushet nga personi i cili është duke punuar 
për organizatën në ndonjë pozitë tjetër, sektor apo departament. Ky proces ofron 
mundësi për transferimin apo promovimin e punonjëve ekzistues të cilët mund të jenë 
të interesuar për t’i përmbushur pozitat e lira të punës.  Shumë  kompani preferojnë 
që në momentin që shpallin vende të lira të punës së pari t’i thërrasin aplikantët e 
brendshëm të tyre. Këtë e bëjnë për shkak se mund të jetë proces ndoshta më pak 
i kushtueshëm dhe një mundësi më e mirë për t’u përshtatur më lehtë punonjësit e 
tyre, sepse e njohin më mirë kulturën dhe fi lozofi në e organizatës (Thorrington, Hall, 
2014, 118).
Rekrutimi i brendshëm është procesi i gjetjes së kandidatëve nga rradhët e punonjësve 
të punësuar në organizatë e duke i nxitur ata që të pranojnë një detyrë të re.   
Avantazhet e rekrutimit të brendshëm janë:
- Punonjësit janë të vetëdĳ shëm se puna e vështirë mund t’iu shpërblehet nëpërmjet 

promovimit. Kjo krĳ on kënaqësi më të madhe në punë për punonjësit.
- Shkathtësitë dhe potenciali i kandidatëve të brendshëm janë tashmë të njohura 

për menaxherët, dhe kjo mund të jetë e lehtë për të transferuar apo promovuar 
punonjësit pa pasur nevojë që të ndjeket procesi i rekrutimit në tërësi.

- Punonjësit aktual kanë njohuri rreth punës dhe organizatës, andaj periudha e 
trajnimit për ta mund të jetë më e shkurtër sesa për ata që vĳ në jashta organizatës.

- Disavantazhet e rekrutimit të brendshëm janë:
- Kompanitë mund të humbin mundësinë për të punësuar punonjës, sidomos në 

nivelin menaxherial të cilët do të mund t’i sillnin kompanisë ide dhe inovacione 
të reja.

- Punonjësit aktual të cilëve nuk u është dhënë mundësia në rekrutimin e 
brendshëm mund të krĳ ojnë inate dhe ndjenja gjelozie dhe kjo mund të ndikojë 
që të mos bashkëpunojnë me punonjësit e rinj.

- Për t’i mënjanuar këto disavantazhe menaxhmenti duhet të sigurohet që:
- Detajet e shpalljes janë të përfshira për të gjithë
- Selektimi të bëhet në mënyrë transparente
- Selektimi duhet të bëhet në baza meritore dhe të performancës (Joshi, 2003, 45).
Në rastet kur kompanitë kanë nevojë për të punësuar punëtorë shtesë për shkak të 
vëllimit të punës, atëherë është më e preferueshme që kjo të bëhet nëpërmjet rekrutimit 
të brendshëm ku rol të rëndësishëm ka Departamenti i Burimeve Njerëzore. Kjo 
formë e rekrutimit i jep mundësi punonjësve aktual që të aplikojnë për shpallejn 
e pozitave të reja të punës, sepse pikërisht këta punëtorë e njohin shumë më mirë 
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organizatën, e po ashtu edhe organizata është në dĳ eni për profi let e tyre si dhe 
kontributin që mund të japin këta punonjës.

Rekrutimi i jashtëm

Rekrutimi i jashtëm është mjaft  sfi dues edhe në rastet kur kemi rritje të shkallës së 
papunësisë dhe rritje të numrit të punëkërkuesve. Kjo formë është pjesë efektive e 
Departamentit të Burimeve Njerëzore në organizata, dhe i posedon avantazhet dhe 
disavantazhet e veta.  Burimet e mediave si gazetat, televizionet, radiot, billbordat 
janë përdorur dhe përdoren jashtëzakonisht shumë në kuadër të rekrutimit të 
jashtëm. Rekrutimi i jashtëm përfshin plotësimin e një vendi të lirë nga një burim 
jashtë organizatës. Këto burime mund të përfshĳ në si në vĳ im:
• Shkollat lokale
• Kolegjet dhe universitetet
• Agjensitë e punësimit
• Konsulentët e rekrutimit
• Reklamat në gazeta
• Postimi në faqet e internetit

Fig 2. Avantazhet dhe disavantazhet e rekrutimit të jashtëm 

Burimi: Robert L. Mathis &
John H. Jackson “Human Resources Management, USA, 2010
Ekzistojnë metoda të shumta për rekrutimin e jashëm siҫ janë: gjetja e një agjensie të 
punësimit e cila do të sygjeronte kandidatët potencial për punë, marketing falas apo 
me pagesë, përdorimin e faqes së internetit të kompanisë në mënyrë që t’i promovojë 
mundësitë e barabarta të punësimit.
Kur ka numër të madh të aplikantëve është më e lehtë që të gjinden kandidatët më të 
kualifi kuar për pozicionet e lira të punës. Këta punonjës mund të sjellin shkathtësitë 
dhe përvojat paraprake të fi tuara të cilat mund të jenë të dobishme për kompaninë e 
cila synon t’i punësojë ata. Po ashtu ata mund të kontribuojnë në krĳ imin e kontakteve 
të reja për kompaninë.
Këto përfi time mund të kompenzojnë koston e intervistimit, orientimit dhe trajnimit. 
(htt ps://www.recruiter.com/external-recruitment.html
                                               

Avantazhet Disavantazhet
• Burimet e reja sjellin 

perspektiva të reja.
• Trajnimi për të punësuarit 

e rinj është më i lehtë dhe i 
shpejtë për shkak të përvojave 
të stafi t.

• Të punësuarit e rinj mund të 
sjellin një përvojë të re dhe një 
vizion të ri për kompaninë

• Kompanitë mund të bëjnë 
përzgjedhjen e duhur për personin 
i cili do të mund të përshtatej me 
punën dhe organizatën.

• Procesi i rekrutimit mund të 
shkaktonte probleme morale për 
kandidatët e brendshëm të cilëve nuk 
u është dhënë mundësia.

• Punonjësve të rinj mund t’u duhet 
më shumë kohë për t’u përshtatur
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CV apo formular aplikimi

Curriculum vitae (CV) ose rezymeja është dokument i përgatitur nga kandidatët 
si pjesë e aplikimit të tyre, duke dhënë detajet personale, historinë e arsimit dhe të 
punësimit dhe informacione të tjera të rëndësishme. Në ҫdo njoft im detajet për mënyrën 
e aplikimit duhet të përfshĳ në nëse duhet dërguar CV-ja apo aplikanti duhet të kërkojë 
formularë standard aplikimi. Mund të diskutohet se formulari i aplikimit siguron që të 
mblidhen vetëm informacionet objektive dhe të rëndësishme dhe se është më e drejtë 
që të konsiderohen informacione të ngjashme nga të gjithë kandidatët. Për vendet e 
punës me nivel më të ulët, për të cilat kandidatët nuk kanë mundësi të shkruajnë në 
kompjuter ose nuk kanë udhëheqjen e nevojshme për të plotësuar një CV, formulari i 
aplikimit mund të tërheqë një grumbull më të madh aplikantësh.
Nuk mund të mohohet se të shkruash CV-në për herë të parë kërkon kohë, por më pas 
është e lehtë dhe e shpejtë që të përditësohet dhe pak njerëz kënaqen nga mendimi për të 
plotësuar në mënyrë të përsëritur formularë aplikimi të gjatë. Veҫanërisht për rolet e larta 
menaxheriale është zgjedhësi ai që duhet të bëjë punën për të tërhequr performues të lartë, 
ndaj aplikimet përmes CV-ve mund të jenë të preferueshme. (Banfi eld, Kay, 2013, 148)
CV-ja nuk duhet të kalojë dy ose tri faqe të shkruara në një stil konciz, andaj kandidati 
duhet t’i kushtojë rëndësi të veҫantë aspektit vizual (marzhit, centrimit, lehtësisë së leximit 
etj). Hartimi i saj mund të bëhet nga personi vetë ose edhe nga agjensitë e specializuara
Përmbajtja e saj është e ndarë në disa pjesë ku secila prej tyre i jep punëdhënësit një 
informacion të saktë në lidhje me kandidatin. Ato duhet të jenë të sakta dhe korrekte, 
sepse mund të verifi kohen nga punëdhënësi në rrugë dhe metoda të ndryshme. Bizneset 
kosovare kryesisht e aplikojnë formën e aplikimit të kandidatëve nëpërmjet CV-ve, por 
ka raste kur kërkohet edhe formulari i aplikimit dhe CV-ja. Formulari i aplikimit krĳ ohet 
nga Departamenti i Burimeve Njerëzore të kompanisë. (Ceni, 2016, 180). 
Pos këtyre, disa kompani kërkojnë që aplikantët të bashkangjesin edhe një letër 
motivuese. Ajo ҫka hasin bizneset në praktikë është se edhe përkundër kërkesës në 
shpallje se kandidatët përpos CV-së duhet ta dërgojnë edhe letrën motivuese, në 
fakt praktikisht kjo nuk është që edhe aplikohet me aq sukses.P.sh: një kompani e 
njohur në Kosovë, në muajin nëntor të vitit  2016 e shpalli një konkurs për 13 vende 
të lira të punës. Në 3 nga 13 vende e lira, përpos aplikacionit kërkohej edhe letra 
motivuese, por sipas Departamentit të BNJ-ve të asaj kompanie, edhe përkundër 
aplikimeve të shumta vetëm një numër i vogël i kandidatëve e kishin bashkangjitur 
letrën motivuese. Nga kjo praktikë arrĳ më të konkludojmë se kompanitë kosovare, 
ndoshta duhet ta rishqyrtojnë faktin që t’i thjeshtësojnë sa më shumë procedurat 
e aplikimit për punë, sepse ka raste kur një aplikacion punësimi nga disa biznese 
mund të jetë voluminoz dhe të përfshĳ ë ndoshta detaje të panevojshme që pastaj 
krĳ ojnë hezitime te aplikantët, por dhe paqartësi.
Për dallim me shtetet e zhvilluara kur sundimi i rendit dhe ligjit janë në nivel të 
duhur, tek ne ende bëhen shkelje të të drejtave njerëzore me rastin e aplikimit duke 
kërkuar të dhëna personale, të natyrës familjare. Në një formular të një komanie 
shumë të njohur dhe të suksesshme kosovare më rastisi të shikoj se tek të dhënat 
personale kërkohej informacion edhe për numri total të fëmĳ ëve për aplikesit që janë 
prindër si dhe emrat e tyre. E pikërisht kjo është diҫka absurde që ka ndodhur tek ne 
dhe që fatkeqësisht vazhdon të ndodh në disa raste.
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Përfundim

Rekrutimi është një proces me rëndësi të madhe për bizneset kosovare. Siҫ edhe e 
shtjelluam gjatë punimit, kryesisht aplikohet rekrutimi i brendshëm dhe i jashtëm. 
Të dy këto forma i kanë avantazhet dhe disavantazhet e veta. Rekrutimi i brendshëm 
është metodë më e lehtë për plotësimin e vendeve të lira të punës, pasi që kompanitë i 
njohin mirë profi let e punonjësve të tyre dhe e kanë më të lehtë që të bëjnë përzgjedhjen 
e kandidatëve, transferimin e tyre apo edhe promovimin. Avantazh i kësaj metode 
është se në rast të punësimit të punonjësve nuk ka nevojë që të ndiqen procedurat e 
intervistimit, seleksionimit etj. Realisht, përdorimi i burimeve të brendshme është më 
pak i kushtueshëm, por edhe përbën një disavantazh të madh, sepse me rastin e ngritjes 
në pozitë të ndonjë punonjësi aktual, kjo mund të krĳ ojë pakënaqësi të shumta tek 
punonjësit e tjerë e sidomos kur ata ndihen jo të barabartë në mundësitë e ofruara nga 
kompania. Por, ka raste që edhe përkundër gaditshmërisë së biznesve për të avancuar 
punonjësit e tyre, nëpërmjet metodave interne, rrethanat bëjnë që mos të ketë zgjidhje 
adekuate për shkak të analizës së vendit të punës e cila kërkon kushte më specifi ke 
dhe në këtë rast detyrohen që të përdorin burime të jashtme të rekrutimit.  Rekrutimi i 
jashtëm është më i kushtueshëm dhe realisht edhe te bizneset kosovare përdoret shumë 
për faktin se kompanitë dëshirojnë të kenë energji të reja, sepse prurjet e reja sjellin një 
frymë të re dhe vĳ në me ide dhe eksperienca të ndryshme nga përvojat paraprake.
Metoda më e aplikueshme e rekrutimit të jashtëm nga ana e bizneseve kosovare është 
shpallja në portale online apo edhe në shtypin ditor, por mënyra elektronike ka efektin 
e saj, sepse përdorimi i teknologjisë është mjaft  i lartë në vendin tonë dhe se aplikimi 
për një vend punë mund të bëhet edhe me një smartphone, mjaft on vetëm të kemi qasje 
në internet dhe ta posedosh një CV elektronike. Edhe agjensitë e rekrutimit kryejnë 
punë të mirë për rekrutimin e kandidatëve për vendet e lira të punës, pra shërbejnë 
si ndërmjetësues të biznesve por ajo që e dallon Kosovën nga shumë vende të tjera 
është se numri total i këtyre agjensive të rekrutimit është mjaft  i vogël në krahasim 
me kërkesat e tregut, andaj shpresojmë që në një të ardhme të afërt të rritet numri dhe 
efi kasiteti i tyre.  Për fund, ajo ҫka është me rëndësi të theksohet është fakti se bizneset 
kosovare duhet të vazhdojnë të investojnë në departamentet e burimeve njerëzore në 
mënyrë që të ketë rekrutim sa më cilësor për pranimin e kandidatëve adekuat dhe të 
ofrojnë fi nancim në trajnimin e tyre, sepse kjo u sjell rezultate pozitive kompanive 
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Abstract

All levels of governance, both central and local government, if viewed in their constitutional 
and legal framework, exercise their power with the focus of improving the welfare of citizens 
through the implementation of economic, social and economic development programs, which 
will further lead to business development, unemployment reduction and improvement of 
public services delivery. 
However, studies have shown that if it is operated solely or largely with national programs 
supported by the central government, by avoiding fi scal decentralization, this will increase 
regional disparities and consequently some regions benefi ting more from public funds will 
develop more compared to the regions which have less potential for development.
According to some scholars, theoretically the Decentralization increases the chances for 
imbalance in the economic and social development. This has happened in many Eastern 
European countries and especially in SEE countries. In these countries, the main capital 
expenditures have moved to the big cities/capitals making them more developed, but at the 
same time increasing local and regional disparities (Petracos, 2001; ETF, 2007; Bartlett  W, 
2009).
These disparities are driven by inadequate fi scal decentralization and the absence of a 
signifi cant horizontal equalization scheme, the unbalanced correlation between central 
government spending in relation to local ones, unprompted planning of capital investments, 
lack of regional and local strategies, ways that local governments are fi nanced and the 
Conditional Grants. These last ones are used not only to fi nance joint functions, but also as 
part of the Regional Development Funds and for local governance own functions.

Keywords: Decentralization, disparities, fi scal, local governance, local development.

Decentralization Processes in South East European (SEE) countries

Decentralization is most frequently defi ned as the transfer of power and resources 
from national governments to subnational governments. Decentralization has its 
roots in the principles of subsidiarity-that is, in the principle that government works 
most responsibly and responsively when it is closest to the people it serves and the 
needs it addresses. 
Decentralization can promote economic development and improve citizen’s welfare 
when service delivery and the quality of the decisions over how public resources are 
deployed are improved. 
Decentralization’s promise is oft en accompanied by shortcomings, unforeseen 
consequences, and challenges.  
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The trajectory in the decentralization processes, especially in the fi scal one, has 
been almost the same in the European countries of the former Eastern Bloc. In these 
countries, decentralization reforms were largely sought to weaken the centrist 
heritage, with the exception of the countries of the former Yugoslavia, which 
inherited a kind of self-management culture exercised before the 1990s.
Yet, as a result of the ethnic confl icts that led to the separation of Yugoslavia, the 
former Yugoslav countries had initially programs that sought to consolidate the new 
states. Then, aft er the Dayton and Rambouillet (Kosovo) agreements, especially aft er 
the implementation of the Ahtisaari Package (EU Parliament, 2010) and the Ohrid 
Agreement (for Macedonia), these countries initiated their decentralization reforms. 
Other countries had already started these reforms right aft er the political changes. 
South East European countries had various speeds and reasons why and how the 
decentralization processes were implemented (Dallango.B, Bartlett .W, Malekovic S., 
Manastiriotis. (2009).
According to the above authors, the decentralization processes in SEE countries 
produced diff erent results, even though they were similar to a certain extent.
There were, however, major diff erences stemming from the various political, social, 
and economic legacy. These diff erences are also due to the fact that there is no uniform 
and generic solution for the decentralization for all countries (Smoke P, 2001).
A country’s economic and social stage is a decisive factor, but the situation and 
composition or institutional political legacy in relation to democracy and the rule of 
law are a key factor.
In today’s terms, A. Civici says in his book “Dilemmas of Development”, the level of 
democracy is assessed by means of the fi lter of good governance, i.e., to what extent 
this democracy creates potentials for sustainable economic growth and makes the 
right political decisions in favor of development.” (Civic, A. 2007: 81)

Indicators of SEE Fiscal Decentralization
Albania has demonstrated that decentralization is a major development tool. More 
than two decades of decentralization activities have revealed that the decentralization 
process has brought about changes in the operation of institutions and delivery of 
services-but this change occurs gradually. 
As highlighted in the European Commission’s Albania 2016 Report, “substantial 
eff orts are needed to increase the administrative capacity of local government units 
to carry out their expanded capacities and provide them with the necessary fi nancial 
resources”. 
We should analyze fi scal indicators among the SEE countries given that the part of 
the fi scal decentralization is the most sensitive and key to the success or failure of the 
local government in fulfi lling its mission to fi nance budget programs among which 
economic development. 
As shown in Graph 1 below, the GDP per capita in the SEE countries during 2014-
2016 has increased. Similar to regional countries, Albania has increased this indicator 
from 2,404 Euros to 3,440 Euros in the course of 8 years. This picture helps to view 
other fi scal indicators in ratio to GDP.
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Graph 1: GDP per capita in the regional countries (2006, 2014) in Euro

Source: NALAS (2015)
Irrespective of the share to GDP to be referred in the following analysis of several 
indicators, the graph of GDP of various countries gives us the possibility to see the 
absolute pool of funding for SEE local government units and draw comparative 
analysis. 
As shown in Graph 2, the local revenues in Albania in 2014 constituted 9.3% of 
consolidated public spending, the lowest among the regional countries. During 
this year, only 2.5% of GDP are local revenues – this indicator is also the lowest 
in the region. Likewise, public revenues take up 26% of GDP. Given these fi gures 
and comparing them with those of the regional countries, one can easily see the 
diffi  culties confronting the local government units in Albania.

Graph 2: LGUs revenues as a share of GDP and consolidated public revenues: 2014

Source: NALAS, Fiscal decentralization: SEE indicators, 2015. (The data on Albania 
do not include counties [qarks].) 
Another indicator that measures the share of local government units’ expenditures 
for investment and their approach relative to capital improvement plans is the 
investment per capita at local level. Again, Albania lags behind compared to other 
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countries of the region in this indicator (see Graph 3) not only in terms of the average 
of 2006-2014, but also as a trend from the average of this interval in 2014, where 
the item investments per capita represents a slowdown in growth. In 2013 (Graph 4), 
Albania occupied the absolute last place with an investment amount of only 16 Euro/
capita (NALAS 2015)1. 
Countries such as Slovenia, Croatia, Turkey, Romania, Bulgaria, and Montenegro 
have signifi cant spending per capita for investments. These countries have bett er 
indicators of local economic development. According to Petracos, 2001; ETF, 2007; 
Bartlett  W, 2009, in these countries, the main capital expenditures have gone to 
capital cities making them more dynamic but at the same time increasing local and 
regional disparities (Petracos, 2001; ETF, 2007; Bartlett  W, 2009). 
We have analyzed the regional inequalities in Albania under this theoretical argument 
and following an observation in SEE countries, 

Graph 3: Local governance investments in 2006-2009-2014 (Euros/capita)
Source: Nalas 2016
This Nalas graph shows local investment shrinking from 22 euros per capita to 16 
euros per capita. This matches the overall decline of local revenues as stated above.

Graph 4: Average local governance investment in 2006-2013, 2013  
Source: Nalas 2015
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Graph 5 shows the Albania’s ranking lowest in terms of the ratio of local investment 
to central government investments.
In Albania’s case, this ratio seems to disfavor local governance. This drives central 
government away from its normal role – development of strategies, policies, and 
regulatory role, particularly for functions of national importance.

Graph 5: Local/Central Investments as a share of GDP (in Euro)
Source: NALAS 
In EU countries, the fi gures of these expenditures are presented in Graph 6, which 
shows the ratio of local expenditures to national investments according to functions 
in EU countries. (EuroStat 2013).

Graph 6: Ratio of CG/LGU spending in EU countries (2013) 
Source: Eurostat 2013
As shown in this graph, local governance is the institution that provides funding 
for issues, such as environmental protection, education, social welfare and housing, 
and the role of central government in these functions is quite modest. The opposite 
occurs in Albania.
Investments made by central government in development axes or capital cities do 
not produce proper impact and trigger regional disparities in the fi rst place. Taking 
into account the share of investments made by the governments of these countries 
in ratio to GDP, one can see that this disparity is graver in Albania. (Petracos, 2001, 
Heidenreich, 2003, and Levitas T, 2013).
Funding for investment has been given in the form of competitive grants since 2006.� 
Starting from year 2009 until 2014, investments for shared functions have been 
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provided from the Regional Development Fund (RDF) as well.” 

Public Funding for Economic Development

In addition to public funds coming from revenues generated from taxes that the central 
government spends at a rate of 90.7% (shown in Graph 2), the central government has 
consumed 99.93% of the consolidated public debt (2015)”. In the execution of these 
funds, the central government has at its disposal the ADF” and RDF”. The Albanian 
Development Fund is partly funded by the Regional Development Fund, while its 
projects are mainly funded by various donors and creditors. The area of activity of 
the Albanian Development Fund is to promote sustainable, balanced and interactive 
economic and social development, at regional and local level, in support of state 
development policies. According to the decentralization strategy, the government 
and its fi nancial and development agencies will continue to strongly support capital 
investments to improve local infrastructure with funds from the state budget and 
foreign donors”.

Which are the policies to support the function of local economic development 
and how are they expressed in funding structures?

The function of economic development is an exclusive function of the local governance 
as provided for in the organic law on local governance (Law No. 8652/2000 and the 
new Law No. 139/2015), even though the funding for this function is very modest. A 
OSCE 2015 report on decentralization states that the share of unconditional grant to 
local economic development during 2011-2015 varies from 0.5% to 1%.
It was stated earlier in this document that the local investment per capita is 16 euros 
or 0.8% of GDP. The indicators of annual investments by the central government 
under the consolidated state budget are approximately USD 600 million (2015). These 
fi gures make it clear that the role of local government in economic development is 
modest. 
Economic development cannot be understood without funding, among others, the 
capital investment plans. Given their fi nancial conditions, local government units 
cannot play this role, which has basically remained in the hands of the central 
government, since, according to the theory and situations in the Balkan region 
presented above, the funds used by the central government are pushing regional 
disparities.
In 2014, the central government of Albania spent 90.7% of the national spending under 
its authority and only 9.3% of the funds were allocated for local expenditures. This 
ratio between national and local expenditures has implications in the deformation 
and failed projection of regional and local development capacity.

Is Albania alone in this approach or are other countries sharing this situation?

Negative consequences have been identifi ed even in other Southeast European 
countries, in the Balkan countries, regarding the impossibility of funding local 
government units to ensure their role in local economic development. “However, 
evidence from the entire Balkan region show that aft er the changes, the concentration 
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of economic activities in a limited number of key regions or development axes 
is a general feature and reveals that, as a result of this approach, cross-regional 
inequalities have increased.” (Petracos, 2001; Heidenreich, 2003)
In addition to the disparities created as a result of government’s concentration of 
expenditure in national programs and major development axes, these expenditures, 
excluding those of local government, have not brought any great benefi t to local 
government units or regions where they are implemented. An example to be 
mentioned is the County (Qark) of Kukes in relation to the potential benefi ts from 
the construction of the Durres-Kukes-Morina national highway.
In 2014, according to INSTAT, over 1,400,000 tourists have entered Albania from the 
customs crossing point of Qafa Morina. 
Regardless of the fact that this region benefi ted most from the Albania’s greatest 
expenditure made for the construction of the Durres-Kukes-Morina national 
highway, employment fell by 2% during 2013-2014. (INSTAT 2015) � (Graph 8). 
Kukes is the region with the lowest GDP per capita in Albania, followed by Dibra and 
Lezha (Graph 9). Given the conditions and opportunities for economic growth and 
development, regions in Albania have progressed at diff erent speed. This relative 

speed is also “assisted” by the central government’s investment policy.
Graph 8: Change of employment (2013 -2014)
Source: INSTAT
According to Bartlet. W, some elements of the local economic development existed 
in Central and Eastern Europe before the democratic processes started there.  For 
many people in local governance, economic development is a tool of a strategic plan 
to boost the economy in order to create jobs and increase own revenues of local 
government units. (Bartlet. W, 2013)
Local economic development as a term is oft en used in a broader sense to include 
land and its physical development.
In his studies on planning of economic development, Edward J. Blakely, described 
local economic development as “a process in which local governance and/or 
community-based groups manage their resources and enter into new partnership 
with the private sector or one another to create new jobs and encourage economic 
activities in a well-defi ned economic area. (Blakely, 1994)
A standard approach to the analysis of the local economic development is that this 
growth is possible when institutions stay close to reduce insecurity, facilitate social 
interaction, provide strong incentives for economic activity, and keep cost-eff ective 
implementation at a low level. (Sautet, 2005). 
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This is also refl ected in a study by UNDP in 2010 on “Regional Disparities in Albania”.
Impact of Inter-Governmental Transfers in Increasing Regional Disparities

The scheme of funding LGUs, as provided for in the organic law, are the inter-
governmental conditional and unconditional transfers, own source revenues 
from taxes and fees, loans, and donations. Graph 9 shows the dynamics of these 
instrument over the years. It can be easily observed that the conditional transfer, or 
competitive grant –alias Regional Development Fund– has increased steadily but 
signifi cantly over the last few years. As a conditional transfer, the competitive grant 
was introduced in the local governance funding scheme in 2006, by which time the 
fi scal autonomy of local government units began to shrink even though the absolute 
value of local revenues increased.
Graph 9: Basic composition of local revenues (with counties) in % (2002-2015)

Source: PLGP/USAID
While in absolute values it represents an increase of local revenues, this situation 
relatively aff ects the level of fi scal autonomy. Regardless of an increase of the absolute 
value over these years, local revenues have not changed as a share of GDP. 
The reforms undertaken in Albania aft er the fall of communism and the privatization 
of land and services created a favorable climate for boosting investments; the 
country became more att ractive to foreign investments, which coupled with those of 
local businesses created the grounds for economic growth and more. According to 
INSTAT, the counties of Kukes, Lezha, and Dibra have the lowest economic growth. 

Graph 10: Share of each county to GDP (2013)
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INSTAT, 2015
To a certain extent, this was unsurprising due to the process of movement of 
population from rural areas of agricultural profi le to urban areas. Surveys show that 
the GDP category of services increased (from 21% in 1992 to 59% in 2001 and to 58% 
in 2008). (Sjaak Boeckhout; Colm McClements, 2010).
When looking into the table of funding in amounts and number of projects by regions, 
it is obvious that the Albanian Development Fund investments in the regions with 
lowest GDP per capita indicated in Table 2 have not helped to alleviate the diff erences 
shown in Graph 9.
As we will see below, the last few years’ interventions with investment projects in the 
regions with lowest GDP per capita have shrunk and this will defi nitely lead to more 
concerns regarding their economic growth. 
Table 2: Projects implemented by Albanian Development 
 Fund during 2011 - 2016 in Albanian Lek (ALL)

No. Region No. of Projects
    Value of Investment in       

ALL (including VAT)

1 Berat 13 2,043,091,630
2 Diber 27 2,012,086,513
3 Durres 10 1,829,223,508
4 Elbasan 9 2,594,911,948
5 Fier 16 3,818,435,531
6 Gjirokastra 7 696,436,674
7 Korça 7 1,002,691,385
8 Kukes 26 5,546,668,420
9 Lezha 17 4,675,171,169
10 Shkodra 29 6,964,792,206
11 Tirana 22 4,687,837,283
12 Vlora 18 4,291,188,615

Total 201 40,162,534,882
Source: ADF
While there is some balance among regions with low GDP to reduce diff erences, 
albeit with no success, Regional Development Fund is biased in terms of its objective 
to develop regions that need economic structural improvements. 
Table 3 shows fewer funds for investments have been made available to those regions 
with lowest GDP per capita.
Table 3.  Funds allocated by the Regional Development Fund during 2014-2016 in 
ALL

 2014 2015 2016 Total by region Population
ALL/ 
capita

Shkod-
er

107,781,172 101,717,863 515,666,420 725,165,455 210,168 3450

Kukes 43,389,315  218,339,914 261,729,229 81,294 3220

Lezha 372,684,702 90,134,636 491,627,903 954,447,241 130,258 7327
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Diber 91,588,360 246,891,029 342,078,777 680,558,166 129,056 5273

 2014 2015 2016 Total by region Population
ALL/ 
capita

Durres 1,107,002,579 750,118,803 1,126,062,678 2,983,184,060 280,205 10646

Tirana 761,422,307 541,839,288 2,033,296,073 3,336,557,668 842,981 3958

Elbasan 536,559,502 837,686,065 1,640,801,527 3,015,047,094 287,606 10483

Fier 913,518,201 1,835,684,093 1,460,486,554 4,209,688,848 305,108 13797

Berat 836,515,847 391,742,507 825,159,319 2,053,417,673 135,441 15161

Korça 986,736,469 1,224,505,022 1,563,388,336 3,774,629,827 217,422 17361

Vlora 420,185,911 814,477,111 476,741,601 1,711,404,623 188,033 9102

Gjiro-
kastra

515,878,100 655,824,684 1,073,400,979 2,245,103,763 68,020 33007

TOTAL 6,693,262,465 7,490,621,101 11,767,050,081 25,950,933,647 2,875,592 9025

Source: Ministry of Finance, own calculations
In addition, Graph 11 clearly shows that funding per capita from the Regional 
Development Fund is most defi cient in regions with lowest GDP per capita.

Graph 11. Funding from RDF in 2014-2016 in ALL per capita1

Source: Ministry of Finance, my own calculations 

Graph 12. Number of funded projects by regions 
Source: ADF
As Graph 12 shows, the Albanian Development Fund has funded the smallest 
1  1 ALL = 0.9 USD (average 2014-2016) , Nation Central Bank 
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number of investment projects in the regions with the lowest GDP per capita Diber, 
Kukes, Lezha, and Shkodra, in the last three years. In addition, investments of 
ADF and RDF in regions are not pursuing regional or local economic development 
plans; rather, they follow sectoral strategies failing to consider the basic needs and 
sometimes emergency interventions required in these regions.

How are employment indicators aff ected by these interventions?
The following table provides fi gures of employment during 2010-2014 in various 
regions. The northern regions (those with lowest GDP per capita) experience either 
recession or insignifi cant progress, thus triggering demographic movement to 
regions already promoted as the country’s economic engines, leading to deeper and 
greater regional disparities

Table 4: Employment by region during 2010-2014

Source: National Employment Service
While this table shows the status of employment in these regions, the Regional 
Development Fund, whose mission is to decrease regional disparities taking into 
account the status of business development by region, has invested in the regional 
infrastructure producing more inequalities, i.e., by investing in richer regions/
communities.
The poorest regions are also the regions that benefi t the least from national revenues. 
They receive support from national programs and funds, albeit in modest amounts. 
Yet, as already stated above, this form of funding creates regional inequality.
Table 5 shows the impact of regions according to NUTS-2 or their contribution to 
GDP. This classifi cation divides regions as follows: �

Table 5: Increase of GDP by Qarks (counties) and NUTS-2 regions in %
NUTS-2 Qarks (counties) GDP/Capita Increase %

Northern regions 

Diber 42,524    3.1

Durres 129,726    9.6

Kukes 30,998    2.3

Lezha 41,885    3.1

Shkodra 74,707    5.5
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Central regions
Elbasan 101,238 7.5

Tirana 507,191 37.6

Southern regions 

Berat 49,828 3.7

Fier 177,698 13.2

Gjirokastra 35,083 2.6

Korça 78,886 5.8

Vlora 80,792 6.0

Source: INSTAT
Table 5 shows that only three regions (qarks) in Albania contribute by 60.4% to the GDP. This 
has made these regions experience a higher demographic pressure, among other concerns.
This imbalance is also revealed in Table 6 below, which presents the dynamics of 
growth. The table shows that the economic growth in the northern regions is 11 times 
lower than the national average. Only two regions (qarks) experience an economic 
growth at 50% more than the national average.

Conclusions

Despite recent progress, the Fiscal Decentralization dimension of decentralization 
remains particularly weak and municipalities will be unable to eff ectively deliver 
services to their citizens, unless this dimension is strengthened. A key challenge 
going forward will be to design and implement actions that address the historical 
underfunding of local governments. 
The Regional Development Fund (RDF), or conditional grants, have increased sharply 
in recent years, while unconditional intergovernmental transfers have declined or 
stagnated. The allocation of these funds is neither predictable nor transparent. Advocacy 
and technical assistance will be required to reform the RDF to bett er align with the 
principles of decentralization and the needs of local governments. 
The above graphs and a comparative analysis help to draw conclusions that the regions 
(aka qarks) face signifi cant development disparities, which have sharpened over the 
years since no program has been developed to help minimize their impact. 
Consequently, developed regions are encountering a high pressure of movement to their 
areas, bringing, inter alia, numerous diffi  culties in the management of urban, social, and 
economic dynamics. 
The northern regions are less developed, while those of Central and Southern Albania 
are more developed. The regions of Tirana, Durres, and Fier stand in the forefront – 
their contribution to the country’s GDP is about 60%. 
Irrespective of this, inter-governmental transfers through competitive grants are 
allocated to fund local projects in regions of higher economic development leading 
to greater disparities among regions. Lack of clear vision in the allocation of these 
funds on the part of central government and increase of the pool size of competitive 
grants have decreased local fi scal autonomy and increased regional disparities.
Enhancement of fi scal decentralization by increasing the pool size allocated to local 
government units and by reforming the fi nancial instruments, such as RDF, and the 
development agencies, like ADF, with the aim of alleviating the regional imbalances, 
would be the right step to economic development and narrowing regional disparities.
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Veçoritë terminologjike të Kushtetutave të Shqipërisë ndër vite, që nga 
statusi organik i vitit 1914, e deri tek kushtetuta e vitit 1998

Marina Kaishi
University of Tirana

Abstract

Ligji përfshin aktivitete të ndryshme që nga formulimi  i  statuteve ,e deri tek rënia dakort midis 
individëve,dakortësi e formulim i cili duhet të na paraqitet në formë të shkruar.Këtu na vjen 
ndërmend përdorimi i gjuhës ligjore ,ose siç quhet ndryshe terminologjia juridike.Materiali në 
vĳ im është një përpjekje për të paraqitur veçoritë terminologjike të Kushtetutave të Shqipërisë 
ndër  vite.Përpos rëndësisë të tyre historike ,ato kanë edhe veçoritë e tyre terminologjike .Me 
rëndësi është fakti i gjuhës së ndryshme juridike në kushtetuta të ndryshme.
Statusi Organik I Shqipërise si Kushtetuta e parë e shtetit shqiptar pas shpalljes së pavarësisë 
është  përgatitur në gjuhën frënge nga fuqitë e mëdha dhe rrjedhimisht terminologjia juridike 
është e përkthyer (përshtatur) nga kjo gjuhë.Për të kaluar më pas tek Statusi i Lushnjës i 
vitit 1920 I cili është akti i parë kushtetues i hartuar e miratuar nga vetë shqiptarët,por sipas 
studiuesve “mbetet i paplotë”për të qënë një kushtetutë e mirfi lltë e shtetit shqiptar.Ky Status 
përbëhet vetëm nga gjashtë nene ,kështu që edhe terminologjia juridike e përdorur këtu është 
e kufi zuar.Më pas kalojmë tek Zgjerimi i Statusit të Lushnjës i vitit 1922 ,ku terminologjia 
juridike është e pasur me fj alë të cilat përgjithësisht janë të shprehura në dialektin geg.
Tek Statusi Themeltar i Mbretërisë Shqiptare i vitit 1928,terminologjia juridike është e 
pasur me fj alë të marra nga gjuha frënge ,ku në krah të tyre do të  jetë edhe përshtatja në 
terminologjinë juridike shqiptare.Tek Statusi Themeltar i  Mbreterisë së Shqiperisë ,vazhdon 
përdorimi i terminologjisë juridike në dialektin geg.
Analiza vazhdon me Asamblenë Kushtetonjëse e vitit 1946,Kushtetutën e Republikës Popullore 
të Shqipërisë e vitit 1950,Kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë  ku vihet 
re se gjuha juridike e përdorur është më afër terminologjisë së sotme juridike,por përsëri 
vihen re ndryshime gjuhësore tek fj alët.
Materiali në vazhdim tenton të hedhë dritë mbi terminologjinë juridike të përdorur ndër vite 
,e kush më mirë se analizimi terminologjik I kushtetutave mund ta bëjë atë?

Keywords: terminologjia juridike,kushtetuta,ligji,fj alë ,dialect.

Introduction

Terminologjia juridike është e një rëndësie të veçantë ,jo vetëm sepse është një fushë 
specifi ke ,por edhe, sepse në Shqipëri materialet apo informacioni rreth kësaj fushe 
është tejet i vakët.Rol kryesor në terminologjinë juridike ka padiskutim hartuesi i 
ligjeve apo i një dokumenti ligjor,i  cili duhet të jetë i bindur dhe të sigurohet se 
dokumenti ligjor thotë apo transmeton atë që është në të vërtetë dhe nuk duhet të 
lejojë të  krĳ ohen hapësira për keqinterpretime.Pra terminologjia në këtë rast është 
ndërtuar për të sqaruar një përdorim specifi k.Por çfarë ka ndodhur me terminologjinë 
juridike në Kushtetutat e Shqipërisë që nga viti 1914 e deri më sot?.Flasim për të njëjtat 
terma apo ato kanë ndryshuar apo evoluar nga kushtetuta në kushtetutë??Pikërisht 
analiza e këtĳ  fakti do të na japë edhe një informacion tjetër domethënës përsa I 
përket terminologjisë juridike.
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-Terminologjia juridike e Kushtetutave te Shqipërisë.

Statusi I Shqipërisë 19.4.1914

Statusi I Shqipërisë ose i quajtur ndryshe Statusi Organik i Shqipërisë ,konsiderohet 
si kushtetuta e parë e shtetit shqiptar pas shpalljes së pavarësisë.Kjo kushtetutë është 
e përbërë nga 17 kapituj dhe 216 nene.Statusi është i përgatitur në gjuhën frënge 
nga fuqitë e mëdha si rrjedhojë këtu gjejmë shumë terma në gjuhën frënge.Kapitulli 
i parë I statutit është “Shqipëria dhe territori  i saj”Shqipëria cilësohet si principatë 
kushtetuese ,sovrane e trashëgueshme në garancinë e fuqive të mëdha .Në krye të 
principatës kushtetuese është princi, froni i të cilit është i trashëgueshëm brenda në 
familjen e Vilhem Vidit.Ajo që të bën përshtypje është fakti se princi nuk përgjigjet 
përpara ligjit.Ndërkohë që, shtetas shqiptarë, janë të gjithë ata që kanë lindur ose 
janë vendosur në Shqipëri përpara 28 nëntorit 1912 dhe që,nën qeverinë osmane 
kanë pasur nënshtetësinë osmane.Organi legjislativ i principatës së Shqipërisë ishte 
Asambleja Kombëtare .Statusi mbaron me kapitullin 17 “Konfl iktet administrative”
-Terminologjia juridike që haste:
1.rektifi kohen=ratifi kohen                                 
2.vakëf=pasuritë vakëf=pasuri e shenjtë
3.regjenti=princi
4.regjenca=mbretëria
5.mudir=kryetar I këshillit komunal
6..kajmekam=kryetar I këshillit të kazasë
7.mytesarif=kryetari I sanxhakut
8.thirrje nominale=thirrje ne bazë te ligjit
9..kontribucione indirekte=kontribut jo i drejtpërdrejt
10.milicia=policia
11.homologim=miratim
12.muhtarë=anëtarë të këshillit komunal.
13.konfi rmim=miratim
14.eventualisht=praktikisht
15.ft ues=dëshmimtarë
Gjykatat e instancës së parë=e shkallës së parë
Baltalik=e drejta e prerjes së drurëve 
Mera=e drejta e kullotës
Toka mirie=toka jo tërësisht pronë private
Toka mulk=prone private e plotë dhe e lirë
Servitude =lehtësim shërbimi 
Agremanin=rënie dakort

Statusi I Lushnjës 21.1 .1920

Statusi I Lushnjës quhet ndryshe edhe Bazat e Kanunores së Lushnjës ,I cili është 
një dokument mjaft  I rëndësishëm juridik dhe konsiderohet kushtetutë ,por parë 
nga këndvështrimi gjuhësor nuk ofron gamë të gjerë studimi pasi përmban vetëm 
gjashtë nene.Është akti I parë kushtetues I hartuar e miratuar nga vetë shqiptarët 
,por sipas studiuesve “mbetet I paplotë për të qenë një kushtetutë e mirfi lltë e 
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shtetit shqiptar”Ajo qe vihet re është se nuk ka përcaktim perfundimtar të formës së 
qeverisjes.Terminologjia e përdorur është në dialektin geg.
-Këshilla e Naltë=Këshilli I lartë
-I vërtetuem-I vërtetuar
-me shpërnda-të shpërndaje
-njëni nga gjymturët e Këshillës së Naltë-Njëri nga pjesët e këshillit të Lartë
-në dhançin-në qoft ë se japin.
-njihet vetiu e rëzueme-rëzohet vetvetiu 

Zgjerimi I Statusit të Lushnjës(1922)

Ky Status përbëhet nga katër kapituj(kaptina) duke fi lluar nga formimi i shtetit e deri 
tek dispozitat e mbrame.Kapitulli i parë është i përbërë nga katër pjesë përkatësisht 
dispozita të përgjithshme,pushteti legjislativ,pushteti përmbarues,pushteti gjyqësor. 
Kapitulli dy fl et vetëm për dispozita të ndryshme.kapitulli tre është i fokusuar tek të 
drejtat e qytetarëve dhe kapitulli katër fl et për dispozitat e fundit.Edhe tek ky status 
vazhdon përdorimi i dialektit geg në terminologji.
-Terminologjia e përdorur:
-këshilli I naltë=këshilli I lartë
-detyrat e caktueme=detyrat e caktuara
-pushteti ligjislativ=pushteti legjislativ
-pushteti gjyqsuer=pushteti gjyqësor
-gjykatavet-gjykatave
-epen n’emën të shtetit=jepen në emër të shtetit.
-të përbam-të përbërë
-prej deputetnish-nga deputetë
-të zgjedhun-të zgjedhur
-me votim t’unĳ shëm=votim unanim
-si mbas ligjës=në bazë të ligjit
-deputetnit-deputetët
-barra e tyre-përgjegjësia e tyre
-pa pasë mbushur moshën-derisa të mbushi moshën..
-pa gëzuem të drejtat qivile-pa pasur të drejtat civile
-të lypuna prej ligjës=të kërkuara nga ligji
Qarkun qi e ka zgjedhur-qarkun që e ka zgjedhur
-porosi urdhënore-urdhër
-shpërblim prej 500 fr.ar në vjetë=ne vit
-këjo-kjo
-emnimi i nënpunësvet-emërimi I nënpunësve
-bahen-bëhen
-misevet të vet-kandidatëve për deputet
-I detyruem-I detyruar
Me banun dy be-të betohet dy herë
Auktorizim-autorizim
-15 shtatuer-15 shtator
-auktoritet gjyqsore-autoritetet gjyqësore
-artikull per artikull-nen për nen
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-bahen “en bloc”-në bllok(bashkarisht)
-trup policuer-trup policor
-Bugjetin-buxhetin
-të ardhunavet e shpenzimevet-të ardhurat dhe shpenzimet
-përgjegjësi qivile-përgjegjësi civile
-në rasa luft e-në rast luft e
-çashtje-çështje
-për nevojë të parapame-të parashikuara
-dorëhekjen-dorhëqjen
-trup kolegjuer-trup kolegjial
-në njësi votash randon ajo e kryetarit-ka rëndësi vota e kryetarit
-pa mbushun moshën tridhet’e pes vjetsh=pa mbushur moshën tridhjetë e  pesë vjetë
-secili qindron tre muej në kryesi-secili qëndron tre muaj në kryesi.
-në raste mprojtjeje-në raste mbrojtjeje
Auktorizimi –autorizimi
-dekreti I shpalljes së shtetit të rrethimit-I shtetrrethimit
-nuk ka vjeft ë-nuk ka vlerë
-I llogorivet-për llogari të ….
T’emenohen-të emërohen
-gjak I misët-nga I njëjti gjak
-I pandehun-I pandehur
-Tanësia tokësore-tërësia tokësore
-asht –është
-mbledhjet botore-miting
-mundim trupi-torturë

Statusi themeltar I Mbretërisë Shqiptare (1.12.1928)

Ky status përbëhet nga 234 Art.ku Shqipëria përcaktohet Mbretëri demokratike 
parlamentare dhe e trashëgueshme.Terminologjia e përdorur janë fj alë të huazuara 
nga gjuha frënge.Shumë prej tyre janë thjesht në gjuhën frënge pa korespodenten e 
tyre në shqip.Disa të tjera janë në gjuhën shqipe dhe në kllapa është vendosur edhe 
fj ala e përshtatshme në shqip.
Terminologjia e përdorur:
-Royaume-mbretëri
-sanction-sanksion
-abroger-shfuqizoj
-suspendre-pezullohen
-en bloc-bashkarisht
-abdication-dorëheqje
-modifi er-të ndryshohen
-sanctionner-sanksion
-promulger-nxjerrjen dhe shpalljen
-grace-e drejta e fj alës
-reduire-lehtësoj
-communer-ndryshojë
-sa majeste-lartmadhësia e tĳ 
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-son alesse-lartësia e tĳ 
-soumis-I varur
-prononcer-shpall
-exemption-detyrimet
-gratifi cation-shpërblime
-edicter-dekretoj
-commis-faj I kryer
-associations-shoqata
-societes-shoqëri
-conserver-mbahet
-pronulgohet prej Mbretit-shpallet nga Mbreti

Statusi Themeltar I Mbretërisë së Shqipërisë  (3.6.1939)

Kjo kushtetutë fi llon me fj alët:Viktor Emanueli I tretë
Për hir të Zotit e për Vullnet të Kombit
Mbret I Italis dhe I Shqipnis
Perandor I Ethiopis”
Kuptohej fare thjeshtë që  Shqiperia do të sundohej nga një qeverisje monarkike 
kushtetore(siç citohet në Status) Terminologjia e përdorur tek ky Status është dialekti 
geg.
-qëndruer-qëndron
-me u ndryshue-të ndryshojë
-të kërkueme prej ligjës-që e kërkon ligji
-për të vërtetue-të vërtetojë
-komisioni të përbame-komision I përbërë
-bajnë betimin-betohen
-këshilltarët bien prej ufi qit-shkarkohen nga detyra,posti
-funksioni I ushtruem-funksioni I ushtruar
-emnon-emëron
-asnji çashtje-asnjë çështje
-botënisht-botërisht
-gjyqit të naltë-gjyqi I lartë(gjykata e lartë)
-kompetencat e gjykatorëve-kompetencat e gjykatësve
-rregullim gjyqësuer-rregullim gjyqësor
-gjykue-gjykoj
-lande civile-çështje cilive
-bahen botërisht-publikohen
-udienca-audienca
-ufi qe-poste
-mund të randohet-mund t’i ngarkohet
-asht urdhënue-është urdhëruar
-ligje-ligj
-asht e sigurueme-është e siguruar
-në pshtetje të ligjës-sipas ligjit,në bazë të ligjit
-kuer e kërkon interesi botuer-kur e kërkon interesi public.
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Statuti I Republikës Popullore të Shqipërisë

Asambleja Kushtetonjëse (14.3.1946)
-Tek ky status u sanksionua organizimi shoqëror dhe shtetëror monist që vazhdoi 
për dyzet e pesë vjet deri në përmbysjen e tĳ  dhe vendosjen e sistemit pluralist.
Pas miratimit të Kushtetutës,Asambleja Kushtetuese vendosi të kthehej në Kuvend 
Popullor.Egzistenca e Kuvendit ishte formal,sepse pas tĳ  qëndronte partia shtet,e 
plotfuqishme e që nuk i nënshtrohej asnjë lloj kontrolli.Ky Statut përfundon me Art 
96.Tek terminologjia juridike e përdorur vihet re se disa fj alë kanë prapashtesën-
vet,ose –shëm,ose psh vëmë re përdorimin e –th në vend të –dh.
Terminologjia e përdorur:
-funkcionet-funksionet
-të ligjevet-të ligjeve
-të urdhëravet-urdhrat
-organevet-organeve
-vepërimet-veprimet
-pllani-plani
-duke u pështetur-duke u mbështetur
-ay-ai
-mi sektorin-mbi sektorin
-tokat e mbëdha-tokat e mëdha
-për asnjë arësye-për asnjë arsye
-në duart e privatëvet-në duart e privatëve
-shteti-mpron-shteti mbron
-mëditjevet-mëditjeve
-punëdhënësvet-punëdhënësve
-pushim te paguarshëm-pushim të pagueshëm
-konditat juridike-kushtet juridike
-inviolabiliteti I personës-mos dhunimi I personit
-dy dëshmonjës-dëshmimtarë
-hetimevet-hetimeve
-në kondita të caktuara-në kushte të caktuara
-në nëpunësitë e shtetit-si nëpunës të shtetit
-me funkcione-me funksione
-të drejtat e auktorit-të drejtat e autorit
-nderi më i math-nderi më i madh
-është i detyruarshëm-është I detyrueshëm
-pakicat nacionale-pakicat kombëtare
-të drejtavet-të drejtave
-zgjeth-zgjedh
-e gjykon me udhë-e gjykon të drejtë
-të përfaqësonjësve-të përfaqësuesve
-e faktevet-e fakteve
-promulogon ligjet e votuara-nxjerr dhe shpall ligjet e votuara
-detyrimet nërkombëtare-detyrimet ndërkombëtare
-në rast çpërndarjeje-në rast shpërndarjeje
-jep instrukcione të detyruarshme-jep udhëzime të detyrueshme
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-sekcione-seksione
-gjykatat më të unjta-gjykatat e shk.së parë
-me anë të një përkthenjësi-me  anë të një përkthyesi
-të mprojë independencën e shtetit-të mbrojë pavarësinë e shtetit
-ay ushtron-ai ushtron
-të paguarshëm-të pagueshëm
Më pas në 29 prill u miratua ligji për “Dispozitat kryesore Kushtetuese”i  cili me 
plotësimet e mëvonshme shërbeu si kushtetutë e përkohëshme deri në miratimin 
dhe hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Shqipërise e cila u miratua në dt 
21.10.1998. Përsa I përket terminologjisë juridike këtu do të shohim edhe më shumë 
evoluimin e fj alëve të përdorura,gjithashtu edhe huazimin e fj alëve dhe termave nga 
gjuhë të tjera dhe përshtatjen e tyre me gjuhën shqipe.

Konkluzione

Historia e vendit tonë ,që nga shpallja e pavarësisë e deri më sot ka pasur një sërë 
Statutesh të cilat janë krĳ uar edhe në bazë të kushteve historike që ka kaluar vendi.
Ajo ç’ka unë dua  të  vë në dukje në këto Statuse e më pas Kushtetuta është gjuha 
juridike e përdorur.Vëmë re se:
-Statuti I Shqipërisë që  është quajtur edhe Kushtetuta e parë e shtetit shqiptar 
pas shpalljes së pavarësisë është hartuar në gjuhën frënge dhe është munduar të 
përshtatet në gjuhën shqipe si rrjedhojë edhe shumica e terminologjisë së përdorur 
është në gjuhën frënge.Gjithsesi duhet thënë se meqënese është përgatitur në gjuhën 
frënge nuk refl ekton në mënyrë të saktë hartimin e mirfi lltë të një kushtetute në 
shqip,pasi është  përkthim, dhe përkthimi është kryesisht individual.
-Statuti I Lushnjës edhe pse është një dokument i rëndësishëm juridik nga 
këndvështrimi gjuhësor edhe terminologjik nuk ofron gamë të gjerë studimi pasi 
përbëhet vetëm nga 6 nene .Mund të themi vetëm se ky Statut është hartuar në 
dialektin geg.
-Përsa i përket “Zgjerimit të Statusit të Lushnjës”shohim se kemi një gamë të gjerë të 
terminologjisë juridike në dialektin geg dhe disa fj alë të  huazuara nga frëngjishtja
-Statusi themeltar I Mbretërisë Shqiptare terminologjinë juridike e ka kryesisht me 
fj alë të huazuara nga frëngjishtja ,ose edhe fj alë të  përdorura dhe të shkruara po në 
frëngjisht.
-Për të vazhduar me Statusin Themeltar të Mbretërisë së Shqipërisë ku vazhdon 
përdorimi i dialektit geg dhe përdorimi i disa fj alëve të huazuara nga frëngjishtja.
Ky Statut është i periudhës së pushtimit Italian edhe në literaturën juridike nuk 
përfshihet si kushtetutë,pasi nuk u miratua nga asnjë organ zyrtar  i kohës.Por ka 
pasur forcë ligjore është botuar në Fletoren Zyrtare:Fletorja Zyrtare,Vjeti I Xviii 
Tiranë,e shtunde,10 Qershuer 1939-xvii,Nr,40,fq.1-7.
-Tek Asambleja kushtetonjëse ,Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë vëmë 
re përdorimin e prapashtesave –vet.Përdorimin e –ç ne vend te –s,huazime,përdorimin 
e –th për –dh
Si përfundim mund të themi se terminologjia juridike nga Statuti në Statut ka ardhur 
duke u evoluar.Flalët nga Kushtetuta në Kushtetutë kanë ardhur drejt kuptimit të 
tyre të mirfi lltë.Ligji është i njëjtë për të gjithë sikundër edhe interpretimi i saktë I tĳ  
është vetëm një.
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Përgjegjësia civile e administratorëve në shoqëritë e kapitalit

Mitat Dautaj
Universiteti Katolik ZKM Tiranë

Abstrakt

Analiza e marrëdhënieve të administratorëve me shoqërinë e kapitalit, si burim i të drejtave 
dhe detyrimeve të tyre, parimet bazë në ushtrimin e detyrave nga ana e administratorëve, 
ndihmojnë në kuptimin dhe individualizimin drejt të përgjegjësisë civile të administratorëve. 
Shkelja e detyrimeve të parashikuara në ligj apo në aktet e shoqërisë nga ana e administratorëve 
analizohet si një ndër faktorët përcaktues dhe jo i vetëm i përgjegjësinë civile të tyre ndaj 
shoqërisë. Synimi i një interpretimi doktrinal të kësaj përgjegjësie shikohet i lidhur me 
jurisprudencën shqiptare dhe të huaj, duke evidentuar njëkohësisht problematikat aktuale, si 
një ndihmesë në zbatimin e duhur të saj në praktikë.
Studimi përdor metodën analitike të koncepteve të përgjegjësisë civile të administratorëve, 
si një përgjegjësi e veçantë, duke u ndalur në elementët e saj dhe në referencë të normave të 
legjislacionit tregtar, të alternuara me dispozitat e përgjegjësisë civile të parashikuara nga 
Kodi Civil. Krahasimi i shtjellimit të argumenteve përkatëse nga studjues vendas dhe të huaj, 
apo rezultatet e jurisprudencës shqiptare e të huaj, përdoret për të sjellë në sintezë defi nicione 
modeste për kuptimin e drejtë dhe zbatimin e rregullt në praktikë të kësaj përgjegjësie nga 
juristë, studentë, gjyqtarë, etj.
Kuptimi i drejtë i rolit dhe përgjegjësisë civile të administratorëve apo dhe i administratorëve 
të faktit ndihmon në përmirësimin e praktikës brenda shoqërive të kapitalit dhe vendimarrjet 
nga asambleja, lidhur me ndërmarrjen e inisiativës për kërkimin e kësaj përgjegjësie në rrugë 
gjyqësore, për kuptimin e rezultateve të pritëshme nga një ndërmarrje e tillë, në referencë të 
kufi jve të kësaj përgjegjësie të veçantë.

Fjalë kyçe: Administrator, përgjegjësi, detyrë, mospërmbushje, Nr. 9901.

Hyrje

Historia për më se dy dekada e gjysëm në Shqipëri ka njohur zhvillime të qenësishme 
ekonomike shoqërore, që në të shumtën e rasteve janë paraprirë nga ndryshime 
konceptuale të së drejtës, ku kjo e fundit ka luajtur një rol të rëndësishëm duke 
iu paraprirë këtyre zhvillimeve, si një kusht i domosdoshëm për të kaluar nga një 
ekonomi tërësisht e centralizuar në një ekonomi të tregut të lirë. 
Formëzimi i një të drejte tregtare solli një risi edhe lidhur me administrimin e 
shoqërive tregtare, duke u parë administrimi i sipërmarrjeve tregtare si një garant jo 
vetëm për shoqërinë dhe ortakët e veçantë të saj, por ajo çka është më e rëndësishme 
në raport me të tretët, kreditorë të shoqërisë.
Administratorët e shoqërive të kapitalit, mund të përgjigjen për veprimet e tyre kundrejt 
shoqërisë, ortakëve të veçantë dhe kreditorëve të shoqërisë. Ata duhet të përmbushin 
detyrimet e tyre ligjore dhe statutore me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm 
të kërkuar nga vetë natyra e detyrës së besuar dhe nga kompetencat e tyre të veçanta. 
Kur nuk respektojnë detyrimet e mësipërme, administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë 
dhe janë të detyruar të dëmshpërblejnë dëmet eventuale që ajo ka pësuar.
Për të kuptuar përgjegjësinë e administratorëve nevojitet të analizojmë marrëdhënien 
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e tyre me shoqërinë, burimin e të drejtave dhe detyrimeve që ata kanë në shoqëri.

Marrëdhënia e administrimit

Administratorët apo administratori i vetëm dhe këshilli administrativ përbëjnë një organ 
të nevojshëm të shoqërive të kapitalit, krahas asamblesë së ortakëve, këshillit mbikqyrës 
(në sistemin me dy nivele) dhe ekspertëve kontabël të autorizuar. Personi juridik nuk 
mund të ekzistojë dhe as të veprojë në mungesë të këtĳ  organi, i cili merr fuqitë në 
mënyrë të shprehur me aktin e emërimit dhe nga pasojat ligjore që rrjedhin prej tĳ .
Ideja e organit na lejon të evitojmë konfi gurimin e marrëdhënies së administrimit 
në kufi jtë e kontratës së porosisë, çka gjendet shpesh edhe e shprehur në fi llimet e 
legjislacioneve tregtare apo në botime të ndryshme (Mignoli & Nobili, 1958, 130; 
Berberi, 2004, 72). Gjithashtu, aq më pak nevojitet të individualizohet si një kontratë 
më vehte atipike e administrimit, që përfundohet midis shoqërisë dhe administratorit 
(Minervini, 1956, 71). Ideimi i fi gurës së kontratës së administrimit, në të cilën propozimi 
do të përbëhej nga komunikimi i vendimit të asamblesë për emërimin e administatorit 
dhe, pranimi nga depozitimi i fi rmës në regjistrin tregtar, do të kish si objekt kryerjen 
e punëve në kuptimin e gjerë të fj alës dhe kushtet e përgjithshme të kontratës do të 
përfshiheshin në aktin e themelimit. Natyrisht autorë të ndryshëm i janë kundërvënë 
këtĳ  ideimi të marrëdhënies së administrimit si një kontratë dhe, së fundmi, një 
pikpamje e tillë ka mbetur në minorancë. Një teori e tillë është kritikuar gjerësisht 
nga Galgano (Galgano, 1999, 257). Akti i emërimit është burimi eskluziv i fuqive 
të administratorit dhe se emërimi s’është tjetër veçse një akt tregues e përzgjedhës. 
Do të ish e vështirë të justifi kohej lidhja me kontratën e porosinë apo me kontratën 
atipike të administrimit, për faktin se një emërimi i vjen pas një pranim. Mjaft on të 
merret në konsideratë se edhe likuidatori emërohet e më pas duhet të pranojë detyrën, 
por askush nuk ka mendur se burimi i fuqive të tĳ  do të ish kontrata. Në këto raste, 
pranimi i detyrës nga ana e administratorit vlen si një kusht i efektshmërisë së aktit 
të njëanshëm të emërimit dhe jo si pranim i një propozimi kontraktor. Marrëdhënia e 
administrimit lind si një konkurim i vendimit të emërimit dhe pranimit nga i emëruari, 
jo si një përputhje e dy vullneteve, ai i shoqërisë dhe ai i të emëruarit (Ferri, 1987, 493).
Po aq e vështirë do të ish lidhja me kontratën e punës. Në botime shkencore gjejmë 
të shprehur faktin se marrëdhëniet e administratorit me shoqërinë rregullohen 
nëpërmjet kontratës së punës, e cila i nënshtrohet regjimit ligjor në fuqi mbi 
marrëdhëniet e punës (Malltezi, 2011, 51). Në asnjë nen apo paragraf të ligjit Nr. 
9901 datë 14.4.2008 të ndryshuar me ligjin Nr. 129/2014, nuk gjejmë një justifi kim 
të marrëdhënies administrator - shoqëri tregtare mbi bazën e kontratës së punës. 
Është i vërtetë parashikimi i nenit 95 pika 6 apo 157 pika “1”e ligjit Nr. 9901, se paditë 
e lidhura me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore 
me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi. Parashikim të njejtë e 
gjejmë edhe lidhur me shpërblimin e likuidatorit në nenin 193 pika 2. Dispozitat e 
mësipërme kanë të bëjnë vetëm me shpërblimin në rastin e shkarkimit dhe, kurrësesi 
me marrëdhënien juridike që lind për përmbushjen e detyrës si administrator. Për 
më tepër edhe shpërblimi i administratorëve në vehtëvete vendoset nga asambleja 
e ortakëve (nenet 81 dhe 135 shkronja “d” të ligjit Nr. 9901). Lidhja me kontratën 
e punës është e pamundur, pasi edhe vetë Kodi i Punës1, në nenin 5 shkronja “a” 
1  Kodi i Punës, miratuar me Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995, përditësuar së fundmi me ligjin Nr. 
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parashikon përjashtimin nga fusha e zbatimit të tĳ , të veprimtarisë, që kufi zohet 
vetëm në ushtrimin e detyrës së këshilltarit ose anëtarit të organit të administrimit të 
personit juridik, që ka formën juridike të një shoqërie, kur kjo veprimtari përmban 
vetëm ekzekutimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo detyrë. Nga sa sipër parashtruar 
del konkluzioni, se marrëdhënia e administrimit nuk lind dhe rregullohet nga kontrata, 
por nga ligji dhe aktet e shoqërisë, ku akti i emërimit mbetet burimi i vetëm i fuqive (të 
drejtave dhe detyrimeve) të tyre. 
Akti i emërimit (i shprehur në aktin e themelimit apo në vehte), i ndërthurur me 
dispozitat e ligjit, përbën burimin dhe individualizon natyrën e marrëdhënies së 
administrimit, që pikërisht për këtë iu atribuon administratorëve një pushtet autonom 
dhe të drejtëpërdrejtë. Megjithë marrëdhënien e unifi kimit organik, që vendoset midis 
shoqërisë së kapitalit dhe administratorit, pasojat e akteve juridike të kryera nga 
ky i fundit si i tillë, nuk kushtëzohen në kohë me qëndrimin në detyrë të personit 
fi zik si administrator. Pranimi se administratorët janë të kushtëzuar nga kontrata e 
administrimit, vështirë të justifi konte regjimin e përfaqsimit organik. Sa sipër mund 
të kundërshtohej me faktin se, administratorët nuk janë pjesë e aktit të themelimit, 
pra që ky akt nuk mund të sjellë pasoja të drejtëpërdrejta kundrejt tyre. Sipas nenit 
691 të Kodit Civil parashikohet se, kontrata mund të ketë efekt ndaj të tretëve në rastet 
e parashikuara në ligj. Por, në vĳ im të këtĳ  arsyetimi do të thoshim, se është pikërisht 
ky një nga rastet që nuk përfshihet në nenin 694 të K.Civil; në rastin tonë statuti do 
tu jepte të tretëve (administratorëve) të drejta, por njëkohësisht do i ngarkonte edhe 
me detyrime, në pritje që ata me pranimin e emërimit tu nënshtroheshin rregullave 
të formuara nga të tretët (ortakët).
Nga karakteri i drejtëpërdrejtë dhe i pavarur i pushtetit rrjedh që organi administrativ nuk 
i nënshtrohet asamblesë, edhe pse kjo e fundit ka fuqinë e emërimit, të shkarkimit dhe të 
kërkimit të përgjegjësisë së tyre. Në fakt asambleja nuk mund të revokojë aktet e kryera 
nga administratorët, as të realizojë vetë drejtëpërsëdrejti pushtetin e administrimit. 
Në këtë konteks shpjegohen edhe detyrimet e administratorëve, të cilët edhe kundër 
vullnetit të asamblesë, duhet të kërkojnë zvogëlimin e kapitalit në shoqëri, kur ai është 
më i vogël se vlera nominale e nënshkruar, për shkak të humbjeve të pësuara. Në 
të kundërt, mosveprimi nga ana e administratorit sjell përgjegjësinë civile të tĳ . Po 
kështu, administratori është përgjegjës dhe duhet të kërkojë gjyqësisht anullimin e 
atyre vendimeve të asamblesë, që janë në kundërshtim me ligjin apo statutin.

Përgjegjësia e administratorëve

Parimi kryesor në ushtrimin e detyrave të administratorëve, ortakëve apo 
aksionerëve është detyrimi i besnikërisë ndaj interesave të shoqërisë dhe ortakëve apo 
aksionerëve të tjerë. Lidhur ngushtë dhe si mishërim i këtĳ  parimi është detyrimi i 
administratorëve për informimin e të gjithë ortakëve apo aksionerëve të shoqërisë 
për ecurinë e veprimtarisë tregtare. Zbatimi i detyrimit për informim, kurrësesi 
nuk përjashton përgjegjësinë e administratorëve për ruajtjen e sekretit tregtar, brenda 
kufi jve të përcaktuar në pikën “1” të nenit 18 të ligjit Nr. 9901. Shkelja e detyrimeve 
të tilla, apo të atyre që kanë të bëjnë ndalimin e konkurencës dhe abuzimin me formën e 
shoqërisë mund të sjellin përgjegjësinë e administratorëve.2 

136/2015;
2  Nenet 14, 15, 17 dhe 18 të ligjit Nr. 9901 datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i 
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Parashikimet e mësipërme lidhur me detyrimin e besnikërisë lënë një hapësirë të 
madhe gjykatave për të zhvilluar standartet e zbatimit të këtĳ  detyrimi. Natyrisht, 
në kushtet aktuale të rendit juridik në Shqipëri, do të merrte një rëndësi të madhe 
si burim i së drejtës, çka më vonë mund të përpunohej nga doktrina, rastet e 
përgjegjësisë së administratorëve të shqyrtuara nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës 
së Lartë.
Përgjegjësia e administratorëve është e natyrës civile, por ndryshe nga përgjegjësia 
kontraktore,3 ajo paraqet veçoritë specifi ke të parashikuara në dispozita të veçanta 
të ligjit Nr. 9901, i cili duke qenë një ligj i veçantë (lex specialis) merr përparësi në 
zbatim referuar normave, që rregullojnë përgjegjësinë civile kontraktore apo atë nga 
shkaktimi i dëmit.

Elementët e përgjegjësisë

Elementët përbërës të përgjegjësisë së administratorëve, si çdo formë e përgjegjësisë 
civile, duke ju referuar parimeve të përgjithshme, janë para së gjithash mospërmbushja 
e një apo më shumë detyrimeve të parashikuara nga ligji apo aktet e shoqërisë; së 
dyti dëmi, që në vetëvehte përcaktohet nga njera anë nga shkelja e një norme që ka 
vendosur detyrimin ndaj administratorit dhe nga ana tjetër në dëmin e ardhur nga 
kjo mospërmbushje; së treti nga lidhja shkakësore midis mospërmbushjes dhe dëmit të 
ardhur dhe, së fundi faji.
Për tu përjashtuar nga përgjegjësia administratorët kanë barrën e provës për të 
vërtetuar kryerjen e detyrave në mënyrë të rregullt e sipas standarteve të kërkuara4, 
çka do të thotë se në përgjegjësinë e administratorëve do të zbatohen rregullat e 
prezumimit të fajit.
Por, i bie paditësit (pavarësisht se si i tillë mund të paraqitet shoqëria, ortaku apo i 
treti si kreditor) të provojë ekzistencën e tre elementëve:
- Mospërmbushjen nga ana e administratorit të një detyrimi të përgjithshëm apo të 

veçantë të parashikuar në ligj apo në aktet e shoqërisë;
- Dëmi i pësuar në pasurinë e shoqërisë, të ortakut të veçantë apo kreditorit;
- Lidhjen shkakësore midis mospërbushjes së detyrimit dhe dëmit.
I përket në të kundërt, administratorit të paditur të provojë pafajësinë e tĳ , të japë 
prova mbi fakte se ai i ka kryer detyrat e tĳ  të përcaktuara në ligj ose statut në 
mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë, prova këto që mund të përjashtojnë 
apo pakësojnë përgjegjësinë e tĳ .
Nuk ka rëndësi për të përjashtuar përgjegjësinë e administratorëve, fakti se ata kanë 
vepruar për të ekzekutuar një vendim asambleje. Në një rast të tillë do të konkuronte 
sëbashku me përgjegjësinë e administratorëve ajo e ortakëve, që kanë votuar pro një 
vendimarrje të tillë.
1. Mospërmbushja
Janë paraqitur interpretime të ndryshme në literaturën e huaj për të pasur një 
parashtrim sa më të qartë të elementit të parë, atë të mospërmbushjes së detyrimeve 
nga administratorët. Një grupim autorësh kanë përdorur edhe kritere për t’i 
kategorizuar detyrimet e mospërmbushura në “të veçanta” e “të përgjithshme” 

ndryshuar;
3  Neni 476-495 të Kodit Civil;
4  Nenet 98 e 163, pika 3 të ligjit Nr. 9901, të sipërcituar; 
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(Bonelli, 2003, 550), ku të parat janë ato të parashikuara nga ligji, që përcakton 
edhe përmbajtjen, ndërsa të dytat janë ato që rrjedhin nga detyrimi i përgjithshëm i 
“besnikërisë” dhe, në veçanti, nga ai i ushtrimit të detyrave të tyre me profesionalizëm 
dhe kujdesin e nevojshëm (nenet 98 dhe 163, pika 1, shkronja “dh” e ligjit Nr. 9901). 
Ligji shqiptar sqaron se ç’duhet të kuptojmë me standarte profesionale, duke referuar 
në përcaktimin e listës shteruese që përmbajnë pikat 1 dhe 2 të nenit 98, pavarësisht 
faktit, se ushtrimi me profesionalizëm është një nga detyrimet e përmendura në 
vetë pikën 1 shkronja “dh”. Përsa i përket teknikës legjislative do të kish qenë më 
e qartë, në se pika “dh” do ish formuluar si një fj ali më vehte, duke ju referuar të 
gjitha detyrimeve të parashikuara me shkronja të veçanta në pikën 1. Ndërsa, përsa 
i përket “kujdesit të nevojshëm” ligji lë hapësirë, duke mos e specifi kuar kuptimin. Në 
këto raste, pra për të vlerësuar në se administratori ka vepruar apo jo me kujdesin e 
nevojshëm, rol përcaktues merr interpretimi dhe vlerësimi i gjyqtarit.
Autorë të tjerë (Salafi a, 2005, 233; Marchett i, 2015, 2) i kanë kategorizuar detyrimet 
që bien mbi administratorin duke u nisur nga funksionet që kryejnë: tek grupi i 
parë hynë ato detyra që i përkasin funksionimit organizativ të shoqërisë dhe, tek të 
dytat ato që lidhen me administrimin e aktivitetit të shoqërisë tregtare. Të parat do të 
konsistonin për shembull, në detyrat, që administratorët duhet të kryejnë për thirrjen 
dhe vendimarrjen e organeve të shoqërisë, rregullshmërinë e mbajtjes së librave të 
shoqërisë si dhe në detyrimin e depozitimit të akteve në Regjistrin Tregtar; të dytat, 
mund të përcaktoheshin nga njera anë me aktet materiale, si ato të organizimit të 
veprimtarisë së brendëshme në funksion të objektit të aktivitetit që shoqëria ka dhe, 
nga ana tjetër, me aktet juridike, si nënshkrimi i kontratave të nevojshme për t’i 
mundësuar shoqërisë zhvillimin e aktivitetit të saj. 
Kujdesi i nevojshëm - Standarti i kujdesit të nevojshëm (Neni 98 dhe neni 163 pika 1/
dh) është një “kusht i përgjithshëm”, me të cilin duhet të përputhen të gjitha sjelljet 
e administratorëve, pavarësisht faktit në se janë rezultat i parashikimit nga ligji 
apo statuti i shoqërisë. Përgjegjësia e administratorëve është e lidhur me detyrimin 
e mjeteve të përdoruara në kohën e duhur dhe interesin më të mirë të shoqërisë, 
që vlerësohen me kujdesin e sjelljeve të veçanta të administratorëve dhe, jo me rezultatet 
në tërësi të administrimit. Në këtë drejtim është shfaqur mendimi, se performanca 
e administratorit të shoqërisë lidhet ngushtë dhe në mënyrë të drejtëpërdrejtë me 
performancën e shoqërisë (Kromiçi, 2015, 177). Një përfundim i tillë i pranueshëm në 
përgjithësi, kurrësesi nuk mund të përdoret në rastet e përgjegjësisë së administratorit.
Përgjegjësia e administratorit nuk mund të bazohet vetëm në faktin e rezultatit negativ 
të administrimit, por nevojitet një tregues specifi k i sjelljeve tipike të administratorëve, 
të mbajtura në kundërshtim me detyrimin për të treguar kujdesin e nevojshëm gjatë 
përmbushjes së detyrimeve të veçanta që lidhen me ardhjen e pasojës së dëmshme. 
Për këtë qëllim ligjvënësi, lidhur me standartet për individualizimin e shkallës së 
kujdesit të nevojshëm nga ana e administratorëve në përmbushjen e detyrave të 
tyre, referon duke i parë ngushtë me profesionalizmin, dhe duke i parashikuar në 
të njejtën shkronjë “dh” të pikës 1 të nenit 98 dhe 163. Në analogji me legjislacionin 
italian, për aq sa është e mundur në fushën e interpretimit, nëpërmjet një deduksioni, 
identifi kimi i kujdesit të nevojshëm lidhet me:
1 Natyrën e detyrës (si kriter objektiv);
2 Kompetencat e veçanta, që çdokush prej tyre disponon (kriter subjektiv).
1. Natyra e detyrës nënkupton kujdesin profesional. Kujdesi i nevojshëm në këtë rast 
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kurrësesi nuk mund të jetë i njejtë me atë që kërkohet ndaj njerës palë në kontratat e 
përgatitura nga pala tjetër dhe, me të cilat lidhet efektshmëria e kontratave (neni 686 
i KC). Shkalla e kujdesit që kërkohet nga administratori nuk mund të jetë thjesht e 
njejtë as me atë të porosisë, por duhet të vlerësohet në lidhje me natyrën e veçantë të 
veprimtarisë së ushtruar.
Kujdesi i nevojshëm nga administratori është kujdes tipik për atë që gjeron profesionalisht 
sipërmarrjen e tjetrit, e përcaktuar jo si diçka abstrakte, por duke ju referuar konkretisht:
- Karakteristikave objektive të sipërmarrjes (përmasave, veçorive organizative, 
fushës së veprimtarisë, strukturës së shoqërisë, etj.);
- Funksionit konkret të kryer nga çdo administrator më vehte apo brenda një 
organi kolegjial (president i këshillit administrativ, administrator brenda këshillit 
administrativ, qoft ë me kompetenca të drejtëpërdrejta administrimi, ashtu edhe me 
kompetenca kontrolli - sistemi me një nivel tek SHA). 
Përsa i përket mundësisë së përfshirjes të një hetimi dhe vlerësimi të kujdesit të 
nevojshëm të treguar nga administratorët, nenet 98 e 163 të ligjit Nr. 9901 kanë 
referuar kushtet dhe mënyrën e përmbushjes të detyrave prej tyre, çka do të thotë 
se administratorët duhet t’ju përmbahen me rigorozitet, që të provojnë kujdesin e 
nevojshëm dhe profesionalizimin, si elementë thelbësorë të besnikërisë së tyre ndaj 
shoqërisë. Sa sipër, nuk do të thotë që ata të jenë domosdoshmërisht specialistë apo 
ekspertë të kontabilitetit, në fushën fi nanciare apo në çdo sektor tjetër të administrimit 
të sipërmarrjes tregtare, por duke arsyetuar a contrario duhet thjesht, që zgjedhjet e 
tyre të paraprihen nga mbledhja e informacionit dhe vlerësimi paraprak, të mbështetur 
në njohjet përkatëse dhe fryt i një vlerësimi me përgjegjësi, çka nënkupton llogaritje 
të rrezikut, pjesë e pandarë e vetë konceptit të sipërmarrjes tregtare. Për rrjedhojë, 
veprimet e tyre nuk duhet të jenë rezultat i papërgjegjshmërisë apo improvizimit të 
pakujdeshëm (qoft ë kjo vetëbesim i tepruar apo neglizhencë).
2. Kompetencat e veçanta të administratorëve, si kriter subjektiv, do të thotë se detyrat e 
administratorëve të parashikuara në ligj apo në aktet e shoqërisë duhet të karakterizohen 
në përmbushjen e tyre jo vetëm nga profesionalizmi, por edhe nga kujdesi i nevojshëm, 
duke pasur parasysh veçoritë e kompetencave (aft ësive) që ai vetë disponon. 
Me fj alë të tjera, për të përcaktuar kujdesin e nevojshëm nga çdo administrator 
nevojitet të mbahet parasysh edhe cilësia, kompetencat dhe aft ësitë personale që secili prej 
tyre ka dhe, që në fakt duhet të përbëjnë edhe bazën për emërimin e tyre në detyrë. 
Ligji tregtar Nr. 9901 nuk parashikon në mënyrë të shprehur kushte për personin 
fi zik si administrator të një shoqërie me përgjegjësi të kufi zuar (veç ndalimeve 
që përmban neni 13). Ndërsa për shoqëritë aksionare, për shkak se kjo formë e 
organizimit të shoqërisë është karakteristikë e sipërmarrjeve të mëdha tregtare, 
parashikon shprehimisht5 se deklarata e mirëadministrimit duhet të përmbajë një 
profi l të administratorëve, si dhe të shpjegojë elementët dhe faktet, për të cilat këta 
individë janë të kualifi kuar për të kryer detyrat që u janë caktuar.

2. Dëmi
Përgjegjësia e administratorëve kërkon si kusht ekzistencën e dëmit efektiv shkaktuar 
pasurisë së shoqërisë nga mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara në ligj apo 
aktet e shoqërisë. Dëm është çdo pakësim i pasurisë së shoqërisë, i ardhur si pasojë 
e veprimeve apo mosveprimeve të kryera nga administratorët në kundërshtim me 
5  Neni 134, pika 2 e ligjit Nr. 9901, të sipërcituar;
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detyrimet e tyre. 
Për shkak të natyrës së shpërblimit të dëmit që ka përgjegjësia e mësipërme, shkelja 
nga ana e administratorëve të detyrave që ju janë besuar në ligj apo aktet e shoqërisë 
(statut, akt themelimi, akti i emërimit të administratorit, vendim asambleje për 
përcaktimin apo ndryshimin e kompetencave të tyre) nuk mund të jetë kusht i 
mjaft ueshëm për konstatimin e një përgjegjësie ndaj tyre, në se mungon prova, se 
nga kjo shkelje i është shkaktuar një dëm i drejtëpërsëdrejtë pasurisë së shoqërisë. 
Shkelja e detyrimeve prej administratorëve në mungesë të pasojës (dëmit) mund 
të përbëjë shkak për humbje të besimit, i cili në vehtëvete mund të përdoret nga 
asambleja e shoqërisë si një shkak i arsyeshëm për shkarkimin e tĳ , por kurrësesi për 
përgjegjësinë civile ndaj tyre. Në këtë kuadër, ligji tregtar Nr. 9901 i ndryshuar nuk 
parashikon asnjë pengesë lidhur me shkarkimin e administratorëve, pra nuk kërkon 
një shkak të arsyeshëm. Mjaft on në këto raste të respektohet kuorumi i kërkuar për 
vendimarrjet e asamblesë së zakonshme. Por, sikundër jemi shprehur më parë (shif 
marrëdhënia e administrimit), shkaku i arsyeshëm do të ishte i vlefshëm vetëm për 
të shmangur përgjegjësinë e shoqërisë ndaj shkarkimit të administratorit lidhur me 
shpërblimet eventuale të kërkuara prej tĳ .
Ndërsa, përsa i përket përmbajtjes së detyrimit për shpërblimin e dëmit, tashmë 
është një parim i qartë në vĳ ueshmëri edhe të sa sipër paraqitur, që administratori 
është i detyruar të dëmshpërblejë sipas parimeve të përgjithshme civile, që përfshĳ në 
si dëmin efektiv, ashtu edhe fi timin e munguar, por brenda kufi jve të përgjegjësisë 
që përmban ligji i posaçëm Nr. 9901 në dispozitatat e veçanta të tĳ , ku parashikohen 
detyrimet konkrete për administratorin dhe respektivisht përgjegjësia e tĳ  në funksion 
të llojit të detyrimit të mospërmbushur. N.q.s. do t’i referoheshim konkretisht rastit 
të shkeljes nga ana e administratorit të detyrimit për të mos lejuar shoqërinë të 
vazhdojë ushtrimin e veprimtarisë tregtare, nga çasti që ka marrë apo duhet të kishte 
marrë dĳ eni, që shoqëria nuk ka kapital të mjaft ueshëm për të përmbushur detyrimet 
ndaj palëve të treta, përgjegjësia e administratorëve kundrejt shoqërisë kufi zohet 
deri në vlerën e përgjithshme të detyrimeve të papaguara të shoqërisë, që kanë 
lindur nga momenti kur duhet të kishin marrë dĳ eni për paaft ësinë paguese të saj. 
Po kështu, në rastin e shkeljes së detyrimit të ndalimit të konkurencës, përgjegjësia 
e administratorëve për shpërblimin e dëmit ndaj shoqërisë mund të konsistojë në 
pranimin e kalimit për llogari të shoqërisë të transaksioneve të kryera për llogari 
të tyre si dhe, transferimit shoqërisë të të gjitha përfi timeve që kanë realizuar nga 
kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë dhe, të të drejtave apo kredive, 
që kanë rrjedhur nga kryerja e veprimeve të tilla.
Dëmi që i shkaktohet shoqërisë mund të paraqitet edhe si dëm jopasuror. Në këto 
raste duhet të shpërblehet edhe dëmi jopasuror, sa herë që nga veprimi i paligjshëm i 
administratorit do të rezultojnë pasoja të dëmshme ndaj shoqërisë për reputacionin, 
kredibilitetin apo imazhin e saj, të cilat nuk japin drejtëpërsëdrejti një vlerësim 
monetar në treg, por bëjnë të nevojshme një shpërblim në masë të barabartë mbi 
bazën e të gjithë elementëve të faktit dhe rastit konkret.
Gjykata shqiptare6, në një rast gjykimi mbi bazën e padisë së administratorit për 
shpërblim dëmi për shkarkim të padrejtë, nuk merr në konsideratë prapsimet e 
palës së paditur (shoqërisë), e cila pretendon se veprimet e administratorit kanë 
cënuar imazhim e saj (nga rrethanat e faktit administratori i një shoqërie sigurimi ish 
6  Vendim i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë Nr. 10036 datë 8.10.2013;
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konfrontuar me punonjësit e shoqërisë së siguruar). Konfrontimi i administratorit 
të një shoqërie sigurimi me punonjës të një shoqërie të siguruar prej shoqërisë së 
parë, paraqet në vehtëvete dëmtim të imazhit të një shoqërie sigurimi, që mund 
të çojë edhe në prishjen e kontratës me shoqërinë e siguruar, apo edhe të dëmtojë 
reputacionin e saj në treg.
3. Lidhja shkakësore
Lidhja shkakësore midis mospërmbushjes së detyrimit (veprimit ose mosveprimit) 
dhe dëmit, si kusht i domosdoshëm i përgjegjësisë së administratorëve del nga 
dispozitat e ligjit Nr. 9901, ku parashikohet qartë se “administratorët janë të 
detyruar t’i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes”. 
Lidhja shkakësore duhet të jetë e verifi kueshme gjyqësisht dhe konkretisht, duke u 
mbështetur në kushtet dhe rregullsinë e normalitetit shkaksor. Është e rëndësishme 
në përcaktimin e lidhjes shkakësore të individualizohet pikërisht shkelja konkrete 
e administratorit, që ka qenë shkaku përcaktues në ardhjen e dëmit që ka pësuar 
shoqëria. Në praktikë është e nevojshme të verifi kohet, në se duke shmangur 
hipotetikisht shkeljen (mospërmbushjen e detyrimit) nga administratori, dëmi nuk 
do të ekzistonte, do të ish më i vogël, apo dëmi do të shfaqej njësoj. Në se dëmi do 
të kish ardhur njësoj (çka do të thotë pavarësisht nga sjellja e administratorit), lidhja 
shkakësore mungon. 
Në jurisprudencën shqiptare nuk gjejmë raste të analizës së lidhjes shkakësore. Por 
në jurisprudencën e huaj gjejmë raste të tilla, p.sh. gjykata e kasacionit në Itali në vitin 
2005 shprehet se, në se administratori është përgjegjës për shkeljen e detyrimeve, 
ndaj tĳ  nuk mund të pretendohet çdo dëm pasuror që shoqëria mund të ketë pësuar, 
por vetëm dëmi, që paraqitet si pasojë e menjëhershme dhe e drejtëpërdrejtë me 
shkeljen e detyrimeve të administratorit. Shoqëria duhet të provojë jo vetëm një 
sjellje të administratorit në kundërshtim me detyrat e tĳ , por edhe atë të ardhjes së 
një dëmi efektiv të lidhur drejtëpërdrejt me sjelljen e administratorit.7

Në gjykime të tilla mund të konkurojnë në formimin e bindjes përfundimtare tek 
gjyqtari prezumime të veçanta, por duhet sigurisht të përjashtohet që përdorimi 
i prezumimit (që mund të mbështetet në përgjithësi tek kriter i probabilitetit të 
arsyeshëm, apo mbi bazën e rasteve të nxjerra nga jurisprudenca ose doktrina), të 
zbatohet pa një verifi kim serioz mbi qëndrueshmërine logjike në lidhje me faktet e 
veçanta që shqyrtohen.
4. Fajësia
Përgjegjësia e administratorëve ndaj shoqërisë është një përgjegjësi subjektive që 
lidhet me fajësinë e tĳ , pra një përgjegjësi personale, duke përjashtuar mundësinë 
e përdorimit të kritereve të fajësisë si tek përgjegjësia e prejardhur për dëmet e 
shkaktuara nga të tretë. Përgjegjësia e administratorit është e pakufi zuar, ndryshe 
nga ajo e ortakëve tek SHPK-të apo e aksionerëve tek SHA-të. Administratorët janë 
të detyruar t’i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, 
si dhe t’i kalojnë çdo fi tim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë 
realizuar nga këto veprime të parregullta. Mbi ta bie barra e provës për të vërtetuar 
kryerjen në mënyrë të rregullt të detyrave të tyre të parashikuara në ligj apo aktet 
e shoqërisë. Pra, ligjëvënësi niset nga prezumimi i fajësisë së administratorit, për 
dëmet që shoqëria ka pësuar nga shkelja konkrete e detyrës që ai ka në bazë të ligjit 
apo statutit. Por megjithatë, administratori mund të përjashtohet nga përgjegjësia, 
7  Vendim i gjykatës së kasacionit Itali Nr. 3774 datë 23.02.2005;
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sa herë që në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse rezulton se 
veprimi ose mosveprimi i tĳ  është kryer në mirëbesim. Sa sipër mund të shprehemi, 
se nisur nga vetë formulimi i ligjit, përgjegjësia e administratorit është e kushtëzuar 
më ekzistencën e fakteve apo rrethanave përkatëse që provojnë mirëbesimin në 
përmbushjen e detyrave prej tĳ .

Përgjegjësia solidare

Në se asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e 
administrojnë bashkërisht shoqërinë, veç përjashtimeve që mund të bëhen në aktin 
e emërimit apo në statut.8 Kolegjaliteti i organit administrativ sjell në parim, që ata 
përgjigjen në mënyrë solidare për dëmet që shoqëria ka pësuar nga mosrespektimi 
i detyrave që ligji dhe statuti ju kanë besuar. Por, siç jemi shprehur më sipër (shif - 
fajësia), përgjegjësia e administratorëve është personale dhe, e konceptuar nga 
bashkekzistenca e katër elementëve (shkelja e detyrës, dëmi, lidhja shkësore dhe faji). 
Për rrjedhojë, vetëm kur shkelja është kryer bashkarisht, ata përgjigjen ndaj shoqërisë 
në mënyrë solidare. Në këto raste secili prej administratorëve është i detyruar të 
shpërblejë dëmin dhe, për këtë qëllim, shoqëria mund të veprojë ndaj njerit prej tyre 
pa qenë e nevojshme që t’i padisë të gjithë, duke u zbatuar më pas dispozitat për të 
drejtën e regresit në detyrimet solidare. Sa sipër është evidente në shoqëritë aksionere, 
që kanë zgjedhur qeverisjen e tyre nëpërmjet sistemit me një nivel. Në rastet kur dëmi 
është pasojë e drejtëpërdrejtë e një vendimarrje nga këshilli i administrimit, atëhere të 
gjithë anëtarët e këshillit do të përgjigjen në mënyrë solidare. 
Administratorët, sidoqoft ë duhet të individualizohen në mënyrë të pavarur si 
bashkëpërgjegjës për dëmin specifi k që pretendohet konkretisht, mbi bazën e 
evidentimit të një lidhje shkakësore të përpiktë midis sjelljes që ju atribuohet atyre 
personalisht dhe dëmit të ardhur. Në marrëdhëniet e brendëshme, përkundrazi 
administratori, që nuk ka bashkëpunuar në kryerjen e akteve (veprim ose mosveprim), 
që kanë shkaktur pasojën e dëmshme, nuk mund të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë, pasi 
vetëm kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen 
ndaj shoqërisë në mënyrë solidare. Megjithatë, përsa përmendur më sipër, duhet 
të paraqesim në përfundim se natyra solidare e përgjegjësisë së administratorëve 
ndaj shoqërisë do të përjashtohej, në bazë të karakterit personal të përgjegjësisë së 
mësipërme, kur bëhet fj alë për detyra të atribuara konkretisht administratorëve të 
veçantë9 dhe faktit, se edhe pse mund të kenë administruar bashkarisht, për njerin 
prej tyre veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim, në bazë të hetimit e 
vlerësimit të mjaft ueshëm të informacioneve.

Administrator fakti

Nga pikpamja e nevojës së individualizimit të përgjegjësisë së administratorëve, 
jurisprudenca dhe doktrina e huaj kanë njohur fi gurën e administratorit të faktit, 
që nënkupton personin që ushtron funksione gjerimi dhe administrimi të një shoqërie 
pa qenë rregullisht i veshur me pushtetet përkatëse. E përgjithshmja në përcaktimin e 
mësipërm, sjell me vehte që kjo fi gurë nuk mund të kufi zohet vetëm në rastet në të 
8  Neni 95 pika 5; neni 158 pika 6; të ligjit Nr. 9901 të ndryshuar;
9  Vendim Nr. 39 datë 30.05.2002 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë;
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cilat një administrator të ketë administruar, edhe pse akti i emërimit të ketë qenë i 
pavlefshëm apo i pa rregullt. Mund të bëhet fj alë edhe në rastet kur dikush, edhe pse i 
pajustifi kuar nga një marrëdhënie juridike administrimi, megjithatë është në gjendje 
të infl uencojë deri në atë pikë mbi administrimin apo deri aty sa të zevëndësojë 
administratorët ligjërisht të emëruar (Dautaj, 2013, 113).
Administrator fakti është ai që ka kryer konkretisht veprimtari administruese 
(jo thjesht ekzekutuese) të shoqërisë dhe, kjo veprimtari të ketë pasur karakter të 
vazhdueshëm, duke mos qenë e përfshirë veprimtaria që konsiston në përmbushjen 
e disa akteve të natyrës së veçantë apo të rastit. Për këtë arsye, fi gura e administratorit 
të faktit përcaktohet nga ekzistenca e elementëve të mëposhtëme:
- Mungesa e një akti formal (emërim, autorizim, porosi, kontratë, etj) të asamblesë, 

apo dhe mbarimi i kohëzgjatjes së përcaktuar në akte të tilla;
- Ushtrimi i veprimtarisë në mënyrë të vazhdueshme (jo në mënyrë të rastit);
- Veprimtaria e zhvilluar hyn në kompetencat e administratorëve;
- Autonomia vendimarrëse (të paktën bashkëpunuese dhe jo e varur) në krahasim 

me administratorët e ligjshëm.
Rëndësia e normave të parashikuara për organizimin e shoqërive mund të përjashtojë 
çdo vlerësim mbi këtë fi gurë, duke vendosur se vetëm kush është formalisht 
administrator mund t’i nënshtrohet disiplinës përkatëse. Do të na duhej kështu të 
proçedonim me vendosjen e kësaj fi gure në kuadrin jashtë së drejtës, duke e njohur 
si një marrëdhënie e tillë fakti e parëndësishme për të drejtën. Në jurisprudencën 
shqiptare, edhe pse bazuar në legjislacionin e mëparshëm tregtar (ligji Nr. 7638) 
kemi qëndrime të ndryshme ndaj këtĳ  fenemoni. Përsa i përket përgjegjësisë penale, 
gjykatat kanë konkluduar se, edhe pse ortaku i shumicës nuk ka qenë administrator 
i emëruar, ai është sjellë si administrator dhe, do të mbajë përgjegjësi penale për 
aktet e kryera. Ndërsa për të njejtin fenomen, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë në një çështje civile, edhe pse nga rrethanat e faktit rezultonte se personi, ortak 
i shoqërisë kish vepruar si administrator në vazhdimësi, përjashtohet përgjegjësia e 
tĳ  duke i dhënë rëndësi mungesës së formalizimit të emërimit të tĳ : “Gjatë shqyrtimit 
të akteve që ndodhen në dosje, ndryshe nga ç’thuhet në vendimin e përmendur të 
asamblesë së ortakëve, paditësi nuk fi guron të ketë qenë emëruar as administrator i 
saj, as i punësuar në këtë shoqëri. Përkundrazi, sipas nenit 22 të Statutit të Shoqërisë 
Tregtare “Birra Korça”-sh.p.k., i punësuar ishte caktuar i ati i paditësit, veprimet e të 
cilit mund të kenë qenë shkaku që mund të ketë sjellë dëmin ekonomik të pretenduar 
nga ortakët në mbledhjen e datës ...”.10

Fenomeni i mësipërm është i pranishëm në të gjitha vendet në të cilat veprojnë 
shoqëri kapitali; dhe në të gjitha këto vende problemet janë të përbashkëta: t’ju 
drejtohen këtyre personave normat e përcaktuara për administratorët e ligjshëm, përsa i 
përket përgjegjësisë për aktivitetin e dëmshëm të ushtruar? Në përgjithësi, kriteri për të 
identifi kuar fi gurën e administratorit të faktit mund të ndjekë dy drejtime. I pari, më 
i afërt me përmbajtjen e detyrimeve të administratorit, që përqendrohet në veprimet 
konkrete të kryera nga personi në vazhdimësinë e aktivitetit shoqëror dhe, ndikimit 
që ai ka pasur në vlerësimin e të tretëve. I dyti, në të kundërt, më i afërt përsa i përket 
kërkesave minimale, që lejojnë t’i jepet një legjitimitet formal marrjes përsipër në 
mënyrë të parregullt të detyrës drejtuese (Franzoni 2002, 77). Praktika gjyqësore e 
huaj paraqitet e ndryshme jo vetëm në vende të ndryshme, por edhe brenda të njejtit 
10  Neni 12, pika 4 e ligjit Nr. 9901 të ndryshuar.
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vend. Kjo praktikë në një rast kërkon që “për t’i atribuar cilësinë e administratorit të 
faktit të një shoqërie kapitali një personi, nuk mjaft ojnë akte të veçanta të ndërhyrjes 
së administratorit të faktit të pretenduar në administrimin e shoqërisë, nevojitet një 
ndërhyrje e qëndrueshme, që zgjat një periudhë të konsiderueshme kohore dhe që 
shfaqet nëpërmjet kryerjes së përsëritur të akteve tipike të administrimit. (gjykata e 
Milanos, Itali, 1994); në analogji ka raste të tjera, ku praktika gjyqësore shprehet se 
“ai që ushtron konkretisht funksionet e administratorit të një shoqërie kapitali me 
pëlqimin e të gjithë ortakëve, edhe pse jo me një vendim të shprehur formalisht të 
asamblesë, duhet të konsiderohet administrator fakti i shoqërisë”; apo “nuk nevojitet 
një akt formal emërimi për t’i atribuar një subjekti, që konkretisht ushtron funksionet 
e administratorit, që të cilësohet administrator fakti”.
Duke përgjithësuar sa sipër shpreh idenë se kjo fi gurë duhet të njihet edhe nga 
jurisprudenca shqiptare. Në praktikë ekzistojnë rastet e shfaqjes së këtĳ  fenomeni. 
Mund të kujtojmë, që pas etiketës së “administratorit të faktit” gjendet si ai, që është 
emëruar në mënyrë të parregullt, pra ka fi lluar ushtrimin e funksioneve përpara 
emërimit formal e pranimit; po ashtu ai që qëndron akoma në detyrë edhe pse nuk 
është kryer publikimi në regjistrin tregtar; ai që ka uzurpuar funksionet e tjetrit e 
drejton e sillet si përfaqësues pa pasur fuqitë; kush, akoma sillet si administrator i 
fshehtë, jo i drejtëpërdrejtë, apo drejton dhe administron nëpërmjet administratorit 
ligjërisht të emëruar. Veç faktit të pranisë së fenomenit në realitet, në aspektin ligjor�, 
parashikohet se çdo parregullsi në emërimin e përfaqësuesit ligjor nuk përjashton 
apo kufi zon përgjegjësinë e shoqërisë ndaj palëve të treta. Duke u nisur nga sa 
sipër, përderisa shoqëria përgjigjet ndaj të tretëve për akte të personave që 
përmbushin detyrat e administratorit, pa qenë të emëruar formalisht dhe në 
mënyrë të rregullt, do të përbënte një risi jo vetëm në garantimin e interesave 
të shoqërisë, por edhe të tretëve, trajtimi dhe njohja nga gjykatat shqiptare të 
kësaj fi gure dhe vlerësimi e atribuimi i përgjegjësisë përkatëse ndaj saj.

Konkluzione

Marrëdhënia e administrimit nuk lind dhe rregullohet nga kontrata, por nga 
ligji dhe aktet e shoqërisë, ku akti i emërimit mbetet burimi i vetëm i fuqive të 
administratorit dhe individualizon natyrën e marrëdhënies së administrimit dhe të 
përgjegjësisë të veçantë të administratorëve.
Përgjegjësia e administratorëve është e natyrës civile, por ndryshe nga kjo përgjegjësi, 
ajo paraqet veçoritë specifi ke të parashikuara në dispozita të veçanta të ligjit Nr. 
9901, i cili duke qenë një ligj i veçantë merr përparësi në zbatim referuar normave 
të përgjegjësisë civile kontraktore apo ajo nga shkaktimi i dëmit. Në përgjegjësinë e 
administratorëve do të zbatohen rregullat e prezumimit të fajit, pra administratori 
i paditur ka barrën të provojë pafajësinë e tĳ , të japë prova mbi fakte se ai i ka kryer 
detyrat e tĳ  të përcaktuara në ligj ose statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të 
shoqërisë, prova këto që mund të përjashtojnë apo pakësojnë përgjegjësinë e tĳ . I përket 
në të kundërt paditësit të provojë ekzistencën e tre elementëve: mospërmbushjen 
e një detyrimi të përgjithshëm apo të veçantë të parashikuar në ligj apo në aktet 
e shoqërisë; dëmi i pësuar në pasurinë e shoqërisë dhe lidhjen shkakësore midis 
mospërbushjes së detyrimit e dëmit të ardhur.
Përgjegjësia e administratorëve është e lidhur me detyrimin e mjeteve të përdoruara 
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në kohën e duhur dhe interesin më të mirë të shoqërisë, që vlerësohen me kujdesin e 
sjelljeve të veçanta të administratorëve dhe, jo me rezultatet në tërësi të administrimit.
Standarti i kujdesit të nevojshëm është një “kusht i përgjithshëm”, me të cilin duhet 
të përputhen të gjitha sjelljet e administratorëve. Identifi kimi i kujdesit të nevojshëm 
lidhet si me natyrën e detyrës (si kriter objektiv), ashtu dhe me kompetencat e 
veçanta, që çdokush prej tyre disponon (si kriter subjektiv). Kujdesi i nevojshëm 
nga administratori është kujdes tipik për atë që gjeron profesionalisht sipërmarrjen 
e tjetrit, e përcaktuar jo si diçka abstrakte, por duke ju referuar konkretisht në njerën 
anë karakteristikave objektive të sipërmarrjes (përmasave, veçorive organizative, 
fushës së veprimtarisë, strukturës së shoqërisë, etj.); dhe në anën tjetër cilësisë, 
kompetencave dhe aft ësive personale që secili prej tyre ka dhe, që në fakt duhet të 
përbëjnë edhe bazën për emërimin e tyre në detyrë.
Administratorët duhet të provojnë kujdesin e nevojshëm dhe profesionalizimin, si 
elementë thelbësorë të besnikërisë së tyre ndaj shoqërisë, çka do të thotë që zgjedhjet e 
tyre të paraprihen nga mbledhja e informacionit dhe vlerësimi paraprak, të mbështetur në 
njohjet përkatëse dhe fryt i një vlerësimi me përgjegjësi, duke u nënkuptuar edhe llogaritja 
e rrezikut, pjesë e pandarë e vetë konceptit të sipërmarrjes.
Shoqëria duhet të provojë jo vetëm një sjellje të administratorit në kundërshtim me 
detyrat e tĳ , por edhe atë të ardhjes së një dëmi efektiv të lidhur drejtëpërdrejt me sjelljen e 
administratorit. Dëmi që i shkaktohet shoqërisë mund të paraqitet edhe si dëm jopasuror. 
Në përcaktimin e lidhjes shkakësore të individualizohet pikërisht shkelja konkrete e 
administratorit, që ka ka qenë shkaku përcaktues në ardhjen e dëmit që ka pësuar shoqëria.
Përgjegjësia e administratorit është e kushtëzuar me ekzistencën e fakteve apo 
rrethanave përkatëse që provojnë mirëbesimin në përmbushjen e detyrave prej tĳ .
Përgjegjësia e administratorëve është një përgjegjësi personale dhe, vetëm kur shkelja 
është kryer bashkarisht, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
Administrator i faktit nënkupton personin që ushtron funksione gjerimi dhe 
administrimi të një shoqërie pa qenë rregullisht i veshur me pushtetet përkatëse. 
Përgjegjësia ligjore e shoqërisë ndaj të tretëve për akte të personave që përmbushin 
detyrat e administratorit, pa qenë të emëruar formalisht e në mënyrë të 
rregullt, ka nxjerrë në pah nevojën e njohjes e trajtimit nga gjykatat shqiptare të 
kësaj fi gure dhe të vlerësimit e atribuimit të përgjegjësisë përkatëse.
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A do të mbĳ etonte liria me heqjen e pabarazive shoqerore?

Ma Anila Kashnjeti
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Abstrakt

Liria dhe barazia kanë qenë vazhdimisht dy nga qëllimet kryesore politike të kohës sonë. 
Në vitin 1789 fi lloi Revolucioni Francez që do të vinte vetëm pak vite pasi  kishte ndodhur 
Revolucioni Amerikan. Megjithë terrorin që e pasoi dhe fundin e tĳ  ky revolucion është 
mishërim i përpjekjeve legjendare të njeriut për liri dhe barazi. Ka pasur zëra që i kanë 
kritikuar këto përpjekje por kanë qenë aq të paktë në numër saqë nuk kanë përfaqësuar 
asnjëherë ndonjë pengesë të vërtetë në rrugën e madhe të zhvillimit të mendimit dhe shpresës 
sonë për liri dhe barazi. Por a do të ishte e saktë të thonim që idealet tona politike nuk bien 
kurre ndesh me njëri-tjetrin?

Fjale kyçe: Liria, barazia, pabarazia, revolucioni francez, revolucioni amerikan.

Hyrje

Pabarazia gjate gjithe historise njerezore ka qene ne qender te konfl ikteve politike te 
kohes sone. Historia bashkekohore qe nis me Revolucionin  Francez te vitit 1789 eshte 
histori  kryengritjesh kunder privilegjeve dhe pushtetit. Edhe vetë socializmi dhe 
komunizmi nuk ka bere gje tjeter veçse kane ngulmuar ne menyre te vazhdueshme 
kunder pabarazise. Te gjitha keto levizje kane pasur si objektiv te tyren qe pasuria 
dhe pushteti te mos beheshin monopol i vetem nje kategorie njerezish. Shoqeria 
njerezore ka arritur fi tore te medha ne luft en kunder disa padrejtesive te cilat prej 
shekujsh konsideroheshin si diçka e natyrshme siç ishte proklamimi i te drejtave te 
njerëzve me ngjyrë per te pasur te njejta te drejta me te bardhet pasi ne nuk duhet te 
harrojme se kane qene edhe mendje te ndritura te cilat e kane konsideruar shkeljen 
e te drejtave te tyre si diçka normale. Per shume shekuj skllaveria eshte konsideruar 
natyrore dhe njerezit e kane quajtur si diçka normale dhe te drejte. Sot e kesaj dite 
grate luft ojne me te drejte  per te fi tuar lirite dhe te drejtat e tyre nderkohe qe prej 
qindra vjetesh ajo eshte konsideruar qe nga shtresat me te uleta te shoqerise  deri tek 
intelektualet me te medhenj si nje person pa asnje te drejte qytetarie. Sigurisht ne 
duhet të pranojmë se tashme pabarazia nuk eshte më aq e theksuar si në të kaluarën, 
aristokracia pothuajse nuk ekziston më. Niveli i jetesës është shumë më i lartë nga 
çka qenë sidomos në vendet e zhvilluara. Nëse më përpara e drejta e votes ishte 
privilegj i vetëm një kategorie personash tashmë ajo është kthyer në një të drejtë 
universale. Madje mund të themi që edhe dallimet racore tashmë janë zbutur shumë. 
Por për sa kohe që edhe sot e kësaj dite mirëqënia e njerëzve varet nga pozicioni i 
tyre ekonomik politik dhe shoqërore kjo do te thote qe eshte nje teme ende aktuale 
dhe shumë e rëndësishme pasi e dimë që këto pozicione përcaktohen në pjesë 
të madhe në mënyrë të padrejtë. Ne duhet të pranojmë se shpesh liria jonë është 
përcaktuar nga këto pabarazi shekullore të cilat janë të vjetra sa vetë bota pasi në 
varësi të pozicionit që ne kemi në shoqëri shpesh herë varet dhe shkalla jonë e lirisë. 
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Shpesh herë pabarazia krĳ ohet në kurriz të dikujt tjetër. Por pyetja që lind këtu është 
nëse ne e zhdukim pabarazinë si shkakun kryesor të cënimit të mirëqënies sonë a do 
të vazhdojmë të jemi ende të lirë? 

Shtjellim

Liria dhe barazia kanë qenë dy nga qëllimet më të mëdhaja të politikës sonë. 
Privilegjet e fi tuara pa meritë në shekujt e kaluar solën padrejtësi të mëdha duke 
shkelur liritë themelore të njeriut dhe pas këtyre të gjithë llojet e tjera të lirive. 
Për shumë shekuj shtresa të caktura njerëzish kanë gëzuar liri që mendonin se vetëm 
ata kishin të drejtë t’i posedonin dhe se të tjerët duhet të ishin vetëm në shërbim 
të tyre. Madje edhe mendje të ndritura të fi lozofi së botërore e kanë konsideruar 
pabarazinë në të drejta si diçka të drejtë dhe natyrore. Aristoteli e konsideronte gruan 
si shërbyese të familjes e cila nuk kishte aft ësitë e duhura për të qenë vendimarrëse 
në jetën publike madje dhe shtëpinë e saj ajo nuk mund të vendoste pa miratimin e 
kryefamiljarit (Aristoteli, Politika, 142). Monteskje i konsideronte njerëzit me ngjyrë 
si të dënuar nga natyra të cilët nuk kishin kapacitetin e duhur për të qenë qytetar si 
gjithë të tjerët( Monteskje Mbi frymwn e ligjeve,175)2. Më vonë me rritjen e shkallës 
së ndërgjegjësimit dhe vetëdĳ es se në thelb këto pabarazi ishin të padrejta e çuan 
njeriun në një luft ë të përgjakshme dhe shekullore për liri dhe barazi. Pra në thelb 
liria dhe barazia nuk janë koncepte abstrakte por janë të drejta themelore njerëzore 
pa të cilat qytetari nuk do të mbĳ etonte dot dhe për këtë ne mund të themi me plot 
gojën se liria dhe barazia janë në harmoni me njëra tjetrën si dy entitete.  
Ne sot me arsye dhe me vetëdĳ e të plotë mendojmë se njerëzit kanë ndryshime mes 
njëri tjetrit si në aspektin fi zik ashtu dhe në atë psikologjik. Jo të gjithë njerëzit janë 
të paraqitshëm dhe jo të gjithë kanë qëndrueshmëri psikologjike ose më mirë të 
themi njerëzit kanë shkallë të ndryshme qëndrueshmërie psikologjike. Gjithashtu 
mund të themi se ne kemi karakteristika të ndryshme në lidhje me shëndetin shkallë 
të ndryshme të inteligjencës apo të intelektit. Por mos vallë këto pabarazi e kanë 
origjinën tek pabarazite shoqërore te cilat vendosen nga vetë njerëzit. Ne duhet të 
pranojmë se shume njerëz po vdesin nga sëmundje të ndryshme nga pamundësia e 
tyre ekonomike për t’u kuruar dhe përsëri për shkak të gjendjes së keqe ekonomike 
kequshqehen dhe kjo mund të jetë një shkak i madh për një shëndet të keq.  Edhe në 
lidhje me inteligjencën ne mund të themi që nëse një njeri nuk arsimohet ashtu siç 
duhet ndikon në nivelin e ulët të intelektit. Por i gjithë ky arsyetim nuk na çon me 
patjetër në konkluzionin se të gjithë pabarazitë janë vendosur nga njerëzit pasi ne 
njohim shumë raste ku njerëzit kanë pasur kushte të njëjta ekonomik dhe sociale për 
të qenë njëlloj të shëndetshëm dhe të inteligjent dhe në të vërtetë nuk ka rezultuar 
kështu pasi përsëri kemi parë dallime. Pra siç e pamë pabarazia ekziston është 
edhe natyrore dhe shoqërore por përsëri në vetëdĳ en dhe subkoshiencën tonë ne 
mendojmë se në thelb jemi të barabartë. Kjo vetëdĳ e buron nga humaniteti ynë se 
njeriu ka dinjitet ai ekziston tek ne dhe që na bën thirrjen që të trajtohemi si qëllim 
dhe kurrë si instrument. 
Ne duhet të pranojmë se konceptin e pabarazisë njerëzore e kanë përkrahur edhe 
njerëz të shquar të botës intelektuale siç ka qenë Aristoteli i cili e shikonte botën 
1  Aristoteli “Politika” fq, 40.
2  Monteskje “Mbi frymën e ligjeve” fq.175.
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njerëzore në formën e një piramide natyrore nivelet e të cilave përcaktoheshin nga 
niveli i arsyes së individit. Në krye qëndronin fi lozofët shkencëtarët, më poshtë ishin 
qytetarët e zakonshëm dhe në fund qëndronin punëtorët, gratë dhe skllevërit të cilët 
nuk kishin asnjë lloj të drejte në vendimarrje pasi nuk kishin aft ësitë e duhura për 
tu konsideruar si qytetar. Por ta kategorizosh qënien njerëzore në këtë mënyre do 
të thotë ti heqësh tiparin njeri. Do të ishte e rrezikshme dhe madje e dëmshme që 
ta konsideronim një mjek apo shkencëtar më fi snik se një njeri i zakonshëm pasi 
nëse mjeku është i zoti në fushën e tĳ  një njeri tjetër mund të jetë më i zoti në një 
fushë tjetër. Pra ideja se ka njerëz më inferior se të tjerët është thelbësisht e gabuar. 
E thënë kjo dhe nga mendje gjeniale është e rrezikshme pasi mund të konsiderohet 
si një imperativ dhe asnjë nuk do të kishte guxim ta kundërshtonte. Nuk duhet të 
harrojmë se prej shekujsh femrave nuk i lejohej të votonin me preteksin se ishin të 
aft a vetëm për të rritur fëmĳ ët. Ashtu siç është gabim ta quajmë një njeri më inferior 
se një tjetër po ashtu është gabim të themi se të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe 
se shoqëria duhet t’i trajtojë si të barabaratë të gjithë njerëzit pa dallim. Filozofë të 
mëdhenj si Platoni kanë folur për epërsinë e disa njerëzve të cilët janë në gjendje 
që të kapin thelbin e gjërave vetëm nëpërmjet aft ësisë së tyre fi lozofi ke për të parë 
përtej të dukshmes, të zakonshmes. Vetëm këta njerëz janë në gjendje të njohin të 
përjetshmen, atë që nuk ndryshon përmes inteligjencës së tyre, aft ësi që jo të gjithë 
e zotërojnë. Disa të tjerë si Niçe deklarojnë se disa njerëz kanë lindur më aft ësi të 
tilla si të bërit politikë apo të qënit të mëdhenj në art që ka të bëjë drejtëpërdrejt 
me personin si dhunti dhe që i jep një epërsi të dukshme në lidhje me pjesën tjetër. 
Njeriu sipas Niçes është vetë krĳ uesi i qënies së tĳ (Niçe “Keshtu foli Zarathustra,613). 
Në fund të fundit çështë njeriu “vullnet për pushtet” i cili është në gjendje ta tejkalojë 
veten ta përmirësoj atë. Të aft ë sipas tĳ  do të jenë vetëm ata të cilët do ta zhvillojnë 
këtë vullnet për pushtet duke kërkuar më shumë pushtet dhe duke u kthyer në këtë 
mënyrë në Zot të jetës së tyre. Pra nëse njeriu dëshiron të jetë i fuqishëm dhe të 
afi rmojë veten e tĳ  duhet të kërkoj sa më shumë pushtet. Por ne e dimë që pushteti 
në vetvete nënkupton pabarazi pasi dikush urdhëron dhe tjetri bindet njëri është 
në rolin e urdhëruesit dhe tjetri në rolin e të bindurit. Niçe proklamoi moralin e të 
fortit dhe moralin e të dobtit dhe akuzoi direkt shtresen mesatare e cila kërkon të 
ulë të fortit në nivelin e tyre. Pushteti për të nuk do të thoshte me patjetër pushtet 
politik pasi edhe një artist mund të jetë një njeri i fuqishëm edhe ai ushtron pushtet 
mbi materialet e veta. Gjithsesi sipas mendimit tim të gjithë fi lozofët kanë qenë të 
mendimit se njeriu në thelb e ka potencialin për t’u zhvilluar dhe për t’u përmirësuar. 
Kjo përbën dhe një arsye më shumë për ta konsideruar njeriun në thelb të barabartë 
pasi të gjithë e kanë aft ësinë për t’u realizuar pavarësisht rrethanave. 
Duhet të pranojmë që nëse nuk do të ekzistonte ideja që njerëzit janë të barabartë 
shumë të drejta themelore që njerëzit sot gëzojnë nuk do të ekzistonin. Shumë 
privilegje që kategori të caktuara njerëzish zotëronin ishin një shkelje e hapur e të 
drejtave themelore të pjesës tjetër prej të cilës gëzoheshin këto privilegje. Shumë 
fi lozofë e kanë konsideruar prej qindra vjetësh si të drejtë legjitime që disa njerëz 
kanë lindur me të drejtën për të zotëruar por sot e kësaj dite shumica është shumë 
e ndjeshme ndaj dallimeve raciale apo trashëgimore duke e parë shpesh herë me 
dyshim hiearkinë. 
Nëse ne pranojmë se në thelb jemi të pabarabartë është po aq e vërtetë se ne nuk mund 
3  Niçe “Keshtu foli Zarathustra� fq 61.
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të përligjim pabarazitë e theksuara në pasuri, pushtet apo privilegje të cilat kanë 
ekzistuar dhe ekzistojnë sot e kësaj dite sepse nëse ne do ta merrnim si të mirëqenë 
do të bënim një padrejtësi. Të gjithë sot mendojmë se skllavëria, varfëria ekstreme 
dhe diskriminimet raciale etnike apo shoqërore si shfaqje të pabarazisë ekstreme  
janë të dënueshme.  Pra pavarësisht nga këndvështrimi që ne kemi në lidhje me 
pabarazinë nënshtrimi dhe vuajtja shekullore e popullsisë është e dukshme si një 
formë dhune e vazhdueshme e ushtruar nga ata që drejtojnë shoqërinë. 
Deri tani zbuluam se njerëzit nuk janë të barabartë përsa i përket karakteristikave 
të tilla si inteligjenca dhe ekuilibri emocional dhe kjo shpjegohet si me pabarazitë e 
lindura qoft ë dhe me pabarazitë e krĳ uara nga shoqëria. Madje dhe vetë funksionimi 
i shoqërisë përcaktohet nga pabarazitë në pushtet dhe pozitë pra vetëm një pjesë e 
njerëzve marrin vendime për të gjithë pjesën tjetër. Demokracia e sotme përfaqësuese 
është pushteti i një pjese të popullsisë e cila udhëheq në emër të shumicës e cila ia 
delegon këtë pushtet. 
Por nëse ne mendojmë me të drejtë që shumë prej padrejtësive shekullore janë 
rezultat i pabarazive shoqërore çfarë do të ndodhte me lirinë nëse ne do të kërkonim 
që të hiqnim të gjitha pabarazitë shoqërore?
Liria dhe barazia janë dy nga objektivat kryesore të politikës sonë. Pabarazitë e mëdha 
në privilegje pushtet dhe pasuri që e kanë karakterizuar shoqëritë globale në shekuj 
sollën si pasojë dëshirën e madhe për liri dhe barazi. Këto dy dëshira njerëzore janë 
të brendshme te njeriu dhe ai bëhet i ndjeshëm sa herë që i cënohen ato. Revolucionet 
e mëdha botërore ishin mishërim i përpjekjeve shekullore të njeriut për liri dhe 
barazi. Pavarësisht shumë kritikave në lidhje më këto revolucione ne jemi të bindur 
se ka një përputhje midis lirisë dhe barazisë. Por a mund të realizohen të dyja në 
të njëjtën masë siç dëshirojmë ne. Për shembull komunistët erdhën në pushtet me 
tezën e barazisë dhe përfunduan me zhdukjen e lirisë por është gjithashtu e vërtetë 
që edhe barazia nuk u arrit. Është e vërtetë që pas revolucioneve u zhdukën disa 
pabarazi por është gjithashtu e vërtetë që lindën pabarazi të reja pra barazia përsëri 
nuk u realizua. Pra pabarazia krĳ ohet gjithmonë në kurriz të dikujt tjetër duke i 
hequr atĳ  lirinë. Edhe në ato shtete kur barazia është realizuar në shkallën më të lartë 
liritë e individit sa vinë e po zvogëlohen. Këtë rrezik e paralajmëroi Alexis de Tokevil 
në veprën e tĳ  të madhe “Demokracia në Amerikë” ku theksonte se barazia kishte 
çuar në despotizmin e shumicës ku njerëzit mendojnë të gjithë njësoj dhe përqafojnë 
të gjithë një lloj stili jete dhe kundërshtimi më i vogël dhe mendimi më i vogël i 
kundërt ndaj tyre çon në injorimin dhe syrin qortues nga opinioni publik (Alexis de 
Tocqueville “Demokracia nw Amerikw 153)4. Kësaj radhe kufi zimi i lirisë nuk vjen 
më nga politika por nga shoqëria e cila nëpërmjet konformizmit për të mos prishur 
qetësinë e rrejshme kundërshton çdo lloj pikëpamjeje e cila bie në kundërshtim me 
këtë lloj qetësie. Liria e individit është e rrezikuar edhe kur fl et dhe nuk e dëgjon 
njeri. Njeriu nuk është i lirë edhe kur mund të punoj por është i keq paguar. Edhe kur 
mund të fl as por gjithkush e refuzon. Këto janë pabarazitë e kohëve tona. Njerëzit 
e ditëve tona jetojnë në demokraci por jo të gjithë mund të zhvillojnë në mënyrë të 
barabartë potencialin e tyre për arsye nga më të ndryshmet. Sot ekzistojnë pabarazi 
në pasuri, pushtet apo pozitë shoqërore dhe këto pabarazi janë legjitime për sa kohë 
mundësitë janë të barabarta për t’i arritur. Edhe në atë shtet siç është Amerika ku të 
gjithë njerëzit kanë mundësi të barabarta për të jetuar siç duan ata jo të gjithë kanë të 
4  Alexis de Tocqueville “Demokracia në Amerikë”
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njëjtën shkallë lirie dhe jo të gjithë gëzojnë lirinë që duan të kenë. 

Konkluzione

Pabarazitë e mëdha të së kaluarës kanë qenë pa diskutim një shkelje e rëndë e 
lirive themelore të njeriut. Për këtë arsye lindën revolucionet e mëdha si një revoltë 
njerëzore kundër arrogancës së gjithë atyre njerëzve të cilët i krĳ uan diferencat në 
pasuri pushtet dhe pozicion social në kurriz të të tjerëve. Pa diskutim njerëzit kanë  
karakteristika të ndryshme dhe  dallime të mëdha në shëndet pasuri apo aft ësi 
intelektuale të lindura nga natyra apo të krĳ uara nga shoqëria njerëzore por ajo që 
na bashkon është të qënurit njeri dhe si e tillë meritojmë të trajtohemi me dinjitet. 
Jemi të ndërgjegjëm se shumë pabarazi janë një shkelje fl agrante e të drejtave dhe 
lirive njerëzore për sa kohë ato krĳ ohen duke shkelur liritë dhe të drejtat e të tjerëve 
por gjithashtu mendojmë se kur njerëz me kapacitete të ndryshme dhe me kërkesa 
të ndryshme ndaj jetës trajtohen në mënyrë të barabartë është gjithashtu shkelje e 
lirive të njeriut në emër gjoja të idealit të barazisë. Liria dhe barazia janë shprehje 
njerëzore dhe sa më në harmoni të jena me njëra tjetrën aq më e drejtë do të jetë 
shoqëria njerëzore. 
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Marrëdhënia e shqiptarëve me punësimin dhe konceptin e punës

Dr. Ina K. Zhupa
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Abstrakt

Boshti mbĳ etesë-vetafi rmim lidhet me një sindromë të besimit, të tolerancës, mirëqënien 
subjektive, aktivizmin politik dhe vetafi rmimi që del në pah në  shoqëritë postindustriale me 
një nivel të lartë të sigurisë, ndërsa ekstremi tjetër i mbĳ etëses del në pah në shoqëri me 
pasiguri dhe me nivel të ulët të mirëqënies këtu njerëzit i japin më shumë rëndësi sigurisë 
ekonomike dhe fi zike përmbi qëllimeve të tjera dhe ndjehen të kërcënuar nga të huajt, nga 
diversiteti etnik dhe ndryshimi kulturor. (Inglehart, Baker, 2000:26). Puna një nga indikatorët 
më të rëndësishëm, të cilën do ta hasim edhe në pyetje të tjera për ta kuptuar më mirë tendencën 
vlerore të shqiptarëve se cilit bosht i përkasin. Me një anketim të zhvilluar për qytetin e 
Tiranës, sipas anketës model të Ronald Inglehart, është tentuar të kuptohen gjykimet vlerore 
të shqiptarëve. Në lidhje me punën tentohet të kuptohet se si e vendosin atë si prioritet në jetë 
në krahasim me miqtë, kohën e lirë, politikën.  Gjithashtu mes kritereve: një pagë e mirë, jo 
shumë presion, një siguri e mirë e vendit të punës¸ një punë që vlerësohet nga të tjerët, orare 
të mira, mundësia për të provuar iniciativën, pushime shumë të mira, një punë ku mendoj se 
mund të bëj diçka, një punë me përgjegjësi, një punë interesante, një punë që i korrespondon 
aft ësive të mia, ndjenja se bëj punë të mirë, një mjedis i mirë pune të vendosin një hierarki për 
nga rëndësia. Kështu do të arrihet të kuptohet më shumë mbi gjykimet vlerore të shqiptarëve 
mbi punën, që ngelet sot e kësaj dite një pikë kyçe për ekonominë, politikën dhe socialen në 
vendin tonë. 

Fjalë kyçe: puna, gjykimi vleror, vlerat e vetafi rmimit, vlerat e mbĳ etëses. 

Hyrje

Të fl asësh për vlerat sot, është njëlloj sikur të fl asësh për njerëzimin. Njerëzit 
në shoqëri, gjenden më shumë se kurrë më parë, përballë vetes së tyre, që do të 
thotë, me më shumë liri në shumë aspekte, por mbi të gjitha në aspektin moral, të 
vlerave, të pambrojtur nga një ideologji e vetme (si ideologjia komuniste p.sh.) mund 
të gjenden para një oferte shumë të shumëllojshme. Njerëzit i kërkojnë vetë këto 
pikareference: këto janë vlerat (Vila Abadal, 1998:145). Është e rëndësishme të dalë 
në pah karakteri pozitiv që kanë vlerat (Camps, 1993:28) sepse ndihmon burrat dhe 
gratë të humanizohen. Një vlerë është një marrje pozicioni e lidhur me çdo gjë, e 
eksperimentuar përmes sjelljes, ndjenjave, dĳ eve dhe veprimeve (Polett i, 1983:76).  
Taylor e përcakton si një besim personal që vepron si një normë për të ruajtur sjelljen 
(Taylor, 1989:59). Koncepti “vlerë” mund të përcaktohet si një mënyrë të qeni dhe të 
vepruari, që një person ose një komunitet e gjykojnë si ideale, që bëhet e dëshirueshme 
dhe e vlerësuar nga njerëzit ose nga sjelljet që i atribuohen një vlere të caktuar. 
Në studimin tonë për të kuptuar sesi shqiptarët e gjykojnë punën dhe rëndësinë që 
i japin saj dhe elementëve që e përbëjnë është menduar të merret për bazë njëri nga 
boshtet vlerore të përcaktuara nga Roland Inglehart. Konkretisht boshti që lidhet 
me punën, është boshti që gjykon vlerat e vetafi rmimit versus vlerave të mbĳ etesës. 
Vlerat e vetafi rmimit lidhen me vlera që shprehin sindromën e besimit, të tolerancës, 
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mirëqenien subjektive, aktivizimin politik,  pranimin e diversitetit, të të huajit dhe 
të ndryshimit, duke ndjerë edhe një nivel të lartë sigurie (Inglehart, Baker, 2000). 
Vlerat e mbĳ etesës lidhen me vlera që i japin më shumë rëndësi sigurisë ekonomike 
dhe fi zike në raport me qëllimet e tjera dhe ndihen të kërcënuar nga të huajt, nga 
diversiteti etnik dhe ndryshimi kulturor (Inglehart, Baker, 2000).
Ne presim që në varësi të vlerave që shqiptarët kanë të jetë edhe sjellja e tyre, në këtë 
rast me punën. Vlerat dhe sjellja janë shumë të lidhura me njëra–tjetrën, vlerat në 
një farë mënyre janë një lloj manuali nga të cilat njerëzit nisen për të vendosur mbi 
mënyrën e tyre të së sjellurit. Po t’i referohemi Parsons-it, funksion bazik i vlerave 
është që të motivojë dhe të kontrollojë sjelljen e anëtarëve të një grupi social (Parsons, 
1951). Në një farë mënyre ne duke njohur edhe duke ekzaminuar vlerat e një grupi 
shoqëror, jemi në gjendje që më pas të bëjmë edhe një parashikim dhe të kemi një 
pritshmëri sesi do të sillen ata në një situatë të caktuar. Në këtë mënyrë shoqëria vetë 
priret të pranojë më lehtësisht sjellje që janë konform vlerave që mbart si shoqëri dhe 
të qortojë e të mos pranojë, por edhe të dënojë në raste të caktuara, sjellje që nuk janë 
konform vlerave.
Sipas Schwartz-it dhe Bardi-t ky mekanizëm i lidhjes së pashmangshme të vlerave 
me sjelljen është i domosdoshëm dhe i rëndësishme për dy arsye: “ E para, aktorët 
socialë (për shembull, liderët, partnerët e ndërveprimit) thërrasin dhe mbështeten 
te vlerat, kjo për të përcaktuar një sjellje të caktuar si shoqërisht të përshtatshme 
apo për të arsyetuar kërkesat e tyre ndaj të tjerëve; për të vendosur mbi sjelljet e 
dëshiruara. E dyta, dhe njëlloj e rëndësishme, vlerat shërbejnë si guida të brendësuara 
për individët; ato lehtësojnë grupin nga nevoja për kontroll social të vazhdueshëm. 
Vetë nga përcaktimi, vlerat janë diçka e dëshiruar shoqërisht” (Schwartz, Bardi, 
2001:280)Feather sugjeron që vlerat ndikojnë sjelljes duke infl uencuar në gjykimin 
që bëjmë për të vlerësuar pasojat e mundshme të çdo veprimi, përpara se ta kryejmë 
atë (Feather, 1990). 

Metodologjia

Për të krĳ uar profi lin vleror sipas parametrave të profi lit vleror që përcakton 
Ingleharti, normalisht  ishte e nevojshme që të mund ta matnin terrenin shqiptar 
për ta kuptuar atë dhe për ta shqyrtuar më pas me të dhënat në hipotezën e ngritur. 
Për këtë arsye u mendua si e  përshtatshme kryerja e së njëjtës anketë, që Ingleharti 
përdor në mbi 80 shoqëri të botës, për të matur vlerat dhe që autor të tjerë  shqiptarë e 
kanë përdor kur i është dashur të masnin vlerat në shoqëri. Siç sugjeron edhe Kocani: 
“Nëse realizoni një anketim të ngjashëm me dikë tjetër (i cili natyrisht i ka kaluar 
sprovat e veta dhe është pranuar nga bashkësia shkencore), është e rekomandueshme 
që të huazohet pyetësori i tĳ  dhe t’i bëhen atĳ  modifi kimet e nevojshme që lidhen me 
veçorinë e vendit dhe të kohës së anketimit” (Kocani, 2006:82) Pikërisht kjo ishte 
edhe një zgjidhje që ne e menduam të përshtatshme për të matur profi lin e vlerave 
të shoqërisë shqiptare.
Ishte e domosdoshme të vendosej se ku do të kryhej anketimi, që më pas të vendosim 
masën e tĳ , kohën dhe llojin e kampionimit. Ideja është që punimi mundësisht të 
fl asë për shoqërinë shqiptare, por mundësia për ta kryer në të gjithë Shqipërinë ishte 
e pamundur në kuadër të nevojave të shumta për burime njerëzore, për burime 
fi nanciare, për burime materiale të cilat janë kufi zime objektive dhe që nuk mund 
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të zgjidheshin pavarësisht vullnetit apo dëshirës sonë. Zgjidhja u mendua të ishte 
Tirana dhe kjo zgjidhje u mendua jo pse mund të quhet më e afërta falë punësimit 
dhe jetesën këtu, por sepse ne besojmë që një studim i kryer sipas rregullave 
të metodave kërkimore në Tiranë mund të na japë rezultate që mund të kemi të 
drejtë që t’i përgjithësojmë më pas për gjithë shoqërinë. Arsyet pse mendojmë që 
Tirana mund të shërbejë me rezultatet e saj për shoqërinë shqiptare janë: Së pari, 
sepse duke u bazuar te CENSUSI i fundit, i bërë në vendin tonë nga INSTAT, në 
Tiranë jetojnë 1/3 e popullsisë së vendit tonë (Census, 2012: 134). Së dyti, parë nga 
pikëpamja demografi ke dhe duke u nisur nga migrimi i brendshëm i këtyre viteve 
të demokracisë, Tirana përfaqëson një lloj konglomerati që i përket subkulturave të 
ndryshme nisur nga zonat në të cilat kanë jetuar dhe së fundmi Tirana është e vetmja 
që të ofron akses të lehtë infrastrukturor, që mundëson lëvizjen dhe të jep mundësinë 
për të ndaluar njerëzit në rrugë dhe për të marrë përgjigje prej tyre. Pavarësisht se 
punimi jonë empirik është case study mbi Tiranën, fatmirësisht në testimin e hipotezën 
do të na vlejnë edhe metodat cilësore, çka do të thotë rezultatet e nxjerra ndër vite 
nga anketimet për vlerat, prej studiuesit shqiptar, Aleksandër Kocani.
Kampionimi i përdorur është kampionimi me kuota. Sipas metodave kërkimore, 
“një kampionim me kuota është një lloj tepër i përdorshëm i kampionimit me strate, 
në të cilin ne përzgjedhim njësitë në renditjen në të cilën ato ndodhen në popullsi, 
por që imponon shtrëngesën që vetëm një farë numri, nga çdo prej nëngrupeve të 
specifi kuara, të jetë përzgjedhur” (Kocani,2006:63) Pikërisht ajo që mund të quhet 
si shtrëngesë është e domosdoshme për punimin tonë, sepse ne na intereson të 
jenë të përfaqësuar në raporte të njëjta me realitetin e grup-moshave dhe gjinisë së 
popullatës. Ne nuk kemi një listë emërore të saktë të banorëve të këtĳ  qyteti, kështu 
që metoda të tjera bëhen të pamundura. Falë Censusit të fundit kishim saktësisht 
numrin e popullsisë së Tiranës, jo vetëm kaq, por edhe të ndara sipas grup-moshës 
dhe gjinisë. Neve na binte detyra metodologjike që të ruanim proporcionet ashtu si 
e kërkon kampionimi me kuota. 
Nisur nga Censusi Tirana ka një popullsi prej 749365,  por kjo është popullsia në 
total duke përfshirë edhe fëmĳ ët të cilët nuk mund të jenë objekt anketimi në këtë 
punim. Për këtë arsye  veçuam popullsinë e Tiranës nga 15 vjeç e lart duke parë 
edhe ndarjen mashkull-femër, duke bërë tabelën 1 si më poshtë. Nga këto të dhëna 
na del që Tiranë ka 599175 banorë mbi moshën 15 vjeç.

Popullsia M F
15-24 142875 69695 73180
25-34 109773 53194 56579
35-44 96968 47232 49736
45-54 97296 48161 49135
55-64 75558 37587 37971

mbi 64 76705 36550 40155
Total 599175 292419 306756

Tabela 2: Popullsia e qytetit të Tiranës
Duke u nisur nga kjo madhësi e zonës që ne kemi në studimin, duhet të vendosnim 
madhësinë e kampionimit që të mund të ishte përfaqësues. Zgjedhja e kampionimit 
i takon studiuesit, por normalisht nuk mund të dalë nga marzhet e zgjedhjes që i 
lejon teoria. “Një raport mbi disa qindra studime nga Saymour Sudman tregon që 
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kampione në nivel kombëtar të individëve zakonisht përfshĳ në 1000 deri në 2500 e 
më shumë njerëz. Kampione të individëve, në zona të vogla, zakonisht bazohen në 
200 deri në 1000 persona. Kampione të grupeve të njerëzve (qyteteve, institucioneve 
etj) zakonisht përfshĳ në 200 deri në 1000 e më shumë grupe në nivel kombëtar dhe 
50 deri në 500 grupe në nivele më të ulëta” (Kocani, 2006:55) Nisur nga kjo ne kemi 
anketim me individ në zona të veçanta siç është Tirana dhe jo anketim kombëtar, dhe 
për këtë u gjykua që madhësia e anketimit të ishte 250 të anketuar. 
Duke gjykuar mbi mënyrën e formulimit të pyetjeve që kishte anketa dhe duke 
gjykuar mbi gjatësinë e saj, u vendos që kjo mund të kryhej vetëm me anketues, 
të cilin duhet të dilnin në terren. Aq më tepër që edhe vetë Inglehart zgjodhi këtë 
metodë për anketimet e tĳ  në shtetet që ka marrë në analizë. Zgjedhja e të anketuarve 
do të ishte rastësore në rrugë, por duke ruajtur grup-moshën dhe gjininë sipas asaj 
që ishte vendosur nga ne.  Një proces i tërë trajnimi është zhvilluar me anketuesit që 
do dilnin të bënin anketën në terren. Nisur nga madhësia e anketimit, pra nga numri 
i anketave që do bëheshin dhe nga zonat në të cilat do të bëheshin u vendos që të 
përdoreshin 50 anketues në terren. 

Shqiptarët dhe gjykimet e tyre mbi punën 

Të anketuarve ju drejtua pyetja ku duhet të shpreheshin se sa të rëndësishme ishin 
për ta disa gjëra, në këtë bosht na interesojnë miqtë, koha e lirë, politika dhe puna, 
duke ju thënë mundësinë nga 1 deri në 5, ku 1 është aspak e rëndësishme dhe 5 është 
shumë e rëndësishme.
Sa të rëndësishëm janë miqtë, ishte pyetja e parë që i përkiste këtĳ  boshti. Të anketuarit 
janë përgjigjur në masën 78.6% në anën e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme 
që janë përgjigje që tregojnë vlera të vetafi rmimit, përkundrejt 4.9% të tyre që janë 
përgjigjur si aspak të rëndësishëm dhe pak të rëndësishme që tregojnë vlera të 
mbĳ etesës. Pavarësisht se ky indikator është vendosur nga Inglehart dhe Baker si 
pjesë e përcaktimit të profi lit vleror mes mbĳ etesës dhe vetafi rmimit për vendin tonë 
duhet të merret me rezerva. Për arsye se po ti kthehemi vlerave tradicionale shqiptare, 
të paktën të tilla janë konsideruar ato që gjenden në dy kanunet më të rëndësishme 
që u përmend më lart si kode sjellje në Shqipëri, aty gjendet e specifi kuar roli i mikut 
për shoqërinë, respektin ndaj tĳ , begenisjen dhe kujdesin maksimal ndaj tĳ . Dhe kjo 
gjë  në vendin tonë  mund të lidhet me tradicionalen më shumë, me kalimin e kësaj 
vlere nga një brez në tjetrin sesa me përkatësinë në boshtin mbĳ etesë-vetafi rmim.
Gjithsesi konsiderohet si indikator në këtë pjesë, pavarësisht sqarimit për rezervave 
kur të bëhet analizën përfundimtare e llojit të profi lit që gjendet tek të anketuarit. 
Konkretisht kësaj pyetje, i janë përgjigjur si në tabelën mëposhtë:

Miqtë

As-
pak i 

rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri 
diku i 
rëndë-
sishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk e di
Pa 

përgjigje

Përqindja 0.8 4.1 16.5 38.7 39.9 0 0

Koha e lirë është subjekti i dytë për të  cilin duhet të gjykonin rëndësinë në jetën 
e tyre, të anketuarit janë përgjigjur në masën 51.3% në krahun e përgjigjeve që i 
korrespendojnë vlerave të vetafi rmimit dhe në masën 20.5% në krahun e përgjigjeve 
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që i korrespondojnë vlerave të mbĳ etesës. Tabela e mëposhtme tregon përqindjet e 
përgjigjeve të tyre:

Koha e 
lire

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rëndë-
sishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë i 
rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

Përqin-
dja

6.7 13.8 28.3 29.2 22.1 0 0

Politika, çështja që ne shqiptarët në jetën tonë të përditshme shprehemi shumë për 
të, që është çështja jonë e parë e bisedave dhe e ajo që e mbizotëron. Megjithatë sa 
të rëndësishme e mendojnë politikën në jetën e tyre të anketuarit? Kësaj pyetje ata 
i janë përgjigjur në masën 17.4% që është e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme 
në jetën e tyre dmth në krahun e vlerave të vetafi rmimit. Krejt e kundërta e asaj që 
është krĳ uar si ide për imazhin tone, se për shqiptarët merren nga mëngjesi deri në 
darkë vetëm me politikë. Mund të aludohet që ky është thjesht perceptim që na vjen 
nga mediat dhe nga fakti se në ato mbizotëron një informacion dhe kohë televizive 
më shumë për politikën dhe këtë e marrin të mirëqënë që duhet ti përgjigjet një 
realiteti të shqiptarëve. Ose mund të jetë që diskutimi për politikën të jetë në kuadër 
të një shoqërie “sehirdashëse” që duket qënë politika e mbushur me thashetheme, 
me sharje dhe me jetë personale brenda saj, ne jemi më të tërhequr nga këto, sesa 
besojmë që politika është e rëndësishme për jetën tonë. Në krahun e atyre që janë 
përgjigjur aspak e rëndësishme, dhe pak e rëndësishme janë 65.3% e të anketuarve 
që qëndrojnë në këtë mënyrë në anën e vlerave të mbĳ etesës. Përqindjet që na dolën 
nga kjo pyetje janë:

Poli-
tika

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rëndë-
sishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk e di
Pa 

përgjigje

Për-
qind-

ja
44.2 21.1 16.5 8.7 8.7 0.4 0.4

Puna një nga indikatorët më të rëndësishëm, të cilën do ta hasim edhe në pyetje të 
tjera për ta kuptuar më mirë tendencën vlerore të shqiptarëve. Në këtë pyetje ishte 
rëndësia që i jepnin në jetën e tyre. Të anketuarit janë shprehur në masën 74.5% 
që ajo është shumë e rëndësishme, dhe 14.2% si e rëndësishme, gjë që e bën që të 
jenë në krahun e vlerave të mbĳ etesës në masën 88.7% duke i dhënë rol parësor 
punës. Ndërsa në krahun e kundërtët që i përgjigjet vetëafi mimit qëndrojnë 5.8% 
e të anketuarve. Sipas përgjigjeve të mëposhtme shohim rëndësinë që i japin të 
anketuarit:

Rëndësia 
e punës

As-
pak e 
rëndë-
sishme

Pak e 
rëndë-
sishme

Deri diku 
e rëndë-
sishme

E rëndë-
sishme

Shumë 
e rëndë-
sishme

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

Përqindja 2.5 3.3 5.4 14.2 74.5 0 0

Nga përgjigjet e mësipërme duke llogaritur mesataret e secilës në boshtin 1 deri 5, 
mund të krĳ ojmë një renditje mes tyre, që secila veç e veç mund të jetë e rëndësishme 
por sa është madhësia e rëndësisë për secilën:
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Nr. Kategoria
Rëndësia (1-5) 
për të gjithë të 

anketuarit
Vlera që mbështet rezultati

1 Puna 4.55 Mbĳ etesë

2 Miqtë 4.13
vetafi rmim (sinjifi kanca e vogël për 

traditën që thamë më lart)

3 Koha e lire 3.4
Është në mes vlerave që nuk na fl et 

për një drejtim

4 Politika 2.91 Mbĳ etesë

Duke marrë parasysh gjithë rezultatet e nxjerrë nga kjo pyetje vihet re që të anketuarit 
anojnë në anën e vlerave të mbĳ etesës përkundrejt vlerave të vetafi rmimit.
Pyetja e drejtuar ishte: “Me cilin nga pohimet e mëposhtme jeni me shumë dakort?”1. 
Është koha e lirë e kënaqësitë dhe jo puna që bën që t’ia vlejë të jetohet jeta 2. Është 
puna dhe jo koha e lirë e kënaqësitë që bëjnë që t’ia vlejë që të jetohet jeta. Të jesh 
dakort me pohimin e parë do të thotë që kesh vlera të vetafi rmimit dhe të jesh dakort 
me pohimin e dytë do të thotë të kesh vlera të mbĳ etesës. Kësaj pyetjeje të anketuarit 
ju përgjigjen në krahun e vlerave të mbĳ etesës ku puna bën që tja vlej të jetohet jeta 
në krahasim me kohës së lirë në masën 81.3% ndërsa në krahun tjetër ku koha e lirë 
bën që të jetohet jeta u përgjigjen 17.1%. Tabela na njeh me rezultatet e pyetjes: 

Ja vlen të jetohet 
jeta

Është koha e lirë 
e kënaqësitë dhe 

jo puna

Është puna dhe 
jo koha e lirë e 

kënaqësitë
Nuk e di Pa përgjigje

përqindja 17.1 81.3 0.8 0.8                        

Përsëri në kuadër të renditjes dhe hierarkisë vlerore të anketuarve ju kërkua të 
zgjidhnin kriterin më të rëndësishëm kur janë duke zgjedhur një vend pune , dhe 
përsëri nga e njëjta lista me 4 indikatorë të na tregonin edhe kriterin e dytë. Pyetja 
ishte: “Kur jeni në kërkim të një pune cilat gjëra ju duken më të rëndësishme nga 
kriteret e mëposhtme. Cili, do të ishte sipas jush më i rëndësishmi?” “Dhe kush vjen 
pas tĳ ?”
a) një pagë e mirë për të mos patur halle për para
b) një vend pune të garantuar pa rrezik mbylljeje apo humbjeje
c) të punosh me njerëz që shkon mirë
d) të bësh një punë të rëndësishme që të japë ndjenjën se ke bërë diçka.
Të anketuarit që zgjedhin si kriter parësor për të zgjedhur punën, pagën ose garancinë 
që nuk do mbyllet ose do ta humbnin i përkasin vlerave të mbĳ etesës dhe ata që 
zgjedhin si kriter parësor, marrëdhënien e mirë me njerëzit që punojnë dhe ndjenjën 
që po bëjnë diçka të rëndësishme i përkasin vlerave të vetafi rmimit. Ndërsa kriteri 
dytësor na tregon prirjen drejt njërës vlerë ose drejt tjetrës, pra pasi kanë plotësuar 
kriterin e parë vlerën me të rëndësishme nga mund të anojnë, përsëri nga e njëjta apo 
mund të ndryshojnë.
Si kriter parësor të anketuarit zgjodhën një pagë të mirë në masën 47.6%  dhe 22.5% 
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zgjodhën garancinë e vendit të punës, që na çon që të anketuarit zgjedhin si kriter 
parësor për punësimin e tyre në masën 70.1% me vlera të mbĳ etesës. Ndërsa si kriter 
parësor marrëdhënien me njerëz që të shkosh mirë e zgjodhën 12.6% dhe ndjenjën që 
ke bërë diçka të rëndësishme si kriter e zgjodhën 16.4%, që bën që në anën e vlerave 
të vetafi rmimit të kemi 29% të anketuarve. Tabela e mëposhtme na përmbledh 
rezultatet:

Kriter 
parësor

një pagë e 
mirë për të 
mos patur 
halle për 

para

një vend pune 
të garan-

tuar pa rrezik 
mbylljeje apo 

humbjeje

të punosh 
me njerëz 
që shkon 

mirë

Ndenjën 
që ke bërë 

diçka të 
rëndë-
sishme

Nuk e di
Pa 

përgjigje

Për-
qindja

47.6 22.5 12.6 16.4 0.5 0.4

Nga e njëjta liste do të zgjidhej edhe kriteri i dytë që i ndikon në zgjedhjen e vendit 
të punës. Të punosh me njerëz që shkon mirë është përzgjedhur nga të anketuarit në 
masën 31.7% por kjo nuk na fl et për prirje drejt vlerave të vetafi rmimit. Sepse duke 
parë përgjigjet 52% kanë zgjedhur dy kriteret që së bashku i përgjigjen vlerave të 
mbĳ etesës konkretisht pagën dhe garancinë në punë, ndërsa së 46.7% kanë zgjedhur 
dy kriter që së bashku i përgjigjen vlerave të vetafi rmimit konkretisht të punojnë me 
njerëz që shkojnë mirë dhe të kenë ndenjën që po bëjnë diçka të rëndësishme. Tabela 
na njeh me rezultatet:

Kriter 
dytësor

një pagë e 
mirë për të 
mos patur 

halle për para

një vend pune 
të garan-

tuar pa rrezik 
mbylljeje apo 

humbjeje

të punosh 
me njerëz 
që shkon 

mirë

Ndenjën 
që ke bërë 

diçka të 
rëndë-
sishme

Nuk e di
Pa 

përgjigje

Për-
qindja

25.6 26.4 31.7 15.0 0.9 0.4

Të anketuarve ju paraqit një listë më e gjatë me kritere për një punë dhe ata nuk 
ishin të detyruar kësaj rradhe që të bënin një zgjedhje mes tyre por për secilin nga 
kriteret të mund të thonin sa i rëndësishëm është për ta nga 1 deri në 5, ku 1 është 
aspak i rëndësishëm deri në 5 që është shumë i rëndësishëm. Secili nga këto kritere 
klasifi kohet se i përket një drejtim vleror të caktuar të cilën ne do ta japin për secilin 
kriter, por duhet pasur parasysh që kjo pyetje na jep prirje të caktuara, që ne më pas 
mund të bëjmë një renditje por nuk na ndan boshtet vlerore nga njëri tjetri. Sepse 
mund të përgjigjen për secilën është shumë e rëndësishme se në këtë rast nuk janë 
përjashtuese të njera tjetrës, pse jo një punë ku mund ti kesh të gjitha përfi timet. Por 
ne duam të shikojmë nëse mund të krĳ ojmë dot një shkallë preferencash mes tyre. 
Pyetja konkretisht ishte: “Këtu kemi një listë me disa aspekte të një vendi pune apo 
një veprimtarie profesionale që konsiderohen ndonjëherë si të rëndësishme. Sipas 
jush sa të rëndësishme janë nga 1-5?” Listës po i bashkagjisim në kllapa se cilit bosht 
vleror i përket individi nëse i jep shumë rëndësi atĳ  kriteri, por kjo nuk ka qënë në 
anketë (siç do ta shikoni anketën të gjithën në aneksin 1)
a) Një pagë e mirë    (vlerave të mbĳ etesës)
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b) Jo shumë presion    (vlerave të mbĳ etesës)
c) Një siguri e mirë e vendit të punës   (vlerave të mbĳ etesës)               
d) Një punë që vlerësohet nga të tjerët (vlerave të vetafi rmimit)
e) Orare të mira     (vlerave të mbĳ etesës)
f) Mundësia për të provuar iniciativën (vlerave të vetafi rmimit)
g) Pushime shumë të mira  (vlerave të vetafi rmimit)
h) Një punë ku mendoj se mund të bëj diçka (vlerave të vetafi rmimit)
i) Një punë me përgjegjësi  (vlerave të mbĳ etesës)
j) Një punë interesante   (vlerave të vetafi rmimit)
k) Një punë që i korrespondon aft ësive të mia (vlerave të mbĳ etesës)
l) Ndjenja se bëj punë të mirë  (vlerave të vetafi rmimit) 
m) Një mjedis i mirë pune  (vlerave të vetafi rmimit)
n) Ndjenja e të qenit të dobishëm për shoqërinë e të tjerët (vlerave të vetafi rmimit)
Po i paraqesim me tabela për secilën nga kriteret në mënyrë të tillë që të krĳ ohet ideja 
se si janë përgjigjur të anketuarit, më pas do të bëjmë një analizë ku do të nxjerrim 
sa është mesatarisht e rëndësishme për të gjithë të anketuarit, në mënyrë të tillë që 
të mund të arrĳ më në një renditje të këtyre kritereve sipas përgjigjeve që janë dhënë:

Pagë e 
mirë

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë i 
rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 0 0.8 3.7 14.7 80.8 0 0

Jo pre-
sion

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 4.1 4.1 13.5 25.4 52.9 0 0

Sig-
uri

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa përgjigje

% 0 1.7 4.6 16.0 77.7 0 0

Vlerësim
Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 2.9 6.1 17.1 24.9 48.2 0.8 0

Orare
Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa përgjigje

% 2.5 4.5 14.0 21.8 56.8 0.4 0
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Inicia-
tiva

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë i 
rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 2.1 6.2 17.8 25.3 47.7 0.8 0

Push-
ime

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku i 
rendesishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë i 
rëndësishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 2.5 9.1 18.3 23.7 46.5 0 0

Bëj 
diç-
ka

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 1.2 5.8 13.2 25.1 54.3 0.4 0

Përgjegjë-
si

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë i 
rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 5.4 9.5 22.3 28.1 34.3 0.4

Inter-
esante

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri 
diku i 
rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 2.5 6.2 18.1 28.8 44 0.4 0

Aft ë-
sive 
të 

mia

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% .8 2.1 4.5 14.5 78.1 0 0

Punë 
të 

mirë

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 1.2 1.2 9.5 23.2 64.7 0 0

Mjedis i 
mirë

Aspak i 
rëndësishëm

Pak i 
rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rende-
sishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 1.2 0 6.6 23.6 68.6 0 0
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Dobia 
për 
sho-

qërinë

Aspak i 
rëndë-
sishëm

Pak i rëndë-
sishëm

Deri diku 
i rend-

esishëm

I rëndë-
sishëm

Shumë 
i rëndë-
sishëm

Nuk 
e di

Pa 
përgjigje

% 0.9 4.5 8.9 15.2 70.5 0 0

Tabelat na treguan se si janë përgjigjur të anketuarit për secilin kriter në shkallën 
me 5 paramentra përcaktues. Duhet të kujtojmë që nga 14 kritere të renditura në 
listë: 6 janë kritere që lidhen me vlerat e mbĳ etesës dhe 8 janë vlera të vetafi rmit, 
lista është dhënë paraprakisht në anketë dhe nuk ka dalë si rezultat i përgjigjeve të 
hapura të së anketuarve. Për secilin nga kriteret e mësipërme ne nxorrëm mesatarisht 
sa i rëndësishëm është për të gjithë të anketuarit, me këtë të dhënë ne mundëm të 
nxjerrim renditjen e mëposhtme midis kritereve:

Nr. Kriteri për punën
Nga 1-5 (sa i rëndë-

sishëm për të gjithë të 
anketuarit)

Boshtit vleror 
që i përkasin

1 Mundësia për të provuar iniciativën 4.81 Vetafi rmim

2 Një punë që vlerësohet nga të tjerët 4.79 Vetafi rmim

3 Një pagë e mirë 4.76 Mbĳ etesë

4 Një siguri e mirë e vendit të punës  4.70 Mbĳ etesë

5
Një punë që i korrespondon aft ësive 

të mia
4.67 Mbĳ etesë

6 Orare të mira  4.61 Mbĳ etesë

7
Një punë ku mendoj se mund të bëj 

diçka
4.60 Vetafi rmim

8 Një mjedis i mirë pune 4.58 Vetafi rmim

9
Ndjenja e të qenit të dobishëm për 

shoqërinë e të tjerët
4.50 Vetafi rmim

10 Ndjenja se bëj punë të mirë 4.49 Vetafi rmim

11 Një punë interesante 4.27 Vetafi rmim

12 Jo shumë presion 4.19 Mbijetesë

13 Një punë me përgjegjësi 4.12 Mbijetesë

14 Pushime shumë të mira 4.02 Vetafi rmim
Një konceptim mbi punën në një pyetje që kërkon të zgjedhësh vetë njërën nga dy 
pohimet që ju jepen të anketuarve, nga të cilat njëra i përket atyre që kanë vlera të 
mbĳ etesës dhe tjetra i përket atyre që kanë vlera të vetafi rmimit. Pyetja ishte: “Me 
cilin nga të dy pohimet e mëposhtme jeni më shumë dakort?”1. Është puna baza e  
krĳ imit të të gjitha vlerave materiale e shpirtërore; 2. Është puna baza e shfrytëzimit 
dhe e shtypjes kapitaliste. Përgjigjet që pranojnë pohimin 1 janë në boshtin e 
vlerave të mbĳ etesës ndërsa ata që pranojnë pohimin 2 janë në boshtin e vlerave të 
vetafi rmimit. Në këtë pyetje të anketuarit janë shprehur 80.6% që puna është baza e 
krĳ imit të gjitha vlerave materiale dhe shpirtërore dhe 11.3% janë shprehur që puna 
është baza e shfrytëzimit dhe e shtypjes kapitaliste. Në fakt në këtë pyetje ka qënë 
dyshimi se mos fraza baza e shfrytëzimit dhe e shtypjes kapitaliste do të lidhej me 
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një ideologji komuniste që shqiptarët e kanë pësuar për 50 vjet dhe kjo mund të 
ndikonte. Por kjo nuk është përgjigje e veçantë ndryshe nga të tjerat por në linjë me 
të tjerat që punën e konsiderojnë si shumë të rëndësishme, kështu që nuk ka pse të 
hidhen hipoteza ndikuese tek kjo pyetje. Tabela na jep rezultatet:

Puna

baza e  krĳ imit të 
të gjitha vler-

ave materiale e 
shpirtërore

baza e shfrytëz-
imit dhe e shtyp-

jes kapitaliste
Nuk e di Pa përgjigje

përqindja 80.6 11.3 3.2 0.4

Konkluzione

Duke u nisur nga rezutatet e anketimit të kryer në qytetin e Tiranës, u vu re që 
Shqiptarët kanë vlera të mbĳ etëses në lidhje me punën. Ata i japin një rol të 
rëndësishëm punës në jetën e tyre dhe e rendisin atë më lart edhe se faktor të tjerë me 
peshë në jetën e tyre.  Më lart se koha e lirë, se miqtë apo edhe se politika. Ndërkohë 
që po ashtu ata mendojnë se është puna dhe jo koha e lirë që bën që tja vlej jeta të 
jetohet. Pra e lidhin edhe jetesën e tyre, me mundësinë për të pasur një punë. 
Si kriter parësor të anketuarit zgjodhën një pagë të mirë në masën 47.6%  dhe 22.5% 
zgjodhën garancinë e vendit të punës, që na çon që të anketuarit zgjedhin si kriter 
parësor për punësimin e tyre në masën 70.1% me vlera të mbĳ etesës. Nga kjo nxirret 
që rëndësia që i jepet punës lidhet me faktin që shikohet si i vetmi burim për të 
siguruar të ardhurat e nevojshme për të jetuar. Pikërisht për me këtë fakt lidhet 
edhe garancia për vendin e punës, që është një garanci që të ardhurat do jenë të 
vazhdueshme ashtu sicc janë edhe nevojat në jetë. 
Duke vendosur një një hierarki kriteret se si do ta preferonin që ta kishin vendin e 
punës, na rezulton që vendin e parë qëndron mundësia për të provuar iniciativën, që 
mund të jetë e lidhur me faktin që duke ndërmarr iniciativa bën progres, merr edhe 
mundësi për stabilitet në punë dhe në pasjen e rrogës. Më pas vĳ ojnë me: një punë që 
vlerësohet nga të tjerët; një pagë e mirë; një siguri e mirë e vendit të punës; një punë 
që i korrespondon aft ësive të mia; orare të mira; një punë ku mendoj se mund të bëj 
diçka; një mjedis i mirë pune. Në fund të listës gjejmë ndjenja e të qenit të dobishëm 
për shoqërinë e të tjerët; ndjenja se bëj punë të mirë; një punë interesante; jo shumë 
presion; një punë me përgjegjësi; pushime shumë të mira. Kjo tregon që janë të 
gatshëm të bëjnë edhe punë që nuk ju pëlqen, me shumë presion, pa ndonjë ndjenjë 
vetëkënaqësie apo me mundësi pushimesh të mira. Mesa duket janë të gatshëm që 
të sakrifi kojnë nga kënaqësia dhe gjërat që mund të konsiderohen më luks për hir 
të nevojës për të patur një vend pune dhe për të gëzuar të ardhura të vazhdueshme.
Këto rezultate të nxjerra janë shpjeguese në një farë mënyre edhe të faktit se përse 
në fushatat elektorale dhe në programet e partive politike ju mëshohet vende të 
punës. Pavarësisht nëse kur vĳ në në pushtet e kanë ose jo si prioritet ose si arritje, 
ata përdorin përherë një retorikë pro punës, duke marr parasysh edhe vlerat dhe 
rëndësinë që i japin njerëzit.
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Gjykimi në mungesë/in absentia dhe praktika shqiptare
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Prof.As. Lirime Çukaj (Papa)
Universiteti i Tiranës, Faculteti i Drejtësisë

Abstrakt

E drejta e personit ndaj të cilit zhvillohet procedimi penal për të marrë pjesë efektivisht në 
gjykim, është një e drejtë themelore e individit dhe njëkohësisht është pjesë e së drejtës për 
një proces të rregullt ligjor. Referuar Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut(KEDNJ-së) 
por edhe praktikës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ-së), parashikohet 
e drejta e personit për të qenë present gjatë gjykimit të akuzave penale ndaj tĳ .
Edhe Kushtetua jonë parashikon se cdo kush ka të drejtë të dëgjohet me përjashtim të atĳ  
që i fshihet drejtësisë1. Por edhe pse gjykimi në prezencë është një rregull i përgjithshëm, 
Kushtetuta jonë njeh edhe gjykimin në mungesë.
Qëndrimi i GJEDNJ-së ka qenë se gjykimi në mungesë edhe pse nuk është shprehur 
drejtpërsëdrejti në KEDNJ, del nga fryma e nenit 6 të saj, pro kjo gjykatë detyron shtetet palë 
të parashikojnë në të drejtën e brendshme mjete efi kase që tu bëjnë të mundur personave që 
janë gjykuar në mungesë mundësinë e rihapjes së procesit gjyqësor nëpërmjet ridëgjimit dhe/ 
ose rigjykimit.
Por praktika shqiptare ka qenë një praktikë e pakonosliduar dhe jo në koherencë me 
juridiksionin e GJEDNJ-së. Nga njëra anë kemi vendime unifi kuese të Gjykatës së Lartë, të 
cilat kufi zuan të drejtën e ankimit në rastet e të bashkëpandehurëve në një procedim të lidhur, 
ndërkohë kemi kufi zime në lidhje me kërkesën për rishikim dhe pranueshmërinë e kësaj 
kërkese nga Gjykata e Lartë. Por nga ana tjetër kemi një juridiksion të pasur GJEDNJ-së në 
rastet me Shqipërinë ku ka kostatuar shkelje të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, ndaj 
personave të cilëve nuk u është dhënë mundësia të ridëgjohen kur janë gjykuar në mungesë. 
Këto dhe jo vetëm do të jenë pjesë e këtĳ  trajtimi modest dhe jo shterues.

Fjalët kyçe: e drejta për tu dëgjuar, gjykimi në mugesë, rihapje procesit gjyqësor, e drejta për 
një proces të rregullt ligjor.   

1. Gjykimi në mungesë sipas KEDNJ-së dhe akteve të shtetit Shqiptar

Gjykimi në mungesë i të pandehurit përbën një tematikë të gjerë dhe problematike 
në praktikën shqiptare. Instituti i gjykimit në mungesë/in absentia, mbart në 
vetvete një konfl ikt: nga njëra anë është respektimi i të drejtave themelore të 
individit/të pandehurit; dhe nga ana tjetër është interesi publik në dhënien 
e drejtësisë dhe ushtrimin në mënyrë të rregullt të funksioneve gjyqësore.
Gjykimi në mungesë nënkupton situatën kur një person i akuzuar për një vepër 
penale refuzon të marrë pjesë në gjykim ose kur ai i fshihet drejtësisë. Le të shikojmë 
në vĳ imësi parashikimet në aktet ndërkombëtare sic është KEDNJ-ja.

1  Neni 352 të K.Pr.P “. I pandehuri, i cili pasi është paraqitur, largohet vetë nga salla, konsiderohet 
i pranishëm, me kusht që të përfaqësohet nga mbrojtësi”. 
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1.1 Gjykimi në mungesë sipas KEDNJ-së
Konventa Evropiane e Lirive dhe të Drejtave të Individit është guida udhërrëfyese 
e lirive dhe të drejtave tona dhe përbën bazën minimale të garancive të këtyre të 
drejtave.
Në nenin 6/3 të kësaj konvente parashikohet se:
“Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme: a. të informohet 
brenda një afati sa më të shkurtër, në një gjuhë që ai e kupton dhe në mënyrë të hollësishme, 
për natyrën dhe për shkakun e akuzës që ngrihet ndaj tĳ ;  b. t’i jepet koha dhe lehtësitë e 
përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes; c. të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës 
i zgjedhur prej tĳ , ose në qoft ë se ai nuk ka mjete të mjaft ueshme për të shpërblyer mbrojtësin, 
t’i mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë; d. të pyesë ose 
të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të drejtën e thirrjes dhe 
të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tĳ , në kushte të njëjta me dëshmitarët e akuzës; e. të 
ndihmohet falas nga një përkthyes në qoft ë se nuk kupton ose nuk fl et gjuhën e përdorur në 
gjyq”.
Pra nga parashikimi i nenit 6/3 duket qartazi që personi duhet të jetë vet personalisht në 
gjykim dhe në mënyrë aktive ai përfi ton nga parimi i barazisë dhe kontradiktoritetit, 
nëpërmejt marrjes dhe kundërshtimit të provave në proces. Pra konventa nuk 
parashikon në mënyrë të drejtpërdrejtë gjykimi në mungesë. Por qëndrimi i Gjykatës 
Evropiane të Drejtave të Njeriut është se: “fryma e nenit 6 nuk ndalon gjykimi në 
mungesë”. Po cfarë parashikon Kushtetuta e Shqipërisë? 

1.2 Gjykimi në mungesë sipas Kushtetutës së Shqipërisë.
Në Aktin Themeltar të Republikës së Shqipërisë, Kushtetutën, në nenin 33 të saj 
parashikohet se: 
 “Kushdo ka të drejtë të dëgjohet para se të gjykohet. Nga kjo e drejtë nuk mund të përfi tojë  
personi që i fshihet Drejtësisë”.
Kushtetuta e Shqipërisë në raport me KEDNJ, ka një përcaktim më të qartë në lidhje 
me gjykimin në mungesë. Së pari përcakton se kushdo ka të drejtë të dëgjohet para se 
të gjykohet, pra garanton gjykimin në prezence të personit. Mospërft imi nga e drejta 
për tu dëgjuar vjen vetëm për ato subjekte të cilët kanë marrë dĳ eni për procesin, 
heqin dorë në mënyrë vullnetare dhe njëkohësisht ato subjekte që i fshihen drejtësisë. 
Pra gjykimi në prezencë është pjesë e një procesi të rregullt ligjor, duke qënë se 
garantohen më së miri të drejtat e të pandehurit në gjykimin  penal. Kushtetuta jonë 
duket më garantuese në raport me aktet ndërkombëtare kjo edhe për faktin që është 
një kushtetutë e re dhe moderne.
Mendoj që Kushtetuta jonë ka qenë e qartë në lidhje me gjykimin në mungesë, por 
cfarë parashikon Kodi i Procedurës Penale, i cili është miratuar para Kushtetutës?

2.  Kodi i Procedurës Penale në lidhje me gjykimin në mungesë.

Në ligjin Procedurial Penal janë parashikuar katër raste të gjykimit në mungesë, si 
një gjykim i vlefshëm, të cilat janë si më poshtë:
1. I pandehuri merr dĳ eni dhe me vullnet të plotë heq dorë nga e drejta e tĳ  për 
të qënë i pranishëm në gjykim duke u përfaqësuar nga mbrojtësi2. 
2 Neni 351  i  Kodit të Procedurës Penale,  parashikon deklarimin  e mungesës në rastin kur  i 
pandehuri është njoft uar rregullisht.
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2. Rasti i dytë lidhet me situatën kur i pandehuri arratiset ose kur provohet se 
i fshihet drejtësisë3. 
3. Rasti i tretë kur i pandehuri i lirë ose i paraburosur nuk paraqitet në seancë 
dhe pse ëshë njoft uar rregullisht4. 
4. Rasti i katërt që ka të bëjë me rastin kur i pandehuri nuk gjendet. I pagjeturi 
përfaqësohet nga mbrojtësi”.
Këto parashikime ligjore janë në përputhje edhe me parashikimet kushtetuese. Le 
të shikojmë praktikën e GJEDNJ-së dhe praktikën e gjykatave tona në lidhje me 
gjykimin në mungesë. 

3. Gjykimi në mungesë sipas juridiksionit të GJEDNJ –së dhe rastet e 
Shqipërisë.

Juridksioni i GJEDNJ-së është një juridiksion garantues, krejt ndryshe nga juridiskioni 
i gjykatave tona i cili është kontradiktor dhe njëkohësisht jokoherent me frymën e 
GJEDNJ-së.

1.1 Gjykimi në mungesë sipas juridiksionit të GJEDNJ –së.
 Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, në juridiksionin e saj të pasur 
ka përcaktuar qartazai garancitë proceduriale që duhet të egzistojnë për 
personat të cilët janë gjykuar in absentia, por vedimi më i rëndësishëm është 
vendimi pilot Sejdovic kundër Italisë, në të cilin ka saksionuar disa parime 
të përgjithshme në lidhje me gjykimin në mungesë, një ndër të cilat është 
edhe e drejta për të pasur një gjykim të ri. Në këtë vendim parashikohet se: 
a- E drejta për të marrë pjesë në gjykim dhe për të pasur një gjykim të ri. Nëse i pandehuri 
nuk do të merrte pjesë në gjykim do ta kishte të pamundur të ushtronte këto të drejta 
që i sigurohen atĳ  nga Konventa. Procedimi në mungesë të të akuzuarit nuk është 
në vetvete në papajtueshmëri me nenin 6 të Konventës. Megjithatë, do të ishte pa 
dyshim një mohim i drejtësisë në rast se një person i dënuar në mungesë nuk do të 
kishte më pas mundësi të dëgjohej nga një gjykatë e cila do të përcaktonte rishtas 
faktet e çështjes në respektim të ligjit dhe provave. 
Konventa u jep Shteteve Kontraktuese një liri veprimi për të përcaktuar mjetet 
proceduriale efektive të ofruara nga ligji vendas. Gjykata, më tej arsyeton se e drejta 
3   Askush nuk duhet të gjykohet pa patur një thirrje për në gjyq në kohë. 
1. Kjo thirrje për gjyq duhet të ketë  të sanksionuar dhe pasojat nëse i akuzuari nuk  vjen në 

gjykim.
2. Kur Gjykata vëren se i akuzuari dhe pse është njoft uar dhe nuk është paraqitur, ajo nëse cmon 

se prania e tĳ  është e pazëvendësueshme ose beson se i  akuzuari është penguar të paraitet 
duhet të vendosë shtyrjen e procesit. 

3. I akuzuari nuk duhet të gjykohet në mungesë, nëse është e mundur të transferohen procedimet 
ne një shtët tjetër ose të aplikohet për ekstradim.

4. Kur i akuzuari gjykohet në mungesë, provat duhet të merren në mënyrë të zakonshme dhe 
mbrojtja duhet të ketë të drejtë të ndërhyjë.

5. Një vendim i Gjykatës i  dhënë në  mungesë  duhet t’i njoft ohet personit sipas rregullave për 
njoft imet dhe marrjen dĳ eni Brenda afatit të parashikuar për apelim. Ky afat duhet të fi llojë që 
nga dita e marrjes dĳ eni efekitivisht  nga personi, përvec kur ai qëllimisht i fshihet Drejtësisë.

4  Nenni 147  I  Kodit të Procedurës Penale dhe neni 450 i Kodit të Procedurës Penale.
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e të akuzuarit për të qenë pjesëmarrës në gjykim ose gjatë rigjykimit, është një nga 
kërkesat themelore të nenit 6 të Konventës. Si rrjedhim, refuzimi i kërkesës për 
rigjykim i të akuzuarit, procesi penal në ngarkim të të cilit është bërë në mungesë të 
tĳ  dhe pa provuar se ai gjatë gjykimit kishte hequr dorë nga e drejta për tu mbrojtur, 
është një shkejle fl agrante e mohimit të drejtësisë në kundërshtim me parashikimet 
e nenit 6 të Konventës. 
GJEDNJ-ja ka theksuar në mënyrë të vazhdueshme, se shtetet palë duhet të 
respektojnë 9 rregullat minimale që garantojnë zhvillimin e gjykimit në mungesë të 
vendosura nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës në Rezolutën (75) 11 
“Për kriteret e gjykimit në mungesë të të akuzuarit”5,  ku ndërt te tjerat përcaktohet 
se: “cdo personi të gjykuar në mungesë duhet t’i jepet e drejta për apelim me cdolloj 
mjeti ligjor , që do t’ i  ishte dhënë nëse do të ishte i pranishëm. Për personin e gjykuar 
në mungesë, të cilit nuk i është bërë njoft imi në mënyrën e duhur duhet të ketë një 
mjet  ankimi që i mundësonë atĳ  shfuqizimin e vendimit.

3.2  Rastet e Shqipërisë pranë GJEDNJ-së.
Në çështjen “Shkalla kundër Shqipërisë”, ankuesi pretendoi se ka patur shkelje 
të së drejtës së tĳ  për akses në gjykatë sipas nenit 6 § 1 të Konventës dhe se 
procedurat penale ndaj tĳ  mbajtur in absentia kanë qenë të padrejta.
Gjykata vëren se procedurat e ankuesit dhe dënimi ishin kryer in absentia. Nga 
informacioni në dosjen e çështjes rezulton se ankuesi u njoh me dënimin e tĳ  
in absentia vetëm më 14 qershor 2003, datë në të cilën ai iu dorëzua autoriteteve. 
Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se data e fi llimit për ecjen e afatit të fundit që ankuesi 
të depozitonte një ankim kushtetues duhet të ishte 14 qershor 2005.Për rrjedhojë, ka 
pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. 
Gjykata përsërit se është detyrë e Qeverisë, e cila pretendon mosshterimin të bindë 
Gjykatën se mjeti ligjor ishte efektiv si në teori, ashtu edhe në praktikë në kohën 
përkatëse, që do të thotë se ishte i arritshëm, i aft ë të siguronte zgjidhje në lidhje me 
ankesat e ankuesit dhe të ofronte perspektivën e arsyeshme të përfi timit.
Përveç kësaj, Gjykata vëren se, në apel ankuesi është mbrojtur nga një avokat i caktuar 
nga anëtarët e familjes së tĳ . Gjykata vlerëson se nëse ankuesi do të kishte depozituar 
kërkesën për rivendosje në afat, efektiviteti i një kërkese të tillë lë vend për dyshime, 
duke marrë parasysh vendimet e gjykatave vendase në çështje të tjera ku kërkesa e 
të akuzuarit për rivendosje në afat është rrëzuar inter alia, me argumentin se ai është 
përfaqësuar në procedurat gjyqësore in absentia nga një avokat i caktuar nga familja e 
tĳ . Prandaj, Gjykata nuk është e bindur se kërkesa për rivendosje në afat do të kishte 
perspektivën reale të përfi timit në rastin kur ankuesi ishte përfaqësuar në apel nga 
një avokat i caktuar nga familja e tĳ .
Fakti që ankuesi është mbrojtur në apel nga një avokat i caktuar nga babai i tĳ  
nuk do të thotë se ai kishte dĳ eni të mëparshme reale të procedurave ndaj tĳ . 
Për sa i përket faktit nëse e drejta vendase i siguroi ankuesit në mënyrë të mjaft ueshme 
5  Për më shumë shiko nenin 450 të K.Pr.Penale I cili ka përcaktuar se rishikimi mund të kërkohet 
kur: a) faktet e vëna në themel të vendimit nuk pajtohen me ato të një vendimi tjetër të formës së 
prerë; b) vendimi është bazuar në një vendim të gjykatës civile, i cili është revokuar më pas; c) kanë 
dalë ose janë zbuluar prova të reja, të cilat vetëm ose së bashku me ato që janë vlerësuar njëherë, 
tregojnë se vendimi është i gabuar; d) vërtetohet se vendimi është dhënë si pasojë e falsifi kimit të 
akteve të gjykimit ose të një fakti tjetër të parashikuar nga ligji si vepër penale.



308 

mundësinë për një gjykim të ri, Gjykata rithekson konkluzionet e saj në lidhje me 
mungesën e mjeteve ligjore efektive në dispozicion të ankuesit, si dhe mungesën e 
përfi timit në përdorimin e këtyre mjeteve ligjore.
Prandaj ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës në çështjen në fj alë për shkak të 
padrejtësisë së procedurave dhe të dënimit të ankuesit in absentia.

4. Praktika e gjykatave tona në lidhje me gjykimin në mungesë dhe mjetet 
efektive per rigjykimin

Praktika e gjykatave tona në lidhje me gjykimin në mungesë dhe zbatimin e mjeteve 
ligjore në dispozicion për të ricelur procesin gjyqësor ka qenë kontradiktore, e 
pakonsoliduar dhe në kundërshtim me praktikën dhe frymën e GJEDNJ-së. Kodi i 
Procedurës Penale duhet të parashikojë mjete ligjore efi kase, për personat të cilët janë 
gjykuar në mungesë, duke u dhënë mundësinë këtyre personave të ridëgjohen dhe të 
rigjykohen. Por a kanë qenë këto mjete ligjore efi kase për të garantaur rigjykimin? Le 
të shikojmë në vĳ imësi. Kodi i Procedurës Penale, parashikon 2 mjete proceduriale 
që të lejojnë që të ricelësh procesin gjyqësor të përfunduar.Këto janë rivendosja në 
afat dhe kërkesa për rishikim6.
Rivendosja në afat konsiderohet mjeti më efi kas, që do të lejonte riceljen e shqyrtimit 
gjyqësor ndaj të pandehurit, kur gjykimi është zhvilluar në mungesë7.
Pra, i pandehuri i gjykuar në mungesë sipas nenit 351 të K.Pr.Penale, ka të drejtë të 
ushtrojë të drejtën e ankimit ndaj një vendimi të dhënë në mungesë të tĳ  vetëm në 
kushtet kur nuk ka pasur dĳ eni efektivisht për procesin gjyqësor të zhvilluar ndaj tĳ .
Por kjo e drejtë e garantuar nga nenin 147 i K.Pr.Penale, si mjeti më efi kas për 
rigjykimin e të pandehurit të gjykuar në mungesë, u kufi zua me vendimin Unifi kues 
të Gjykatës së Lartë Nr.1 datë 20.01.2011 , e cila shprehet se: 
”..Pasi çështja është shqyrtuar në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë, në mungesë të 
të pandehurit, ky i fundit ose mbrojtësi i tĳ  nuk mund të kërkojë rivendosjen në afat 
të të drejtës për të ushtruar rekurs ndaj të njëjtit vendim për të cilin Kolegji është 
shprehur njëherë, me pretendimin se i pandehuri nuk është vënë në dĳ eni të vendimit. 
I njëjti qëndrim mbahet edhe në rastin e kërkesës për rivendosje në afat të të drejtës 
për të bërë apel pasi çështja është shqyrtuar në gjykatën e apelit”.
Ndërkohë në çështjet penale me disa të pandehur gjykata nuk duhet të pranojë 
kërkesën për rivendosje në afat të së drejtës së ankimit të paraqitur nga i pandehuri, 
i cili nuk ka ushtruar ankim, kur konstatohet se çështja është gjykuar mbi bazën e 
ankimit të një bashkë të pandehuri.
Kjo solli një kufi zim të së drejtës për t’u rigjykuar dhe ishte haptazi në kundërshtim 
me praktikën e GJEDNJ-së, me vendimin pilot të saj Sejdovic kundër Italisë dhe 
solli në praktikë mohimin e së drejtës për t’u rigjykuar dhe si pasojë rrëzimin e të 
gjitha kërkesave ligjore për rivendosje në afat të së drejtës së ankimit.Por vendimi 
i GJEDNJ-së në lidhje me cështjen Shkalla kundër Shqipërisë i Majit 2011, solli 
domosdoshmërinë e modifi kimit të juridiksionit unifi kues të Gjykatës së Lartë me 
VUKBGJ me nr. 1 të vitit 2014.
Sa më sipër, Kolegjet e Bashkuara arrĳ në në përfundimin unifi kues se:
Në çdo rast, i dënuari në mungesë ka të drejtë të kërkojë rivendosje në afat për të 
6  Për më shumë shiko vendimin nr. 14, datë 3.10.2008 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë
7 Për më shumë shiko  vendimin nr.21, datë 29.4.2010 i Gjykatës Kushtetuese.
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ushtruar ankim në apel ose rekurs në Gjykatën e Lartë, përveç rasteve kur ka prova 
të mjaft ueshme se:
(i) kishte dĳ eni për gjykimin e zhvilluar kundër tĳ ; 
(ii) në mënyrë direkte ose të tërthortë, ka autorizuar familjarët për t’u ankimuar në 
apel; ose 
(iii) ka hequr dorë në mënyrë eksplicite nga e drejta e tĳ  për të qenë i pranishëm në 
gjykimin kundër tĳ , duke u fshehur nga drejtësia.
Ky vendim përmirësoi atë praktikë negative të krĳ uar nga gjykatat tona në 
kundërshtim me juridiksionin e GJEDNJ-së, e cila vazhdimisht kishte thënë që 
shtetet palë të konventës duhet të gjejnë në të drejtën e brendshme mjete efi kase, për 
të garantuar rigjykimin e atyre personave që janë gjykuar në mungesë dhe nuk kanë 
dĳ eni efektive për gjykimin e zhvilluar në mungesë. 
Një mjet tjetër ligjor që mund të zbatohet për të ricelur shqyrtimin gjyqësor është 
edhe kërkesa për rishikim8. Por rastet ligjore të nenit 450 të Kodit të Pr Penale nuk 
parashikojnë shprehimisht mundësinë e rihapjes së procesit, prandaj kjo ka sjellë 
edhe një jurdiksion korrigjues të Gjykatës Kushtetuese.
Kështu  në juridiksionin tonë gjyqësor ka pasur debate ligjore nëse do të shrëbente 
garancia e dhënë nga autoritetet tona, ministri i drejtësisë, në një marrëveshje 
dypalëshe, si shkak ligjor për të rishikuar një vendim penal, kur i dënuari është 
gjykuar në mungesë dhe ekstradohet në Shqipëri. Edhe pse Gjykata e Lartë tha 
jo9, pasi nuk ndodhemi në ndonjë nga rastet e nenit 450 të K.Pr.Penale, Gjykata 
Kushtetuese vendosi po, pasi një marrëveshje ndërkombëtare dy palëshe zbatohet 
përpara se të zbatohen dispoziatt  e K.Pr.Penale në lidhje me kërkesën për rishikim�.
8 Mosparaqitja ose largimi i vullnetshëm i të pandehurit
1. Kur i pandehuri i lirë ose i paraburgosur nuk paraqitet në seancë, ndonëse është njoft uar dhe 
nuk ka patur shkaqe të ligjshme për të mos u paraqitur, gjykata shtyn seancën dhe urdhëron 
shoqërimin e detyrueshëm, përvec rastit kur ka deklaruar vullnetin e tĳ  për të mos marrë pjesë 
në gjykim përpara noterit ose autoritetit shtetëror përgjegjës. Në këtë rast gjykimi vazhdon pa 
pjesëmarrjen e tĳ .
2. Kur i pandehuri i pranishëm në seancë heq dorë në mënyrë të qartë e nga e drejta tĳ  për të marrë 
pjësë në gjykim, gjykimi vazhdon pa pjesëmarrjen e tĳ . 
3. Në rastet e parashikuara nga pikat 1 dhe 2 të këtĳ  neni, i pandehuri konsiderohet i pranishëm, 
me kusht që gjykimi të zhvillohet në praninë e mbrojtësit.
4. I njëjti rregullim zbatohet edhe kur i pandehuri ikën në çdo moment të shqyrtimit gjyqësor ose 
gjatë intervaleve të tĳ .”
9  Neni  352 Gjykimi në mungesë.
1. Kur i pandehuri në gjendje të lirë, megjithë kërkimet sipas neneve 140 -142 të këtĳ  Kodi, nuk 
paraqitet në seancë dhe rezulton se nuk ka marrë dĳ eni personalisht për gjykimin, gjykata vendos 
pezullimin e tĳ  dhe urdhëron policinë gjyqësore të vazhdojë kërkimin e të pandehurit. Me kalimin e 
një viti nga data e pezullimit të gjykimit për këtë shkak, si dhe në çdo moment kur ka informacione 
për vendndodhjen e të pandehurit, gjykata rifi llon gjykimin, duke urdhëruar përsëritjen e njoft imit. 
Kur edhe pas kërkimeve të kryera rishtazi i pandehuri nuk gjendet, gjykata deklaron mungesën. 
Në këtë rast gjykimi zhvillohet në praninë e mbrojtësit. 
2. Kur provohet se i pandehuri i fshihet drejtësisë, gjykata deklaron mungesën. Në këtë rast gjykimi 
zhvillohet në praninë e mbrojtësit.
3. Gjykata deklaron mungesës edhe kur provohet se i pandehuri ndodhet jashtë vendit dhe 
ekstradimi i tĳ  nuk është i mundur.
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Në përputhje me këtë parashikim në nenin 42, pika “ç” i ligjit nr.10193, datë 03.12.2009 
“Për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet Penale”, lejohet 
depozitimi i kërkesës për rishikim për efekte të ekstradimit. 
Një problematikë tjetër ka lindur në vendimet e marra kundër Shqipërisë, kur 
GJEDNJ-ja ka kostatuar se ka pasur shkelje të nenit 6, kur personi është gjykuar 
në mungese dhe nuk i është dhënë mundësia e rigjykimit apo riceljes së procesit 
gjyqësor. Pyetja që shtrohet këtu është a do të shërbejnë këto vendime si shkaqe 
ligjore për të rishikuar vendimet gjyqësore të marra nga autoritetet gjyqësore?
Pa diskutim po, pasi nevojat e drejtësisë kërkojnë që shkeljet e vërtetuara nga 
GJEDNJ-ja të riparohen dhe që asnjë vendim të mos veprojë në kundërshtim me 
rendin kushtetues dhe se e vetmja mënyrë për t’i siguruar aplikantit restituio in 
integrum është rihapja e procesit gjyqësor. Vendimi i GJEDNJ-së përbën një provë 
apo një fakt të ri edhe në ato raste kur konstatohet se personit të gjykuar in absentia i 
është mohuar e drejta për të ricelur procesin gjyqësor, pasi aplikanti/kërkuesi duhet 
të vihet sa më shumë të jetë e mundur në pozitën që ai do të kishte qenë nëse kërkesat 
e nenit 6 të Konventës do të ishin marrë në konsideratë.
Por të dyja këto raste të zgjidhura nga juridiksioni i gjykates Kushtetuese dhe asja 
të Lartë duhet të gjenin një rregullim ligjor në K.Pr.Penale, në këto kushte lindte 
detyrimi ligjor që të plotëoshej ky vakum ligjor nga pushteti ligjëvnës.

5. Gjykimi në mungesë ne project-draft in e ndryshimeve të Kodit të 
Procedurës Penale 2017

Problematikat e deritanishme duhet të adresoheshin edhe në ndryshimet ligjore të 
K.Pr.Penale. Kështu ka ndryshuar neni 351 që parashikon gjykimin në mungesë�. 
Ky nen parashikon së pari rëndësinë jo vetëm të marrjes dĳ eni efektivisht për 
procedimin penal të zhvilluar ndaj personit, por edhe të shfaqjes së plotë të vullnetit 
të tĳ  të pavesuar për të mos marrë pjesë në gjykim, duke hequr dorë nga kjo e drejtë 
kushtetuese. Në këtë rast gjykimi zhvillohet në prezëncë të mbrojtësit.
Risĳ a parashikohet në nenin 352 të ndryshuar të Kodit të Procedurës Penale�. Këto 
ndryshime të Kodit të Procedurës Penale, sjellin më shumë garanci për të pandehurin i 
cili nuk gjendet. Së pari gjykata vendos pezullimin dhe urdhëron gjetjen dhe njoft imin 
e të pandehurit.Vetëm kur pas kërkimeve ai nuk gjendet, atëherë deklarohet vendimi 
i mungesës. Deklarimi i mungesës bëhet edhe kur personi i fshihet drejtësisë edhe 
kur provohet se i pandehuri ndodhet jashtë vendit dhe ekstradimi i tĳ  nuk është i 
mundur.Në këtë rast caktohet një mbrojtës kryesisht.
Po cfarë parashikojnë ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale të vitit 2017, në lidhje me 
mjetet efi kase për të ricelur shqyrtimin gjyësor të personave që janë gjykuar në mungesë? 
Le ta shikojmë në vĳ imësi kërkesën për rivendosje në afat dhe kërkesa për rishikim.

6. Kërkesa për rivendosje në afat dhe kërkesa për rishikim ne project-draft in e 
ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale, 2017

Ashtu sic e thamë Kodi i Procedurës Penale vë në dispozicion 2 mjete ligjore për 
riceljen e shqyrtimit gjyqësor për personat të gjykyar in absentia:
1- kërkesën për rivendojse në afat dhe 
2- kërkesën për rishikim.
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Kërkesa për rivendosje në afat nuk ka ndryshuar në thelbin e saj. Kështu që lind 
detyra për gjykatat shqiptare që ta zbatojnë këtë institut ashtu sic është parashikuar 
në kod dhe me plotësimet e VUKBGJL me nr. 1 të vitit 2014.
Ndërkohë kërkesa për rishikim ka ndryshuar duke plotësuar pikërisht ato 2 
mangesitë e hasura në praktikën e gjykatavë tona
Kështu në neni 450 bëhen shtesat e mëposhtme: d) kur shkaku për rishikimin e 
vendimit të formës së prerë buron nga një vendim i Gjykatës Evropiane Për të Drejtat 
e Njeriut që e bën të domosdoshme rigjykimin e cështjes. Kërkesa për rishikim mund 
të paraqitet brenda 6 muajve nga dhënia e vendimit të Gjykatës Evropiane Për të 
Drejtat e Njeriut;
 dh) kur ekstradimi i të dënuarit të gjykuar në mungesë jepet me kushtin e shprehur 
të rigjykimit të cështjes. Kërkesa për rishikim mund të paraqitet brenda tridhjetë 
diteve nga data kur personi është ekstraduar". 
Këto 2 plotësime ligjore ishin domosdoshmëri nisur nga praktika e deritashme e 
gjykatave shqiptare.

Konkluzione dhe Rekomandime

Gjykimi në mungesë nuk është parashikuar shprehimisht në nenin 6/3 të KEDNJ-së, 
por GJEDNJ-ja ka thënë se fryma e nenit 6/3 nuk e ndalon gjykimin në mungesë.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon se cdo kush ka të drejtë të dëgjohet 
me përjashtim të atĳ  që i fshihet drejtësisë. Kodi i Prcedurës Penale, prashikon rastet 
e zhvillimit të gjykimit në mungesë dhe njëkohësiht parashikon 2 mjete proceduriale 
për të garantuar rigjykimin dhe rihapjen e procesit gjyqësor:
- rivendojsne në afat të së drejtës ankimit për personat që janë gjykuar në mungesë 

dhe
- kërkesa për rishikim të një vendimi të formës së prerë.
- Praktika e GJEDNJ-së në shumë vendime të saj por edhe në vendimin 
pilot Sejdovic kunder Italise e ka thene qartazi se cdo personi duhet ti garantohet:  
a- E drejta për të marrë pjesë në gjykim dhe për të pasur një gjykim të ri.
Edhe pse qëndrimi i GJEDNJ-së ka qënë i qartë dhe garantues për personat, ndaj 
të cilëve është zhvilluar gjykimi në mungesë duke ju krĳ uar atyre mundësinë e 
rigjykimit, praktika e gjykatave tona deri në vitin 2014 nuk ka qenë garantuese dhe 
në kundërshtim me juridiksionin e kësaj gjykate. Por edhe parashikimet ligjore nuk 
ishin mjaft ueshëm garantuese.
Rivendosja në afat si mjet efektiv për t’u rigjukuar dhe dëgjuar, ishte kufi zuar në 
praktikë nëpërmjet VUKBGJL me nr. 1, 2011, në të cilin përcaktohet se kur çështja 
është shqyrtuar në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë, në mungesë të të pandehurit, ky i 
fundit ose mbrojtësi i tĳ  nuk mund të kërkojë rivendosjen në afat të të drejtës për të ushtruar 
rekurs ndaj të njëjtit vendim për të cilin Kolegji është shprehur njëherë, me pretendimin se 
i pandehuri nuk është vënë në dĳ eni të vendimit. I njëjti qëndrim mbahet edhe në rastin e 
kërkesës për rivendosje në afat të të drejtës për të bërë apel pasi çështja është shqyrtuar në 
gjykatën e apelit”.
Ndërkohë në çështjet penale me disa të pandehur gjykata nuk duhet të pranojë kërkesën për 
rivendosje në afat të së drejtës së ankimit të paraqitur nga i pandehuri, i cili nuk ka ushtruar 
ankim, kur konstatohet se çështja është gjykuar mbi bazën e ankimit të një bashkë të pandehuri.
Ky qëndrim i KBGJL ishte në kundërshtim me qëndrimin e GJEDNJ-së e cila i detyronte shtetet 
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palë të gjenin mjete efi kase në të drejtën e brëndshme për të rihapur procesin ndaj personave 
që janë gjykuar në mungesë. Kështu u kufi zua e drejta për rigjykim.Ky vendim kishte dalë 
para se GJEDNJ-ja të shprehej në çështjen “Shkalla kundër Shqipërisë”, Gjykata vëren 
se procedurat e ankuesit dhe dënimi ishin kryer in absentia, për rrjedhojë, ka pasur 
shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. 
Gjykata përsërit se është detyrë e Qeverisë, të bindë Gjykatën se mjeti ligjor ishte 
efektiv si në teori, ashtu edhe në praktikë në kohën përkatëse.
Gjykata rithekson konkluzionet e saj në lidhje me mungesën e mjeteve ligjore 
efektive në dispozicion të ankuesit, si dhe mungesën e përfi timit në përdorimin e 
këtyre mjeteve ligjore.
Prandaj ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës në çështjen në fj alë për shkak të 
padrejtësisë së procedurave dhe të dënimit të ankuesit in absentia.
Vendimi Shkalla kundër Shqipërisë tregoi që VUKBGJL me nr.1, 2011 ishte i gabuar, 
prandaj duhej të modifi kohej dhe ky modifi kim ndodhi me VUKBGJ me nr. 1 të vitit 
2014.
Sa më sipër, Kolegjet e Bashkuara arrĳ në në përfundimin unifi kues se:
Në çdo rast, i dënuari në mungesë ka të drejtë të kërkojë rivendosje në afat për të 
ushtruar ankim në apel ose rekurs në Gjykatën e Lartë, përveç rasteve kur ka prova 
të mjaft ueshme se:
(i) kishte dĳ eni për gjykimin e zhvilluar kundër tĳ ; 
(ii) në mënyrë direkte ose të tërthortë, ka autorizuar familjarët për t’u ankimuar në 
apel; ose 
(iii) ka hequr dorë në mënyrë eksplicite nga e drejta e tĳ  për të qenë i pranishëm në 
gjykimin kundër tĳ , duke u fshehur nga drejtësia.
Një mjet tjetër në Kodin e Procedurës Penale është edhe kërkesa për rishikim. Ky mjet 
për nga natyra, ishte një mjet procedurial i kufi zuar për të realizuar rishqyrtimin e 
cështjes, kur personi ishte gjykuar në mungesë dhe ai ekstradohej në Shqipëri me 
kushtin e shprehur që do ti jepej mundësia për rigjykim. Problematika lindte edhe 
kur GJEDNJ-ja kishte kostatuar shkelje te së drejtës për një process të rregullt ligjor 
sipas nenit 6 të KEDNj-së dhe në të drejtën e brendshme nuk parashikohej mundësia 
për rigjykim.
Por me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale, u shtuan edhe 2 parashikimet 
ligjore në lidhje me kërkesën për rishikim në përputhje me juridiksionin e GJEDNJ-
së dhe juridiksionin Kushtetues:
d) kur shkaku për rishikimin e vendimit të formës së prerë buron nga një vendim 
i Gjykatës Evropiane Për të Drejtat e Njeriut që e bën të domosdoshme rigjykimin 
e cështjes. Kërkesa për rishikim mund të paraqitet brenda 6 muajve nga dhënia e 
vendimit të Gjykatës Evropiane Për të Drejtat e Njeriut;
 dh) kur ekstradimi i të dënuarit të gjykuar në mungesë jepet me kushtin e shprehur 
të rigjykimit të cështjes.
Këto ndryshime ishin të domosdoshme dhe le të shpresojmë se juridiksioni i 
GJEDNJ-së, VUKBGJL me nr. 1, 2014 dhe ndryshimet ligjore në lidhje me kërkesën 
për rishikim, të cilat krĳ ojnë premisa pozitive, do të shërbejnë si garantues për ri 
hapjen e procesit gjyqësor të personave të cilët janë gjykuar in absentia.
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Biodiversiteti i Parkut Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë’’

Msc. Erjona Selko

Msc. Rodeta Pllumi

Abstrakt

Parku kombëtar “Shebenik-Jabllnicë” shtrihet në lindje të Republikës së Shqipërisë, në 
Qarkun e Elbasanit dhe në rrethin e Librazhdit. Kjo zonë paraqitet si një territor mjaft  i gjërë 
me një biodiversitet të lartë ku dominojnë pyjet plotësisht të virgjër të ahut (Fagus sylvatica). 
Shkalla e lartë e biodiversitetit llojor e habitator, vlerat unikale si sipërfaqe e virgjër  e vënë 
këtë territor në një pozicion superior si rajon me vlera specifi ke mbrojtëse. 
Nëpërmjet këtĳ  studimi do të evidentojmë zonat kryesore fl oristike të këtĳ  parku, të 
përfaqësuara nga zona e Qarrishtës dhe ajo e Stëblevës, të cilat janë: 
Zona e pyjeve dhe shkorretave mesdhetare 
Zona e dushkajave
Zona e  ahishteve 
Zona e kullotave alpine
Materiali gjithashtu do të na njohë me rëndësinë që paraqet ky Park Kombëtar si një bërthamë 
dhe biokorridor i rëndësishëm, me pasuritë llojore të fl orës dhe faunës, habitatet e tyre, 
gjëndja në të cilën ndodhen dhe kategorizimi sipas Konventave përkatëse duke i dhënë vlera 
dhe rëndësi rajonale/ballkanike.
Karakteristike për Parkun, si dhe të zonave të markuara (Qarrishtë, Stëblevë) janë habitate 
të kufi zuara, por që rritin mjaft  vlerën e këtĳ  territori, psh: habitate të Betula verrucosa, Pinus 
leucodermis, Pinus peuce e Pinus sylvestris, ligatinat e gropat karstike me bimësi karakteristike. 
Në këtë zonë dalojmë një biodiversitet të lartë fl oristik dhe faunistik si dhe praninë e llojet 
e veçanta si: Lilium albanicum, Hypericum haplophylloides, Pinguicula hirtifl ora dhe lloji më i 
rrezikuar Lynx lynx.
Mënyra se si menaxhohet ky biodiversitet është e rëndësishme. Aktualisht Parku menaxhohet 
sipas planit të menaxhimit dhjetë vjeçar të përgatitur nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë 
.
Ky plan ofron një informacion përmbledhës në lidhje me vendndodhjen dhe kontekstin 
e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë (PKSHJ-së), kuadrin ekzistues rregullator dhe 
institucional si edhe një vështrim të përgjithshëm të sistemit që do të menaxhohet.
Në bazë të studimit është konstatuar se pjesa se format biologjike më të përhapura janë ato 
Hemikriptofi te, Terofi te dhe Phanerofi te. Dominojnë llojet me element fl oristik Eurimedhetar, 
Paleotemperuar dhe Cirkumboreale. Familjet më të përhapura janë Asteraceae, Poaceae, 
Fabaceae dhe Lamiaceae. Dallohet gjithashtu për një numër të konsiderueshëm të llojeve 
mjekësore.

Fjalët kyçe: biodiversitet, zonë e mbrojtur, Qarrishtë, Stëblevë, lloje të rrezikuara.

Hyrje

Biodiversiteti përbën një nga elementet më të rëndësishme të mjedisit natyror, i cili 
luan një rol përcaktues në vendosjen dhe ruajtjen e ekuilibrit të natyrës, por është 
edhe një pasuri e madhe kombëtare, pa të cilën nuk mund të kuptohet zhvillimi i 
ekonomisë. 
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Bimësia, dhe sidomos pyjet, përbëjnë mjedise me vlera të mëdha ekonomike, 
turistike, estetike dhe kurative.
Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë” është një zonë e mbrojtur e cila ofron një 
shumëllojshmëri të habitateve, të llojeve ekzistuese dhe peisazhe të mrekullueshme.
Problemet mjedisore gjithashtu janë të shumta në Parkun Kombëtar “Shebenik-
Jabllanicë”. Ai ka diversitet të lartë biologjik si të fl orës ashtu edhe të faunës, por deri 
tani nuk ka studime të hollësishme veçse disa specie janë në rrezik. Si të tilla mund të 
përmendim: mështeknen, tisin arrnenin, frashërin, mëllezen, kullumbrinë, qershinë 
e egër, shtogun, boronicën dhe shumë bimë mjekësore si xhirrokulli, sanzin, krezën, 
lulebasanin, blirin, vidhin e malit, çajin e malit etj. 
Fauna ka pësuar dëmtime të mëdha, pothuajse janë në zhdukje rrëqebulli, dhia e 
egër, kaprolli, gjeli i egër, macja e egër, lundërza, shqiponjat, troft a e malit.
Për këtë arsye mbrojtja e fl orës dhe faunës nga shfrytëzimi pa kriter, nga zhdukja 
dhe degradimi, ka qenë dhe është objekti i një kujdesi të madh nga shteti, nga 
organet e institucionet ekonomike, administrative e shkencore. Një ndër masat më të 
rëndësishme për mbrojtjen e pyjeve nga degradimi, erozioni dhe ripërtëritjen e fl orës 
është edhe pyllëzimi, kryesisht me halorë.
Për këto arsye të dhënat e studimit përbëjnë një ndihmesë për njohjen e fl orës dhe 
bimësisë në gjendjen aktuale, njohjen e shoqërimeve bimore dhe mbi këtë bazë arrihet 
në përfundime dhe rekomandime për trajtimin e drejtë dhe shkencor të mjedisit në 
këtë zonë (Naqellari, 2000, 3).

Objekti dhe qëllimi i punimit

Objekti i këtĳ  studimi është fl ora dhe bimësia e Parkut Kombëtar “Shebenik-
Jabllanicë” të përfaqësuar nga zonat Qarrishtë dhe Stëblevë.  Dallojmë këtë katëzim 
të bimësisë: 
1. Zona e pyjeve dhe shkorretave mesdhetare 2. Zona e dushkajave 3. Zona e  
ahishteve  4. Zona e kullotave alpine
Qëllimi i studimit
Qëllimet konkrete të studimit janë:
 Identifi kimi i fl orës së përgjithshme dhe hartimi i një liste fl oristike.
 Vlerësimi mjedisor për gjëndjen e pasurive llojore në Park-un Kombëtar.
 Krahasimi i spektrave të ndryshëm (sistematik, biologjik, fl oristik) të llojeve 

bimore për zonat studimore.
 Ndërgjegjësimi i banorëve dhe më gjërë për rëndësinë e paçmuar të fl orës 

sonë, pasurive natyrore në përgjithësi dhe të parkut në veçanti.
Materiali dhe metodat
Metoda e studimeve fl oristike  
Për studimin e mbulesës bimore dhe të fl orës , përdoren disa metoda apo mënyra  
të cilat pa dyshim kanë edhe veçoritë e tyre . Në kushtet tona 2 janë më  të njohurat: 
Metoda fi zionomike dhe ajo fl oristke. (Buzo, 2000, 7).
Metoda fi zionomike që quhet edhe strukturore bazohet në ndërtimin e jashtën 
morfologjik të mbulesës bimore , në format jetësore ose në katëzimin e saj . Sipas 
kësaj metode bimët grupohen në disa grupe që bazohen në largësinë e sythave të 
rritjes nga sipërfaqja e tokës. Këto grupe janë; Ph – Fanerofi te, Ch- Kamefi te, H – 
Hemikriptofi te, K- Kriptofi te, T – Terofi te
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Metodika e punës 
Studimi realizohet duke punuar sipas një metodike të ndarë në tri faza: 
1) Faza përgatitore (puna përgatitore).
2)Faza e punës në terren (grumbullimi i të dhënave në natyrë).
3)Faza e punës në laborator ( përpunimi  i të dhënave në laborator ose kabinet ) 
(Xhulaj, 2005, 13)
1. Faza përgatitore (puna përgatitore)
- Në këtë fazë realizohet njohja me literaturën përkatëse lidhur me natyrën e 

studimit .
- Të dhënat për  punimet e deritanishme  në këtë fushë, sidomos për zonën e 

Qarrishtës dhe Stëblevës, të dhëna nga Ndërmarja pyjore, komuniteti i zonës etj
- Të dhënat për karakteristikat e përgjithshme të zonës si kushtet fi ziko – 

gjeografi ke, kushtet tokësore dhe klimatike .
- Grumbullimi i bazës materiale (harta), përgatitja e skedave të rilevimeve dhe 

plani i kryerjes së ekspeditave në terren .
2. Faza e punës në terren (grumbullimi i të dhënave në natyrë).
Kryerja e rilevimeve në terren sipas metodës së marshutit , duke kryer dalje në natyrë 

në periudha të ndryshme stinore (pranverë, verë dhe vjeshtë ). Kjo realizohet me 
qëllim që të kapen fenofaza sa më të shumta dhe sa më shumë lloje bimore . 

Sipërfaqet provë  për çdo parcelë përzgjidhen duke patur parasysh që të rilevojmë 
aspekte të ndryshme të bimësisë në pikat e marra në shqyrtim; me përmasa 1m2, 
25m2 deri në 100m2, sipas metodikve përkatëse .
Për çdo parcelë rilevimi bëhen parashikime sa më të plota të mjedisit si edhe të dhëna 
të tjera të ndryshme .
Skeda e rilevimit plotësohet me këto të dhëna: data e rilevimit, vendi i kryerjes, 
lartësia, kundrejtimi, sipërfaqja e rilevuar, lloji i shkëmbit dhe toka, emri shkencor 
dhe shqip i llojeve bimore, elementi gjeografi k dhe forma jetësore për secilin lloj, 
treguesit sasi – mbulesë, kati bimor, fenofaza etj .,sipas metodikave përkatëse .
3. Faza e punës në laborator ( përpunimi  i të dhënave në laborator ose kabinet)
Materiali bimor (herbari) grumbullohet, përpunohet dhe etiketohet sipas shënimeve 
që u korespondojnë rilevimeve të bëra në terren dhe ruhet në Seksionin e Botanikës.

Rezultatet e punës

1. Habitatet kryesore të zonës
Zona pyjore e Qarrishtës në rrethin  e Librazhdit dallohet për një pasuri të madhe 
fl oristike dhe vlera të larta të biodiversitetit biologjik. Kjo jo vetëm për përfshirjen 
e kësaj zone në të dyja zonat vertikale të bimësisë (zona e dushkajave dhe zona e 
ahishteve), por edhe për tipin e formacioneve shkëmbore që janë ultrabazikë dhe 
shkëmborë, si dhe praninë e tipeve nga më të ndryshmet të habitateve.
Bimësia barishtore
Bimësia barishtore është mjaft  e pasur në lloje. Në pyjet me ah, nëpër vende të 
zhveshura rriten lloje të tjera si: Brachypodium sylvaticum, Potentilla erecta, Orthila 
secunda, Primula veris, Asperula odorata, Euphorbia amygdaloides, Merculiaris perennis, 
Asperula taurina, Dryopteris fi lix-mas, Sanguisorba offi  cinalis, etj,.
Në pyjet me arnen të bardhë (Pinus peuce) takohet specia endemike Festucopsis 
serpentine, Tanacetum macrophyllum, Geum coccineum, Saxifraga paniculata, Polystichum 
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aculeatum, Alysum bertoloni etj,.
Në livadhet subalpine takohen specie: Poa ursine, Trifolium pratense, Gentianela 
crispate, Plantago subulata, Colchicum automnale, Plantago media, Thymus serpillum, 
Primula veris, silene vulgaris, Veratrum album etj,.
Mjaft  e larmishme është bimësia barishtore në pyjet e përziera te dushkut. Kjo bimësi 
përbëhet nga egjera shumëluleshe (Lolium perene), telishi (Dactlys glomerata), fl okëzi 
(Poa bulbosa), vjollca (Viola odorata), etj. 
Zona e dushkut dhe shkorretave mesdhetare
Zona shtrihet ne lartesine  300-800 m mbi nivelin e detit dhe paraqitet e degraduar. 
Kjo zonë takohet në fundet e shpateve malore ,si  Raduc, Letëm, Zgosht, Gizavesh, 
Dragostunjë, Hotolisht etj. Në këtë zonë takohen pyje të përzier dushqesh si: 
qarri (Quercus cerris), shparthi (Quercus frainett o -Ten), bunga (Quercus pubesiens) 
mëlleza ( Ostrya carpinifolia Scop.), shkoza (Carpinus orientalis-Mill), krëkeza (Acer 
monspessulanum), panja gjethe gjerë (Acer obtusatum), frashëri i bardhë (Fraxinus 
ornus), vodhvicja (Sorbus aria), vodhëza (Sorbus akuiparia), lajthia (Coryllus avellana), 
ndersa si element i nënpyllit por edhe si formacion i makies deri ne lartesinë 750 
m takohet bushi (Buxus  sempervirens–L ), që është njëkohësisht  elementi zonës 
mesdhetare. Bimësia shkurrore është mjaft  e pasur ku nga llojet me Sasi-Mbulesë më 
të mësdha janë: Rubus idaeus, Juniperus nana, Vacinium mytillus, Daphne oleoides, Erica 
arborea, Sorbus torminalis, Sorbus aucuparia, Genista radiate etj,.
Zona e ahut
Kjo zone shtrihet mbi zonën e dushkut, rreth 800 m, dhe takohet deri në lartesinë 
1900 m mbi nivelin e detit.
Si pasojë e kushteve klimatike–tokësore të favorshme në zonë, pyjet e ahut mbulojnë 
pjesën dërrmuese të pyjeve. Lloji dominues në këtë zonë është ahu (Fagus silvatica) 
i cili formon më tepër pyje të pastra ahu (Fagetum silvaticae) dhe më pak pyje të 
përzier. Ky pyll përbehet nga drurë me trungje të trasha e të gjata si kolona, por dhe 
nga drurë  me moshë të  re e të dendur (në lartësi  mbi 1400m).
Përveç ahut në zonën e ahut takohen bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit(Acer 
pseudoplatanis ), plepi i egër (Populus  tremula), pisha e zezë (Pinus nigra –L), arrneni 
(Pinus peuce), mështekna (Betula  pendula – Roth), shelgu i egër (Salix caprea ), vodha 
Sorbus umbrelata ), butina (Viburnum lantana ), arrsi (Rhamnus fallax ), tisi (Taxus bacata), 
ajdesi (Laburnum alpinum–Brecht) etj.
Zona e kullotave alpine.
Kjo zonë shtrihet mbi zonën e ahut deri  në lartësinë 2244 m mbi nivelin e detit. 
Karakteristike e kësaj zone është mungesa e pyllit.Ajo përbëhet kryesiht nga bimë 
barishtore dhe pak shkurrëza, siç janë dëllinja alpine (Juniperus nana), driada 
tetëpetalëshe (Driada octopetala), tureza (Globularia bellidifolia) etj. 
Llojet kryesore janë ato barishtore të familjes Graminaceaea (Gramore) si fl okëzi (Poa 
alpina e P.ursina), fl eumi i alpeve (Phleum alipe), pirëgjaksja (Sesleria nitida), bishtpelëza 
(Fastuca varia e F.sulcata), pendëkaposhi (Stipa pennata), koeleria ( Koeleria splendus), 
antoksanta (Anthoxanthum odotratum), F .Cruciferae (Kryqore) arabesi (Arabis alpina), 
F. Ericaceae (Shqopore ), si rrusharusha (Arctostaphyllos alpinus ), sanza (Gentiana 
lutea), salepi (Orchis  sp.), çaji  malit ( Sideritis  raeseri), rrush gurësh (Sedum serpentini 
) etj. 
2.  Spektrat fl oristik dhe sisitematik të bimësisë së zonave
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Përfundime

Nga të dhënat dhe studimi rezulton se Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë” 
përfaqëson një zonë mjaft  të pasur nga ana e biodiversitetit; me lloje subendemike, 
ballkanike, të rralla, të rrezikuara dhe specie Corine, bimë mjekësore dhe aromatike, 
bimë rregjëse, bimë mjaltëse etj,.
Gjatë studimit vumë re këto zona të diferencuara të bimësisë: 
1. Zona e pyjeve dhe shkorretave mesdhetare,
2. Zona e dushkajave,
3. Zona e ahishteve. 
Zona është e pasur në habitate e tipe bimësie si dhe me peisazhe natyrore të 
larmishme, pra është e nevojshme që kjo zonë të mbrohet dhe të ruhet.
Në bazë të studimit:

- Format biologjike më të përhapura janë ato Hemikriptofi te, Terofi te dhe 
Phanerofi te.

- 
- Dominojnë llojet me element fl oristik Eurimedhetar, Paleotemperuar dhe 

Cirkumboreale.
- 
- Familjet më të përhapura janë Asteraceae, Poaceae, Fabaceae dhe Lamiaceae.
- 
- Dallohet gjithashtu për një numër të konsiderueshëm të llojeve mjekësore.
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Abstract

The purpose of this paper is to assemble and asses the reasons against the use of television 
for young children as provided by Allen Kanner in the article “No TV for us”.  A brief 
synopsis of the article is given, summarizing the key damaging eff ects of the practice of 
television viewing.  Further, developmental hindrances of television on infants, such as motor 
development, cognitive development, language learning and family intimacy are discussed. 
The discussion is extended to considerations of the eff ects of television viewing on infants 
and well beyond the nominal age group, including violent behavior and Att ention-Defi cit/
Hyperactivity Disorder.

Keywords: hindrances, post-infancy, ADHD.

Introduction

The September edition of Today’s Parent featured Allen Kanner’s negative outlook 
of the eff ects of television on infants and children as one of two altering viewpoints. 
A child and family psychologist and the co-founder of the Campaign for a Commer-
cial-Free Childhood, he paints an objective and factual stance of the potential prob-
lems arising from daily television watching in infants and children. He enforces his 
claims not only based on personal experience, but from an amalgamated impression 
of the research conducted over the last 60 years. He lists problems ranging from psy-
chosomatic symptoms and poor cognitive functioning to reduced intimacy in fami-
lies and violent behavior. He also discredits the sole positive belief of parents of the 
potential educational benefi ts of television. Due to the current trend of increase of 
the use of the medium in children, he urges parents to reduce or eliminate television 
viewing time in families.  It is the intention of this paper to expand on the claims of 
Mr. Kanner and cite proper referential research enforcing the article’s negative eff ects 
of television use in infants and toddlers. The American Pediatrics Association (1999) 
recommends that children under 24 months should not be exposed to any digital 
screen. Their guidance is mainly aimed towards the lack of interaction between the 
infant and the mother but below we shall explore far more infl uential reasons why 
their recommendation should be taken note of and followed.

Developmental hindrances
Motor Development
Time spent watching television replaces the time children dedicate to playing or in-
teracting with parents.  These activities are a necessity for infants to learn proper mo-
tor functioning. Infants employ a combination of social and perceptual information 
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when making decisions involving actions (Tamis-LeMonda, Adolph, Lobo, Karasik, 
Ishak & Dimitropoulou, 2008). Even though infants can gain a certain amount of 
emotional knowledge from video (Mumme & Fernald, 2008) the lack of use of the 
motion parallax and binocular disparity normally applied to three dimensional ob-
jects thwarts the information received and hampers hand to eye coordination and 
perception of depth.  Pierroutsakos and Troseth (2003) discovered that between the 
ages of 9 and 19 months infants learn to comprehend that images are both objects 
and representations of other objects. The resulting reaction was that two year olds 
demonstrated a replacement of manual behaviour with pointing and vocalizing to-
wards objects displayed on video. At a later age this lack of physical activity can 
translate into childhood obesity. Caroli, Argentieri, Cardone, and Masi’s (2004) re-
views of several studies surmise that a combination of rise of television viewing 
with children targeted programs and unhealthy food marketing have produced a 
signifi cantly positive correlation between time spent watching television and obesity 
in children across ages. 

Cognitive Development and Language Learning
One of the greatest developmental challenges that infants face is the use of language. 
Proper communicative knowledge can be achieved only through good cognitive de-
velopment, that provides an understanding of the world and the symbolisms used 
to describe it. Mr. Kanner’s article simply brushes this topic which can be considered 
one of the most disturbing eff ects television could have on infants. Anderson and 
Pempek (2005) draw a distinction between foreground television, which is programs 
aimed at that specifi c age group and background television, which is unspecifi ed 
television programs left  on as part of the environment where a child is pursuing 
other activities.  Due to the nature of the modern home, the latt er of the two has far 
greater infl uence because it is hard to monitor and extends for longer periods of 
time.  Wachs (1986) found that background noise is associated by poorer cognitive 
development and that television was an important contributor of background noise. 
Foreground television on the other hand has had mixed results(greater expressive-
ness but poorer grammar) if targeted programs are administered for ages two and 
older, while at a younger age it was found only to hinder language learning (Line-
barger & Walker, 2005). 

Poor Educational Tool
One of the most pertinent claims that parents have and media companies employ is 
the educational value of television. Mr. Kanner negates this claim by contrasting the 
far greater educative value of interactions with adults and toy play. At an older age, 
television draws time away from studying and reading, while at infancy it can hin-
der the way toddlers perceive the real world and signifi cantly encumber emotional 
learning as well as language learning. Diener, Pierroutsakos, Troseth, and Roberts 
(2008) conducted a study on the way that 9-10 month old infants perceived events on 
video versus equal events in reality. They found that children of this age are able to 
understand objects and events occurring in video. However, they were more att en-
tive at, reached more to and showed greater interest in the live displays. It is inferred 
that infants bias towards real objects and events because they can understand them 
easier and are not doubtful of the reality of the scene displayed.  In studies requir-
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ing infants to respond to real and virtual stimuli, it was found that learning from a 
televised model was limited in comparison to learning from a live model (Mumme 
& Fernald, 2003). This can be explained because it is easier for infants to comprehend 
three dimensional situations than fl at representation of objects. A similar level of 
learning from video can only be achieved through multiple repetitions of the same 
scene. 

A Replacement of Family Intimacy
While the negative eff ects of television on social behaviour have become widely 
known to parents through signifi cant psychological publications, the role of televi-
sion in a family extends further to aff ecting the way the family interacts and func-
tions as a system. It is in the introductory paragraph of the article that the author 
demonstrates the eff ects of television on family intimacy by citing the wonder of 
a young child as to his evening activities in the absence of television. Christopher, 
Fabes, and Wilson (1989) conducted a study that eff ectively demonstrated that the 
reduction of children’s television viewing increased family cohesion, expression and 
interest in physical and intellectual activities. Yet, the role of television extends be-
yond a simple replacement of family activities, becoming an integral part of the way 
family functions.  Goodman (1983) adopted the research of the role of television on 
the entire family as a unit of analysis. The study addressed the possible functions 
of television as a control mechanism of the environment and the family members. 
Television may also be used as a tool for rewarding or punishing the children. Along 
with these observations, the discussion places a strong focus on the implications of 
such a powerful and constant medium on the way family interacts, even so far as 
determining “the way the family sits around the dinner table”, otherwise considered 
a “focal point of family functioning” (Goodman, 1983, p. 421).

Post-infancy tendencies
Associations with Violent Behaviour
Regardless of healthy family functioning, young children can be subjected to images 
of violent behaviour in their own home. Numerous researchers have found nega-
tive implications of violent television exposure (Erwin & Morton, 2008; Josephson, 
1987). The eff ects of violent television can be dangerous particularly at a younger 
age, where children learn from copying or mimicking others and when they lack the 
powers of discriminating between fantasy and reality or understanding the subtle 
motives behind actions. A study conducted by Huesmann, Moise-Titus, Podolsky, 
and Eron (2003) established that early childhood exposure to violent television af-
fected both males and females well into their early adulthood. Even when account-
ing for socioeconomic status and parenting factors, high levels of television violence 
exposure translate into greater aggressive behaviors for the subjects up to the follow-
ing two decades of their lives.
Although recently there has been growing dispute of the link between violent me-
dia and violent behaviour (Savage, 2008) the overwhelming amount of supporting 
research leaves us unsure of a conclusive answer. The use of television and the po-
tential exposure to violent media is an uncertain danger that must be cautiously 
avoided until defi nitive research is performed. 
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Att ention-Defi cit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
ADHD is the biggest behavioural problem aff ecting children today. While the ma-
jority of researchers focus on the hereditary causes of the disorder, early television 
exposure may aff ect the later appearance of ADHD. In the early stages of life, the 
brain exhibits an immense level of plasticity, exposing its formation to the situational 
conditions of the child. A study conducted by Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe, 
McCarty (2004) of around 1300 children of age one and three found that 10% of 
children exhibited symptoms of ADHD at age seven. Greater hours of television 
viewing during infancy were positively related to the appearance of behavioural 
symptoms. While the research does not signify a causal relationship between the 
two, this factor was minimized by conducting surveys far earlier than the time when 
ADHD symptoms manifest.  The study enforces and extends the American Academy 
of Pediatrics suggestion that children under 24 months should not be exposed to any 
kind of television viewing.

Results 

The summative mass of research concerning television use during infancy or tod-
dlerhood paints negative implications to a child’s developmental phases and well 
through in their later life. Allen Kanner’s article is a concise factual front aimed at 
helping parents come to a decision about television use. While he touches on many 
other negative aspects pertaining to older children such as the narrow view of life 
portrayed on television, and the relation between television and obesity, low self-es-
teem, drug use and depression, it was the purpose of this paper to focus on subjects 
that aff ect the very core of the developmental phases of an infant child.  Faced with 
an increase in viewing time by very young children, and the immersion of the digi-
tal world into our very own living rooms, the hope is to induce parents to be bett er 
informed of the side eff ects of such excessive TV exposure.
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1. Gjuha shqipe dhe kurrikula me kompetenca

Reformimi i kurrikulës së arsimit sipas qasjes me bazë kompetencat nënkupton një 
konceptim të ri në përmbajtje dhe strukturë të teksteve shkollore dhe një ristrukturim 
didaktik në mësimdhënie sipas së njëjtës qasje, ku si qëllim kryesor është përfi timi 
nga ana e nxënësve e kompetencave kyçe dhe kompetencave të fushës. 
Duke u nisur nga fakti se arritjet e nxënësve në lëndët gjuhësore, të cilat i përkasin 
fushës “Gjuhët dhe komunikimi”, janë përcaktuese për ecurinë e të gjitha kurrikulave 
shkollore dhe luajnë një rol mjaft  të rëndësishëm në formimin e nxënësit, i mëshon më 
tepër faktit se përvetësimi i këtyre lëndëve është një nga detyrat parësore të arsimit. 
Fusha “Gjuhët dhe komunikimi”, synon zhvillimin gjuhësor e letrar që është boshti 
themelor për rritjen intelektuale, shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve.1 
Kur fl asim për kurrikul kemi parasysh një harmonizim dinamik i kurrikulës së 
planifi kuar që shtjellohet në dokumentet e shkruara zyrtare, kurrikulës së zbatuar 
(asaj që zhvillohet e zbatohet realisht në praktikën e shkollës) dhe kurrikulës së 
përvetësuar.
Krahas faktorëve të tjerë një rëndësi të madhe në zbatimin e qasjes së kompetencave 
ka hartimi i tekstit të nxënësit, pasi nëpërmjet tĳ  duhet të përçohet tek mësuesit 
dhe nxënësit kjo qasje e re të nxëni me situata që i mundëson nxënësit të mësojnë 
nëpërmjet socializimit, arsyetimit, refl ektimit dhe imitimit. 
Teksti ka qenë dhe vazhdon të jetë një element shumë i rëndësishëm i procesit 
mësimor, madje mund të themi se teksti është burimi kryesor i informacionit, këtej 
rrjedh edhe rëndësia që ai mbart në përvetësimin e programit mësimor. 
Ortstein dhe Hankins shprehen se: “Teksti është një mjet i pranueshëm për mësimdhënie, 
sa kohë që zgjidhet me kujdes dhe zbatohet në drejtimin e duhur, me qëllim që të mos shihet 
vetëm si burim njohurish dhe të mos shndërrohet në kurrikul” (Orrrstein, 532). 
Një vend të posaçëm në këtë punim i kam kushtuar studimit të teksteve aktuale të 
gjuhës shqipe, për të cilat pretendohet se janë hartuar në bazë të qasjes së kurrikulës 
me kompetenca duke analizuar shkallën e përmbushjes së njohurive, shkathtësive, 
qëndrimeve dhe vlerave të parashtruara në programin lëndor duke iu referuar 
konkretisht tekstit të gjuhës shqipe 6. 
Do të mundohem të argumentoj vetëm mbi kompetencën e të shkruarit duke u 
përqendruar në ç’shkallë i është përmbajtur teksti programit të ri sipas kurrikulës 
me kompetenca.

2. Të shkruarit si proces në kurrikulën me kompetenca

“Të shprehurit me shkrim, në pikëpamjen psikologjike është forma më e ndërlikuar e të 
shprehurit, e cila kërkon rezervë të madhe leksikore dhe saktësi shumë të madhe në formulime 
(Gjokutaj, 2009,102). Procesi i të shkruarit ka lidhje me të menduarin, pasi të hedhësh 
1   Programi i lëndës “Gjuhë shqipe” shkalla e tretë dhe e katërt
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në letër mendimet dhe idetë duhet të kesh koncepte të qarta dhe t’i konkretizosh 
nëpërmjet materies grafi ke duke zbatuar me korrektësi rregullat morfologjike, 
sintaksore e drejtshkrimore. 
Në zhvillimet e botës së informacionit, duke parë rëndësinë e procesit të të shkruarit 
në funksionin komunikativ të gjuhës, në programet shkollore i është kushtuar rëndësi 
realizimit dhe strukturimit të njohurive, shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave për 
të hartuar produkte të llojeve të ndryshme. Në qasjen e re kompetenca e të shkruarit 
është parë me një këndvështrim të ri, ku të shkruarit dhe të argumentuarit me shkrim 
të koncepteve të jetë pronë e gjithsecilit dhe jo të shikohet si një privilegj i nxënësve 
të talentuar dhe me prirje artistike. Për këtë rëndësi ka që nxënësi jo vetëm të njohë 
rregullat dhe teknikën e ndërtimit të shkrimeve, por të aft ësohet për të realizuar 
në proces të gjitha llojet e shkrimeve që ka në programin lëndor dhe të përfi tojë 
shkathtësi, vlera dhe qëndrime për të shkruar tekste koherente duke u përqendruar 
në temën që do të trajtojë e për të realizuar produkte të gatëshme. 

3. Njohuritë sipas kompetencës së të shkruarit dhe raporti i tyre me 
programin dhe tekstin e nxënësit

Në programin lëndor, gjuha shqipe, klasa e gjashtë, janë përcaktuar rreth 25 orë për 
kompetencën e të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale. 
Nga studimi i tekstit “Gjuha shqipe 6”, po vëzhgojmë se në çraport janë planifi kuar 
njohuritë e planifi kuara në tekstin e nxënësit me programin lëndor. 
A janë realizuar të gjitha produktet që kërkon programi për t’u realizuar nga nxënësi 
në këtë nivel shkollimi. 
Në program janë planifi kuar për t’u realizuar një sërë produktesh si: Diktimet; 
Rishikimi i punës me shkrim; Poezi të shkurtra me pak vargje, ku të shprehin botën 
e tyre emocionale;   Rrëfi me  përvojash ose ngjarjesh të jetuara: rrëfi me në vetën e 
parë, rrëfi me ngjarjesh të rëndësishme në jetën e nxënësit; Shkrimi i një tregimi të 
shkurtër (karakterizimi i personazheve, rrëfi m në vetën e parë dhe vetën e tretë, ligjëratë e 
drejtë); Përshkrime me imagjinatë rreth  fi gurave të tilla, si: alienët, dinozaurët dhe 
zbulimet e shkencës dhe të teknologjisë.
Në të shkruarit për qëllime funksionale nxënësi duhet të realizojë këto produkte si: 
Udhëzime, Njoft ime, Artikuj për gazeta, Letra, Urime për festa, Ftesa.
Referuar studimeve të hollësishme të tekstit të nxënësit, shohim se nuk janë 
planifi kuar për t’u realizuar disa njohuri, të cilat janë kërkesë e programit si:
- Diktimet, të cilat kanë një funksion të veçantë në vënien në zbatim të njohurive 
gjuhësore, rregullave drejtshkrimore dhe përdorimin e shenjave të pikësimit në 
procesin e të shkruarit edhe pse janë parashtruar në program në kompetencën e të 
shkruarit, teksti i nxënësit nuk ka hartuar kërkesa të tilla për të zhvilluar diktime. 
- Rishikimi i punës me shkrim, një etapë po aq e rëndësishme e punës me 
shkrim, që ndikon në mënyrë të dukshme në cilësinë e produktit përfundimtar dhe 
në përfi timin e aft ësive të nxënësit për t’u vetëredaktuar dhe për të përmirësuar të 
shprehurit. 
Ndër të shkruarit për qëllime funksionale, janë lënë jashtë planifi kimit:  
- udhëzimet; 
- njoft imet; 
- artikuj për gazeta.
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Po kështu në tekst janë planifi kuar tema të cilat nuk janë parashikuar në program si: 
1. Të shkruarit për të dramatizuar një tregim - Priami i lutet Akilit.
2. Janë planifi kuar më tepër orë përshkrimesh nga sa parashikohet, pasi janë 
planifi kuar: 
a) përshkrimi i kafshëve - luanit, 
b) përshkrimi i natyrës (krahasimi i dy pamjeve) 
c) përshkrimi i vendeve, (kalaja e Beratit)
Mungesa e njohurive të sipërcituara (janë rreth 50% e njohurive të përcaktuara në 
program që nuk janë përfshirë në tekstin e nxënësit), penalizon nxënësin për të 
përfi tuar njohuritë e nevojshme e për të përfi tuar shkathtësi dhe qëndrime sipas 
këtyre njohurive. 
Planifi kimi i temave të tilla si dramatizimi i një tregimi nuk është parashikuar në 
programin e gjuhës shqipe 6, por në klasa më të larta, pasi janë shkrime komplekse që 
kërkojnë zbatimin e shumë elementeve, i përkasin një shkalle më të lartë vështirësie 
dhe kërkon të jenë njohës më të mirë të teknikve të të shkruarit dhe të shenjave të 
pikësimit që përdoren në këto lloje shkrimesh. 

Puna përgatitore për detyrën me shkrim, megjithëse në këtë proces nuk kurorëzohen 
produkte të gatshme, është një etapë shumë e rëndësishme që i paraprin procesit 
të të shkruarit, në të cilën nxënësi grumbullon materiale nga burime të ndryshme 
informacioni, rendit dhe skicon idetë rreth temës dhe nëpërmjet kësaj veprimtarie 
qartësohet e ndërgjegjësohet për atë që do të hartojë. Nëse nuk ekziston një praktikë 
përgatitore suksesi në produktin përfundimtar nuk është i sigurt.  Kjo kërkesë e 
programit nuk është refl ektuar në tekstin Gjuha shqipe 6.
Në tekst nuk i është kushtuar fare rëndësi etapave të procesit të të shkruarit si punës 
përgatitore, ashtu edhe etapës së rishikimit të punës me shkrim, të cilat ndikojnë në 
një trajtim të cekët të temës që hartohet, paqartësi, mungesë shumëllojshmërie idesh 
si dhe aft ësinë për t’u vetëredaktuar dhe vetëkorrigjuar parregullsitë gjatë etapave 
paraprake.
Duke pasur parasysh se rezultatet e të nxënit pasqyrohen nëpërmjet shkathtësive, ne 
po i referohemi këtyre të fundit.   
4. Shkathtësitë sipas kompetencës së të shkruarit dhe raporti i tyre me programin 
dhe tekstin e nxënësit
Shkathtësitë e përcaktuara në program do të bëhen pronë e nxënësit vetëm nëse 
realizohen në mënyrë praktike nëpërmjet ushtrimeve të hartuara në tekstin e nxënësit 
dhe nga mësuesi gjatë procesit mësimor. 
Nga studimi i tekstit “Gjuha shqipe 6”, po kundrojmë se në ç’shkallë janë realizuar 
rezultatet e kompetencës së të shkruarit në këtë tekst:
- Sa mundësojnë ushtrimet për zhvillimin gradual të kompetencave; a janë të 
niveleve të ndryshme, a janë trajtuar në thellësi, në gjerësi dhe nga këndvështrime 
të ndryshme?
- A mund të themi plotësisht se nëpërmjet kërkesave të ushtrimeve të hartuara në 
tekst është bërë e mundur përfi timi i rezultateve të të nxënit nga ana e nxënësve? 
- A përdoren teknika të përshtatshme për zhvillimin e kërkesave të caktuara të të 
shkruarit? 
Siç shihet edhe nga planifi kimi i kërkesave për vëzhgim theksin e kam vendosur 
në mënyrën e formulimit të ushtrimeve të tekstit për vetë natyrën e qasjes së 
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kompetencave ku rëndësi parësore i kushtohet përfi timit të aft ësive nëpërmjet të 
ushtruarit me veprimtari praktike e në situata të cilat të jenë shumë të ngjashme me 
botën reale.

1.1   Shkathtësitë e të shkruarit mbi planifi kimin, organizimin, rishikimin 
dhe redaktimin e të shkruarit dhe raporti me tekstin e nxënësit 

Duke iu referuar vëzhgimit të hollësishm për kompetencën e të shkruarit, arrĳ më në 
këto përfundime:
 Ndër 16 prej shkathtësive të të nxënit që duhet të përfi tojë nxënësi sipas 

kompetencës së të shkruarit, gjashtë prej tyre ose afërsisht 37.5% nuk janë trajtuar në 
tekst me asnjë veprimtari a ushtrim për përfi timin e shkathtësive dhe qëndrimeve. 
Mungesat janë kryesisht për këto rezultate të nxëni: 
1. Pyet për t’u sqaruar rreth temës, çështjes, subjektit; 
2. Përdor burime të ndryshme për të mbledhur informacion;
3. Mban shënime për çështje të ndryshme rreth punës me shkrim;
4. Përzgjedh dhe klasifi kon informacionet e mbledhura;
5. Përdor gjatë të shkruarit gjuhën standarde dhe respekton rregullat gramatikore dhe 
drejtshkrimore;
6. Bën ndryshime në punën me shkrim për të  përmirësuar përmbajtjen, qartësinë dhe 
formën duke përdorur disa strategji si: ndryshon ndonjë ide ose fj ali që nuk del e qartë ose 
e shton shembuj dhe ilustrime; shton, heq, zëvendëson ose riorganizon fj alë, fraza ose fj ali 
për ta bërë më tërheqës dhe interesant tekstin e shkruar; shmang gabimet drejtshkrimore dhe  
gabimet gramatikore.
 Në dy prej rezultateve të të nxënit ose 12.5% të rezultateve sipas kompetencës 

së të shkruarit është hartuar vetëm një ushtrim, kryesisht për këto rezultate të nxëni: 
 Në një prej rezultateve të të nxënit ose 6.25% të rezultateve sipas kompetencës 

së të folurit janë hartuar nga dy ushtrime.
 Në shtatë prej rezultateve të të nxënit ose 43.75% të rezultateve sipas 

kompetencës së të folurit janë hartuar nga tre a më shumë ushtrime:
Nga të dhënat e pasqyruara më sipër shohim se shkathtësitë që duhet të përfi tojë 
nxënësi gjatë orëve mësimore të ushtruara për këtë qëllim nuk janë shpërndarë në 
raporte përpjesëtimore. Disa shkathtësi janë trajtuar më shumë se 3 herë, ndërsa 
shumë të tjera një ose asnjë ushtrim a kërkesë. Në pesë prej shkathtësive që nuk 
janë trajtuar me asnjë ushtrim në tekst, i përkasin etapave të të shkruarit si punës 
përgatitore, procesit të rishikimit të punës me shkrim dhe redaktimit të punës me 
shkrim. Kjo evidenton faktin se ky tekst vazhdon ende të operojë me fi lozofi në e 
kurrikulës me objektiva mësimorë dhe jo sipas qasjen me kompetenca ku pretendohet 
që nxënësi të ushtrohet me veprimtari praktike për të realizuar të gjitha etapat e të 
shkruarit deri në produktin fi nal. 

Disa nga shkathtësitë të patrajtuara në tekst:
 4.1.a Pyet për t’u sqaruar rreth temës, çështjes, subjektit. 
Procesi i të pyeturit është një nga problemet më të mëdha të mësimdhënies, pasi 
historikisht janë mësuesit ata që ushtrojnë pyetje gjatë gjithë orës duke bërë që ora të 
jetë e përqendruar me në qendër mësuesin. 
Teknika e të pyeturit konsiderohet si një art më vete, pasi të hartosh pyetje në shërbim 
të të nxënit sipas shkallëve të Taksonomisë së Blumit, kërkon zotërimin e aft ësive për 
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ta realizuar këtë. 
Të pyeturit duhet vlerësuar si një teknikë, e cila jep rezultate të larta, kur menaxhohet me 
sukses dhe me vëmendje nga mësuesi, duke luajtur ndërkohë një rol të madh gjatë të nxënit të 
nxënësve (Gjokutaj, 2009, 334). 
Të hartuarit e pyetjeve nga ana e nxënësve luan një rol shumë pozitiv në procesin e të 
nxënit  dhe e drejton këtë proces në mënyrë aktive me në qendër nxënësin. 
Duke iu referuar sloganit “të nxënët e nxënësve nis atëherë kur nxënësi nis të pyesë”, 
për të orientuar mësimdhënien në një proces aktiv për përfi timin e kompetencave, 
nevojitet që nxënësi të dĳ ë të hartojë pyetje për t’u sqaruar për çështje të ndryshme 
të temës mësimore apo edhe njohuri të tjera që kanë të bëjnë ose jo me temën. Për 
këtë kërkesë të programit nuk është hartuar  asnjë ushtrim në orët e ushtruara sipas 
kompetencës së të shkruarit. 
Në tekst mund të ishin hartuar kërkesa të tilla si:
- Shikoni ilustrimet e paraqitur në tekst dhe hartoni disa pyetje për të marrë 
informacion prej tyre.
- Çfarë pyetjesh mund të hartojmë për të bërë krahasimin e pamjeve të 
paraqitura në tekst...
- Hartoni pyetje për të shprehur ndjesitë që ju shkaktoi.....
- Hartoni pyetje për të realizuar një hyrje a mbyllje tjetër, ndryshe nga ajo e 
tekstit...etj

4.1.b Përdor burime të ndryshme për të mbledhur informacion. 
Në tekstin Gjuha shqipe 6 nuk janë hartuar kërkesa ushtrimesh ku nxënësi të 
orientohet për të vjelë informacione nga burime të ndryshme në shërbim të procesit 
të të shkruarit dhe të  krahasojë idetë e marra në mënyra të ndryshme. 
Si burime të informacionit mund të shërbejnë: 
- materiale të vjela nga interneti do t’i nevojiten nxënësit për të përshkruar dhe 
qartësuar situatën;
- vjelja e informacioneve nga media të ndryshme si revista a gazeta;
- të vëzhguarit e pikturave dhe fotove të ndryshme; 
- përdorimi i fj alorëve dhe i librave të ndryshëm që ndihmojnë konceptimin e 
saktë të ideve dhe temës;
- të vëzhguarit e një pjese fi lmike a dramatike të luajtur nga aktorë profesionistë 
a pjesë të improvizuar nga nxënës të shkollës; 
- emisione të ndryshme televizive;
- vizitat në shtëpi muze, në galeritë e qytetit; 
- ekskursione në vende të ndryshme turistike të vendit; 
- diskutimi i temave të ndryshme gjatë organizimeve të punëve në grupe ku 
nxënësit shkëmbejnë eksperiencat e tyre; 
- pyetësorë,  anketa dhe intervista me personalitete. 
- informacione të trajtuara në kurrikula të tjera veç gjuhës shqipe. 
Në tekst nuk është punuar nga autorët e tekstit për të krĳ uar te nxënësit shkathtësi, 
vlera e qëndrimeve sipas kësaj shkathtësie, por  mund të ishin hartuar kërkesa të 
tilla si:
- Sillni materiale të vjela nga interneti me tematikë....
- Për këtë temë të punës me shkrim vilni informacione nga media të ndryshme 
si revista a gazeta;
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- Mund të përdorni gjatë hartimit të temës fj alorin e gjuhës shqipe, fj alorin 
enciklopedik...etj;  

- Shikoni më parë pjesën fi lmike që do të shfaqet në ekran e më pas refl ektoni për  
ngjarjet që do të shihni;

- Pasi të keni vizituar shtëpinë muze të qytetit tuaj, përshkruani me hollësi .... 
- Diskutoni më parë me shokun e bankës, apo me njëri-tjetrin për këtë problem e 

më pas hidhni mendimet e diskutuara në letër;
- Zhvilloni më parë një intervistë me... dhe më pas .. 
- Përdorni për hartimin e temës informacione që keni marrë në lëndën e biologjisë 

....etj.
4.1.c Përdor gjatë të shkruarit gjuhën standarde dhe respekton rregullat gramatikore dhe 
drejtshkrimore; Përdorimi i saktë i gjuhës standarde dhe respektimi i rregullave 
gramatikore dhe drejtshkrimore gjatë të shkruarit nuk është vetëm kërkesë e gjuhës 
shqipe, por një domosdoshmëri përdorimi në të gjitha kurrikulat shkollore si dhe një 
aft ësi për jetën. Megjithëse në kompetencën e të shkruarit, kjo është një nga kërkesat 
kryesore të programit lëndor, nuk konstatohet asnjë ushtrim për këtë qëllim, pasi 
gjuha është parë e shkëputur nga kompetencat e tjera, gjë e cila shpjegohet me faktin 
se  teksti Gjuha shqipe 6, është konceptuar në dy ndarje të mëdha: 
a) pjesa e parë njohuri për tekstin, në të cilën trajtohen njohuri themelore për 
tekstin dhe llojet e tĳ ; 
b) pjesa e dytë njohuri për gjuhën, ku trajtohen njohuritë bazë të gjuhës shqipe. 
Një ndarje e tillë njohuri për gjuhën dhe njohuri për tekstin realizon studimin në 
mënyrë të veçantë të njohurive gjuhësore jashtë tekstit duke bërë që të konsiderohen 
si dy lëndë të ndryshme që zhvillohen në orë të veçanta pa kurrfarë lidhje organike 
me njëra-tjetrën. Si rrjedhojë nxënësit shpesh shpërqendrohen duke bërë pyetje të 
tilla si: 
- Çfarë kemi nesër gjuhë apo lexim? 
- Çfarë detyra të nxjerrim të gjuhës apo të leximit?
- Këto detyra i kemi për gjuhën apo për leximin? etj... 
Lënda e gjuhës shqipe nuk do të ishte një dhe e vetme nëse do të trajtohet si e tillë, 
do të thotë që njohuritë gjuhësore nuk mund të realizohen të shkëputura nga teksti. 
Kështu nuk u evidentuan raste të tjera të përdorimit të gjuhës standarde dhe 
ushtrime për të zbatuar respektimin e rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore në 
kompetencën e të folurit dhe të shkruarit, gjë që krĳ on mangësi te nxënësi jo vetëm 
në lëndën e gjuhës shqipe, por në të gjitha kurrikulat shkollore. 
1.2 Shkathtësitë e të shkruarit për qëllime personale dhe raporti me tekstin e 
nxënësit
Duke iu referuar edhe të dhënave të tabelës për kompetencën e të shkruarit, arrĳ më 
në këto përfundime:
Ndër 9 prej rezultateve të të nxënit që duhet të përfi tojë nxënësi sipas kompetencës 
së të shkruarit për qëllime personale: 
• Dy prej tyre ose afërsisht 22.2 % nuk janë trajtuar në tekst me asnjë veprimtari a 

ushtrim për përfi timin e shkathtësive dhe qëndrimeve. Mungesat janë kryesisht 
për këto rezultate të nxëni: 

1. Kthen një tekst poetik në prozë;
2. Rrëfen brendinë e një libri të preferuar për të; 
• Në 3 prej rezultateve të të nxënit ose 33.3% të rezultateve sipas kompetencës së të 
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shkruarit është hartuar vetëm një ushtrim, kryesisht për këto rezultate të nxëni: 
• Në katër prej rezultateve të të nxënit ose 44.4% të rezultateve sipas kompetencës 

së të shkruarit janë hartuar nga dy ushtrime.
4. 3 Shkathtësitë e të shkruarit për qëllime funksionale dhe raporti me tekstin e 

nxënësit 
Duke iu referuar edhe të dhënave të tabelës për kompetencën e të shkruarit, arrĳ më 

në këto përfundime:
• Ndër 5 prej rezultateve të të nxënit që duhet të përfi tojë nxënësi sipas kompetencës 

së të shkruarit për qëllime funksionale nuk janë trajtuar 60% nuk janë trajtuar në 
tekst me asnjë veprimtari a ushtrim për përfi timin e shkathtësive dhe qëndrimeve: 
Mungesat janë kryesisht për këto rezultate të nxëni: 

1. Shkruan shpjegime, udhëzime, njoft ime të shkurtra;
2. Shkruan një interviste drejtuar një personi të dashur ose të pëlqyeshëm nga 
fusha e artit, sportit, kinematografi së. 
3. Shkrimi i esesë. 
• Në një prej rezultateve të të nxënit ose 20% të rezultateve sipas kompetencës së të 

shkruarit është hartuar vetëm një ushtrim;
• Në një prej rezultateve të të nxënit ose 20% të rezultateve sipas kompetencës së të 

shkruarit janë hartuar më shumë se 3 ushtrime;
Nga të dhënat e mësipërme del në pah se nga 5 rezultatet e të shkruarit  për qëllime 
funksionale janë realizuar në mënyrë praktike nëpërmjet kërkesave të ushtrimeve 
vetëm 2 prej tyre, ndërsa 3 të tjerat nuk janë zbatuar, gjë e cila dëshmon mungesa 
të theksuara të zbatimit nëpërmjet kërkesave të ushtrimeve të rezultateve sipas 
programit mësimor. Lidhur me shkathtësitë që duhet të përfi tojë nxënësi për të 
shkruarit për qëllime funksionale nuk janë trajtuar 60% të shkathtësive me anë 
ushtrimesh në tekst: 
Në tekst është punuar në mënyrë konsiderueshme me disa shkathtësi të cilat janë 
trajtuar me më shumë se 3 ushtrime, të cilat kanë të bëjnë me: dhënien e modeleve 
gatshme dhe gjysmë të gatshme; mbështetjen e mesazhit kryesor ose kyç të një teksti me detaje 
përshkruese, me fakte ose shembuj të ndryshëm; me respektimin e strukturës së punës me 
shkrim (hyrje, zhvillim, mbyllje; në përdorimin e një fj alori të pasur dhe gjuhe të fi gurshme 
duke rritur mundësinë e përfi timit të aft ësive, vlerave dhe qëndrimeve për të 
realizuar rezultatet e të nxënit. 
Karakteri dhe shkalla e kërkesave të përshkrimeve ka ardhur duke u rritur. Kështu 
nga përshkrimi i një kafshe, i një vendi apo i një udhëtimi, kalon në një përshkrim 
krahasues midis pamjeve të paraqitura për stinë të ndryshme të vitit ku veç 
përshkrimeve të thjeshta kalon në vlerësime, përjetime e gjykime individuale (pjesa: 
Shkrimi i poezisë. Piktura - Perëndimi i diellit i Klod Monet).
Por në një pjesë të konsiderueshme shkalla e ushtrimeve nuk janë në nivelin e duhur 
dhe nuk japin nxënësit orientimin e duhur për veprimtarinë në vĳ im. Kështu nuk 
janë të pakta dhe rastet kur hartohet një kërkesë e tillë: (Përshkrimi i vendi. - Kalaja e 
beratit;). bëni dhe ju përshkrimin e një vendi të cilin do ta zgjidhni vetë; apo pasi analizohet 
tregimi (“Djali dhe deti”) nxënësve u jepet kërkesa: mendoni dhe ju një ngjarje që ju 
ka lënë mbresa dhe përpiquni ta shkruani atë në fl etore.
Një ndikim pozitiv në të nxënët kanë edhe ilustrimet fi gurative. Dhënia e detajeve 
të tilla e ndihmon nxënësin në zbërthimin e elementeve të ilustrimeve si dhe në të 
kuptuarit të ideve që përcjellin. 
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Konkluzione rreth problematikave të kompetencës së të shkruarit

 Rreth 50% e njohurive të përcaktuara në program nuk janë përfshirë në tekstin 
e nxënësit, gjë e cila nuk mundëson zbatueshmërinë e qasjes së kompetencave në 
përshtatje me programin;
 Rreth 39.9% të shkathtësive nuk janë trajtuar në tekst nëpërmjet ushtrimeve, gjë e 

cila ndikon negativisht te nxënësi, i cili njohuritë, shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet 
që duhet të përfi tojë sipas këtyre rezultateve të nxëni i nevojiten jo vetëm në gjuhën 
shqipe, por edhe për kurrikulat e tjera që zhvillohen në shkollë. 
Mosrealizimi i rezultateve të të nxënit ndikon negativisht në formimin e nxënësit 
dhe në përvetësimin e programeve të fushave të tjera kurrikulare.
 Të shkruarit nuk zbatohet  në proces duke kaluar nëpër këto etapa si: parashkrimi, 

skicimi, rishikimi dhe redaktimi. Përgjithësisht në tekst është fokusuar në dhënien 
e modeleve të gashme dhe gjysmë të gatshme dhe mbi bazën e tyre të hartohen 
produkte;
 Zbatimi  i shkathtësive sipas rezultateve të të nxënit nuk është kryer në mënyrë 

propocionale, pasi disa shkathtësi janë praktikuar në disa drejtime dhe me sasi të 
konsiderueshme ushtrimesh, ndërsa disa të tjera janë trajtuar pak ose aspak duke 
penalizuar nxënësit me vështirësi në të nxënë; 
 Njohuritë gjuhësore janë parë të shkëputura nga kompetencat e tjera, kjo shpjegon 

dhe faktin se pse në të gjithë kompetencën e të shkruarit nuk ka asnjë kërkesë apo 
ushtrim për të përdorur gjatë të shkruarit gjuhën standarde dhe respektimin e 
rregullave gramatikore dhe drejtshkrimore;
 Lënia jashtë planifi kimit të përdorimit të gjuhës standarde dhe i respektimit të  

rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore vërteton faktin se këto njohuri trajtohen 
si të njëanshme në kompetencën gjuhësore dhe nuk bëhet integrimi i njohurive, 
shkathtësive dhe qëndrimeve për të pesë kompetencat, gjë që sjell njëanshmëri në 
realizimin e programit; 
 Karakteri i ushtrimeve të hartuara në tekst jo gjithmonë orienton në mënyrë të 

qartë veprimtarinë e nxënësit;
 Në tekst mungojnë situatat e të nxënit që është një kërkesat e qasjes me 

kompetenca që i mundëson nxënësit të mësojnë nëpërmjet socializimit, vizualizimit, 
dëgjimit, arsyetimit, refl ektimit dhe imitimit. Trajtimi i temave dhe orëve mësimore 
janë konstruktuar në mënyrën tradicionale  dhe nuk janë përshkruar situata të 
ndryshme të të nxënit ku të përfshin pjesëmarrjen e nxënësve në detyra që janë të 
ngjashme me zbatimet në botën reale.  
Natyrshëm lind pyetja: A mund të jemi të jemi optimistë me të tilla tekste që qasja 
me kompetenca të ketë gjithëpërfshirje dhe të përqafohet nga të gjitha shkollat dhe 
nivelet tona arsimore? A mund të realizohen në mënyrë të sukseshme rezultatet 
e hartuara në programin lëndor? A mund të përfi tojë nxënësi shkathtësi, vlera e 
qëndrime jo vetëm sipas kompetencës së të shkruarit, por edhe për kompetencat e 
tjera?

Refl ektime për disa ndryshime

Natyrisht që nëse do të pretendojmë për një gjithëpërfshirje të qasjes me kompetenca, 



333 

krahas përmirësimeve të tjera për të cilat i kam trajtuar në kapituj të tjerë, e para gjë 
që duhet të moderojmë janë tekstet e nxënësve, të cilat duhet t’i përgjigjen më në 
thellësi fi lozofi së së kësaj qasjeje. Teksti shkollor ka qenë dhe vazhdon të jetë një 
element shumë i rëndësishëm i procesit mësimor, këtej rrjedh edhe rëndësia që ai 
mbart në përvetësimin e programit mësimor. 
Për këtë mendoj se disa ndryshime në tekstin e nxënësit që t’i përshtaten më mirë 
kërkesave dhe qëllimit të kësaj qasjeje do të jenë të domosdoshme; 
1. Teksti i gjuhës shqipe nuk duhet të konceptohet i ndarë në dy pjesë: njohuri për 

tekstin dhe  njohuri për gjuhën që do të thotë që njohuritë gjuhësore nuk mund 
të realizohen të shkëputura nga teksti. Kjo gjë e përforcon akoma më shumë 
rëndësinë e punës së hartuesve dhe zbatuesve të tekstit për të realizuar 
natyrshëm njohuritë bazë nga fusha e sistemit gjuhësor të shqipes me tekste të 
ndryshme letrare dhe joletrare sipas gjinive të ndryshme;

2. Çdo orë mësimore duhet të konceptohet duke integruar të pesë kompetencat 
e fushës; të dëgjuarit e teksteve të ndryshme; të folurit për të komunikuar dhe 
për të mësuar; të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare; të shkruarit për qëllime 
personale dhe funksionale; përdorimi i drejtë i gjuhës. E rëndësishme është që 
njohuritë, shkathtësitë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mos trajtohen të 
shkëputura për orë të veçanta mësimi, por të trajtohen në mënyrë lineare dhe 
të gjitha kompetencat të zhvillohen në proces duke punuar mbi tekstin. Në çdo 
orë mësimi nevojitet të hartohen kërkesa për të zhvilluar të pesë kompetencat;

3. Njohuritë e trajtuara në tekstin e nxënësit duhet t’i përgjigjen programit, gjë e cila 
kërkon që hartuesit e teksteve të jenë më të abdetuar me programin;

4. Shkathtësitë sipas kompetencave duhet të trajtohen nëpërmjet ushtrimeve, 
pasi kjo është në përshtatje me fi lozinë kurrikulare ku nxënësi aft ësohet duke 
praktikuar;

5. Të shkruarit duhet të zbatohet  në proces duke kaluar nëpër këto etapa si: 
parashkrimi, skicimi, rishikimi dhe redaktimi deri në sintetizimin e produkteve 
përfundimtare;

6. Teksti duhet të nxisë më tepër punë individuale, kërkimore për të rritur aft ësitë e 
nxënësve në veprimtari të tilla;

7. Në tekst duhet të improvizohen situata të nxëni të cilat nxisin punën në grup dhe 
me projekte.
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Gabimi dhe neglizhenca në kujdesin shëndetësor

Msc. Denisa Naqellari
Lecturer at “Aleksander Xhuvani” University in Elbasan, Albania

Abstrakt

Ky punim fl et për të drejtat e njeriut të cilat kanë një rëndësi të madhe për çdo shtet. Kjo është 
edhe arsyeja se përse shtetet mundohen të ofrojnë mbrojte maksimale të të drejtave të njeriut, 
konkretisht të të drejtave të pacientëve. Megjithatë kemi jo pak raste të shkelje të këtyre të 
drejtave, me ose pa dashje. Disa nga këto raste mund të jenë kryerja e gabimeve mjekësore, 
neglizhenca mjekësore etj. Gabimi mjekësor nënkupton një veprim ose mosveprim të njeriut 
të shëndetësisë i kryer në mirëbesim, por që nuk përmban elementë pakujdesie. Arsyet e 
kryerjes së gabimit mjekësor mund të jenë nga më të ndryshmet. Neglizhenca mjekësore 
nënkupton mjekimin e pakujdesshëm, si edhe dështimin për të ushtruar kujdesin dhe aft ësitë 
e duhura nga ana e njeriut të shëndetësisë. Në vendin tonë kemi parashikime ligjore të cilat 
mundësojnë mbrojtjen e pacientëve nga këto dy veprime. Gjithashtu me rëndësi paraqitet edhe 
vërtetimi i faktit nëse kemi të bëjmë me gabim apo neglizhencë mjekësore. Dallimi ndërmjet 
gabimit mjekësor dhe neglizhencës mjekësore është mjaft  i rëndësishëm dhe asnjëherë nuk 
duhen parë si të njëjta. Pasojat e veprimeve të njeriut të shëndetësisë do të bëjnë më të qartë 
nëse kemi të bëjmë me gabim apo neglizhencë mjekësore. Gjithashtu nuk duhet të arrihet në 
një përfundim të përshpejtuar pa u kryer së pari hetimet e nevojshme.  Një rëndësi të veçantë 
paraqet zgjidhja e këtyre problemeve. Një gjë e tillë do të mundësonte gjithashtu respektimin 
dhe ruajtjen e të drejtave të njeriut, të pacientëve.

Fjalë kyçe: të drejta, detyrime, gabim mjekësor, neglizhencë mjekësore, njeriu i shëndetësisë.

Hyrje

E drejta për të gëzuar jetën  është një ndër të drejtat themelore të çdo individi. Për 
këtë arsye shteti dhe shoqëria duhet të marrin masa për të mbrojtur njerëzit nga 
fatkeqësitë, sëmundjet dhe krimi. E drejta universale e çdo personi për kujdes 
mjekësor garantohet nga shteti nëpërmjet shërbimeve shëndetësore dhe sigurimeve 
shoqërore.
Marrëdhëniet midis njeriut të shëndetësisë dhe pacientit shihen si marrëdhënie 
kontraktuale. Për këtë arsye duhet të bazohen në një besim të ndërsjelltë. Në këtë rast, i 
sëmuri duhet të mundësojë një bashkëpunim sa më të mirë me njeriun e shëndetësisë, 
ku secili ka detyrat e veta në kurimin e sëmundjes. Njeriu i shëndetësisë duhet ta 
trajtojë çdo pacient si një individ të veçantë. Kjo bazohet në parimin se përderisa 
nuk mund të ketë dy sëmundje njëlloj, nuk mund të ketë as dy të sëmurë njëlloj. Të 
sëmurët janë të karaktereve dhe personaliteteve të ndryshme, prandaj edhe reagojnë 
në mënyra të ndryshme ndaj njerëzve të shëndetësisë. Njeriu i shëndetësisë ka për 
detyrë që të kujdeset për shërimin, si të sëmundjes, ashtu edhe të sëmurit. Pacientët 
kanë të drejtë të informohen për çdo gjë që ka të bëjë me diagnostikimin apo trajtimin 
e rastit të tyre. Stafi  mjekësor është i detyruar të thotë të vërtetën në çdo rast. Fshehja e 
këtyre gabimeve ndaj pacientëve apo familjarëve të tyre përbën dhunim të detyrimit 
për të thënë të vërtetën. Pacientit i duhet dhënë i gjithë informacioni i nevojshëm mbi 
llojin e trajtimit, rreziqet e përfshira, në mënyrë që t’i japin atĳ  mundësinë për të bërë 
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një zgjedhje e tĳ  mbi vazhdimin ose jo të trajtimit mjekësor, operacionit, etj. Në rastet 
e mosmarrjes së këtĳ  pëlqimi mjeku mban përgjegjësi. 
Trajtimi mjekësor i njerëzve si në ambulanca dhe në spitale është vepër e të gjithë 
personelit mjekësor e përbërë kryesisht nga mjekët dhe infermierët. Mjekun dhe 
infermierin duhet t’i karakterizojë mirëkuptimi, respekti dhe ndihma reciproke e 
ndërsjelltë. Harmonia midis vetë mjekëve, mjekëve dhe infermierëve dhe midis vetë 
infermierëve, është garancia më e mirë për suksesin e punës. Është mjeku, shefi  i 
institucionit që duhet të drejtojë edukimin etik dhe profesional të infermierit dhe 
të krejt personelit shëndetësor të repartit, spitalit, ambulancës etj. Duhet thënë 
gjithashtu se sa më cilësore që të jetë puna e personelit shëndetësor në një institucion 
shëndetësie, aq më lart ngrihet dhe autoriteti i atĳ  institucioni. 
Rëndësi paraqet edhe e drejta për informim dhe marrjen e pëlqimit të pacientit para 
çdo ndërhyrje dhe trajtimi që bëhet me të, është një nga të drejtat themelore dhe 
legjitime të sëmurëve e pasqyruar në Ligjin e Kujdesit Shëndetësor dhe në Kartën 
Shqiptare e të Drejtave të Pacientit. 

Gabimi mjekësor
 
Të gabuarit është një fenomen i lashtë. Një ndër parimet kryesore të trajtimit 
shëndetësor është “së pari mos dëmto”. Në bazë të këtĳ  parimi në mjekësi shtrohet 
çështja të gabosh sa më pak. E rëndësishme është që çdo gabim të analizohet dhe të 
merret masa kur është e mundur që të mos përsëritet. Por, ashtu si në çdo profesion 
tjetër, edhe ne mjekësi ndodhin gabime. Gjatë ushtrimit të profesionit njeriu i 
shëndetësisë edhe mund të gabojë, por e rëndësishme është që gabimi pasi njihet, 
të bëhet analiza kritike ndaj tĳ . Gabimi mjekësor quhet një veprim ose mosveprim i 
njeriu të shëndetësisë i kryer në mirëbesim, por që nuk përmban elemente pakujdesie.
Gabimet gjatë trajtimit shëndetësor mund të vĳ në si pasojë e kushteve apo situatave 
të ndryshme, pavarësisht faktit se njeriu i shëndetësisë ka treguar kujdes dhe ka 
marrë masat e duhura për të eleminuar çdo gabim. Në disa raste këto gabime kanë 
çuar edhe në vdekjen e pacientit. Këto gabime të mjekëve, ashtu si në çdo gabim tjetër 
të kryer nga individët, janë të lidhura direkt me përgjegjësinë ligjore të personave që 
i kanë shkaktuar. Pasojat e gabimeve mjekësore mund të jenë të rënda dhe mjaft  të 
rrezikshme. Për këtë arsye nuk është e mjaft ueshmë që njeriu i shëndetësisë të ketë 
vetëm informacione teknike, por duhet të dĳ ë mjaft  mirë edhe pasojat që mund të 
vĳ në si pasojë e veprimeve të tĳ .
Për nga vetë natyra e profesionit të mjekësisë, një gabim nga ana e njeriut të 
shëndetësisë nuk mund të krahasohet me një gabim të një natyre tjetër, sepse në 
spital i sëmuri është një person i lënduar, kështu që një gabim sado i vogël ndaj tĳ , 
bëhet më i madh dhe më i dukshëm para syve të familjarëve, që për këtë janë shumë 
të vëmendshëm dhe të ndjeshëm. 
Shkaqet e gabimeve mjekësore janë nga më të ndryshmet si:
a) Nga pamjaft ueshmëria e dĳ es dhe përvojës mjekësore.
b) Nga niveli i sotëm akoma jo i përsosur i shkencave mjekësore.
c) Nga kushtet objektive konkrete të tilla si: nga mungesa e aparaturave, nga 

mungesa e medikamenteve, nga puna në zona të largëta etj.
d) Mungesa e përgjegesise profesionale.
e) Mungesa e kushteve të infrastrukturës institucionale.
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f) Pamjaft ueshmëria dhe mungesa e medikamenteve për terapi.
g) Mosrespektimi i legjislacionit dhe mosnjohja e të drejtave të pacientit.
h) Moskujdesja e mjaft ueshme dhe e papërshtatshme. (Mano, 2011, 441)
Ndër gabimet mjekësore rendisim:
a) Gabimi diagnostik: mund të ndodhë zakonisht nga ecuria jo e zakonshme e një 

sëmundjeje. Kjo ndodh në rastet kur i sëmuri nuk pranon të kryejë ekzaminime 
plotësuese.

b) Gabimi terapeutik ose gabimi mjekues: paraqitet dy llojësh:
- Gabimi taktiko-mjekues: ndodh zakonisht nga përcaktimi i gabuar i skemës së 

mjekimit.
-  Gabimi tekniko-mjekues: zakonisht ndodh kur gjatë zbatimit të proçesit direkt 

të mjekimit, bëhen proçedura të gabuara, si pasojë e mungesës së përvojës, 
e mungesës së aparaturave, si pasojë e refuzimit të të sëmurit, të metodës së 
mjekimit etj.

c) Gabimi deontologjik: ndodh në ato gjendje të veçanta psikopatologjike që krĳ ohen 
tek i sëmuri dhe shkaktohen zakonisht nga vetë njerëzit e shëndetësisë.

Neglizhenca në kujdesin shëndetësor

Neglizhenca konsiderohet si forma më e rëndë e pakujdesisë sepse detyrimi i 
mbrojtjes së shëndetit që ka mjeku i imponon këtĳ  të zbatojë maksimumin e kujdesit 
dhe të pajiset me njohuritë profesionale më të kompletuara.
Personeli shëndetësor duhet të ushtrojë të gjitha aft ësitë që zotëron në mënyrë që të 
ofrojë një kujdes sa më të mirë për pacientin. 
Në rastet kur një mjek nuk shfaq as aft ësitë e duhura profesionale për trajtimin e 
sëmundjeve të zakonshme atëherë ky mjek mban përgjegjësi për neglizhencë në 
ushtrimin e detyrës. 
Stafi  mjekësor ka detyrimin kryesor  për t’u kujdesur dhe për të trajtuar sa më mirë 
pacientët. Mosdhënia e kujdesit të duhur e bën mjekun përgjegjës për neglizhencë 
në ushtrimin e detyrës. 
Në Kodin Penal shqiptar neglizhenca nënkupton mjekimin e pakujdesshëm të 
parashikuar në nenin 96 të këtĳ  Kodi: Mjekimi i pakujdesshëm i të sëmurëve nga ana e 
mjekut ose e personelit tjetër mjekësor, si dhe moszbatimi i terapisë ose i porosive të mjekut nga 
personeli mjekësor apo farmacist, kur ka shkaktuar dëmtimin e rëndë të shëndetit, ka rrezikuar 
jetën e personit ose ka shkaktuar vdekjen e tĳ , dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar infektimin e të sëmurëve me infeksionin HIV/AIDS, dënohet 
me burgim nga tre deri në shtatë vjet. (Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë).
Gjithashtu në nenin 97 përcaktohet mosdhënia e ndihmës: Mosdhënia e ndihmës, pa 
shkaqe të arsyeshme nga ana e personit që me ligj ose për shkak të detyrës detyrohej ta jepte 
atë, kur si pasojë e saj është shkaktuar dëmtimi i rëndë i shëndetit, rrezikimi i jetës ose vdekja, 
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet. (Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë).
Njerëzit e shëndetësisë duhet të kujdesen ndaj individëve që u shërbejnë. Për këtë 
arsye ata duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që personi, për 
të cilin janë duke u kujdesur nuk do të lëndohet.
Neglizhenca në shëndetësi ka marrë një rëndësi shumë të madhe në rastet e kryerjes 
së veprimeve të gabuara nga ana e personelit shëndetësor dhe ka përbërë bazën për 
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shumë çështje të ngritura para gjykatave në shume vende të botës. 
Neglizhenca përkufi zohet si “dështimi për të ushtruar kujdesin dhe aft ësitë e 
duhura”. 
Një person nuk është neglizhent në rastet e moskryerjes së veprimeve të duhura që 
parandalojnë dëmtimet,lëndimet me përjashtim të rasteve nëse: 
a) Rreziku ishte i parashikueshëm.
b) Rreziku është i konsiderueshëm, pra jo i vogël. 
Vështirësia fi llestare në çdo çështje neglizhence qëndron në faktin e të provuarit se i 
padituri kishte ndaj paditësit detyrimin për t’u kujdesur. Siç shihet, thelbi në çështjet 
e neglizhencës qëndron në standardin për përkujdesje. 

Testi Bolam (Bolam Test)

Në lidhje me neglizhencën në kujdesin shëndetësor janë dhënë disa vendime mjaft  
të rëndësishme nga disa gjykata. Më poshtë trajtohen disa prej tyre, vendime të cilat 
kanë krĳ uar parime të rëndësishmë përsa i përket kujdesit shëndetësor. 
Bolam v Friern Hospital Management Committ ee, në të cilën prefesioni i mjekut u pa si 
dominues në raportin mjek-pacient. Kjo çështje është kthyer tashmë në një parim të 
rëndësishëm që zbatohet për të provuar zbatimin nga ana e personelit mjekësor të 
detyrimit për t’u kujdesur. 
Sipas këtĳ  parimi, doktori nuk është përgjegjës për neglizhenë nëse ai ka vepruar 
në përputhje me praktikën e pranuar nga një grup mjekësh, të specializuar në atë 
drejtim të mjekësisë. 
Bolam ishte pacient vullnetar që pranoi t’i nënshtrohej terapisë elektro-konvulsive. 
Para fi llimit të trajtimit nuk iu dha asnjëlloj qetësuesi muskujsh dhe trupi i tĳ  nuk 
u lidh gjatë procedurës. Gjatë kryerjes së kësaj procedure Bolam pati përpëlitje të 
dhunshme të trupit përpara se procedura të ndalohej. Si rrjedhojë ai pati dëmtime të 
mëdha duke përfshirë dhe thyerje të kockës së legenit. Bolam paditi The Committ ee 
për dëmshpërblim. Sipas tĳ , stafi  i kualifi kuar mjekësor ishte treguar neglizhent pasi 
nuk i kishte dhënë qetësues, nuk e kishte lidhur dhe nuk e kishin paralajmëruar për 
rreziqet. 
Gjyqtari McNair i shkallës së parë u shpreh se opinioni mjekësor ishte kundër 
përdorimit të qetësuesve të muskujve. Gjithashtu, lidhja e pacientit kishte gjasa t’i 
shkaktonte atĳ  më shumë fraktura. Për më tepër, në atë periudhë praktika mjekësore 
nuk i këshillonte pacientët mbi rreziqet e trajtimit (kur ishin në shkallë të vogël), 
përveçse se nëse doktorët pyeteshin. Në vendimin e tĳ  gjyqtari u shpreh se nuk është 
fajtor për neglizhencë ai person që ka vepruar në përputhje me praktikën e pranuar 
nga një trupë mjekësh të aft ë në atë drejtim. Kjo do të thotë se një person nuk është 
neglizhent, thjesht për faktin se ka një trupë mjekësh që mendojnë në kundërshtim 
me të, nëse ka vepruar sipas praktikës së gjithëpranuar mjekësore. 
Parimi Bolam i adresohet veprimeve ose mosveprimeve, dhe mund të formulohet si 
rregulli sipas të cilit doktorët, infermierët apo profesionistët e tjerë mjekësorë nuk 
konsiderohen neglizhentë nëse kanë vepruar në përputhje me praktikën mjekësore 
që në atë moment konsiderohej si e saktë nga një trupë mjekësore, edhe nëse disa 
mjekë tjerë mund të jenë të një mendimi të ndryshëm. 
Një çështje tjetër mjaft  e rëndësishme është Barnett  v Chelsea & Kensington Hospital 
(1968 1 All ER 1068). Në këtë çështje, tre burra arritën në sallën e emergjencës por 
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doktori i emergjencës në detyrë, i cili vetë nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore, 
nuk i pa, dhe u rekomandoi që të shkonin në shtëpi ose të telefononin doktorët e 
tyre. Njëri nga burrat vdiq disa orë më vonë. Post mortem tregoi se burri kishte 
pasur helmim nga arseniku, shkak i rrallë ky vdekjeje. Edhe nëse i vdekuri do të 
ishte pranuar për t’u shtruar e të ishte trajtuar, kishte shumë pak gjasa që antidoda e 
saktë t’i ishte dhënë atĳ  në kohën e duhur. Megjithëse spitali kishte qenë neglizhent 
në mos trajtimin e burrave, nuk kishte prova që vdekja e ardhur të kishte qenë pasojë 
e neglizhencës.
Çela et al. shprehen se pakujdesia në formën e neglizhencës vërtetohet vetëm kur 
bashkekzistojnë: 
1. Elementi negativ i mosparashikimit të ardhjes apo mundësisë së ardhjes së 
pasojës. 
2. Elementi pozitiv i ekzistencës objektive të detyrimit për ta parashikuar pasojën, 
detyrim që mund të burojë nga puna që kryen subjekti, vendi, ambienti ku ka 
vepruar, koha, mënyra e kryerjes apo kushtet atmosferike, fenomenet natyrore apo 
faktet shoqërore të pranishme konkretisht. 
3. Elementi pozitiv i mundësisë subjektive të personit për ta parashikuar pasojën, 
mundësi që ndikohet nga zhvillimi intelektual, arsimimi apo profesioni i subjektit 
që ka vepruar, ambienti ku ka jetuar, temperamenti i tĳ , aft ësia për të perceptuar 
veprimet e tĳ  në ambientin konkret, aft ësia për të kuptuar fenomenet e natyrës, 
faktet sociale apo varësinë reciproke mes këtyre elementëve (Çela, 1982, 156-157).
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Ndryshimet kushtetuese si refl ektim i reformës në drejtësi

Msc. Iva Balza
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Abstrakt

Proçesi i refomës në drejtësi përbën një proçes gjithpërfshirës të një rëndësie të veçantë. Ky 
proçes është parë si një etapë e domosdoshme për aplikimin e standarteve të Bashkimit 
Europian në organizimin dhe funksionimin e instituicioneve të Republkës së Shqipërisë. Në 
themel të tĳ  qëndron objektivi  për të forcuar parimet e transparencës, pavarësisë, efi çencës, 
llogaridhënies ndaj publikut, të cilat janë edhe linjat kryesore të “acquis communautaire”. 
Reforma në drejtësi kulmon me ndryshimet kushtetuese që pasohen nga ndryshimet ligjore, 
duke respektuar kështu edhe hierarkinë e burimeve të së drejtës në Republikën e Shqipërisë.

Fjalë kyce: reformë në drejtësi, institucione, ndryshime kushtetuese, standarte.

Hyrje

Proçesi i refomës në drejtësi përbën një proçes gjithpërfshirës të një rëndësie të veçantë. 
Ky proçes është para si një etapë e domosdoshme për aplikimin e standarteve të 
Bashkimit Europian në organizimin dhe funksionimin e instituicioneve të Republkës 
së Shqipërisë. Në themel të tĳ  qëndron objektivi  për të forcuar parimet e transparencës, 
pavarësisë, efi çencës, logaridhënies ndaj publikut, të cilat janë edhe linjat kryesore 
të “acquis cmunitaire”. Reforma në drejtësi kulmon me ndryshimet kushtetuese që 
pasohen nga ndryshimet ligjore, duke respektuar kështu edhe hierarkinë e burimeve 
të së drejtës në Republikën e Shqipërisë.
Me anë te këtĳ  artikulli synohet të analizohen shkurtimisht ndryshimet që ka pësuar 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në kuadër të reformës në drejtësi. Qëllim 
kryesor i artikullit është evidentimi i ndryshimeve strukturore dhe funksionale të 
disa  institucuioneve kushtetuese, të paqsyruara në ndryshimet e  Kushtetutës. Me 
anë të metodës analitike, artikulli do të analizojë ndryshimet në strukturën e disa 
institucioneve kushtetuese si edhe në kompetencat e tyre. Metoda analitike do të 
përdoret edhe për të analizuar kompetencat dhe strukturën e disa insititucioneve 
të reja. Për të bërë krahasimin me strukturën dhe kompetencat e instutucioneve 
kushtetuese para ndryshimeve do të përdoret metoda krahasimore.

Fazat dhe risitë e projektligjit

Proçesi i reformeës në drejtësi ka kaluar në  tre faza të mëdha : analiza tërësore e 
sistemit të drejtësisë; hartimi i strategjisë dhe planit të veprimit për reformën në 
drejtësi, draft imi i ndryshimeve kushtetuese.
Fazat e lartpërmendura u realizuan përmes një komisioni të posaçëm parlamentar, 
pranë të cili u atashua edhe një grup i ekspertëve  të nivelit të lartë (GENL),  i asistuar 
nga një sekretariat teknik. 
Në përfundim të analizës së sitemit të drejtësisë, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë 
hartoi strategjinë konkrete, bëhej parashtrimi i zgjidhjeve konkrete për problemet e  
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identifi kuara.  Pas kësaj, nisi  hartimi i projketligjit për disa shtesa dhe ndryshime 
kushtetuese.
Gjatë gjithë rrugëtimit, Komisioni i Venecias ka qenë bashkëpunues duke ofruar 
asistencë të vazhdueshme. Projektligji për shtesat dhe ndryshimet kushtetuese ishte 
rezultante e një proçes diskutimi të gjatë, gjithpërfshirës të ekspertëve vendas dhe 
ndërkombëtarë, të rekomandimeve të Komisionit të Venecias të dhëna në raportin 
paraprak dhe përfundimtar të tĳ , të diskutimeve dhe sugjerimeve të anëtarëve të 
Komisionit të Posaçëm Parlamentar.
Për aspekte të veçanta të projektligjit , për të cilat Komisioni i Venecias ishte shprehur 
se përbëjnë çështje politike,  nevojitej konsensusi i arritur nga negociatat politike 
midis përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës. 
Draft i fi nal i projektligjit për ndryshimet kushtetuese , krahasuar me draft in fi llestar 
ka përmirësime në disa drejtime:
• Struktura institucionale  e drejtësisë thjeshtëzohet, duke hequr Tribunalin 

Disiplinor të Drejtësisë si organi që do të vendoste lidhur me masat disiplinore 
për anëtarët e disa organeve. Tribunali Disiplinor i Drejtësisë ishte parashikuar të 
vendoste masa disiplinore për anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të 
Lartë të Prokurorisë, Prokurorin e Përgjithshëm, Inspektorin e Lartë të Drejtësisë 
dhe Gjykatën e Lartë Administrative (Neni 147/f i projektligjit të paraqitur më 15 
janar 2016). 

• Gjykata Kushtetuese merr rolin e organi disiplinor për anëtarët e KLGJ, KLP, PP dhe ILD;
• Thjeshtëzohet përmbajtja e neneve nga detaje, për të cilat u vendos të parashikohen 

nga ligjet që shoqërojnë si paketë ndryshimet kushtetuese;
• Synohet të ulet ndjeshëm ndikimi i politikës në karrierën e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, në formatimin e institucioneve të sistemit, në emërimin e kandidatëve 
jogjyqtarë dhe jorokurorë, respektivisht për KLGJ dhe KLP;

• Rritet roli kontrollues i parlamentit mbi institucionet drejtuese të sistemit. Në rast 
pretendimesh për shkelje disiplinore nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, hetimi për 
mbledhjen e provave dhe fakteve do të kryhet nga një komision hetimor parlamentar;

• Aplikimi i shumicës së cilësuar për zgjedhjen e anëtarëve të organeve kushtetuese 
që krĳ ohen;

Projektligji përbëhet nga 58 dispozita, 28 prej të cilave ndryshonin dispozitat 
ekzistuese, 29 dispozita të reja dhe 10 dispozita aneks. Shtesat dhe ndryshimet 
ndahen në tre grupe:
Grupi i parë: ndryshime të nevojshme për anëtarësimin e Shqipërisë në BE
Grupi i dytë: ndryshime që sjellin reformimin e sistemit të drejtësisë
Grupi i tretë: dispozita kalimtare
Projektligji për ndryshimet kushtetuese u miratua unanimisht nga parlamenti në 
korrik 2016. Botimi i ndryshimeve kushtetuese në Fletoren Zyrtare (datë 27 korrik) 
erdhi një ditë pas Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, dekretoi ligjin që i hap 
rrugë reformës në drejtësi, proces që zgjati për muaj me radhë.

Institucionet e reja që krĳ ohen

Ndryshimi i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë passolli edhe krĳ imin e disa 
institucioneve të reja me kompetenca të konturuara qartë.
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Gjykatat e posaçme

Gjykatat e posaçme gjykojnë veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të 
organizuar, si dhe akuzat penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit të 
Kuvendit, Kryeministrit, anëtarit të Këshillit të Ministrave, gjyqtarit të Gjykatës 
Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Inspektorit të 
Lartë të Drejtësisë, Kryetarit të Bashkisë, deputetit, zëvendësministrit, anëtarit të 
Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe drejtuesve të 
institucioneve qendrore ose të pavarura të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj, si 
dhe akuzat kundër ish-funksionarëve të sipërpërmendur. 
Kuvendi mund të krĳ ojë me ligj gjykata të tjera për fusha të veçanta, por në asnjë rast 
gjykata të jashtëzakonshme. 
Gjyqtarët e gjykatave të posaçme emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas ligjit. 
Gjyqtarët e gjykatave të posaçme shkarkohen nga detyra me dy të tretat e anëtarëve 
të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kandidatët për gjyqtarë dhe nëpunës civilë gjyqësorë 
në gjykatat e posaçme, si dhe familjarët e afërm të kandidatëve, para emërimit, i 
nënshtrohen verifi kimit të pasurisë dhe të fi gurës, si dhe japin pëlqimin për kontrollin 
periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Këshilli i Lartë Gjyqësor është organi kushtetues drejtpërsëdrejti përgjegjës për  
sigurimin e pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në 
Republikën e Shqipërisë. 
Këshilli i Lartë Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga 
gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë i zgjedh Kuvendi, 
nga radhët e juristëve jogjyqtarë.  Dy anëtarë jogjyqtarë zgjidhen nga radhët e 
avokatëve, dy anëtarë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të 
Shkollës së Magjistraturës, si dhe një anëtar nga shoqëria civile.
Anëtarët gjyqtarë përzgjidhen nga radhët e gjyqtarëve me integritet të lartë moral dhe 
profesional, sipas një procedure transparente dhe publike që siguron një përfaqësim 
të drejtë të të gjitha niveleve të gjyqësorit. Anëtarët jogjyqtarë përzgjidhen nga 
radhët e juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjet përvojë pune në profesion, me 
integritet të lartë moral dhe profesional. 
Kriteret kualifi kuese për anëtarët lidhen ngushtësisht edhe me veprimtarinë politike. 
Ata nuk duhet të kenë mbajtur funksione politike në administratën publike ose 
pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. 
Anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor e ushtrojnë detyrën me kohë të plotë për një 
periudhë prej pesë vjetësh, pa të drejtë rizgjedhjeje të njëpasnjëshme. Në përfundim 
të mandatit, anëtarët gjyqtarë kthehen në vendet e mëparshme të punës. Gjyqtarit 
të Gjykatës së Lartë ose të gjykatës së posaçme i pezullohet mandati si gjyqtar gjatë 
kohës që ushtron funksionin si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Anëtarët jogjyqtarë 
që përpara emërimit punonin me kohë të plotë në sektorin publik, rikthehen në 
vendet e mëparshme të punës ose në pamundësi, në detyra të barasvlershme me to. 
Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme:
a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve; 
b) vendos për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve; 
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c) i propozon Presidentit të Republikës kandidatët për gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, 
sipas ligjit; 
ç) miraton rregullat e etikës gjyqësore dhe mbikëqyr respektimin e tyre; 
d) drejton dhe kujdeset për mbarëvajtjen e punës në administratën e gjykatave, me 
përjashtim të mbarëvajtjes së strukturave të teknologjisë së informacionit në gjykata, 
e cila rregullohet me vendim të Këshillit të Ministrave; 
dh) propozon dhe administron buxhetin e tĳ  dhe të gjykatave; 
e) informon publikun dhe Kuvendin për gjendjen e sistemit gjyqësor; 
ë) ushtron funksione të tjera të caktuara me ligj. 
Ky entitet i ri juridik që krĳ ohet ka disa funksione të përbashkëta me Këshillin e Lartë 
të Drejtësisë, për sa i përket masave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe transferimit të 
tyre. Në përvojën tonë Këshilli i Lartë i Drejtësisë, si organ kushtetues, i kryesuar 
nga Presidenti i Republikës, luan rolin kryesor në qeverisjen e gjyqësorit, ndërsa në 
pushtetin poltik ka vetëm një rol ndihmës (Omari, Anastasi, 2008, 370).
Kompetenca të reja, të cilat nuk gëzoheshin nga institucione të mëparshme 
kushtetuese, vënë theksin tek një parim demokratik sic është informimi i publikut. 
Informimi i publikut për gjëndjen dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor trajtohet 
tashmë si një garanci e shtuar. 
Përpara hyrjes në fuqi ë ndryshimeve kushtetuese, gjykata kishin autonomi të plotë 
për masën dhe administrimin e buxhetit (Neni 144, Kushtetuta e Republikës së 
Shqipërisë, e ndryshuar me ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016).). Aktualisht, propozimi 
për masën e buxhetit dhe administrimi i tĳ  bëhet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke 
shmangur kështu cdo mundësi për abuzim apo keqperdorim te buxhetit.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë

Inspektori i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës për verifi kimin e ankesave, hetimin 
me nismë të shkeljeve dhe fi llimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të të gjitha niveleve, anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të 
Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm, sipas procedurës 
së përcaktuar me ligj.  Inspektori i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës edhe për 
inspektimin institucional të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë. 
Inspektori i Lartë i Drejtësisë zgjidhet me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, 
për një periudhë 9-vjeçare, pa të drejtë rizgjedhjeje, nga radhët e juristëve të spikatur 
me jo më pak se 15 vjet përvojë pune në profesion, me integritet të lartë moral dhe 
profesional. Ai nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën 
publike, ose pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara 
kandidimit.   Inspektori i Lartë i Drejtësisë gëzon statusin e gjyqtarit të Gjykatës 
së Lartë. (Neni 147/d Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ndryshuar me ligjin 
nr.76/2016, datë 22.7.2016).
Qenia Inspektor i Lartë i Drejtësisë nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër politike 
ose shtetërore, si dhe veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës, me 
përjashtim të aktivitetit mësimdhënës, akademik ose shkencor, sipas ligjit. (Neni 147/ë 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ndryshuar me ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016).
Tashmë veprimtaria e të pushtetit gjyqësor do t’i nënshtrohet inspektimit. Marrja 
e masave disiplinore përkundrejt gjyqatrëve do të jetë një procedurë që implikon 
dy institucione kushtetuese, te cilët midis tyre kanë mirëfi lli kompetenca 
komplementare. Inspektori i Lartë i Drejtësisë heton në mënyrë të thelluar dhe nis 
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procedimin disiplinor ndaj gjyqtarëvë, ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor vendos për 
masën disiplinore konkrete.

Ndryshimet e disa institucioneve kushtetuese

Ndryshimet që pësoi Kushtetuta e Republikës së Shipërisë, u refl ektuan edhe në 
ndryshimin e strukturës dhe kompetencave për disa organe ekzistuese që nga 
Kushtetuta e vitit 1998.

Gjykata e Lartë

Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë emërohen nga Presidenti i Republikës, me propozim të 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, për një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi.
Gjyqtari i Gjykatës së Lartë zgjidhet nga radhët e gjyqtarëve me të paktën 13 vjet 
përvojë në ushtrimin e profesionit. Një e pesta e gjyqtarëve në këtë gjykatë përzgjidhet 
mes juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjet përvojë si avokatë, profesorë ose 
lektorë të së drejtës, juristë të nivelit të lartë në administratën publike ose në fusha 
të tjera të së drejtës. Kandidatët që përzgjidhen nga radhët e juristëve duhet të kenë 
gradë shkencore në drejtësi.  
Kandidati jo gjyqtar nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën 
publike, ose pozicione drejtuese në parti politike, gjatë 10 vjetëve të fundit para 
kandidimit. Kritere të tjera dhe procedura e përzgjedhjes së gjyqtarit parashikohen 
me ligj.  (Neni 136 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ndryshuar me ligjin 
nr.76/2016, datë 22.7.2016).
Para hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese, anëtarët e Gjykatës së Lartë 
emëroheshin nga Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit. Ndryshimet 
sanksionuan “larmishmërinë” e anëtarëve të Gjykatës së Lartë, duke i dhënë 
mundësinë edhe avokatëve, profesorëve, lektorëve, juristëve të nivelit të lartë në 
administarën publike të ishin pjesë e saj. Edhe në kompetenca, Gjykata e Lartë ka 
pësuar ndryshime. Më i rëndësishmi nga ndryshimet është heqja e juridiksionit 
fi llestar për funksionarët e lartë publikë.
Gjykata e Lartë aktualisht shqyrton çështje lidhur me kuptimin dhe zbatimin e ligjit për 
të siguruar njësimin ose zhvillimin e praktikës gjyqësore, sipas ligjit. Për ndryshimin e 
praktikës gjyqësore, Gjykata e Lartë tërheq për shqyrtim në Kolegjet e Bashkuara çështje 
të caktuara gjyqësore të vendosura nga kolegjet, sipas ligjit. (Neni 141, Kushtetuta e 
Republikës së Shqipërisë, ndryshuar me ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016).

Gjykatat dhe gjyqtarët

Gjyqtarë mund të jenë shtetasit shqiptarë që emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 
pas përfundimit të Shkollës së Magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit të 
verifi kimit paraprak të pasurisë dhe të fi gurës së tyre, sipas ligjit. Kritere të tjera për 
përzgjedhjen dhe emërimin e gjyqtarëve parashikohen me ligj.(Neni 137 ndryshuar 
me ligjin nr.88/2012, datë 18.9.2012 dhe nr.76/2016, datë 22.7.2016) . Gjyqtari gëzon 
imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrimin e funksioneve 
të tĳ , përveç rasteve të dhënies qëllimisht të një vendimi, përveç rasteve të dhënies 
qëllimisht të një vendimi, si pasojë e një interesi vetjak ose keqbesimi. 
Qenia gjyqtar nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër politike ose shtetërore, si dhe 
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veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës, me përjashtim të aktivitetit 
mësimdhënës, akademik, shkencor, si dhe delegimit pranë institucioneve të sistemit 
të drejtësisë, sipas ligjit. 
Sikundër vërhet ndryshon organi përgjegjës për emërimin e gjyqtarëve, dhe kriteret 
për përzgjedhjen e tyre. Kushti bazik është përfundimi i Shkollës së Magjistraturës. Do 
të aplikohen gjithashtu fi ltra për pastërtinë e fi gurës. Para ndryshimeve kushtetuese 
qenia gjyqtar nuk pajtohej me asnjë veprimtari tjetër shtetërore, politike, private. 
Aktualisht, përjashtim ga parashikimi i lartpërmendur përjashtim bën aktivitetit 
mësimdhënës, akademik, shkencor, si dhe delegimi pranë institucioneve të sistemit 
të drejtësisë, sipas ligjit. 

Konkluzione

Reforma në drejtësi, që nisi fi llimisht me ndryshimet kushtetuese kishte si qëllim 
thelbësor forcimin e parimeve të transparencës, pavarësisë, efi çencës, logaridhënies 
ndaj publikut.
Me hyrjen në fuqi të ligjit nr.76/2016, datë 22.7.2016 është  ulur ndjeshëm ndikimi i 
politikës në karrierën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, në formatimin e institucioneve 
të sistemit, në emërimin e kandidatëve jogjyqtarë dhe joprokurorë.
Rëndësi të vecantë në procesin gjithpërfshirës të reformës, ka krĳ imi i institucioneve 
të reja kushtetuese me kompetenca saktësisht të përcaktuara, që ndikojnë në rritjen e 
efi cencës së sistemit dhe realizimin e plotë të qëllimeve konkrete.
Krĳ imi i Gjykatave të posacmë është një garanci e shtuar për kornizimin e plotë 
dhe defi nitiv të shtetit të së drejtës në Shqipëri. Gjykatat e posaçme do të gjykojnë 
veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, si dhe akuzat penale 
kundër kategorive më sensitive të funksionarëve dhe ish-funksionarëve, kategoritë e 
te cilëve pasqyrohen në Kushtetutë me anë të një liste shteruese.
Procesi i hetimit dhe përcaktimit të masës disiplinore për gjyqtarët shkëputet nga 
statusi formal që kishte dhe detajohet plotësisht. Krĳ imi i entiteve të posacme që 
do të hetojnë e më pas përcaktojnë masën disiplinore për gjyqtarët do të ndikojë 
drejrpërsëdrejti në rritjen e përgjegjshmërisë dhe mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor 
në Republikën e Shqipërisë.
Për emërimin gjyqtar, kandidatët duhet të kalojnë në disa fi ltra të një natyre kumulative, 
që nisin me përfundimin e Shkollës së Magjistraturës dhe kryerjen e procesit të 
verifi kimit paraprak të pasurisë dhe të fi gurës së tyre, sipas ligjit. Përmbushja e 
kritereve të lartpërmendura do të ndikojë në pastërtinë e fi gurës së gjyqtarëve dhe 
garancinë kushtetuese për një pushtet gjyqësor të paanshmëm e të pavarur.
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Abstract

Continuous curricular changes in our country have highlighted lifelong learning based on 
competences and in this context a particular importance is also devoted to the development 
of digital competences. On the other hand, the quality of teaching is related to the use of 
ICT in teaching and learning. This requires skilled and competent teachers, capable of using 
communication and information technologies in the process. How is this situation introduced 
to us and what problems are observed in this regard? The purpose of this study is to explore 
teachers' perceptions, knowledge and motivation regarding the use of ICT in teaching. The 
data for the realization of this study were obtained from various primary school teachers of 
urban and rural schools. The analysis of the data collected was based on the application of a 
semi-structured questionnaire, with open and closed questions. This study generally revealed 
a positive att itude towards using ICT in teaching, but respondents express diffi  culties in this 
regard and emphasize the need for ongoing training activities, underlining some determining 
elements of their motivation for continuous professional development. Schools should 
explore the opportunities of using ICT to support teaching methods and to create new and 
diff erent ways to learn.

Keywords: professional development, digital competence, continuous education, education 
technology, learning, teaching.

Introduction

In this section we will present the problematics of focused research within digital 
competence, diffi  culties connected with the integration of communication and 
information technologies in teaching and learning teachers face and we will refl ect 
critically on how they should structure and facilitate their approaches and strategies 
towards this problem.

Digital competence and the integration of communication and information 
technologies in learning and teaching
Continuous changes in today’s society are accompanied by the need for good social 
and communication skills, information and the ability to be creative and proactive. 
The development of the informatic society is presented as one of the main developing 
duties in government politics. Education in one of the main segment in this aspect 
since it acts as a promoter and iniciator in creating professional and competent 
circles, which can respond to the challenges of the informatic society and the needs 
of the economy based on knowledge. ICT holds an improtant place in our society on 
all planes of life (UNESKO, 2008) and the quality of the teaching-educative process 
is aff ected by its use. 
The newest approach on education in our country is learning with competences 
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in which an important role is taken by the digital competence, which implies the 
critical and eff ective use of ICT while working, on he free time and during the 
communication1 (KKAP, 2014, pg 20). The concept of digital competence is widely 
treated in the literature by mutiple authors as the users capacity to, safely critically 
and creatively use ICT in order to fulfi ll the aims that are connected with work, 
employment, learning, free time and he inclusion or participation in the society 
(Ferrari, 2013)
As far as teachers are concerned, Krumsvik (2011b) defi nes digital competence as “the 
ability of the teacher...to use ICT in a professional context with a good pedagogical-
didactic judgement and his/her awareness on the strategic implications of learning 
and digital formation of the pupils” (Krumsvik, 2011b, pg. 44-45)
Multiple researchers emphasize that the usage of ICT by teachers improves their 
professional practice and the pupils academic achievements (Beckta, 2006; Fourgous, 
2010). Krumsvik (2008, 2011a, 2014) and Erstad (2010) underline the positive eff ect 
that digital competence has on subject knowledge, coputer practicality, skills and 
understanding.

The concept of continuous professional development
One of the main priorities of The Strategy of Pre-university Education 2014-2020 
in Albania is the preparation and professional development of teachers, where it 
is emphasized “...the professional development of teaching staff , based on clearly 
defi ned competences, neccessary in every step of the career and the improvement of 
digital competence2” (pg. 42).
The principle of professional development is seen as a continuous process of learning 
by integrating the initial and continuous formation (Deaudelin et al., 2005; CSE,2004). 
From this point of view, the professional development is treated in the aspect of 
teachers professionalism, by viewing him as a professional that builds his taeching 
knowledge in a continuous, autonomous and responsible way in order to master 
the pedagogical interference (Altet, 2010; Huberman, 1993; Malo, 2005; Perrenoud, 
2010; Tardif et Lessard, 1999). In this way, from a professionalism viewpoint, the 
importance is placed in engaging teachers in their teaching process and making 
them refl ect on their teaching practice (CSE, 2014).
In the fi eld of ICT integration, the development of practices in exercising the 
profession of the teacher "is positioned in three levels: in the previous practice plan 
(all pedagogical practices related to the preparation or planning of teaching); In the 
practice of eff ective practices (current classroom practices, virtual or not, which may 
sometimes be diff erent from the previous one); In the plan of refl ective practices 
"(Karsenti et al., 2001, p. 94). For these authors, the development of teaching practices 
related to the integration of technologies is a highly dynamic and highly motivating 
process. Generally speaking, the principle of continuous professional development 
is more identifi ed with a dynamic process than one product. It is built based on 
individual and collective elements, in a context of formal and informal learning 
in order to acquire knowledge and skills and transform their teaching practices 
(Charlier, 1998, Day 1999, Shulman, 1986). This way of learning is seen as a process 
that allows teachers to build their knowledge by adapting and absorbing scientifi c 
1  Korniza Kurrikulare e Arsimit Parauniversitar të Republikës së Shqipërisë, Tiranë 2014
2  Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020
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theories through interaction with colleagues and through a process of refl ection on 
the practice. (Charlier, 2001; Day, 1999)
In my country, even though information and communication technologies are 
involved in the teaching and learning process, the usage of ICT in educational 
institutions is limited3 (p. 21). This problem is also the focus of this study, aiming 
to discover the factors and diffi  culties that impede their integration in this process. 
The context of the study
Regardless of the amount and quality of technology available in the classroom, the 
key to using ICT is the teacher, therefore, teachers should have the competence and 
the right att itude towards technology. Consultations conducted with various school 
environment actors, including leaders, teachers and students, clearly highlight the 
importance of digital competence and the fact that the integration of information 
and communication technologies in teaching process is generally necessary to guide 
the pupil towards competence-based learning. On the other hand, teachers oft en 
encounter diffi  culties in this context, that is why this study focuses on the questions: 
What are teachers' perceptions about digital competence and ICT integration in 
teaching and learning? What are the diffi  culties and factors that constitute obstacles 
to the integration of ICT in this process?

Methodology
To help assess teacher’s perceptions on digital competence and the integration of 
communication and information technologies in teaching and learning, the ICT 
survey questionnaire used with teachers is based on the ICT teacher survey European 
Commission. This questionnaire was based on the core competences that the 
teacher should possess according to Kirschner and Woperies (2003), which include 
competence in: personal use of ICT; Possessing a set of learning paradigms that set 
the use of ICT; Using ICT as a tool for teaching and understanding the dimensions 
usage policies of ICT for teaching and learning.
Participants in this research are teachers of elementary education and lower 
secondary education (9-year education) in Elbasan. The sample of this study consists 
of 42 teachers, 31 of whom are female and 11 male, with an average experience of 
13.5 years. The selection of participants was realized by focusing on those teachers 
who have participated in training activities related to the integration of ICT in 
teaching during the last fi ve years. Participants are invited to participate in this study 
voluntarily.

Data collection intruments and procedures
The limitation of this study is related to the number of participants in terms of 
quantity, which hampers overall results. Another writing could alleviate this 
restriction by seeking to collect data at a more numerous audience. The data collection 
is realized with the help of a questionnaire consisting of closed and open questions. 
The questionnaire is divided into four sections. In the fi rst section, participants 
were instructed to choose the answer according to their ICT teaching experience; 
Approach by the teacher towards digital competence; Support for the teachers using 
ICT; Obstacles in using ICT in teaching and learning on a Likert scale type with 
four possible answers from 1 (very much agree) to 4 (in no way agree). The scale 
3 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 
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represents an internal stability value of 0.697 for the sense of competence.
The second section contains a question with an answer that allows the measurement 
of the type of continuous professional development that can foster teacher motivation 
(example: small group school training, seminars, etc.).
The third section consists of only one open question, which allows the collection 
of other qualitative data: "What are the elements that stimulate motivation in the 
continuous formation with purpose the ICT integration?". Finally, the fourth and last 
section is made up of questions that allow the collection of accurate information on 
the identifi ation of the subject, such as the age, gender and subject discipline he/she 
teaches.

Data collection procedues
The questionnaire we have just described has been conducted in meetings conducted 
with respondents. The data was collected during the months of February - March 
2017. The length of time required to complete the questionnaire was 30 minutes, and 
participants were also informed that they could withdraw from the study at any time 
and that the data would be confi dential.
The handling of the data analysis
The SPSS descriptive statistical methods were used to analyze the collected data. In 
light of the acceptable internal stability (alpha coeffi  cient) results of our measuring 
instrument, we have calculated the average score of the questions for each of the 
dimensions.The analysis of the qualitative data of open question answers is done 
by the method of content analysis "as it is said or writt en in the text" (Landry, 2000, 
p. 333). Responses obtained with the help of open questions have allowed us to 
conclude that 48% of participants have commented on the open questions, which 
has provided us with abundant material. The analysis of these responses is done 
manually.

Results
From examining the results regarding the teacher's experience of ICT integration in 
teaching, it turns out that 27.6% of teachers use computers for classroom preparation 
and 24.8% for classroom teaching. Also, it turned out that most of the respondents 
stated that they used ICT in 6% of all the lessons and it turns out that teachers use a 
very limited amount of time.Teachers' att itudes regarding the use of ICT in student 
learning, described in fi g. 1 are generally positive and they say that this has the 
greatest impact on their eff orts (57%) and sense of autonomy (78%) by exploring 
and investigating in more detail. Likewise, teachers argue that using ICT leads to 
increased student interaction with each other (68%), while expressing some concern 
for their focus on the learning process (49%)  

Figure. 1 The impact of ICT usage in learning
A review of the results regarding the 
perception of the sense of competence 
presented in fi g. 2 shows that 80.65% of 
participants are assessed to be capable of 
effi  ciently carrying out training activities 
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related to ICT integration. About 70% of participants claim that they are capable of 
developing their professional competencies and 50.2% feel able to perform during 
the ongoing training activities. 49.13% of participants say there have been chances for 
them to show what they are capable of doing and 48.11% think they feel competent.

Fig. 2: Percentage of 
participants declaring 
"almost agree or fully 
agree" towards the sense 
of competence
Regarding the 
diffi  culties and 
obstacles of the use of 
ICT in teaching and 
learning, teachers 

rank as the main obstacle, the insuffi  cient number of computers (92.86%). Even in 
the schools where there is enough computers or IT labs, they were of the thought 
that school organization is also an obstacle (88.1%) and the lack of the literature for 
teaching (78.6%) or pedagogical models (60.5%)
   

Fig. 3 Obstacles on ICT usage in teaching and learning
Half of the teachers fully agree that another barrier to ICT integration is the lack 
of their current skills. Most of the teachers (92.8%) evaluate learning based on the 
competences and purpose of our school regarding the use of ICT in teaching, but 
emphasize the need for technical support for them.
From the analysis of open qualitative questions, focused on the prospects and validity 
of training activities in the context of continuous professional development of 
teachers, it results that most of the participants in the survey see continuous training 
activities related to their professional practice as positive and they emphasize that 

p
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they positively infl uence them. Although technologies have become an irreversible 
reality nowadays, despite the positive perception of participants regarding the use 
of technologies in general, it is worrying to fi nd out that teachers are less likely to be 
able to show what they are capable of doing. According to Tardif and Lessard (1999), 
the issue of recognition is one of the greatest sources of discontent for teachers. 
In this perspective, Dionne and Savoie-Zajc (2011) argue that the presentation of 
accomplishments and personal assistance in a practice community is an acceptable 
element for teachers that contributes to the increase of personal satisfaction, 
professional fulfi llment and the increase of sentiment of competence. As forms of their 
training activities they evaluate qualifi cations made within the school's pedagogical 
staff  in small groups or training seminars. Likewise, we fi nd that respondents claim 
that pedagogical approaches favor their professional learning.
Conclusion
In this article we highlighted the teacher's approach towards digital competence, 
their experience in teaching with information and communication technologies, 
the diffi  culties and obstacles faced by teachers in integrating ICT into teaching and 
learning and some possibilities how we can help teachers in this regard. Although 
information and communication technologies in teaching and learning have been 
introduced more than ten years ago and are positively assessed for their impact 
on learning, we notice weaknesses and inadequacies in this regard; Its integration 
into teachers' pedagogical practices is sluggish and future teachers possess a non-
high level of ICT competence. Factors that constitute a barrier to the integration of 
information and communication technologies in education are: technical problems, 
teacher training or even more personal factors such as anxiety about using technology, 
a poor sense of personal effi  ciency, and a negative perception of ICT use in the 
classroom . This is compounded by class schedules and inadequate use with each 
other to maximize the existing capacities in our schools. The results obtained tend 
to support the conclusions of the study, expressing the need for training activities 
related to the formation and acquisition of digital competence in the professional 
development of teachers, assessing the qualifi cations organized within school 
projects in small groups, and workshops.
The fi ndings and the elements discussed in this article also emphasize teacher 
training programs and teacher training at universities in order to adapt eff orts and 
strategies for a more coherent education in the integration of communication and 
information technologies in education.
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I mituri si autor i veprës penale dhe si viktimë e saj
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Abstrakt

Shqipëria si vend kandidat për të qënë pjesë e BE-së duhet të përqasë legjislacionin e saj të 
brëndshëm me atë ndërkombëtar, në mënyrë të tillë që çdo rregullim ligjor të jetë në përputhje 
me aktet ndërkombëtare . 
Të miturit në sistemin e drejtësisë penale, si një kategori vulnerabël kërkojnë mbrojtje të 
posaçme dhe për këtë shkak një ndër objektivat më të rëndësishme në kuadër të reformës 
në drejtësi duhet të jetë pikërisht legjislacioni që i trajton ata si autorë të veprës penale apo 
viktimë e saj.
Shqipëria ka hedhur hapa pozitive përsa i përket përqasjes së legjslacionit të saj të brendshëm 
me atë ndërkombëtar në lidhje me të drejtat e fëmĳ ëve. Janë bërë ndryshime të rëndësishme 
në kodin e procedurës penale, kodin penal si dhe është miratuar më datë 30.03.2017 ligji 
Nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë për të mitur”. Ky i fundit, sjell një risi përsa i përket mbrojtjes së të 
drejtave të të miturit në aspektin proçedural, rehabilitimin, dhe dëmshpërblimin e tyre kur 
janë viktima të veprës penale.
Mungesa e Institucioneve përkatëse për trajtimin e të miturve kërkon bashkëpunimin 
gjithpërfshirës të aktorëve të ndryshëm, pasi legjislacioni nuk duhet të jetë vetëm i pasqyruar 
në letër por edhe i zbatueshëm.
Në fokus duhet të jetë jo vetëm  mbrojtja e fëmĳ eve viktimë dhe dëshmitarë të krimit por, 
edhe  ri-integrimi i tyre përmes edukimit, trajnimit, punësimit, masave për t’u ofruar ambjent 
të sigurt e të qetë.
Për këtë shkak, të gjitha instancat përkatëse duhet të përfshihen dhe të bashkëveprojnë me 
njëra-tjëtrën, për të krĳ uar një klimë besueshmërie dhe sigurie për të miturin viktimë e dhunës. 

Hyrje

I mituri si një kategori vulneral kërkon një mbrojtje të posaçme që duhet të jetë 
në përputhje me garancitë proçedurale te parashikuar në aktet Kombëtare dhe 
Ndërkombëtare. Trajtimi i të miturit në kuadër të repektimit të të drejtave të tyre 
kërkon një trajnim të posaçëm të gjith akotëve gjithpërfshirës.  Kodi i drejtësisë për të 
miturit do të sjell një risi proçedurale në lidhje me të miturit si në aspektin proçedural, 
rehabilitimin e tĳ  apo edhe kërkimin e dëmshpërblimit të tĳ  në rastek kur ai është 
viktim e veprës penale, të gjitha këto duke marrë në konsideratë interesin më të lartë 
të të miturit. 

Legjislacioni Kombëtar mbi drejtësinë për të mitur

Dispozitat ligjore për të miturit janë parashikuar në legjislacionin Shqiptar në shumë 
kode dhe akte nënligjore. Duhet theksuar se vitet e fundit Shqipëria po bën progres 
në përqasjen e legjislacionit kombëtar me standartet ndërkombëtare të garantuara në 
aktet ndërkombëtare. 
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Nisur nga parimi i hiearkisë së normave të përcaktuara në nenin 116 të saj, Aktet 
normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e RSH janë:

1. Kushtetuta
2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifi kuar
3. Ligjet
4. Aktet normative të këshillit të ministrave.
5. Aktet që nxirren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm brenda 
juridiksionit territorial që ushtrojnë këto organe.
6.  Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve 
të tjera qendrore kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë brenda 
sferës së juridiksionit të tyre.

Kushtetuta e RSH mbi standartet për drejtësinë për të mitur

Kushtetuta është ligji suprem i një shteti, në të cilën deklarohen deklarohen politikat 
dhe vlerat më të thella të shtetit.
Neni 3 i Kushtetutës së RSH parashikon se: “Pavarësia e shtetit dhe tërësia e territorit të 
tĳ , dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tĳ , drejtësia shoqërore, rendi kushtetues, pluralizmi, 
identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare, bashkëjetesa fetare, si dhe bashkëjetesa dhe 
mirëkuptimi i shqiptarëve me pakicat janë baza e këtĳ  shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë 
dhe t'i mbrojë” .
Në kreun e II kushtetuta proklamon të drejtat dhe liritë themelore të individit. Në 
këtë kre në interes të çështjes që lidhen ndër të tjera edhe me drejtësinë për të miturit 
është e rëndësishmë të përmëndim një sërë dispozitash: 
Neni 15 Kushtetutës: “1. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të 
patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik.
2.Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave tëtyre, duhet të respektojnë të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut,si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre.”
Neni 18 i Kushtetutës përcakton mosdiskriminimin. 
Neni 21 Kushtetutës: “Jeta e personit mbrohet me ligj.”
Neni 25 i Kushtetutës: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo 
trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues.
Neni 27 i Kushtetutës: “1. Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveçse në rastet dhe sipas 
procedurave të parashikuara me ligj.
2.Liria e personit nuk mund të kufi zohet. Megjithatë sovrani ka përcaktuar se për të 
mirën e shoqërisë kjo është një e drejtë që mund të cënohet në disa raste, ku ndërmjet 
tyre përmendim:...ç) për mbikëqyrjen e të miturit për qëllime edukimi ose për 
shoqërimin e tĳ  në organin kompetent;
Neni 53/2 i Kushtetutës: “2. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të 
shtetit”
Neni 54 i Kushtetutës: “1. Fëmĳ ët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën 
e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.
2. Fëmĳ ët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga martesa.
3. Çdo fëmĳ ë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi 
për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmĳ ëve, që mund të dëmtojë 
shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tĳ  normal.
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Në kushtetutë gjejmë në Kreun e II të pjesës së II edhe parimet kryesore të drejtësisë 
penale dhe garancitë procedurale të cilat nënkuptojnë edhe shtrirjen e tyre me të 
pandehur të mitur. Ndër to mund të përmëndim: 
Neni 30: “Prezumimi i pafajsisë”;
Neni 42: “Të drejtën për një proces të rregullt ligjor, gjykim publik brënda afateve të 
arsyeshme dhe prej një gjykate të pavarur e të paanshme të caktuar me ligj”.
Neni 29: Fuqia prapavepruese “Askush nuk mund të akuzohet ose të deklarohet fajtor për 
një vepër penale e cila nuk konsiderohej e tillë në kohën e kryerjes së saj”.
Neni 27: Mos cënimi dhe mos kufi zimi i lirisë
Nenet 28, 31, 32, 33, 34 : Të drejtat dhe garancitë procedural penale.
Në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë  nuk ka një përkufi zim të atĳ  që ëuhet 
“I mitur”,  dhe një specifk im i të drejtave dhe garancive që ofrohen vetëm për të. 
Megjithatë referuar n.  54/2, është konstatuar se sovrani i ka ofruar një vëmendje të 
veçantë, duke mundësuar kështu angazhimin e Kuvendit nxjerrjen e akteve ligjore 
specifi kive dhe në vĳ im institucioneve përkatëse ndërmarrjen e masave për zbatimin 
e këtyre ligjeve, apo rregullimin nëpërmjet akteve nënligjore, për të mundësuar 
zbatimin e ligjeve.

Kodi penal Ligji Nr.7885 dt.27.01.1995

Kodi penal lidhur me personat e mitur trajton:
1. Të miturit Si subjekt/autor të veprës penale. 
Neni 12 i K.P: Mosha për përgjegjësi penale “ Ka përgjegjësi penale personi që në 
mnoshën e kryerjes së një krimi ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç.
Personi që kryen një kundërvajtje penale ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjeç.
Personat që janë nën moshën katërmbëdhjetë vjeç sipas kodit penal nuk përgjigjen 
penalisht për veprën penale që kanë kryer. 
Në rast se do hidhnim një vështrim në vendet e BE për të parë sesi legjislacionet e 
tyre parashikojnë moshën për përgjegjësi penale do të vinim re që shtete të ndryshme 
kanë përkufi zime të ndryshme ligjore të moshës në të cilën një fëmĳ ë mund të mbahet 
i burgosur në godinat e sistemit të burgjeve. Moshën më të vogël për përgjegjësi 
penale e ka Qipro me 7 vjeç ndërsa moshën më të madhe për përgjegjësi penale e ka 
Belgjika me 18 vjeç. 
Pasur parasysh këto diversitete në legjislacione të ndryshme, lind pyetja: Se kur 
një qënie njerëzore quhet fëmĳ ë? Kur ai është me të vërtetë i aft ë të kuptojë dhe të 
dëshirojë? Kur është plotësisht i vetëdĳ shëm për sjelljen e vet dhe pasojat që vĳ në 
prej saj?
Nëse do i referoheshim legjislacionit ndërkombëtar me përkufi zimin e termit fëmĳ ë 
neni 1 KDF parashikon se : “më fëmĳ ë nënkuptohet çdo qënie njerëzore nën moshën 
18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara në përputhje me 
legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet”. Për të miturit burgimi duhet të jetë masa e fundit.

Kodi i proçedurës penale

Në lidhje me personat e mitur të cilët janë proçeduar penalisht. parashikon këto 
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garanci proçedurale:
• “Prezumimi i pafajsisë”(neni 4 k.p.p), Të drejtën për një proçes të rregullt 
ligjor, Të drejtën për t’u njohur me akuzat si dhe të drejtën për të mos u përgjigjur, 
Të drejtën për t’u ballafaquar me dëshmitarët të cilat  parashikohen për të gjithë 
shtetasit. 
• Gjykimin e të miturve prej seksioneve përkatëse; Gjykata kompetente
• Ndihmën juridike dhe psikologjike ndaj të miturit në proçesin penal (neni 
35 K.Pr.Penale)
• Rregulla lidhur me verifi kimin e moshës (neni 41 K.Pr.Penale)
• Lidhja midis personalitetit të të miturit dhe masat penale  (neni 42 K.Pr.
Penale)
• Mbajtjen e të miturit nën masën e sigurimit dhe afatet e hetimit e të gjykimit 
të çështjes
• Trajtimin e të miturit në rastet kur thirret si i pandehur, dëshmitar dhe i 
dëmtuar (viktimë)
• Konstatimi i rrethanave për fi llimin e proçedimit (neni 290/b K.Pr.Penale)
Diferencime në caktimin e dënimit të të miturve të akuzuar për vepra penale.
Neni 31/2  K.P “Dënimi me burgim të përjetshëm nuk jepet ndaj personave që në kohën e 
kryerjes së krimit nuk kanë mbushur moshën tetëmbëdhjet vjeç, si dhe për gratë”
Neni 33/3 K.P “ Të miturit e kryejnë dënimin me burgim në vende të veçanta nga të rriturit”.
Neni 51 K.P: “Për të miturit, që në kohën e kryerjes së veprës penale nuk kanë mbushur 
moshën 18 vjeç, dënimi me burgim nuk mund të jetë më shumë se gjysma e dënimit që 
parashikon ligji për veprën penale të kryer”.
Masat edukuese për të miturit
Neni 52 K.P “Gjykata, nisur nga rrezikshmëria e pakët e veprës penale, nga rrethanat 
konkrete të kryerjes së saj, nga sjellja e mëparshme e të miturit, mund ta përjashtojnë atë nga 
dënimi.
Në këto raste, gjykata mund të vendosë dërgimin e  të miturit në një institucion edukimi”
Dënimet alternative
Neni 59 K.P : Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë”.
Neni 59/a K.P: “Qëndrimi në shtëpi”
2. I mituri si i dëmtuar/viktimë e veprës penale. 
Në legjislacionin penal mund të hulumtojmë mes disa vepra penale që kanë në 
fokus të mitur si viktimë e konkretisht:
Neni 50/e  K.P , “Vepra penale e kryer kundër të miturit përbën rrethanë rënduese.” 
Neni 79 K.P “Cilësohet vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vrasja me dashje e kryer ndaj 
të miturit”
Neni 100 K.P “Marrëdhënia seksuale ose homoseksuale me të mitur”
Neni 101 K.P “Marrëdhënia seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 
14-18 vjeç.”
Neni 108 K.P “Vepra të turpshme”
Neni 109/2 K.P  “Rrëmbimi ose mbajtja peng e personi e kur kjo vepër kryet ndaj të miturit 
dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjet vjet burgim”.
Neni 117 K.P “Pornografi a”
Neni 124 K.P “Braktisja e fëmĳ ës së mitur”
Neni 125 K.P “Mosdhënia e mjeteve për jetesë”
Neni 127 K.P “Marrja e padrejtë e fëmĳ ës”
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Neni 128 K.P “Trafi kimi i fëmĳ ëve”
Neni 129 K.P “Shtytja e të miturve në krim”

Kodi i drejtësisë për të miturit, Ligji Nr.37 dt.30.03.2017

Qëllimi i kodit të drejtësisë për të miturit është garantimi i një kuadri ligjor mbi 
drejtësinë për të miturit që të jetë në përputhje me Kushtetutën, Konventën e 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmĳ ëve dhe standartet e 
normat e tjera ndërkombëtare që kanë për qëllim mbrojtjen e të miturit dhe mbrojtjen 
efektive të interesit më të lartë të të miturit (neni 2/1).
Kodi i drejtësisë për të miturit është i ndarë në kre , në të cilat janë saksionuar norma 
specifi ke proçedurale që duhet të respektohen në proçeset penale kur kemi të bëjmë 
me të mitur si dhe rregulla të posaçme përsa i përket ekzekutimeve të dënimeve si 
dhe masave të tjera alternative.
Kreu I përmban dispozita të përgjithshme përsa i përket objekti, qëllimit si dhe 
fushës së zbatimit të këtĳ  kodi, duke përkufi zuar termat e përdorur në të si dhe duke 
specifi kuar moshën e të miturit, përgjegjësia penale që ai merr. I mitur në konfl ikt me 
ligjin, vazhdon të mbetet personi që ka mbushur moshën për përgjegjësi penale deri 
në 18 vjeç ndërkohë që i mituri viktimë, është gjithashtu çdo person nën moshën 18 
vjeç të cilit i është shkaktuar një dëm moral, fi zik ose material si pasojë e një vepre 
penale.
Është futur koncepti “I ri” në të cilin inkuadrohen të gjithë personat që janë në 
moshën 18 – 24 vjeç që akuzohen për një vepër penale të kryer kur ka qenë i mitur. 
Një ndër përkufi zimet e rëndëisshme që jepen në këtë kre është pikërisht inetresi 
më i lartë i fëmĳ ës i cili nënkupton të drejtën e fëmĳ ës, për të pasur një zhvillim të 
shëndetshëm fi zik, mendor, moral, shpirëtore, social si dhe për të gëzuar një jetë 
familjare sociale të përshtatshme për fëmĳ ën.
Mosha për përgjegëjsi penale ka ngelur e njëjtë. 14 vjeç në rastet e kryerjes së një 
krimi dhe 16 vjeç në rastet e kryerjes së një kundravajtje penale. 
Kreu II na jep një kuadër të përgjithshme të parimeve bazë të cilat duhet të 
respektohen më rigorozitet ndaj të miturit. Ndër parimet më të rëndësishme mund 
të përmendim:
• Parimi i prezumimit të pafajsisë: 
“1. çdo i mitur në konfl ikt me ligjin prezumohet i pafajshëm, derisa nuk vërtetohet fajësia e 
tĳ  me vendim të formës së prerë.
2.  Çdo dyshim për akuzën ndaj të miturit çmohet në favor të tĳ  (principio in dubio pro reo)
Parimi i prezumiti të pafajësisë  është edhe një parim kushtetues1 , i cili përbën një 
ndër elelmentët thelbësorë të proçesit të rregullt ligjor, në kuptim të nenit 42 të 
kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës të të Drejtave të Njeriut2. Qëllimi i legjislatorit 
ka qënë tutelimi i të miturit nga akuzat që mund t’i ngrihen në rastet që nuk ka prova 
të mjaft ueshme për të vërtetuar fajësinë e tĳ . Pra, çdo dyshim duhe të shkoj në favor 
të të miturit dhe ky parim do të konsiderohej i cënuar nëse barra e provës do të 
kalonte nga akuza tek i pandehuri. Detyrë e gjykatës së zakonshme është që t’i krĳ ojë 
mundësinë të pandehurit ose nëpërmjet mbrojtësit  të mbrohet. Gjykata duhet të japë 
vendimin e saj bazuar mbi provat direkte dhe indirekte, të cilat duhet të provohen 
1  Neni 30 kushtetutes “
2  Neni 6/1 Koventa e të Drejtave të Njeriut �
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nga akuza dhe të administrohen në dosje3.”
• Parimi i interesit më të lartë të fëmĳ ës:
 “Organet proçeduese duhet të kenë parasysh  në çdo vendim apo veprimtari që 

ndërmarrin interesin më të lartë të fëmĳ ës i cili konsiston në mbajtjen parasysh të 
disa nevojave bazilare të fëmĳ ëve si ato të zhvillimit kognitiv, psikologjik, fi zik; 
duke marrë në konsideratë mendimin e tĳ  në bazë të aft ësisë kognitive për të 
kuptuar; historinë familjare të fëmĳ ës ku përfshihen episode dhe situata të veçanta 
që kanë të bëjnë me abuzimin, neglizhimin, apo forma të tjera të dhunës ndaj 
fëmĳ ës; aft ësinë e prindërve për t’u kujdesur për të si dhe aft ësinë për të mbajtur 
dhe kultivuar marrëdhëniet shoqërore më botën që e rrethon”. 

• Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi
• E drejta për zhvillim harmonik të të miturit: çdo vendim apo proçedurë e ndjekur  

për të miturin duhet të merret në konsiderat zhvillimi fi zik, kognitiv, shpirtëror, 
moral dhe shoqëror.

• Parimi i proporcionalitetit: Masat që merren ndaj tĳ  të jenë në raport me rrethanat 
e kryerjes së veprës, personalitetin e të miturit, nevojat e tĳ .

• Përparësia e masave alternative të shmangies: Përsa i përket proçedurës të 
drejtësisë penale për të mitur përparësi i jepet masave alternative të shmangies 
nga proçedimi penal. Drejtësia restauruese vlersohet si mundësi e parë për të 
miturin në konfl ikt me ligjin. Gjithashtu në akte duhet të specifi kohet saktësisht 
qëllimi i shmangies nga proçedimi penal. Ndërsa kufi zimi dhe heqja e lirisë duhet 
të shikohet si masë e fundit për të miturin.

• Kufi zimi ose heqja e lirisë si masë e fundit
• Pjesmarrja e të miturit në proçes. Qëllimi është që të dëgjohet i mituri dhe të 

shprehë pikëpamjet e tĳ , gjithmonë në përshtatje me moshën dhe zhvillimin e tĳ . 
Nuk mund të detyrohet të marrë pjes ënë proçes. 

• Shqyrtimi pa vonesë dhe me përparësi.

• Pjesmarrja e detyrueshme e psikologut: Në çdo fazë të proçedimit që kanë të bëjnë 
me të miturit është e detyrueshme prania e psikologut si garanci për mbështetjen 
psikologjike të të miturit i cili vlerëson thëniet e tĳ  në bazë të zhvillimit të tĳ  
kognitiv, luan rolin mbështetës emocional të fëmĳ ës.

Kreu i III saksionon të drejtat dhe garancitë proçedurale të të miturit në konfl ikt 
me ligjin. 

Në të sanksionohen të drejtat që ka i mituri për mbrojtje si dhe për proçedura të 
veçantë gjatë gjithë fazave të hetimit. I mituri gëzon të drejta të pakontestueshme 
të tilla si:

o Të drejtën për ndihmë ligjore dhe psikologjike falas
o Të drejtën për t’u informuar menjëherë në formën që i përgjigjet zhvillimit të tĳ 
o Të drejtën për t’u pyetur në gjuhën që ai kupton dhe të drejtën për të patur 

përkthyes në rast se nuk kupton
o Të drejtën për të patur prindin ose një person të besuar gjatë gjithë fazës së 

proçedimit.
o Të drejtën për mos të dëshmuar, për mos t’u përgjigjur si dhe të drejtën për të mos 

pranuar fajësinë
o Të drejtën e ankimimit, në çdo fazë të proçedimit apo të vendimit të ekzekutimit
3  Gjykata Kushtetuese vendim Nr.4, dt.27.02.2004
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o Mbojtja e jetës private të të miturit
o Vlerësimi individual i të miturit. Gjithashtu, në çdo vendimarrje me të miturit duhet 

të merren në kosideratë rrethana të tilla si : mosha; niveli i zhvillimit, edukimi, 
arsimimi; gjëndja shëndetësore dhe familjare si dhe rrethana të tjera të cilat mund 
të lejojnë vlerësimin individual të tĳ , në mënyrë që të kuptojnë personalitetin e 
tĳ , përgjegjshmërinë si dhe shkallën e përgjegjësisë së tĳ  që vendimarrja të jetë në 
interesin më të lartë të të miturit.

o Shërbimet pa pagesë për të miturin në sistemin e drjetësisë penale
Kreu IV sanksionon trajnimin dhe specializimin e organeve kompetente përsa i 
përket trajtimit të  të miturve. Duke qënë se kemi të bëjmë më një target grup shumë 
vulnerabël është e nevojshme që të gjithë aktorët pjesmarrës në proçedimin penal 
për të miturit të kenë njohuritë e nevojshme përkatëse, ndërgjegjësimin profesional 
më të lartë për mbrojtjen e të drejtave të të miturve në konfl ikt me ligjin, viktimë ose 
dëshmitarë si dhe të marrin masat e duhura për qëndrueshmërinë e tyre. Gjithashtu, 
i mituri në konfl ikt me ligjin duhet të gjykohet nga seksionet për të miturit, të cilat 
do të jenë kompetente edhe për të rriturit që në kohën e kryerjes së veprës penale 
kanë qënë të mitur. Gjithashtu, personi mbi 18 vjeç, por jo më shumë se 21 vjeç, i cili 
akuzohet se ka kryer një vepër penale kur ishte i mitur, gjykohet nga seksioni i të 
miturve. Juridiksioni i seksioneve për të mitur në gjykatë, mbaron kur i mituri arrin 
moshën 23 vjeç. 
Ndjekja penale në çështjet për drejtësin për të mitur  bëhët nga prokurorë dhe 
punonjës të policisë gjyqësore  të trajnuar dhe specializuar në këtë fushë. Gjyqtari 
i cili gjykon çështjet e të miturit duhet të jetë i specializuar dhe të jetë i trajnuar për 
drejtësinë për të mitur, edhe mbrojtja e të miturit në konfl ikt me ligjin ose viktimë 
mbrohet nga avokatë të specializuar në drejtësinë për të mitur, me përjashtim kur 
mbrojtësi zgjidhet nga vetë i mituri. 
Është e rëndësishme që çdo aktor i përfshirë nga organet kompetente në administrimin 
e drejtësisë penale për të mitur të jetë i trajnuar dhe të ketë njohurit e duhura në 
lidhje me:
• metodologjinë e komunikimit me të miturin si autor apo viktimë e veprës penale;
•  me respektimin e të drejtave të të miturit;
• parimet dhe detyrimet etike që lidhen me funksionet e tyre;
• shenjat dhe simptomat që është kryer ndaj të miturit një vepër penale;   
•   aft ësimin dhe teknikat lidhur me vlersimin e situatave kritike, referimin e rastit 

dhe garantimin e konfi dencialitetit;
• mënyrat dhe teknikat e të pyeturit, psikologjinë si dhe komunikimin me të miturin;
• dinamikën dhe mënyrën e ushtrimit të dhunës ndaj të miturit, efektin dhe pasojat, 

përfshirë atë fi zik, psikologjik dhe të nxitjes për kryerjen e veprës penale;
• teknikat dhe masat e veçanta për mbështetjen dhe mbrojtjen e të miturit viktimë 

dhe dëshmitar.   
Një risi që është sjellë në këtë kod, është se Shkolla e Magjistraturës, Akademia e 
Sigurisë, Urdëri i Psikologut/Punonjësit Social, Dhoma Kombëtare e Avokatisë, 
Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, Shërbimi i Provës dhe Agjensia Shtetërore për të 
Drejtat dhe Mbrojtjen e dëmĳ ës si dhe institucione të tjera, marrin masa dhe hartojnë 
programet e trajnimit.
Në sistemin e drejtësisë për të mitur, përfshihet punonjësi i Njësisë për Mbrojtjen e 
të drejtave të fëmĳ ës, psikologu, përfaqësuesi proçedurial, ndërmjetësi, punonjësi i 
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shërbimit të provës, punonjësi i qendrës së rehabilitimit për të mitur dhe paraburgimit, 
i specializuar në drejtësisë për të mitur. 
Kreu V parashikon rregulla proçedurale mbi të miturin viktimë dhe i mituri 
dëshmitar i veprës penale. Në të janë specifi kuar parimet e përgjithshme të cilat 
duhet të respektohen kur kemi të bëjmë me të mitur viktimë/dëshmitar i veprës 
penale. Ndër to mund të përmëndim (Neni 33):
• trajtimi i tyre me përkujdesje, në mënyrë miqësore dhe të ndjeshme, të respektojmë 

dinjitetin e tĳ  gjatë gjithë proçesit;
• të mbrohet jeta e tĳ  private e  në rast ndërhyrje e nevojshme në jetën e tĳ , kjo e 

fundit duhet të jetë sa më e ulët e mundshme;
• çdo pjesmarrës në administrimin e drejtësisë për të mitur gjatë gjithë proçesit të 

ruajë konfi dencialitetin;
• me leje të gjykatës mund të bëhet i ditur identiteti i të miturit viktimë/dëshmitar 

i veprës penale.
I mituri viktimë e veprës penale ka të drejtë nëpërmjet përfaqësuesit ligjor, mbrojtësit 
dhe psikologut si dhe sipas rastit të personit të besuar të tĳ , të informohet mbi 
proçedurat që kanë të bëjnë me të, me rolin e tĳ , kohën e dëshmisë, si dhe me 
mënyrën sesi do proçedohet me marrjen e tĳ  në pyetje, me mekanizmat mbështetëse 
për bërjen e ankesës; mundësinë për të patur në dispozicion ndihmë ligjore falas; 
ndihmë psikologjike dhe mjeksore; mundësinë për të kërkuar dëmshpërblim për 
dëmin që i është shkaktuar nga autori i veprës penale.
Gjithashtu, i mituri viktimë/dëshmitar i veprës penale mund të mbështet tek Njësitë 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ëve, e cila ka për detyrë që :
• t’i ofrojë të miturit mbështetje emocionale si dhe mbështetje gjatë gjithë proçesit 

penal e cila mund të përfshĳ ë masa për minimizimin e pasojave negative të veprës;
• të këshillojë sipas rastit ndjekjen e ndonjë terapie apo të këshillimit profesional;
• të informojë të miturin për rëndësin që ka dhënia e dëshmisë, vendin dhe kohën 

e marrjes në pyetje;
• të drejtën e tĳ  për të patur mbështetje ligjore, psikologjike dhe shëndetësore falas;
• sipas rastit, të shmangë kontaktet e padëshiruara apo të papërshtatshme për të 

miturin, ose të ndërmarrë masa të tjera që i shikon si të nevojshmë për mbrojtjen e 
interesit më të lartë të të miturit;

Në rast se përfaqësuesi i NJ.M.D.F  është caktuar në cilësinë e përfaqësuesit 
proçedurial, kur i mituri viktime/dëshmitar është nën 14 vjeç, jep pëlqimin për 
dhënien e dëshmisë nga ana e të miturit.

Si masa mbrojtëse për të miturin viktimë/dëshmitar i veprës penale kodi i drejtësisë 
për të mitur ka parashikuar se në çdo fazë të proçesit penale, kur siguria e të mitur 
viktimë ose dëhsmitar është në rrezik, sipas rastit, prokurori, policia gjyqësore ose 
Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ës, marrin këto masa mbrojtëse (neni 37):

• shmangien e drejtpërdrejtë midis viktimës/dëshmitarit dhe të akuzuarit në 
çdo fazë të proçesit;

• paraqitja e një kërkese për nxjerrjen e një urdhër kufi zimi
• paraqitjen e një kërkese ku kërkohet vendosja e masës së sigurimit 'arrest 

me burg' ose 'arrest shtëpie' për të akuzuarin me qëllim ndalimin e kontaktit me 
të miturin;
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• ruajtjen e sekretit të vendodhjes së të miturit
• të kërkojë nga autoritet kompetente masa të tjera mbrojtëse që konsiderohen 
të përshtatshme.
I mituri viktimë/dëshmitar duhet të njoft ohet në mënyrë të tillë që informacioni të 
jetë sa më i përshtatshëm për të duke marrë parasysh zhvillimin e tĳ  kognitiv në 
mënyrë të drejpërdrejtë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tĳ .
I mituri viktimë/dëshmitar  në rast se dëshmia e tĳ  mund ta vendos atë në rrezik 
serioz për jetën atëher gjyqtari mund të vendosi:
 që t’i ndryshohet pamja dhe/ose zërin, marrjen në pyetje të tĳ  nëpërmjet një 

ekrani jotransparent, ose në distancë
 pyetjen e dëshmitarit përpara seancës me pjesmarrjen e mbrojtësit të të 

miturit dhe video-rregjistrimit të pyetjes së të miturit
 pyetja e tyre duhet të bëhet në mjedise miqësore si dhe jashtë mjedisit të 

gjykatës;
 mos rimarrjen në pyetje në shkallët e tjera të gjykimit për të shmangur 

riviktizimin e të miturit, me përjashtim të rasteve të caktuara me ligj.
Në raste me të mitur viktimë/dëshmitarë zhvillimi i seancës gjyqësore bëhet vetëm 
me dyer të mbyllura. Kur kemi të bëjmë me të mitur viktimë/dëshmitar të shfrytëzimit 
seksual ose të dhunës seksuale, marrja në pyetje e tyre rregjistrohet audio dhe video 
i cili është i detyrëshëm si dhe dëshmia e tyre mund të shfaqet gjatë seancës pa qënë 
i pranishëm vetë i mituri nëpërmjet teknologjive të nevojshme të komunikimit. Kur 
i mituri është dëshmitar/viktimë e dhunës në familje ai ndalohet të merret në pyetje 
në pranin e prindit ose të afërmit abuzues. Kur i mituri është nën 14 vjeç pyetja e tĳ  
mund të bëhet vetëm me pëlqimin dhe me praninë e përfaqësuesit ligjor/proçedural, 
psikologut dhe mbrojtësit të tĳ 
I mituri ose përfaqësuesi ligjor/proçedural dhe/ose mbrojtësi i tĳ  ose ktyesisht gjykata  
duke marrë parasysh interesin më të lartë të të miturit mund të paraqesë një kërkesë 
për të mbrojtur jetën private dhe mirëqënien fi zike dhe mendore të të miturit dhe për 
të parandaluar vuajtjen dhe viktimizimin dytësor, fshirjen nga të dhënat publike të 
çdo adrese, mos zbulimi i identitetit ë të miturit nga mbrojtësi, marrjen e masave për 
mos identifi kimin e të miturit si ndryshimi i imazhit/pamjes/fi gurës ose zërit.
Kur i mituri dëshmitar është nën 14 vjeç, pyetja e tĳ  mund të bëhet duke u larguar i 
pandheuri nga salla. Pas informimit të të miutrit, ai mund të zgjedhë nëse dëshiron 
që i pandehuri të jetë në sallë. 
Kreu VI parashikon rregulla të përgjithshme të proçedurës për të miturit në konfl ikt 
me ligjin përsa i përket përcaktimit të moshës së të miturit e cila në rast pasigurie 
përcaktohet në bazë të një vlerësimi të plotë të informacioneve në dispozicion, nëse 
dhe sipas verifi kime është e pamundur përcaktimi i moshës, prezumohet se personi 
është i mitur.
Gjatë proçesit penal, ajo që është e rëndësishme me qëllim përcaktimin e llojit të 
dënimit, mënyrës së ekzekutimit të tĳ  apo ofrimin e alternatt ivave të dënimit, është 
përgatitja dhe mbajtja e një raporti vlerësimi individual. Raportet individuale 
përgatiten nga ekspertët/grupi i ekspertëve ose nga Shërbimi i Provës ose nga IEVP-
ja. Në këtë raport vlerësimi përshkruhetn karakterstikat individuale të të miutrit, 
nevojat e veçanta të tĳ , rreziku i kryerjes së veprës penale, elementët në varësi të 
rastit dhe rekomandimet për masat e duhura me qëllim zhvillimin dhe integrimin e 
tĳ  në shoqëri. 
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Kreu VII përcakton shmangien nga ndjekja penale dhe nga dënimi përmes masave 
alternative.
Masat e shmangies, zbatohen nëse:
a) ka prova të mjaft ueshme për një dyshim të arsyeshëm se i mituri ka kryer një 
vepër penale, për të cilën parashikohet dënim me burgim deri në 5 vjet në maksimum 
ose me gjobë;
b) i mituri pranon dhe shpjegon veprën penale në prani të mbrojtësit;
c) i mituri nuk është kallëzuar për kryerjen e një vepre penale ose nuk është 
përsëritës;
ç) i mituri dhe, sipas rastit, përfaqësuesi i tĳ  ligjor ose procedural japin pëlqimin me 
shkrim për zbatimin e shmangies;
d) i mituri nuk ka marrë pjesë më parë në një program ku të jetë zbatuar masa e 
shmangies nga ndjekja penale dhe/ose e ndërmjetësimit;
dh) dënimi i të miturit për ato vepra nuk i shërben korrigjimit të sjelljes së tĳ ;
d) duke mbajtur parasysh interesin më të lartë të të miturit, shihet nëse nuk ka 
një interes publik për fi llimin e ndjekjes penale ose vazhdimin e ndjekjes penale të 
fi lluar.\
I mituri duhet të  japë pëlqimin për masën e shmangies.
Subjektet që mund të vendosin zbatimin e masës së shmangies janë:
a) Prokurori deri në momentin para se të ketë fi lluar shqyrtimi gjyqësor i 
çështjes. 
b) Gjykata. Gjykata, kryesisht ose me kërkesë të arsyetuar të palëve, punonjësit 
social ose psikologut, mund të vendosë kthimin e çështjes prokurorit për të proceduar 
me zbatimin e masës së shmangies. Para marrjes së këtĳ  vendimi, gjykata dëgjon të 
miturin dhe merr pëlqimin e tĳ . Gjykata mund të zbatojë masën e shmangies në 
fazën e gjykimit deri para marrjes së vendimit përfundimtar
c) Në rastet e mësipërme vendoset mosfi llimi ose pushimi i çështjes penale. 
Masa e shmangies bëhet vetëm me pëlqimin me shkrim të të miturit dhe kur është e 
përshtatshme edhe nga përfaqësuesi i tĳ  ligjor. I mituri ka të drejtë të heqë dorë nga 
në çdo fazë nga kjo masë shmangie. 
Ndërmjetësimi është një moment tjetër shumë i rëndësishëm i prekur në KDM. Ajo 
është një proçedurë jashtëgjyqësore, zhvillohet nga ndërmjetësi, vetëm me pëlqimin 
e lirë të shprehur nga i akuzuari i mitur dhe pala e dëmtuar. Dhënia e pëlqimit 
shënohet në proçes verbal. Programi i drejtësisë restauruese mund të zbatohet nëse:
a) Nëse i mituri, mbrojtësi ose përfaqësuesi ligjor japin pëlqimin;
b) çdo marrëveshje për korrigjimin e pasojave të veprës penale të kryer nga i 
mituri është e arsyeshme os e e përshtatshme
Programi i drejtësisë restauruese mund të parashikojë që të miutrit t’i kërkohet:
a) Të pranojë dhe tregojë se e kupton përgjegjësinë për veprën oenale dhe 
pasojën e ardhur ndaj viktimës;
b) Të kompensojë dëmin e shkaktuar;
c) T’i kërkojë falje viktimës
d) Të ndërmarrë veprime të pranushme edhe nga viktima ose/dhe komuniteti;
Kreu VII përcakton elementët e proçesit të hetimit të të miturit në konfl ikt me ligjin
Një ndër risitë që sjell ky kod është se ndalohet marrja në pyetje e të miturit gjatë 
natës, nga ora 22.00 - 08.00.
Kontrolli intim i të miturit mund të bëhet vetëm me vendim të gjykatës, përveç 
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rasteve urgjente. Kontrolli dhe veprime të tjera proçeduriale të cilat kanë të bëjnë me 
heqjen pjesërisht ose plotësisht të veshjeve të të miutrit, ndërmerren vetëm bazuar në 
një vendim gjyqësor që meeret pasi është marrë mendimi i të miutrit dhe në praninë 
e përfaqëesuesit të tĳ  ligjor dhe të mbrojtësit. Gjykata për këto raste vendos brenda 
12 orëve nga paarqitja e kërkesës, pa pjesmarrjen e palëve. Prania e mbrojtësi është 
gjithmonë e detyrueshme. 
Në kreun IX janë parashikuar masat e sigurimit ku përveç atyre të parashikuara në 
K.Pr.Penale, janë vlerësuar si masa që mund të vendosen ndaj të miturit edhe:
a) Vendosja në mbikqyrje
b) Vendosja në një shërbim të specializuar
Për vendosjen e masës së sigurimit “arrest në burg” legjislatori ka parashikuar kriteret 
e mëposhtme:
a) Sanksioni i parashikuar për veprën penale është me burgim dhe ka 
minimumin e dënimit mbi 7 vjet;
b) Masa është e domosdoshme pasi i mituri:
I) Përbën rrezik serioz për të dhe/ose për të tjerët dhe ky rrezik nuk mund të 
mënjanohet me ndonjë mënyrë tjetër
II) Përpiqet t’i shmanget drejtësisë;
Gjykata, me kalimin e çdo muaji, nga caktimi i masës së sigurimit arrest me burg, 
pasi dëgjon palët, vendos vazhdimin, zëvëndesimin ose revokimin e saj.
I mituri nuk mund të mbahet në paraburgim më shumë se gjysma e kohës së 
paraburgimit për të rriturin.

Gjykimi
Në kreun X janë parashikuar elementet e proçesit të gjykimit të të miturit në konfl ikt 
me ligjin
Çëhstja e një të mituri dërgohet në gjykatë jo më vonë se 3 muaj nga dita e rregjistrimit 
të emrit në rregjistër.
Gjykata e shkallës së parë e përfundon gjykimin jo më vonë se 6 muaj nga dita e 
depozitimit të akteve në gjykatë
Gjykata e apelit përfundon shqyrtimin jo më vonë se 2 muaj nga data e dërgimit të 
akteve në gjykatë. 
Gjykimi i të miutrit zhvillohet në seancë gjyqësore me dyer të mbyllura.
Gjykimi i të miturit nuk mund të zhvillohet në mungesë të tĳ .

Llojet e dënimit
Referuar Kreut XI të KDM, qëllimi i dënimit të të miturit është rishoqërizimi, 
riintegrimi, rehabilitimi dhe parandalimi i rikryerjes së veprës penale ose i kryerjes 
së një vepre tjetër penale, duke i ofruar të miturit, kujdes, asistencë dhe mbikqyrje.
Dënimi është mjeti i fundit i mundshëm i cili konsiderohet vetëm nëse masat e 
shmangies janë të papaërshtatshme. 
Llojet e dënimeve për të mitur janë:
a) Jo me burgim
b) Me burgim
Tek llojet e dnënimit jo me burgim përfshihen:
a) Kufi zimi i lirisë
b) Qëndrimi në shtëpi
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c) Gjoba
d) Kryerja e një pune në interes publik
e) Ndalimi për kryerjen e një veprimtarie të caktuar;
f) Përmbushja e detyrimeve të caktuara
Dënimet klasifi kohen si:
a) Kryesore dhe 
b) Plotësuese
Dënimet kryesore janë:
a) Burgimi. Burgimi ndaj një të mituri mund të zbatohet në rast se ai ka kryer një 
vepër penale për të cilën minimumi i dënimit të parashikuar është 7 vjet dhe kur ky 
dënim është i nevojshëm për shkak të natyrës, rrezikshmërisë së lartë shoqërore të 
veprës penale dhe shkallës së fajësisë. Për të miturin dënimi me burgim nuk mund të 
jetë më shumë se gjysma e dënimit që parashikohet për veprën penale të kryer, por 
jo më shumë se 12 vjet.
Nëse gjykata jep dënim me burgim deri në pesë vjet dhe i mituri nuk është dënuar 
më parë për kryerjen e një vepre penale me dashje, ajo mund të vendosë pezullimin 
e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe të urdhërojë që i dënuari të mbajë kontakte 
me Shërbimin e Provës dhe të vihet në provë, me kusht që gjatë kohës së provës të 
mos kryejë vepër tjetër penale
b) Kufi zimi i lirisë. Kufi zimi i lirisë është vendosja e të miturit në një institucion/
qendër të caktuar nën mbikëqyrje pa u izoluar nga shoqëria dhe komuniteti, me 
qëllim edukimin dhe rehabilitimin përmes programeve të posaçme. Kufi zimi i lirisë 
për të miturin nuk mund të jetë më shumë se tre vjet.
c) Gjoba. Masa e gjobës mund të zbatohet për një të mitur nëse ka të ardhura 
monetare nga një burim i ligjshëm. Në rastet kur gjoba i vendoset një të mituri, masa 
e saj është sa gjysma e gjobës që do t’i jepej një të rrituri në të njëjtat kushte, sipas 
parashikimeve të Kodit Penal
Dënime plotësuese janë:
a) Ndalimi për kryerjen e një veprimtarie;
b) Kryerja e një pune me interes publik. Kryerja e një pune me interes publik për 
të miturit mund të jetë nga 40 deri në 300 orë. Kohëzgjatja ditore e punës me interes 
publik nuk mund të jetë më shumë se 4 orë në ditë. Puna me interes publik zbatohet 
në mënyrë të tillë që të mos pengojë procesin e edukimit dhe mund të shoqërohet me 
detyrimin për ndjekjen e një kursi profesional.
c) Përmbushja e detyrimeve të caktuara; 
ç) Qëndrimi në shtëpi. Qëndrimi në shtëpi mund të jepet për një periudhe nga 6 
muaj deri në 1 vit dhe zbatohet në rastin e veprave penale që dënohen jo më shumë 
se me 5 vjet burgim dhe në mënyrë të tillë që të mos cenojë procesin arsimor dhe/ose 
të punësimit të të miturit. mund të mbikëqyret në mënyrë elektronike.
Dënimi kryesor mund të jepet së bashku më jo më shumë se një dënim plotësues

Ekzekutimi i vendimeve
I mituri vazhdon të vuajë dënimin jo me burgim ose me kusht të përcaktuar në 
vendimin e dënimit si i mitur edhe nëse ka mbushur moshën 18 vjeç para fi llimit të 
ekzekutimit ose gjatë ekzekutimit të këtĳ  vendimi.
I pandehuri i mitur, ndaj të cilit caktohet paraburgimi si masë sigurimi, duhet të 
vendoset vetëm në seksionin për të mitur në mjediset e paraburgimit, ndërsa i mituri 
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i dënuar me burgim vendoset në institucion për ekzekutimin e vendimeve penale të 
posaçëm për të miturit.
Për garantimin e interesit më të lartë të të miturit, institucioni përkatës i paraburgimit 
ose i burgimit duhet të ketë personel të mjaft ueshëm, të specializuar dhe të trajnuar 
në vazhdimësi.
Në personelin e institucioneve të paraburgimit dhe të burgimit për të mitur duhet të 
ketë të paktën një mjek, një infermier, një psikolog, një punonjës social. Sipas rastit, 
institucioni duhet të sigurojë mundësinë e një mjeku pediatër, mjeku psikiatër ose 
çdo specialisti tjetër, sipas nevojave dhe sipas një regjimi kontrolli të përcaktuar.
Të miturit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të mitur ose 
në seksionet për të miturit u garantohet mbikëqyrja dhe kontrolli vizual dhe/ose 
elektronik i të miturve.
Për realizimin e të drejtave në procesin e ekzekutimit të vendimeve penale, të miturit 
i caktohet mbrojtës kryesisht.
Të pandehurit/të dënuarit e mitur vendosen veçmas nga të paraburgosurit/të 
dënuarit e rritur.
Ndalohet vendosja, mbajtja ose lëvizja e të miturit jashtë institucionit së bashku me 
një të rritur.
Të paraburgosurat/të dënuarat e mitura vendosen veçmas nga të paraburgosurit/të 
dënuarit meshkuj të mitur.
Në mënyrë që të sigurohet mjedis i sigurt për të miturit në institucionin/seksionin 
për ta, të mitur it ndahen në bazë të grupmoshës, llojit dhe rëndësisë së veprës penale, 
zhvillimit fi zik dhe mendor, si dhe karakteristikave të tjera duke mbajtur parasysh 
interesin më të lartë të të miturit.
Menjëherë pas pranimit në mjediset e burgimit ose të paraburgimit çdo i mitur duhet 
të ekzaminohet nga një mjek, me qëllim identifi kimin dhe regjistrimin e ndonjë 
shenje/të dhëne, e ndonjë keqtrajtimi të mëparshëm ose ndonjë dëmtimi fi zik ose 
mendor që kërkon kujdes mjekësor. Pas ekzaminimit të të miturit, mjeku përgatit një  
raport, në të cilin përshkruan faktin nëse tek i mituri konstatohen ose jo shenjat/të 
dhënat, keqtrajtimet ose dëmtimet e përshkruara më sipër.
Çdo i mitur duhet të intervistohet jo më vonë se 24 orë nga momenti i pranimit, nga 
një psikolog ose punonjës social dhe të përgatitet një raport psikologjik dhe social, 
në të cilin të identifi kohet dhe përshkruhet çdo faktor që lidhet me llojin dhe nivelin 
e kujdesit dhe programit që nevojitet për trajtimin e të miturit.
Të miturit të paraburgosur/të dënuar i sigurohet kujdesi dhe trajtimi mjekësor.
Për çdo trajtim mjekësor duhet të merret pëlqimi i të miturit pas informimit të tĳ  
lidhur me të.
Kur jeta e të miturit mund të jetë në rrezik ose i mituri mund të pësojë një dëmtim të 
përhershëm të shëndetit dhe kur refuzon të japë pëlqimin për trajtim mjekësor, një 
pëlqim i tillë duhet të merret nga prindërit ose përfaqësuesi ligjor i të miturit dhe, në 
mungesë të tyre, nga gjykata.
Kur mjeku vendos se duhet trajtim i menjëhershëm për të mbrojtur shëndetin ose 
jetën e të miturit dhe/ose shëndetit të të tjerëve, trajtimi fi llon pa marrë pëlqimin e 
prindit ose përfaqësuesit ligjor të të miturit.
I mituri kontrollohet e trajtohet nga një mjek i së njëjtës gjini ose i gjinisë së 
përzgjedhur prej tĳ .
Kur nga kontrolli mjekësor konstatohet se i mituri ka pësuar abuzim fi zik ose 
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seksual përpara vendosjes ose gjatë qëndrimit të tĳ  në Institucionin e Ekzekutimit të 
Vendimeve Penale për të mitur, mjeku njoft on menjëherë prokurorinë kompetente. 
Pas këtĳ  njoft imi, prokuroria merr masa të menjëhershme që të miturit t’i ofrohet 
këshillim ligjor falas për ta mbështetur në çdo pretendim.
Për kushtet e jetesës dhe të ushqimit për të pandehurit/të dënuarit e mitur tregohet një 
kujdes edhe më i veçantë në krahasim me kushtet e të pandehurve dhe të dënuarve 
të tjerë. Kushtet e jetesës dhe të ushqimit duhet të jenë në përputhje me moshën, 
gjendjen dhe nevojat e veçanta të të miturit.
Të pandehurve/të dënuarve të mitur/të rinj u sigurohet arsimi bazë i detyrueshëm 
dhe, sipas rastit, edhe arsimi i mesëm ose i lartë.
Dokumentet që vërtetojnë shkollimin e realizuar nga të pandehurit/të dënuarit e 
mitur/të rinj në periudhën kur ata kanë qenë të pandehur ose kur vuanin dënimin 
nuk duhet të përmbajnë informacion që bën të mundur identifi kimin e të miturit si 
një ish i dënuar ose identifi kimin e nj ë dënimi të mëparshëm.
Për të dënuarit e mitur që kanë vështirësi të të mësuarit ose të nxënit që lidhen me 
aft ësinë e kufi zuar, si dhe për të miturit që nuk kanë ndjekur shkollën organizohen 
programe të veçanta dhe individuale të arsimit.
Procesi arsimor në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur 
rregullohet me urdhër të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe të ministrit 
përgjegjës për arsimin.
I mituri ka të drejtë të kryejë një punë që shpërblehet. Institucioni i Ekzekutimit 
të Vendimeve Penale për të mitur nxit kryerjen e punës së shpërblyer. Kur është e 
mundur, i pandehuri/i dënuari i mitur mund të punojë edhe jashtë këtĳ  institucioni, 
duke respektuar dispozitat e Kodit të Punës lidhur me punësimin e të miturI mituri 
punon jashtë kohës së studimit.
I pandehuri/i dënuari i mitur mund të punojë vetëm nëse një gjë e tillë lehtëson 
edukimin profesional, punësimin e tĳ  pas lirimit dhe në qoft ë se nuk pengohet 
arsimimi i tĳ . Kohëzgjatja e punës dhe e edukimit të të miturit nuk duhet të kalojë 
8 orë në ditë. Të miturit dhe të rinjtë e pastrehë përfi tojnë nga programet sociale të 
parashikuara nga ligji për banesat sociale.
I mituri i dënuar mund të lirohet me kusht nga vuajtja e  dënimit vetëm nëse ka kryer:
a) jo më pak se një të tretën e dënimit me burgim, në rast se është dënuar me 
burgim deri në 3 vjet;
b) jo më pak se një të dytën e dënimit me burgim, në rast se është dënuar me 
burgim deri në 8 vjet;
c) jo më pak se dy të tretat e dënimit me burgim, në rast se është dënuar me 
burgim mbi 8
vjet.

Rehabilitimi

Veprimtaria rehabilituese në vendin e vuajtjes së dënimit për të miturin ka për qëllim 
kryesor të përgatisë të miturin për lirimin e tĳ , me qëllim rehabilitimin e tĳ  dhe 
kthimin në jetën shoqërore.
Administrata e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të mitur merr 
masa që, qysh në fi llim dhe duke e përditësuar në mënyrë të vazhdueshme, të hartojë 
një plan të posaçëm së bashku me të miturin, familjen e tĳ  dhe në bashkëpunim me 
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strukturat e mbrojtjes së të miturit.
Administrata e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të mitur siguron 
që i mituri të kuptojë përmbajtjen e planit.
Për realizimin e veprimtarisë rehabilituese, pranë Ministrisë së Drejtësisë krĳ ohet 
“Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”, e cila ka për qëllim 
mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e të miturit/të rinjve pas kryerjes së dënimit, sipas 
përcaktimeve të këtĳ  neni. Rregullimet specifi ke lidhur me strukturën dhe organikën 
e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve përcaktohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave.
Pasi janë kryer dy të tretat e dënimit me burgim, por jo më pak se tre muaj para datës 
së mbarimit të dënimit, administrata e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve 
Penale për të mitur:
informon për datën e mbarimit të dënimit të miturin, përfaqësuesin e tĳ  ligjor dhe 
Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe Njësinë për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ës;
a) i jep mbështetje psikologjike dhe arsimore të miturit për  t’u përgatitur për 
lirimin;
b) i jep mundësi të miturit që të bëjë vizita të shkurtra në shtëpi;
ç) përgatit një fashikull me të dhënat mbi situatën sociale të të miturit, me qëllim që 
të përforcojë rishoqërizimin e mëvonshëm të të miturit;
d) i jep informacion të miturit në mënyrë të kuptueshme për të, me qëllim që ai të 
ketë aksesin e duhur për mbështetje dhe ndihmë pas kryerjes së dënimit;
dh) bashkëpunon me organin shëndetësor në vendin e banimit të të miturit në 
mënyrë që të zbatohet plani i riintegrimit për aspekte që mund të lidhen me anën 
shëndetësore të të miturit.
Përfaqësuesit e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në 
bashkëpunim me Njësinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ës:
a) marrin të gjitha masat e nevojshme që i mituri të kuptojë kushtet dhe kërkesat e 
planit të rishoqërizimit dhe rehabilitimit;
b) familjarizohen me fashikullin me të dhënat për përfshirjen sociale të të miturit në 
mjediset e ndalimit apo të burgimit;
c) takojnë të miturin në një mjedis të përshtatshëm;
ç) miratojnë planin e rehabilitimit dhe rishoqërizimin e tĳ  jo më vonë se tre muaj nga 
paraqitja e kërkesës së tĳ , në rast se i mituri e kërkon këtë;
d) sigurojnë  përmbushjen dhe rishqyrtimin e programeve në mjediset e burgimit, 
nëse kjo është e nevojshme.
Jo më parë se tre muaj para afatit ligjor për lirimin me kusht dhe jo më parë se tre 
muaj nga përmbushja e afatit të dënimit me burgim, administrata e Institucionit të 
Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të mitur:
a) informon të miturin, përfaqësuesin e tĳ  ligjor dhe Shërbimin e Provës për datën e 
mbarimit të dënimit;
b) informon me shkrim Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe 
të Rinjve, Shërbimin e Provës, Njësinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ës për 
rrezikun familjar dhe shoqëror/mjedisor dhe për nevojat e të miturit jashtë IEVP-së.
Përfaqësuesi i Shërbimit të Provës:
a) kryen vlerësimin e rrezikut familjar dhe shoqëror/mjedisor dhe për nevojat e 
të miturit jashtë IEVP-së;
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b) lëshon dokumentet e nevojshme për lirimin me kusht të të miturit, mbështetur 
në vlerësimin e rrezikut familjar dhe shoqëror/mjedisor të të miturit jashtë IEVP-së.
Për të mbështetur procesin e riintegrimit organet e qeverisjes vendore në bashkëpunim 
me strukturat e mbrojtjes së fëmĳ ëve në nivel vendor, bëjnë të mundur, sipas 
legjislacionit në fuqi, strehimin e përshtatshëm për të miturin që nuk ka strehim.
Pas lirimit, i mituri, sipas rastit, rivendoset pranë prindit ose kujdestarit të tĳ  dhe i 
garantohet mbrojtja, sipas legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ ëve.
Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim 
me Njësinë për Mbrojtjen e fëmĳ ëve do të koordinojë dhe do të zbatojë planin e 
rehabilitimit dhe të rishoqërizimit për të paktën gjashtë muaj nga kryerja e 
dënimit ose e lirimit me kusht dhe do të mbikëqyrë ecurinë e zbatimit të planit për 
rishoqërizimin e të miturit.

Ruajtja e të dhënave në sistemin e drejtësisë

Për mbajtjen e të dhënave të çështjeve penale që përfshĳ në të miturit në konfl ikt me 
ligjin penal, të miturit viktima dhe dëshmitarë të veprave penale, krĳ ohet Sistemi i 
Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.
Në sistem mblidhet vetëm informacioni që është i nevojshëm për këtë qëllim.
Sistemi përfshin hedhjen dhe përditësimin e të dhënave të drejtësisë penale për të 
mitur dhe ka për qëllim:
a) mbledhjen e të dhënave dhe sistemimin e tyre, si dhe ndjekjen e tyre në kohë reale;
b) përmirësimin e aksesit në drejtësi të të miturve, subjekte të këtĳ  Kodi, dhe 
miradministrimin e drejtësisë për të mitur;
c) koordinimin e përpjekjeve ndërinstitucionale, në mënyrë që të mundësohet ofrimi 
i zgjidhjeve të menjëhershme për rastet kur të miturit i mohohet aksesi në drejtësi, 
është subjekt i abuzimeve ose shkeljeve të të drejtave të të miturit, ose nuk zbatohen 
garancitë procedurale të parashikuara nga legjislacioni në fuqi;
ç) unifi kimin dhe kompjuterizimin e mbledhjes së të dhënave, me qëllim krĳ imin e 
një baze statistikore që ndihmon analizën dhe orientimin e përmirësimit të politikave 
në lidhje me drejtësinë penale për të mitur.
 Sistemi përmban të dhëna elektronike të përditësuara mbi çdo fazë të procedimit 
penal, përfshirë edhe ekzekutimin e vendimit penal për të mitur, subjekte të këtĳ  
Kodi.
Sistemi administrohet nga Ministria e Drejtësisë.
Ministria e Drejtësisë, policia, prokuroritë, gjykatat, institucionet e ekzekutimit 
të vendimeve penale dhe zyrat e shërbimit të provës hedhin dhe përditësojnë të 
dhëna në sistem, si dhe e aksesojnë këtë sistem sipas rregullave të përcaktuara nga 
institucionet përkatëse për përdorimin dhe përditësimin e të dhënave, si dhe nivelet 
e aksesimit.
Pas ngritjes dhe vënies në funksionim të plotë të sistemit elektronik të menaxhimit 
të rasteve në sistemin e drejtësisë, Ministria e Drejtësisë bashkëpunon me Qendrën 
e Teknologjisë së Informacionit së Sistemit të Drejtësisë për ndarjen elektronike të të 
dhënave lidhur me indeksimin e dosjeve të të miturve nga zyrat e prokurorisë dhe 
gjykatat, pas përfundimit të proceseve përkatëse.
Krĳ imi, organizimi, funksionimi dhe karakteristikat mbi përdorimin dhe aksesimin 
e sistemit të të dhënave, të dhënat parësore dhe dytësore dhe dhënësi i informacionit 
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përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Institucionet përgjegjëse sipas këtĳ  neni, sipas fushave të veprimtarisë, mbështetur 
në këtë ligj dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nxjerrin urdhra për miratimin 
e rregullave të detajuara për përdorimin e sistemit nga institucionet në varësi të tyre.
Identiteti i të miturve dhe familjeve të tyre nuk duhet t’i komunikohet asnjërit që nuk 
është i autorizuar me ligj të jetë i informuar në lidhje me të.
Autorizimi ligjor për të marrë informacion duhet të jetë i kufi zuar në mënyrë rigoroze 
për personat dhe institucionet që kërkojnë informacion të veçantë në lidhje me një 
rast të veçantë, duke shmangur bërjen publike të të gjitha të emrave të subjekteve, 
sipas këtĳ  Kodi.

I mituri i dënuar mund të njihet me fashikullin e tĳ  personal deri në momentin e 
asgjësimit të këtĳ  fashikulli.
Pas lirimit të të miturit, për fashikullin e tĳ  personal zbatohen rregullat për ruajtjen 
dhe asgjësimin e fashikujve, të parashikuara nga ligji të arkivave në Republikën e 
Shqipërisë.
Për fashikullin e plotë të ekzekutimit të vendimit ndaj një të mituri, i cili është 
dënuar jo me burgim ose me kusht, zbatohen rregullat për ruajtjen dhe asgjësimin e 
fashikujve, të parashikuara nga ligji të arkivave në Republikën e Shqipërisë.

Kazus
I pandehur:   L.B 
Akuzuar:                 Për kryerjen e veprave penale:
1. “Dhuna në familje” parashikuar nga neni 130/a paragrafi  i katërt i K. Penal, 
në dëm të shtetases S.Sh, në formën e dhunës fi zike dhe psikike si dhe kanosjes të 
parashikuara në paragrafi n e parë dhe të dytë; 
2. “Dhuna në familje” parashikuar nga neni 130/a paragrafi  i parë dhe i dytë në 
dëm të shtetasit F. B, në formën e dhunës psikike dhe kanosjes;
Te dëmtuar: 1. S.Sh, 11.02.1968.
2. F.B, datëlindja 18.01.1993, 
Mbi bazën e kallzimit të shtetasit F.B. i cili ka referuar për vepra dhune të kryera nga 
babai i tĳ  L. B.
Fakti:
1. I pandehuri L.B dhe S.Sh, kanë lidhur martesë ligjore më datë 04.11.1987 (sipas 
vendimit nr. 1986 datë 23.12.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan). Nga kjo 
martesë ata kanë edhe dy fëmĳ ë e konkretisht F.B i datëlindjes 18.01.1993 dhe A. B e 
datëlindjes 17.04.1995.
2. I pandehuri L është larguar disa kohë pas lidhjes së kësaj martese për në shtetin 
italian ku sipas deklarimeve të S ka krĳ uar marrëdhënie me një shtetase rumune. S 
deklaron se bashkë me dy fëmĳ ët e saj janë nisur për në Itali por L nuk i ka pranuar 
dhe ata janë detyruar të kthehen sërish. Për më shumë se pesë vjet ai nuk është 
kujdesur për familjen e tĳ .
3. Përsa më sipër, gjendur në një marrëdhënie të tillë familjare, S ka kërkuar zgjidhjen e 
martesës me L, zgjidhje e cila është formalizuar me vendimin nr. 1986 datë 23.12.2004 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
4. Megjithatë edhe pse martesa ishte zgjidhur tashmë ndërmjet tyre, S e ka lejuar L të 
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jetonin në të njëjtën banesë. Por gjatë gjithë kësaj kohe që ata kanë bashkejtuar në një 
çati, L ka pasur vazhdimisht një sjellje shumë agresive ndaj S. Konfl iktet kanë qenë 
si verbale ashtu edhe fi zike. S deklaron se është dhunuar fi zikisht nga L. Ajo tregon 
për një episod të ndodhur rreth dy vite më parë. L ka mbërritur në shtëpi e ka nisur 
ta ofendojë S në nder. I pranishëm ka qenë edhe F, djali i tyre. L ka rrëmbyer një thikë 
që e kishte sjellë me vete nga Italia dhe është drejtuar fi llimisht nga F. S është futur në 
mes për t’i ndarë por është gejndur nën dhunën e L i cili e ka përdorur thikën për ta 
goditur S në dorë. Në këtë rast S ka zgjedhur të mos e ndiqte penalisht çështjen duke 
e menduar L si babain e fëmĳ ëve të saj. 
5. Në lidhje me sjelljen e L përgjatë vitit 2013, S thekson se ai vazhdimisht vjen i 
dehur në shtëpi dhe ofendon rëndë S duke i thënë: “Të q...robt”, e ofendon me fj alë 
tepër të rënda që kanë të bëjnë me karakterin dhe nderin e saj dhe të familjes së saj. 
Ai vazhdimisht e kërcënon S duke i thënë: “Do të të vras...e kam fi ksim të të vras...”.
Shqetësimet S i derivojnë jo vetëm nga ofendimet por edhe nga kërcënimet e L. Ajo 
shprehet: “...ma kanë bërë jetën shumë të vështirë (sjelljet e Launardit) pasi gjithë kohës 
jetoj në ankth se çfarë do të mund të më bëjë ai duke më dëmtuar në shëndet apo edhe duke 
më vrarë...”.
5.1. Më datë 24.11.2013, L gjatë gjithë ditës ka bërë debat, duke e sharë dhe ofenduar 
S. Një moment ka dalë nga shtëpia dhe është kthyer në darkë. Ka mbërritur rreth 
orës 21.00, i dehur dhe i ka kërkuar S të shihte televizor, meqë ky i fundit ndodhet në 
kuzhinë, ndërkohë që L disponon një dhomë brenda shtëpisë. S i ka kërkuar ta linte 
të qetë meqë ishte shumë e shqetësuar nga debatet që kishin bërë përgjatë asaj dite. 
5.2. Kur S i ka kërkuar ta linte të qetë, L ka rrëmbyer një tavëll duhani dhe e ka 
hedhur në drejtim të S. Tavlla nuk e ka goditur këtë të fundit por është përplasur tek 
bufeja dhe ka rënë përtokë. L i i është afruar S, e ka kapur për fyti dhe e ka goditur 
me grusht pas kokës. 
S atëherë i ka telefonuar djalit të saj F, të cilit i ka kërkuar të vinte në shtëpi. F, ishte 
ndërkohë tek gjyshja e tĳ , nëna e L, shtetësja J e cila banon pranë shtëpisë së familjes 
B, ndërkohë që vajza F, është dërguar për shkak të kushteve ekonomike të jetojë me 
gjyshen tjetër, në Gurë të Lushnjes. 
L duke menduar se S kishte lajmëruar policinë ka dalë nga kuzhina, ka shkuar në 
drejtim të dhomës së vet, ka marrë një granatë dhe e ka kërcënuar S duke i thënë: 
“Do ta hedh”. Më pas ai rrëmbeu edhe një thikë, me dorezë të zezë dhe ia ka drejtuar 
S. Në këtë kohë në shtëpi ka mbërritur F.  L teksa ia kishte vënë thikën në fyt S i 
thoshte: “Do të të vras...Pse lajmërove policinë...”. 
Në këtë kohë ka mbërritur F dhe L është larguar për në dhomën e vet duke marrë me 
vete si thikën ashtu edhe granatën. S me F të frikësuar kanë dashur të alrgoheshin 
nga shtëpia por nuk po mundnin. L i bërtiste ndërkohë F: “...Do ju vras...”, “Do të të 
vras...” dhe ia drejtoi edhe F thikën. Ngaqë nuk i goditi familjarët e vet ai çau divanin.
Më në fund S dhe F kanë arritur të dlain nga shtëpia.
5.3. S shprehet: “...Nuk kam çfarë t’ju them më tepër përveç faktit që ndjehem vazhdimisht e 
kërcënuar, e frikësuar, jetoj në një gjendje ankthi, jam shumë e shqetësuar për shkak të sjelljes 
së L e cila gjatë gjithë kësja kohe nuk ka qenë vetëm verbale por edhe me veprime konkrete 
fi zike duke më goditur, duke më kërcënuar me sende të ndryshme si thika apo granata dhe dua 
të shtoj se është edhe një copë hekuri që L e mbante në shtëpi dhe ma drejtonte herë pas here 
mua kur më thoshte që do të më vriste...”.
6. Djali i familjes B, F, deklaron se  kur ka qenë i vogël babai i tyre i ka braktisur dhe 
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ka qëndruar për shumë kohë në Itali. Ai tregon  se janë nisur bashkë me të ëmën 
dhe motrën për në Itali por i ati i ka përzënë dhe janë detyruar të kthehen sërish në 
Elbasan.
6.1. F shprehet për të atin: “...Dua të them se gjatë gjithë kohës babai im ka pasur një sjellje 
shume të keqe dhe të dhunshme. Ai konsumon pĳ e alkoolike dhe gjatë gjtihë kohës zihet me 
mamanë duke e sharë dhe ofenduar.”. Më tej F tregon për episodin e para dy viteve kur 
i ati ka goditur më thikë të ëmën në dorë.
6.2. Për datën 24.11.2013 ai tregon se i ka telefonuar e ëma ndërkohë që ai vetë ishte 
tek gjyshja dhe i ka kërkuar të kthehej në shtëpi. Kur është kthyer në shtëpi, F sa 
ka hapur derën ka parë një shishe të thyer, tavllën e duhanit të thyer dhe të atin 
që bërtiste dhe shante e ofendonte si S ashtu edhe F. F shprehet: “E kam shumë të 
vështirë të shpreh fj alët që tha por kishin të bënin me nderin dhe dinjitetin...”. Kur 
ka hyrë F, ka parë L  që kishte zënë S nga fl okët, pas kokës dhe në dorë kishte thikën 
të cilën ia drejtoi F, për të trembur që të mos afrohej. F  tregon se ka arritur ta marrë 
të ëmën dhe e ka nxjerrë jashtë.
Duke dashur të largoheshin nga babai, F ka mbyllur derën e shtëpisë ndërkohë që 
i ati nga brenda e kërcënonte: “...Hape derën dhe hajde këtu...”. Ndërkohë që F kishte 
mbyllur derën i ati mbante thikën në dorë e më pas i kërkonte F të hapte derën. Ai 
shprehet se L i ka thënë: “...Hape derën ose do të të vras...”.
7.A, vajza e çift it B tregon se jeton në Gurë të Lushnjes, tek gjyshja e saj S, nëna e S. 
Ajo tregon se kur ndodhet pranë familjes së saj në Elbasan, ka konstatuar se i ati pi 
alkool dhe më pas fi llon të shaje e të bëjë debate. Ai shan vazhdimisht S me fj alë të 
pista. Kjo gjë ka ndodhur edhe në praninë e A. Përgjithësisht kur vjen F, babai nuk 
përdor fj alë të pista por i përdor kur ështëA. A shprehet: “...Babai im...fj alët e pista që 
përdor ndaj mamit,... kanë të bëjnë me prekjen e saj në nder e karakter...Më përpara unë kam 
parë që babi edhe e ka goditur mamin me kanaçe birre duke ia hedhur sipër...këtë vit...debate 
me gojë kam qenë e pranishme kur janë bërë, pra babi këtë vit është zënë me mamin duke e 
ofenduar...”. 
7.1. A tregon se e ëma i ka thënë se L e kërcënon duke i thënë: “Do të të vras....jam i 
fi ksuar të të vras...”. Gjithashtu A tregon edhe për episodin e treguar nga e ëma dhe F 
se i ati e kishte kërcënuar S me thikë dhe bombë.
8. Me vlerësimin psikologjik datë 13.12.2013 ka rezultuar se S.Sh, në momentin e 
parë të kontaktimit nga ana e ekspertëve shfaq shenja të stresit post – traumatik, 
që tregojnë qartë gjendjen traumatike të përjetuar. Ajo shfaq sjellje difensive për t’u 
përballur me situatën e përjetuar, e shoqëruar me sjellje nkarakterizuese të individëve 
të traumatizuar duke marrë kohë për t’u ballafaquar me të kaluarën.
S ka pohuar se është njohur me L me anë të mblesërisë dhe se kanë pasur një jetë 
normale deri në momentin kur ish bashkëhsorti është larguar për në Itali, për 
emigrim. Pas këtĳ  momenti asgjë nuk është si më parë. Ajo pohon se ka kaluar 
situata të vështira ekonomike, sociale dhe psikologjike si pasojë e largimit të ish 
bashkëshortit. Martesa ka përfunduar prej shumë vitesh pasi Launardi kishte një 
marrëdhënie me një shtetase rumune.
Shfaqja e episodeve të dhunës si fi zike ashtu edhe psikologjike kanë nisur që herët 
kur S bashkë me fëmĳ ët kanë shkuar në Itali pranë ish bashkëshortit dhe aty ka nisur 
gjithçka. Më pas ka vazhduar me kthimin e Lt nga Italia i cili ishte ndarë nga shtetësja 
rumune pasi kishte ushtruar dhunë fi zike me të, siç pretednon S, sipas dëshmive të 
dhëna nga emigrantë shqiptarë.



371 

Duke qenë se ishte babai i fëmĳ ëve dhe L i kishte kërkuar falje, S i jep një dhiomë 
të banesës për të jetuar pranë tyre. Por kjo ka mjaft uar për të nisur përsëri episodet 
e dhunës fi zike dhe psikologjike dhe ka vazhduar për një kohë të gjatë deri në 
momentin e denoncimit të rastit.
Përjetimet e dhunës në familje dhe gjendjes post – traumatike për S si pasojë e ish 
bashkëshortit të saj L, janë të pasqyruara në takimet e mbajtura nga ana e ekspertëve 
sepse:
• Sjelljet verbale dhe ato joverbale janë në përputhje me situatën që zonja 
tregon dhe kanë lidhje logjike për ndodhitë e përjetuara.
• Ankthi i shfaqur gjatë rikujtimit të ngjarjeve përputhej me sjelljet jo verbale  
dhe krĳ onte një gjendje të rënduar psikologjike;
• Gjendja emocionale shfaqet shqetësuese dhe ajo ishte prezente gjatë takimeve 
të mbajtura;
• Frika më e madhe qëndron nga prezenca e ish bashkëshortit ku është tepër 
stresuese dhe shoqërohet me xhestikulacione verbale dhe jo verbale si dridhja e 
duarve, axhitimi, qarja, skuqja e pjesëve faciale;
• Mungesa e prespektivës tek zonja shfaqet me ndjenja pesimizmi dhe pa 
shpresë për të ardhmen.
8.1. Me vlerësimin psikologjik për F. B, ka rezultuar se marrëdhënia familjare e tyre 
nuk ka qenë asnjëherë e qetë dhe se babai i tyre L gjithmonë i shqetësuar dhe djali 
nuk ka asnjë kujtim pozitiv nga marrëdhënia me të. 
Situatat e stresit dhe të ankthit kanë qenë të vazhdueshme për F dhe kjo pasqyrohet 
në përshkrimet e situatave e shoqëruar me sjelljet verbale dhe jo verbale të cilat 
mbështesin tregimin e ngjarjeve të përjetuara. 
Veprimi i kryer nga ana e djalit (denoncimi i babait) shikohet si një veprim pozitiv 
për vetë faktin se ai ndihet i qetë në ndërgjegjen e tĳ  dhe nuk ka asnjë ndjenjë faji. 
Kanë qenë të shumta rastet kur i ka dhënë shumë mundësi babait për të kthyer rrugë 
por asgjë nuk ka funksionuar. Refl ektimi mbi këtë çështje ka nxjerrë në pah sesa 
shumë përjetime emocionale negative kanë kaluar si familje duke treguar episode të 
vazhdueshme dhune nga ana e babait kundrejt nënës. 
Ndërsa vetë F ka qenë ai që ka përjetuar ankthin dhe stresin e çdo situate.
 Gjithashtu gjendja ekonomike ka qenë një faktor tjetër i cili ka ndikuar negativisht në 
gjendjen psikologjike të F duke bërë që të nis punën që herët për të mbatur familjen. 
Sintomat e një gjendje shoku janë akoma prezente në jetën psikologjike të FPohimi i 
tĳ  se do të marrë pjesë në proçesin gjyqësor si një veprim për t’i treguar të atit se nuk 
është penduar për denoncimin që ka bërë dhe se ndihet ndihet i qetë për veten e tĳ , 
tregon edhe një herë sesa i ndërgjegjshëm është për veprimin e kryer kundrejt babait. 
Krahas të gjithë komponentëve të përmendur F ka përjetuar trauma të mëdha 
emocionale në lidhje me integritetin e tĳ  për faktin se nga ana e babait ka pasur 
ofendime banale dhe denigruese të cilat kanë qenë të vazhdueshme, gjëndje e cila ka 
fi lluar që kur F ishte i mitur.
Analiza ligjore:
10. Neni 130/a “Dhuna në familje” parashikon:
“Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, 
bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt me autorin e veprës penale, me 
pasojë cenimin e integritetit fi zik, psiko-social dhe ekonomik të tĳ , dënohet me burgim 
gjer në dy vjet.
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Kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, ndaj personit që është bashkëshort, ish-
bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt me autorin e 
veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit psikik të tĳ , dënohet me burgim gjer në tre 
vjet.
Plagosja e kryer me dashje, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues 
apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt me autorin e veprës penale, që ka shkaktuar 
paaft ësi të përkohshme në punë më tepër se nëntë ditë, dënohet me burgim gjer në pesë vjet.
Po këto vepra, të kryera në mënyrë të përsëritur, ose në praninë e fëmĳ ëve, dënohen nga 
një deri në pesë vjet.”.
Kjo vepër penale është implementuar në K.Penal me ligjin nr. 23 të vitit 2012. Këto 
ndryshime janë botuar në fl etoren zyrtare nr. 26 datë 27.03.2012, duke hyrë kështu në 
fuqi më datë 12.04.2012. Gjithashtu me dekretin nr. 8176, datë 14.5.2013 të Presidentit 
të Republikës së Shqipërisë, është shpallur ligji nr. 144/2013 ku kanë ndodhur 
ndryshimet e paragrafi t të katërt. 
10. Për të analizuar rastin në fj alë, duke qenë se ndodhemi para një fenomeni 
social lind e nevojshme të analizojmë se çfarë nënkuptojmë me dhunë. Me Dhunë 
nënkuptojmë një shtrëngim fi zik ose moral të ushtruar nga një individ tek një tjetër, 
me qëllim për t’ia nënshtruar vullnetit të tĳ 4.
Dhuna eshte nje akt i qellimshem agresioni fi zik, emocional ose seksual kundrejt nje 
personi tjeter.
Dhuna familjare eshte perdorimi abuziv i nje marrëdhenie dypaleshe, nje prekje me 
paramendim i integritetit te viktimes. 
Përsa më sipër, vërehet se nga ana e të pandehurit L, me dashje, është ushtruar një 
dhunë fi zike dhe psikologjike ndaj dy të dëmtuarve, S dhe F. Njëra prej tyre është 
bashkëshortja e tĳ  kurse tjetri është i biri. Gjithashtu prej tĳ  eshte konsumuar edhe 
kanosja serioze per vrasje, e shoqeruar me mjete rrethanore te gjendura ne shtepi si 
thike apo edhe granate.
Ata tregojnë për një vazhdimësi të sjelljes së dhunshme të L kryesisht ndaj 
bashëshortes.
Dhuna e ushtruar, është një dhunë jo vetëm fi zike, por përmbi të gjitha psikologjike 
duke cënuar në këtë mënyrë jo vetëm integritetin fi zik por edhe atë psikik.
 Dhuna e ushtruar ndaj bashkeshortes verehet se është konsumuar edhe në prani të 
fëmĳ ëve. L  nuk ka mbajtur parasysh se interesi më i lartë është ai i fëmĳ ës, para çdo 
situate tjeter.
Ndërsa dhuna ndaj djalit te tĳ  F, është shfaqur në datën 24.11.2013, kur ka parë 
situatën familjare në të cilën e ema, dhunohej nga i ati. Tronditja ka qënë e thelle, 
sa e ka shtyre F të ndërmarre nismën për të bërë kallzim ndaj te atit. Ai ka përjetuar 
në vazhdimësi ankthin dhe stresin e situatave të dhunës. Në datë 24.11.2013, i ati ka 
ushtruar ndaj tĳ  dhune psikike dhe kanosje kur me thike në dorë i drejtohej të hapte 
deren ndryshe do ta vriste.

Teknikat e hetimit
• Pyetja e personave që kanë dĳ eni për kryerjen e veprës penale
o Kallzuesin
o Fëmĳ et
o Pjestarët e tjerë të familjes
o Komshinj 
4  Grande Enciclopedia Rizzoli- Shtëpia Botuese Rizzoli � 1996
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o Të afërm etj
• Akti i ekspertimit mjeko-ligjor trupor
Zakonisht akti i ekspertimit ligjor nuk shoqërohet me tabela fotografi ke, vetëm në 
raste të veçanta mund të kryhet nga ofi cerët e policisë gjyqësore  që bëjnë kqyrje 
fi zike. A duhet që kqyrja fi zike të bëhet nga mjeku ligjor, opgj apo të dy bashkë?
• Kryerja e ekspertimit ligjor-psikologjik
Nevojshmëria dhe domosdoshmëria e kryerjes së ekspertimit psikologjik në rastin e 
dhunës në familje. 
• Ballafaqimi
A mund të realizohet ballafaqimi dërmjet dhunuesit dhe të dhunuarit 
• Marrja në pyetje e dëshmitarit/ viktimë e dhunës në familje.
• Pyetja e të pandehurit

Kodi i drejtësisë për të miturit ka futur një risi në brëndësin e tĳ , ku ka përdorur 
tremin i ‘ri’ për të përkufi zuar ‘çdo persona nga mosha 18-21 vjeç, që akuzohet për kryerjen 
e një vepre penale, kur ka qënë i mitur”.  
Neni 27 KDM sanksionon që “personi mbi moshën 18 vjeç e jo më shumë se 21 vjeç, i cili 
akuzohet se ka kryer një vepër penale kur ishte i mitur, gjykohet nga seksionet për të miturit”. 
Siç mund ta shohim legjislatori ka dashur t’3i ofroj të riut autor i veprës penale të 
gjitha garancitë proçesuale të të miturit.  Përsa i përket të riut viktimë/dëshmitar i 
veprës penale  nuk është parashikuar asnjë dispozit ligjor sesi do proçedohet me të, 
nëse do ti ofrohet ndihmë ligjore, psikologjike apo fi zike falas që i ofrohet të miturit 
viktimë/dëshmitar i veprës penale.Garanci këto të fundit të parashikuar nga kreu V 
i KDM.
Në rastin e paraqitur kemi të bëjmë më një kallzues të moshës 20vjeç i cili kallzon 
babain  e tĳ  për dhunë në familje. Nga deklaratit e tĳ  del i qartë fakti që, dhuna në 
familje ka ndodhur shumë vite më parë, kur F ka qënë i mitur dhe është shfaqur më 
me intensitet në datën 24.11.2013, kur ka parë situatën familjare në të cilën e ema, 
dhunohej nga i ati. Tronditja ka qënë e thelle, sa e ka shtyre F të ndërmarre nismën 
për të bërë kallzim ndaj te atit. Ai ka përjetuar në vazhdimësi ankthin dhe stresin e 
situatave të dhunës. Në datë 24.11.2013, i ati ka ushtruar ndaj tĳ  dhune psikike dhe 
kanosje kur me thike në dorë i drejtohej të hapte deren ndryshe do ta vriste.
Në ktë rast a duhet ti ofrohet këtĳ  të riu ndihmë ligjore, psikologjike dhe shëndëtësore 
falas?
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Abstract

This paper concerns in giving a historical account of psychotherapy in Albania. An att empt is 
made to investigate various sources of information from health and social sciences disciplines 
to bring into a coherent frame a process of emergence and developments in mental health 
practices since the late XIX century to the present days. It traces developments in education, 
psychiatry and mental health professions in order to contextualize current development in 
psychotherapy as treatment practice for mental health disturbances. Particular historical, 
social and political factors infl uencing the nature and availability of mental health services 
are discussed. Practices of psychotherapeutic nature as such have been incorporated in 
other similar professions’ profi le until its recent emergence as an independent mental health 
practice and profession. Finally, the paper covers recent development in psychotherapeutic 
modalities present, training and future prospect of the profession. 

Keywords: Psychotherapy, History of Psychotherapy, Psychotherapy in Albania, 
Psychotherapist Profession in Albania.

Introduction

The title of the paper may appear as pretentious as psychotherapy as a form of 
treatment for mental disturbances never managed to att ain a historical status as a 
body of knowledge or a healing practice in our society. This is due to many historical 
and societal circumstances that impacted social life in general and development of 
scientifi c thought in particular, especially in the fi eld of social and humane sciences. 
The paper aims at evidencing historical att empts in assimilation of psychological 
thought mainly in the fi elds of education, medicine and sociology and in relationship 
intense professions (Skovholt & Trott er- Mathison, 2015) whose nature rests upon 
infl uencing and caring for the well being of human individuals. 
Psychotherapy slowly developed during the 19th century in Western Europe and 
broke through the beginning of the 20th century with the work of Sigmund Freud 
(1856 – 1939) (Cautin, 2011; Pritz, 2002; Ellenberger, 1970). Freud is credited as 
founder of modern psychotherapy. Prior to the modern era of psychotherapy, 
practices that bear affi  nity with modern psychotherapeutic practices were used to 
soothe and cure mental disturbances as conceptualized and embodied in particular 
cultural contexts (Wampold, 2001; Ellenberger, 1970). Adopting a more general 
defi nition, psychotherapy may refer to the treatment of emotional or physical ills 
by psychological means implying a belief in the infl uence of the mind on the mind 
and of the mind on the body (Cautin, 2011). As such, psychotherapeutic practices 
may be said to be as old as human civilization itself. Each culture or civilization 
has had its own healing practices and traditional healers whom bestowed the 
functions of curing the troubled souls (Ellenberger, 1970). Knowledge of such 
practices is helpful in understanding how human mind explained mental, physical 
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and somatic phenomena (Wampold, 2001) and in tracing the history of present day 
healing practices such as psychotherapy which has evolved as culturally imbedded 
(Wampold, 2012).  
Tracing historical developments of psychotherapeutic practices in Albania 
meets some challenges. Firstly, integrating into a coherent framework various 
anthropological and sociological studies (Çelebi, 2000; Durham, 1990; Skëndo, 1928; 
Dalliu, 1928, Kamsi, 1928) cultural psychiatric studies (Vehbiu, 1968; Hoxha, 1962) 
and the systematic research of (Abdiu, 2013, 2010, 2002, 1986; Nushi, 2006) on history 
of psychological thought in Albania. Secondly, psychotherapy met a harsh and brutal 
interdiction during communist regime (Nushi, 2006) as a consequence information on 
various psychotherapeutic practices still remains unexplored. Thirdly, the available 
historiography research on mental health practices is infl uenced by ideologies, 
presenting a historical bias that calls for a careful reexamination and reinterpretation 
of facts. The paper draws on primary and secondary data sources (Lundy, 2008) to 
bring forth a tentative historic composition without losing awareness that a process 
dealing with historical events can never be complete and further inquiries may bring 
diff erent viewpoints and ways of looking at data.

Traditional healing practices

In Albania, during the 19th century till the middle of the 20th century, religious 
institutions held the functions of caring for the mentally ill persons (Vehbiu, 
1968; Hoxha, 1962). At that time, in many European countries the churches and 
monasteries served as places of care for the mentally ill (Ellenberger, 1970) with 
practices such as prayers, vows, pilgrimages and confession made individually 
to a priest. Before the rise of the modern psychotherapy, they were the sole that 
invented or applied psychological means to mental illness (Richards, 2011, p.78) by 
bringing relief through confession and suggestion. Studies (Durham, 1990; Vehbiu, 
1968; Hoxha, 1962) evidence that fasting, sensorial deprivations, praying and 
occupational regimen were among the practices adopted in religious institutions. 
The traditional healers called “xherah” were addressed in times of bad physical and 
mental health (Hoxha, 1962, p. 11) as result of cultural beliefs that illness derived 
from spiritual powers and magic (Hoxha, 1962, p. 16), e.g. in Northern Albania, an 
epileptic person was believed to be possessed by bad spirits (Durham, 1990, p.515). 
Feature of such conceptualizations is animistic belief in the spirits and other human 
like fi gures who infl uenced the thoughts, emotions and behaviors of the people. The 
spiritual infl uences were named “lugati”, “mokthi”, “perĳ a” and the djinns. The 
most practiced healing method was magical healing (Ellenberger, 1970). Magic has 
been described as a system in which the features of social life are projected onto the 
material world (Ellenberger, 1970, p. 35). So problems and diffi  culties in relationships 
were transferred in subjects out of the family circles by replacing an individual’s 
neurosis with a transference neurosis, the nature and origin are demonstrated to the 
patient and consequently cured. Traditional healing practices adopted a spiritualistic 
paradigm and provided temporary relief by projecting outward the inner trouble 
and confl ict, isolating those from the rest of the inner mental life of the individual 
person. 
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The rise of psychiatric hospitals

Psychiatry began consolidating itself as discipline in the beginning of the 20th 
century in Albania with the opening of the fi rst neuropsychiatric hospital in Vlora 
in 1921 (Hoxha, 1962, p. 120). The patients’ treatment was infl uenced by principles 
of moral therapy of Philippe Pinel (1745-1826), who eschewed standard medical 
treatments such as bloodlett ing and corporal punishment because they had proved 
ineff ective (Cautin, 2011) routinely practiced in the treatment of mentally ill (Çelebi, 
2000, Durham, 1990). Dhimitër Vokopola (1893-1983), the fi rst director, in the spirit 
of moral treatment adopted nonmedical treatment for the mentally ill by use of talk 
and occupational therapy (Peza, 1988). The prior common practice of isolation was 
restricted to patients with dangerously aggressive behaviors (Hoxha, 1962). Since 
then psychiatry started gradually appropriating the care for the mentally ill and 
an organic model of mental illness by discouraging traditional healing practices, 
professing those as unscientifi c and dangerous to public health as illustrated in a 
report by Selenica (1957, p.15) about a Muslim clergy from Kavaja, who cured by 
magical healing and practiced hypnosis in group sessions for the removal of bad 
spirits and djinns. A commission with medical doctors was set up who disproved the 
clergy’s pretentions by claiming that patients were unsuccessfully and falsely treated 
by him, as mental illness had its origin in the nervous system and needed medical 
treatment at Psychiatric and Neurologic Departments. As embodied in the episode, 
a materialistic approach to mind and mental illness were adopted and idealistic 
conceptualizations discarded as unscientifi c.
  

The rise of psychological thought

One of the main objectives of educational reform aft er the ’20 in Albania was the 
training and qualifi cation of teachers with educational standards similar to those 
of Western Europe (Myzyri, 2004, p. 296). Almost a third of Albanian students that 
studied abroad between the ’20s and ‘30s graduated in pedagogy and psychology 
(Asllani, 2004). A High Pedagogical School called “Normalja” had opened in 1909, 
and would soon turn into an excellence center of teaching by accommodating 
the young intellectuals once returned in the country. Contemporary theories and 
approaches in education entered fl uidly and contributed to development of particular 
pedagogical att itudes. “The teacher of New Pedagogy needs to know the inner world of the 
child and to have mastered the genetic psychology of Piaget and educational psychoanalysis 
of Freud and Adler” (Paparisto, 1937)1. The therapeutic education movement in 
Vienna, infl uenced by developments in psychoanalysis, in particular by the school of 
Individual Psychology of Alfred Adler aff ected Albanian pedagogues being trained 
in Vienna and in other Austrian cities, a movement which until 1934 was quite 
popular among the Viennese schools (Ellenberger, 1970, p. 621). The pedagogues at 
“Normalja” regarded the child primarily as a rational being “Not in knowledge, but 
in the strong will lies the value of a man2”. The will as a virtue of character was one of 
the strongest principles of the school embracing the belief that man could overcome 
1  In Xhuvani (1937) See: Reference Section 
2  A quote by Johannes Herbart (1776 – 1841). This was the mott o of the periodical “Normalisti” 
published by “Normalja”. It appeared at the front page of the periodical. 
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emotional and physical ailments through power of will, what Adler called courage 
(Ellenberger, 1970, pp. 629). The virtue of courage was elaborated in his theory of 
organ inferiority, whose infl uence on therapeutic education (Ellenberger, 1970) 
pervades in the writings of Merxhani (2003) on the education of the child, where he 
addresses that overcritical att itudes of the parents and weak libidinal parent child 
ties (Bowlby, 1958) lead the child to seeing himself as a kind of pariah, ostracized by 
family and community, later aff ecting his participation in and contribution to society.
The number of pedagogical journals that grew during the decade spread the 
psychological thought of Maria Montessori, William James, Jean Piaget, G. Stanley 
Hall, Frederick Fröbel, John Dewey, Sigmund Freud, Alfred Adler etc. “it is needed 
to synchronize even scientifi cally and receive the advices from specialists like Prof. Pierre 
Bovet, Dr. Adler, Sigmund Freud” (Merxhani, 2003, p. 220). Books on psychology were 
writt en and translated, (e.g. “Five lectures on psychoanalysis” by Sigmund Freud, 
1909, translated by Branko Merxhani (1894 – 1981) during 1936 to 1937). 
Among the intellectuals of the ‘30s ( in particular, Mit’hat Frashëri, Branko Merxhani, 
Kristi Maloki) adopted psychoanalysis critically in analyzing society, literary 
works, writers’ psychological profi le and culture. Their works emerged as seeds of 
psychoanalytic sociology. The intellectuals of the ‘30s saw in psychoanalysis not only 
a scientifi c psychological approach but also an educational project to emancipation 
of mind. 

The interdiction: Psychotherapy as subversive

Psychology and philosophy suff ered the communist ideology as their paradigms on 
mind and practices for self care ran counter the omniscient perception of Communist 
ideology of itself. Other ideologies, apart Marxist Leninist one in social sciences (and 
other sciences as well), were refuted and condemned and any person adhering to 
them was declared a subversive. The “Dictionary of Pedagogy” (Osmani, 1983) 
defi ned “freudism” as a reactionary movement in bourgeois countries built upon 
the thinking of Austrian reactionary psychologist Sigmund Freud, which preaches 
degeneration and anarchy among youth” (p. 125). The dictionary invalidated 
psychoanalytic, existentialist and pragmatist concepts on character as revisionary and 
bourgeois theories that base character on biology, whereas character is formed and 
conditioned by history, class ideology, materialistic conditions of living, environment 
and  historical events (p. 291-292), qualifying so a historical materialistic view of 
character (p. 291-292). Pavlovian psychiatry based on the research on higher nervous 
system functions by Ivan Pavlov (1849 – 1936) and Makarenko (1888-1939) pedagogy 
became reigning authority in respective fi elds. Makarenko’s pedagogical infl uence 
in Albania was refl ected in the creation of the fi rst educational colony in 1957 near 
Gramshi, where 100 children were fi rst accommodated (Zajmi, 2016) yet there are 
no records of how Pavlovian conditional refl ex theory might have been applied 
as psychotherapy (Astrup, 1965) or whether antecedent control strategies (Kern & 
Clemens, 2007) were used to reduce problem behaviors as behavioral therapy. 
Testimonies report for att empts to use psychotherapy in the cure of mentally ill 
people under ideological interdiction of psychic models of mind. In 1971, the 
psychiatrist Ulvi Vehbiu (1931 – 2010)3 had a six month specialization course in Paris 
3  One of the founders of psychiatric services in Albania
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on autogenic training by Johannes H. Schultz (1884 – 1970) a German psychiatrist 
and psychotherapist who became famous for development of autogenic training 
in 1928. It is a therapy that calms bodily reactions of anxiety, stress, depression, 
insomnia among other things. During his training qualifi cation in France, Dr.Vehbiu 
att ended lectures from Jacques Lacan (Kola, 2014), a French psychoanalyst. Upon 
return he tried to add psychotherapy in treating the patients starting with relaxation 
psychotherapy of anxiety disorders and psychoanalytic treatment, but soon 
discouraged as noted by Prasad (1985). Albanian psychiatry coerced into adopting 
solely a biological model, but secretly and whenever possible never abandoned 
thoroughly psychotherapy (Totozani, Shtino & Lala, 2010). 

The emergence of psychotherapy

Aft er the fall of communism, a platform for reformation in psychiatry was initiated 
with support by World Health Organization (WHO) Offi  ce in Albania (Késte et al., 
2006). A WHO model toward mental illness and defi nition of wellbeing served as a 
signing post toward reformation of mental health services abreast with research and 
best practices. It was in this process of being trained and working in the new context of 
mental health services paradigm, that some professionals having gained experience 
with troubled chronically patients and less so, made possible the emergence of the 
psychotherapist profession. A WHO funded training program set up in 2000 with 
help from the European Association for Psychotherapy (EAP) to train 25 Albanian 
psychotherapists (N. Demi, personal communication, May 29th, 2009; Van Deurzen, 
2001). The fi rst training on psychotherapy was psychoanalytically oriented and 
lasted for seven years. From the fi rst group of 25 professionals, 13 completed the 
training in 2007. Since 2007, the number of psychotherapists has expanded as 
associations for psychotherapy have grown in number. Nowadays there are seven 
associations for psychotherapy. The Albanian Association for Psychotherapy (2002) 
which from 2015 hold the status of National Umbrella organization (NUO) for 
Psychotherapy (EAP, 2015), CBT Albania, The Albanian Association for Positive 
Psychotherapy, EMDR Albania, The Albanian Center for Psychological and 
Psychotherapeutic Service, Tirana Alfred Adler Institute and Albanian Association 
for Psychodrama. The total number of certifi ed psychotherapists in the country is 
35. Four associations are off ering formal training in psychotherapy, thus the second 
generation of psychotherapists in Albania. The total number of the psychotherapists 
in training amounts to 85 in the following modalities CBT, EMDR, group analysis 
and psychoanalysis. Within 3 to 5 years there will be 117 psychotherapists. A current 
study is being conducted using a methodology from the Collaborative Research 
Network (CPN) of Society for Psychotherapy Research (SPR) on development of 
psychotherapists across diff erent states. Hopefully in the near future there will be 
greater knowledge on the psychotherapists’ professional practice, type of clients and 
types of psychotherapeutic treatment etc. 
Mental health represents a growing concern for global mental health and for low 
and middle income countries in particular (WHO, 2013; WHO, 2008) compromising 
the public health of citizens. Psychotherapeutic treatments ought to be an integral 
component in the treatment of mental illness (Woelbert, 2015). According to WHO 
(2013) mental health is conceptualized as a state of well being in which the individual 
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realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work 
productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community. 
On this account, mental health needs of individuals need be integrated in devising 
a system of services that addresses them adequately toward the growing demand 
for psychotherapy (Ginger, 2010) hoping that in the near future psychotherapy 
treatment will have its status and recognition among mental health practices system 
aft er having suff ered a long unfairly dismissal. 

Conclusion

The paper aimed at giving a historical framework of various psychotherapeutic 
practices across periods of time. Their development has been fragmented due to 
historical and political circumstances. Mental health practices and models have 
suff ered ideological interdictions aff ecting cultural perceptions of mental illness with 
discouragement of mind and mental illness in public discourse. In the beginning 
of 21st century, quoted as the century of psychotherapy, psychotherapy in Albania 
strived to revindicate its interdicted status. The article by providing a historical 
journey hopes that the newly emerging psychotherapy discipline fi nds a brief 
historical culturally situated account of its past. 
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Disa interpretime etnografi ke të Kanunit të Lekë Dukagjinit
(Rasti Zef M. Harapi)

Ma. Marjan Lumçi

Një ndër studiuesit që e pa Kanuninin e Lek Dukagjinit dhe në përgjithësi Kanunet 
e tjeta shqiptare si burime studimesh etnografi ke dhe interpretimesh të tjera 
antropologjike qe edhe Zef Mark Harapi.
Zef Mark Harapi (Çapaliku, 2015) lindi në Shkodër më 7 Shtator 1891. Në Qershor 
1910 mbaron mësimet në kolegjin “Saverian”, ku ka shkruar poezitë e para. Më 
1910 fi llon punën si radaktor i gazetës “Bashkimi” dhe boton artikujt e parë. Po në 
këtë vit boton romanin e adoptuar “Lorenci”. Më 1911 nis punën si mësues në Pejë, 
ku shkruan shënimet historike “Ditt  e trishtimit n’Pejë e nder rrethe 1911 – 1913”. 
Dhe më  1914 boton romanin origjinal “Pushka e trathtarit”. Mbas një experience 
si mësues e gazetar më 1921 shkruan dhe vë në skenë dramën “Oso Kuka” si dhe 
zgjidhet kryetar i shoqërisë “Bogdani”, ku shkruan drama dhe vë në skenë pjesë të 
ndryshme teatrore. Më 1928 transferohet në Mirditë si drejtor konvikti, ku harton 
dhe boton monografi të “Mirdita në histori e gojdhanë deri më 1929” dhe “Mirdita 
ndër zakone të veta”. Më 1940 si rrjedhojë e një ekspedite të karakterit privat e me 
synime të qarta etnografi ke harton monografi të “Historia e Dukagjinit” dhe “Zakone 
e besytni ndër male të Dukagjint”.  Më 31 dhjetor 1946 vdes në Shkodër dhe varroset 
me nderime.
Periudha kur fi lloi veprimtaria letrare e Zef Harapit është periudhë që ushqen dhe 
përcakton një lidhje të ngushtë midis çdo aktiviteti të kulturës së kultivuar me 
traditat e popullit tone si etnografi , krĳ imtari gojore artistike, etj.
Zef M. Harapi si mësues dhe shkrimtar, pati rastin të njihej me psikologjinë, brengat 
dhe dëshirat, që populli i shprehte më mirë se kudo në këngë, rite e zakone. Të gjitha 
këto i zgjuan atĳ  interesin për t’u marrë me dy disiplina të nevojshme për situatat në 
të cilat ndodhej kombi ynë, me etnografi  dhe folkloristikë. Për etnografi në shqiptare, 
ai ka kontribuar kryesisht në veprat “Mirdita ndër zakone të veta” dhe “Zakone e 
bestytni ndër male të Dukagjinit”. 
Dy trevat që ka zgjedhur si objekt studimi, janë boshte të autoktonisë sonë me tipare 
tërësisht origjinale në karakter, psikologji e krĳ imtari. 
Vepra e parë, “Mirdita ndër zakone të veta” (Harapi, 1929), 1929, përbëhet nga 12 
kapituj, ndër të cilët vlejnë të përmenden për pasuri materiali kapitujt “Në martesë”, 
“Miku”, “Në dekë”, etj., që në fakt janë elementët më qenësorë të kësaj treve. Disa 
nga këto aspekte të jetës mirditore janë ilustruar me material folklorik si p.sh. këngët 
e dasmës mirditore apo ato të mortit. Për të rrëfyer një rit a zakon janë vënë episode 
origjinale siç është ai që paraqet p.sh. zakonin e mikpritjes në kapitullin “Miku”, 
të cilat i rrisin vlerën emocionale monografi së. Këto episode janë të veshura me të 
gjithë elementët e jetës së kësaj krahine. 
E këtĳ  karakteri dhe me një ndërtim të përafërt është dhe monografi a tjetër e mbetur 
në dorëshkrim (rreth 200 faqe) “Zakone e bestytni ndër male të Dukagjinit”1. Ajo i 
është bashkangjitur “Historisë së Dukagjinit”. Duhet thënë se nga çdo pikëpamje, kjo 
1  Zef M. Harapi, “Zakone e bestytni ndër male të Dukagjinit”, Dorëshkrim, Muzeu Historik. 
Shkodër 
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është me e plotë se e para. Në të, përveç pasqyrimit me vërtetësi të tipareve themelore 
të psikologjisë shoqërore të malësorit, si nderit, besës, burrërisë, mikpritjes, etj., janë 
dhënë dhe aspekte të dyta të jetës si mjekimet, përshendetjet (gjatë ecjes, ngrënies, 
etj.) cilësitë fi zike, njësitë matëse, etj. 
Harapi i ka bërë etnisë së kësaj zone dhe një vështrim në kohë, duke u munduar të 
paraqesë evoluimin e jetës dhe të psikologjisë konservatore të dukagjinasit. Kësaj ia 
ka arritur jo vetëm me informacionet gojore, por dhe nga konfrontimi me veprat e 
studiuesve me të hershmen si p.sh. Degrand 2, etj. 
Në faqet e studimit buisin fraza, vargje dhe proverba, në të cilat shihet e përqendruar 
më mirë se kudo urtësia dhe forma lapidare e shprehjes se malësorit. Ritet e besytnitë, 
elementët mitologjikë janë pasqyruar dukshëm në punim e i rrisin mjaft  vlerën atĳ . 
Në tërësi, në të dyja punimet, me materialet që paraqet dhe me komentin që i bën, Zef 
Harapi i kundërvihet fetishizimit, gjunjëzimit dhe replikon me disa shkrimtarëvë të 
kohës, të cilët në një mënyrë a tjetër ushqenin zakonet barbare e jetën primitive, duke 
i quajtur simbole të shenjtërisë e të pastërtisë. 
Periudha kur fi lloi veprimtaria letrare e Zef Harapit është periudhë që përcakton një 
lidhje të ngushtë midis çdo aktiviteti patriotik – kulturor me traditat e popullit tonë 
me etnografi , krĳ imtari gojore artistike, etj.  
Veprat kanë kryesisht karakter dokumentar e informativ se sa interpretues, 
megjithëse aty nuk mungon analiza e fenomeneve. 
Përsa i përket Harapit folklorist, na pëlqen të citojmë broshurën “Drejtime për 
mbledhje të folklorës”, botuar në Shkodër më 1939, në të cilën, ndër të tjera, thuhet 
: “Admirohet zotësĳ a e palodhmënĳ a e disa arsimtarëve, si p.sh. Zef Harapi, i cili në 
çdo krahinë ku e hodh detyra, mblodhi nji sasi të madhe të materialit folklorik”. 
Me gjithë rezultatet e arritura nga mbledhës e studiues shqiptar, siç ishte p.sh. dalja 
në dritë e kolanës “Visarët e kombit”, në fushën e folkloristikës nuk qe arritur të 
kryhej ndonjë studim sistematik e i gjithanshëm për problemet themelore si dhe 
mungonin punimet teorike e përgjithësuese. Nga kjo pikëpamje, ndihmesa e Zefi t 
nuk solli ndonjë gjë të re. Ajo mbeti në rrafshin e punimeve sistemuese të materialit. 
200 këngët e dasmës dhe të fejesës shkodrane si dhe materiali folklorik i përmbledhur 
në dy monografi të e sipërmendura është me sa duket punë paraprake për studim të 
mëvonshëm.       
Në lidhje me traditat tona që aq shumë i çmonte edhe në rrafshin e krĳ imtarisë së 
vet, ai ka lënë shumë shënime e sentenca: “...shqyptari e ka në natyrë madhnimin 
e paraqitjes, gojtarin e arsyetimin e zgjedhun, dhe dasmat kombtare janë një skenë 
teatrale ku paraqitet madhnĳ a iliriane e bujarisë, miqësisë, si popujt ma të vjetër, po 
ashtu dhe skenat e mortjes, që e dallojnë rolin tonë burrnor të një kreshniku... apo 
veshjet, kostumet qi rreth vashës, për të shprehun përtëritjen e kombit...”(Çapaliku, 
2015, 11).            
Në përfundim të kësaj kumtese të shkurtër ,umd të themi me siguri se roli i Zef Mark 
Harapit në interpretimin antropologjik të së drejtës tonë kanunore, është serioz dhe 
fatkeqësisht i pa marrë në konsideratë.
Shpresoj që dy veprat e tĳ  të sipërpërpendura të ribotohen dhe të bëhen objekte 
studimi.

2 Shih: Degrand “Souvenir de la Haute – Albanie”, Paris 1901    
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Makiavelizmi në ndërtimin institucional të demokracisë shqiptare

PhD (C.) Suela Ibraimllari

Prof. Dr. Gjergji Pendavinji

Abstrakti

Në diskursin e fi lozofi së politike bashkëkohore, nën konceptin e demokracisë dhe parimeve 
të saj, trajtohen termat e shtetit ligjor dhe autoritetit të ligjit; terma  që vihen në funksion 
të ndërtimit insitucional të demokracisë, ruajtjes dhe konsolidimit të saj. Por, “Nëse ideja për 
demokracinë është e qëndrueshme, zbatimi i saj është i pasigurtë”, thotë Cister duke evidentuar 
se pavarësisht përpjekjeve që bëjnë shoqëritë për konsolidimin e demokracive të tyre, 
demokracia si sistem qeverisës vazhdon të jetë e rrezikuar. 
Nëse i referohemi demokracisë shqiptare, “protodemokraci” apo një demokraci në 
tranzicion…; vihet re se me termat e përfaqësueshmërisë dhe pluripartitizmit, ngatërrohen 
keq elementët e pavarsisë së ndërtimit institucional. Ato çojnë herë pas here në shfaqjen e 
makiavelizmave dhe liderave drejtues makiavelikë.   
Për këtë arsye, ky punim ka për qëllim të thellojë njohjen dhe refl eksionin fi lozofi k të ideve 
të Nikola Makiavelit; si përfaqësues të fi lozofi së politike; duke ia atashuar këtë fi lozofi  
fenomeneve të shfaqura në realitetin politik të demokracisë shqiptare. 

Hyrje

Nikola Di Bernardo Di Makiaveli lindi në 3 Maj të 1469 në Firence, në kohën kur 
Italia ishte e ndarë në qytet-shtete dhe përballonte vazhdimisht ndërhyrjen  e forcave  
të  fuqishme të Evropës. 
Që në moshë të vogël, Makiaveli ndjente një tërheqje për politikën dhe ndiqte nga afër 
reformatorin dhe diktatorin e Firences: Xhirolamo Savonarola. Makiaveli u paraqit 
në qeverisje si sekretar në 1498; kohë kur Savonarola u ekzekutua për kritikën që 
ushtroi kundër Papës. Më pas u emërua si diplomat i rëndësishëm dhe udhëtoi në 
të gjithë Evropën. Ai u takua me shumë personalitete të politikës së kohës së tĳ ; mes 
tyre me Papën dhe mbretin e Francës.
Por ndikimin më të madh e morri nga Cesar Borxhia;  një njeri dinak dhe me një 
personalitet të fuqishëm. Makiaveli nuk ishte dakord me taktikën e tĳ  por besonte 
se me një guvernator si Borxhia i Firenciotos do të mund të bashkonin Italinë, gjë që 
përbënte ëndrrën dhe qëllimin gjatë gjithë jetës së tĳ . 

1. Nikola Makiaveli: mbi  drejtimin politik të një shteti
       
Nikola Makiaveli zgjeroi një fushë të caktuar të shkencave praktike: politikën. 
Pikëpamjet e tĳ  u formësuan  si rrjedhoje e ndikimit të kushteve politike dhe 
administrimit shtetëror  në qytetin e Firences. Ai refl ektoi mbi realitetin politik, duke 
nxjerrë rregulla jashtë të përditshmes. Në veprat e tĳ  “Debatet” dhe “Princi” paraqiti 
format e qeverisjes, rregullat dhe parimet e sjelljeve politike dhe rolit të politikanëve. 
Ideja që mbizotëron në këto vepra është ajo e ndërthurjes së moralit me politikën në 
relacion negativ. Duke e parë  politikën si “art i ri”, ai përpiqet të zbulojë talentin e të 
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bërit politikë; e nga ana  tjetër moralin për të marrë, rruajtur dhe mbajtur pushtetin. 
Jo më kot, ai duke paraqitur format e qeverisjes, tek “Princi”- monarkinë absolute 
dhe tek “Debatet”- republikën demokratike; ai alternon mënyrat e të qeverisurit 
duke u bazuar në një itinerar: marrjen e pushtetit, zotërimin dhe përdorimin e tĳ  me 
të gjitha mjetet, sa më gjatë.
 Arsyeja për të cilën  Makiaveli u detyrua të shkruajë ishte shpresa që librat e tĳ  do ta 
ndihmonin që të vinte përsëri ne skenën politike të Firences. Këtë qëllim nuk e arriti  
por të paktën një nga librat e tĳ , “Princi”, i kaloi tej mase parashikimet e tĳ  dhe u bë 
manifest për politikanët e asaj kohe. Ndarja ndërmjet mënyrës se si duhet të jetojë 
dikush dhe se si në realitet jeton , shkruan Makiaveli, është aq e madhe kur njeriu 
nuk kujdeset për atë që në realitet ndodh dhe për hater të asaj që duhet të ndodhë, 
merr një rrugë drejt vetëshkatërrimit dhe jo drejt vetëmirëmbajtjes (Machiavelli, 
N., Tiranë, 2003). Një udhëheqës i suksesshëm për Makiavelin është i pajisur me 
virtyte dhe zotësinë e përshtatjes. Kështu ai shkrua: “ …një sundimtar i mençur duhet 
të veprojë në mënyrë të tillë, që qytetarët e tĳ  të ndjejnë përherë e në çdo rrethanë, nevojën 
e shtetit, vetëm kështu do t’i jenë besnikë”( Machiavelli, N.,2003, fq.53). Ai udhëhiqet 
jo nga dogmat fetare por nga zgjedhja e mënyrave të përshtatshme për të arritur 
qëllimin e tĳ . 
Duke ndjekur këtë rruge ai evidenton dhe nxjerr në pah tre probleme kryesore : 
• Së pari, përpiqet që të “edukojë”  princat dhe udhëheqësit, si të marrin pushtetin 

politik, pra tregon mënyrën. 
• Së dyti, për të realizuar marrjen e pushtetit ai nxjerr në pah cilësitë që duhet të 

kenë udhëheqësit, duke theksuar se vetëm të tilla cilësi e ҫojnë një udhëheqës 
drejt fronit të politikës.

• Së treti, për të realizuar, dy elementët e mësipërm , mjetet  më të domosdoshme  
që duhet të përdoren me largpamësi janë: terreni, popullsia dhe ushtria. Këto 
mjete formësojnë jo vetëm shtetin por dhe udhëheqësit e tĳ .

 Nisur nga këto tre ҫështje kryesore, Makiaveli përpiqet që të justifi kojë mjetin për 
të arritur  qëllimin, pra të përdorë në mënyrë efi ҫente gjithҫka që ai ja lejon vetes 
për të marrë pushtetin. Në funksion të kësaj ideje ai thotë se edhe marrëdhënia me 
popullin duhet të bazohet në 2 elementë: bindjen e forcën. Ndaj për të marrë e mbajtur 
pushtetin: “ Njerëzit duhet t’i bëjmë për vete ose t’i shtypim” (Machiavelli, N.,2003,fq.19).
Në ndryshim nga Makiaveli, Kanti në pikëpamjet e tĳ  theksonte se mjetet e përdorura  
nuk e justifi kojnë qëllimin. Ajo që është morale është së pari një ligj në vetvete 
dhe së dyti një ligj parimor. Ndaj sipas tĳ , kur një njeri kryente një veprim, quhej i 
moralshëm kur nuk realizohej  për arritjen e një interesi vetiak, sikundër udhëheqësi 
të zotëroje pushtetin. Madje, edhe ata që kanë në dorë të hartojnë ligje në një shtet, 
duhet t’i hartojnë në mënyrë të tillë që të mos i shërbejnë interesave të ngushta të 
individëve por drejtësisë, kuptimi i së cilës sipas Kantit jepen të frazën e mëposhtme: 
“ Çdo ligjvënës, mund të gabojë vërtet në gjykimin, nëse ai rregull është vendosur apo jo me 
zgjuarsi, por meqë  e pyet vetveten, ai nuk mund të gabojë në gjykimin, nëse ligji pajtohet 
gjithashtu me principin e të drejtës; sepse ai këtu ka në dorë atë ide të kontratës origjinare si 
fi ll të kuq, të pagabueshëm, e pikërisht a priori ( dhe nuk lejohet, si në principin e lumturisë, 
që të presë përvoja, të cilat duhet të mësojnë më së pari për përshtatshmërinë e mjeteve të tĳ )” 
( Kant, I., 2004, fq.77).
 Por mbi të gjitha një veprim i moralshëm sjell kënaqësi në vetvete, duke u nxitur 
nga një vullnet i lirë. Ky vullnet i lirë, shndërrohej për njeriun në një detyrë morale; 
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që Kanti e konceptonte si imperativ kategorik: “një veprim të domosdoshëm, pa pasur 
parasysh arritjen e një qëllimi përfundimtar dhe si i tillë quhet domosdoshneri  objektive.” 
Kanti i paraqet këto ide duke refl ektuar rreth kushteve apriori të marrjes së një 
vendimi me natyrë  morale ( Stumpf, S.,2000, fq.22-23).
Kundërshtia kryesore ndaj teorisë së Makiavelit, bazohej pikërisht  në faktin, se ai 
mendonte që politika nuk ka nevojë për ideale të cilat ngrihen mbi bazën e një morali 
të pranuar nga të gjithë. Morali dhe politika, sipas Makiavelit, duke qënë se nuk 
janë e njëjta gjë, atëhërë ekziston vetëm një lidhje me dy kahe mes tyre: ose morali i 
shërben politikës, ose morali e shkatërron politikanin. Duke u shfaqur dyshues për 
lidhjen e pare,  ai futi konceptin e indiferencës  në vend të moralit. Në këtë formë ai 
hodhi poshtë teoritë fi lozofi ke mbi politikën që bazoheshin tek lidhja e moralit me 
politikën siҫ është fi lozofi a politike e Platonit.
Platoni në veprat e tĳ  “Republika”dhe “Ligjet”, thekson idenë se duhet të fi llojmë duke 
kërkuar se cdo të thotë drejtësi në shtet. Sipas tĳ , vyrtyti më i lartë ishte drejtësia, që 
mbizotëron mbi shtetin dhe individin. Kjo drejtësi siguronte harmoninë. Duke 
paralelizuar shtetin me individin, ai theksonte se kur shpirti i njeriut është në 
harmoni edhe shteti është në harmoni. Për shtetin harmonia përkon me parimin e 
stabilitetit dhe për individin dhe udhëheqësat, nënkupton vetpërmbajtjen nga dëshirat 
e pakufi zuara, guximin. Sipas Platonit politika duhet t’i nënshtrohet moralit. Madje 
ai vazhdon duke thënë se shteti duhet të sigurojë të mira për të gjithë, dhe jo vetëm 
për udhëheqësit e tĳ , apo për grupin e njerëzve që zotërojnë pushtetin. Ai shkruan: 
“Objekti i legjislacionit nuk ështëmirëqënia e posacme e ndonjë klase të shoqërisë, por e të 
gjithë shoqërisë në tërësi…” (Stumpf, S., 2000, fq 65-67).
Po kështu Zhan Zhak Ruso, tek vepra “Kontarta sociale”, paraqet ideologjinë e tĳ  
politike, duke dalluar dy gjendje të njeriut: amour des soi dhe amour proper. Në gjendjen 
e parë njeriu është një natyrë humane dhe me virtyte, veti që kultivohen si rrjedhojë 
e arsyes dhe keqardhjes që ekziston tek qëniet njerëzore. Ndërsa në gjendjen e dytë, 
artifi ciale, njeriu  duke zhvilluar kontakte me shoqërinë në të cilën ka lindur, fi llon të 
kultivojë vese, që e detyrojnë atë të mendojë më shumë për vete sesa për të tjerët. Dhe 
kjo i shtyn njerëzit t’i bëjnë të këqĳ a njëri-tjetrit. Në dukje  kjo ide përkon me idetë e 
Makiavelit, por më tej shpaloset e kundërta. Një njeri s’mund të qëndrojë dot i vetëm, 
pasi ai s’mund të plotësojë nevojat e tĳ  më jetike. Kjo e detyron atë të bashkëpunojë 
me të tjerët. Tjetri në botë, sipas Ruso, është i domosdoshëm edhe pse shprehet si 
antinomi: nga njëra anë dëmton e shkatërron unin dhe nevojat e tĳ , e nga ana tjetër e 
plotëson atë. Pra, gjithҫka mund të realizohet në një shtet n.q.s. ai qeveriset në mënyrë 
legjitime e bazuar tek liria. Por kjo liri është liri civile dhe e drejtë mbi pronën dhe jo një 
liri e pa kufi zuar. Ndaj sipas Ruso, vullneti i sovranit në qeveri do të përfaqësojë këtë 
liri civile, duke shprehur  vullnetin e të gjithëve në vullnetin e përgjithshëm. Ligji, 
mbi gjithëcka, është rezultat i vullnetit të përgjithshëm. Kur vullneti i të gjithëve, ka 
të njëjtin qëllim, atëherë ai përputhet  me vullnetin e përgjithshëm. Në të kundërt, 
kur qëllimi pasqyron interesa vetjake,  vullneti i përgjithshëm nuk ekziston. Kjo do 
të ҫoje në shkatërrimn e një shteti. (Ruso, Zh., Tiranë,1998)
Për Makiavelin, kjo teori  nuk gjen zbatim në pikëpamjet e tĳ . Ai pohon se një qeveri 
mund të qeveriset  nga një Sovran, i cili e ka gjithnjë në dorë justifi kimin ligjor. Çdo  
veprim i tĳ , mund të bëhet i ligjshëm edhe kur i shërben interesave vetjake, mjaft on 
që politikani të tregohet i  zgjuar për të legjitimuar këtë veprim.
Problematika e dytë që ngre Makiaveli , eshte ajo e cilësive të udhëheqësit. Sipas tĳ :“ 
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Duhet të jesh dhelpër për të zbuluar grackat dhe luan për të frikësuar ujqërit” (Machiavelli, 
N., 2003,fq.85). Po kështu ai mendon se marrëdhënia e tĳ  me turmën, kushtëzohet 
pikërisht nga cilësitë që ka: “Populli, i  cili kërkon të udhëhiqet ..., shkon drejt atĳ  që 
përpiqet  t'a joshë dhe jo drejt atyre, që bëjnë  sikur  i nënshtrohen dëshirave të tĳ ”; madje 
“Është e natyrshme që njerëzit të lidhen pas dikujt, si për të mirat që u ofrohen, ashtu edhe 
për ato që marrin” Machiavelli, N., 2003,fq.56). Përpjekja e udhëheqësit për të mbajtur 
pushtetin, evidenton dhe nxjerr në pah cilësi të tjera, “ Një princ, megjithatë, duhet të 
përpiqet që shtetasit e tĳ  t’ia kenë frikën në mënyrë të tillë që, edhe nëse nuk e duan të paktën 
të mos e urrejnë…” Machiavelli, N., 2003,fq.81).
Makiaveli në teorinë e tĳ  politike nuk fl et për moral, por dukshëm tek ai shfaqet ideja 
e hierarkisë. Sipas tĳ , morali i turmës, s'mund t'i nënshtrohen moralit të elitës apo 
fi snikërisë sepse gjithnjë ekziston një shkallë përsosmërie, që vendoset në hierarki.
Klasat, të cilat Marksi i evidentoi në shoqërinë kapitaliste, që formoheshin si rrjedhojë 
e marrëdhënieve në punë dhe që për të synimi kryesor ishte shuarja e tyre dhe krĳ imi 
i një shoqërie pa klasa, tek Makiaveli ekzistojnë të formësuara nga cilësi, qofshin 
pozitive apo negative, të cilat i zotërojnë  politikanët dhe udhëheqësit, që qëndrojnë  
në majë të piramidës. Ndaj, sunduesi  duhet të jetë i lirë të veprojë sipas çdo rasti pa 
ndjerë kufi zimin e normave morale. 
Mjet shumë i rëndësishëm për të marrë pushtetin, është edhe populli, ndaj politikani 
duhet të fi tojë përkrahjen e tĳ . Ai shprehet se: “Njerëzit mund t'i bëjmë për vete ose 
t'i shtypim” (Machiavelli, N., 2003,fq.19) duke refl ektuar sërisht  dy  mënyrat  e 
udhëheqjes: ose nëpërmjet të menduarit, ose nëpërmjet forcës. Kjo vlen jo vetëm 
për monarkitë absolute, por edhe për republikat. Këto të fundit janë të  pasura 
me pasionin politik, të mbushura me urrejtje e dëshirë për hakmarrje dhe më e 
rëndësishmja është se ato s'e harrojnë emrin e  lirisë.
Njerëzit, sipas tĳ  janë të këqĳ  e si rrjedhojë, ata  janë largpamës e dinakë. Populli  
e ndjen të  nevojshme që të zgjedhë një udhëheqës për t'u mbrojtur nga shtypja 
dhe autoriteti i tĳ . Këto duhet  t'i shfrytëzojë  politikani sepse nëpërmjet përkrahjes 
së popullit, që përbën  shumicën, ai mban pushtetin e tĳ .  Ai thotë: “Është mjaft  e 
lehtë të kënaqësh popullin qëllimet e të cilit janë  më të  ndershëm  se ato  të fi snikëve ...”. 
(Machiavelli, N.,2003, fq.51) Sundimtari  duhet të ndjekë dy rrugë për të  marrë dhe 
për të rruajtur  pushtetin : ose të ushqejë popullin me shpresa pozitive, ose t'a trembë 
me frikë e mizori.  
Dhe së fundi, element i rëndësishëm në rruajtjen e pushtetit është edhe ushtria; për 
të cilën Makiaveli  thotë: “Më kryesoret, që duhet  t'i kenë  të gjitha shtetet; qofshin këta 
të rinj, të vjetër  apo të përzjerë, janë  ligjet e drejta dhe një ushtri e mirë”( Machiavelli, 
N., 2003,fq35.). Duke e parë atë si mjet  për të marrë, rruajtur dhe mbajtur pushtetin 
politik, ai pohon se udhëheqësi duhet të zotërojë dĳ e në këtë fushë  dhe të jetë në 
krye të saj. Ndaj ai shkruan: “ …do të thosha se gjykoj si të zotë, ata që janë në gjendje 
të përballojnë me numrin e njerëzve dhe sasinë e parave, ngritjen e një ushtrie, e cila do të 
ndeshej në fushë të hapur me këdo që do të përpiqej t’i sulmonte.” (Machiavelli, N.,2003, 
fq. 54)      
Kjo fi lozofi , ka lënë gjurmë edhe në aktualitetin politik postmodern. Sot, 
“makiavelizmi” shihet si sinonim i përfi timit, veçanërisht në politikë nëpërmjet forcës, 
të qënit i pamëshirshëm, hileqar dhe pamoral. Ndërsa “makiaveiavelikë”, është epiteti 
që u vihet udhëheqësve e politikanëve të cilët për të marrë pushtetin dhe për ta 
mbajtur sa me gjatë atë, nxjerrin në pah dinakërinë e mashtrimin si “virtyt” të tyre.            
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Teoria e Makiavelit gjen shprehje në demokracitë përfaqësuese dhe sidomos në 
demokracinë shqiptare. Natyra e trajtimit  të kësaj teorie merr më tepër ngjyresa 
negative. Ajo  që refl ektohet në kulturën politike shqipëtare janë pikërisht manovrat 
makiaveliste dhe politikanët makiavelikë, që në  mënyrë të paskrupullt dhe pa 
moral shfaqen si zotërues të  pushtetit politik dhe udhëheqës; duke atrofi zuar rolin 
e institucioneve dhe parimeve mbi bazën e të cilave ato ushtrojnë funksionet e tyre. 
Deri ku shkon aplikimi i kësaj teorie në realitetin e demokracisë shiptare? A refl ekton 
kjo teoripengesë për konsolidimin e demokracisë përfaqësuese? Cili është mendimi 
që pasqyrohet nga studjues shqiptarë rreth kësaj problematike?

2. Shpreheje makiavelike në ndërtimit institucional të demokracisë 
shqiptare

   
“Institucionet shqiptare nuk janë gje tjetër veçse shtojca të partive politike”  
Në diskutimet e fi lozofi së politike bashkëkohore, nën konceptin e demokracisë dhe 
parimeve  të saj; barazi, siguri e drejtësi; trajtohen termat e shtetit ligjor dhe autoritetit 
të ligjit. Këto terma vihen në funksion të ndërtimit insitucional të demokracisë, 
ruajtjes dhe konsolidimit të saj. Nëse do të përpiqeshim të jepnim përkufi zime në 
lidhje me termat do të evidentonim se:     
1. Shteti ligjor nënkupton qeverisjen nëpërmjet ligjeve dhe rregullave të përcaktuara 

dhe të njohura paraprakisht përmes Kushtetutës, kodeve që përmbajnë ligjet 
në fushën civile dhe penale, si kundër është Kodi Civi, Kodi i Proçedures 
administrative, Kodi i Punës, Kodi penal, etj. Ky përcaktim i rregullave dhe  njohja 
publike e tyre bën të mundur që shtetasit t’a dinë  më parë se si do të veprohet 
dhe në këtë mënyrë ata të parashikojnë veprimet e tyre. Në këtë kuptim, është e 
vërtetë se në shtetin ligjor modern sundon ligji dhe jo personat që e administrojnë atë. 

2.  Autoriteti i ligjit është ndjesia se ligji duke qenë i vendosur mbi parimet e drejtësisë 
është neutral dhe nuk mban anën e një pale në dëm të palës tjetër. Si neutral, ai 
qëndron mbi palët dhe shihet me respekt prej tyre. Por, kur ligji ndjehet se është 
vjetëruar, se e ka humbur neutralitetin, se mban më shumë anën e një pale në dëm 
të palës tjetër, ai e humbet autoritetin dhe shtetasit fi llojnë ta shkelin atë.   

 Një nga defi nicionet e tjera është edhe ai për autoritetin institucional, që nënkupton 
ndjesinë se institucioni gëzon autoritet të mjaft ueshëm përmbi qytetarët e njëherësh 
edhe respektin e tyre për veprimtarinë që kryen. Kuptimi i shtetit ligjor në lidhje me 
qytetarët të cilëve ai u shërben, është formimi i një kornize rregullash dhe përzgjedhja e 
personave të zotë për të pikasur shkeljet e rregullave, për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore 
shkelësit dhe për të mbrojtur kështu rendin e vendosur. Shteti ligjor detyron qytetarët të 
paguajnë taksat dhe zyrtarët t’i administrojnë mirë ato. Kjo alternativë, edhe pse 
duket me vend dhe logjike, nuk është kaq e lehtë që të zbatohet. Ndërtimi dhe besimi 
tek institucionet ligjore kryhet në bashkëveprim dhe me kapitalin social. 
Studiuesi Dmitry Khodyakov ka vënë në dukje se prirja për t’i ndarë shtetet, si shtete 
ku besimi  në institucionet publike është i lartë dhe në shtete ku ky besim është i ulët, 
është një ndarje mekanike. Midis këtyre dy ekstremeve dallohen një sërë faktorësh 
të tjerë veprues që e bëjnë besimin të jetë një proçes, pra që besimi social rezulton të 
jetë jo thjesht një kategori momentale, por një madhësi e ndikuar nga e kaluara, nga 
e tashmja dhe nga e ardhmja që një shoqëri aspiron për veten e vet. Analistët politikë 
të viteve të fundit, por edhe njohës të vendeve të perëndimit, jo rrallë duke shprehur 
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pakënaqësinë për zhvillime të caktuara në Shqipëri, përmendin si shembuj vendet e 
zhvilluara të perëndimit: Amerikën, Gjermaninë, Italinë për arritje të caktuara të tyre. 
Këto krahasime janë të dobishme nëse nuk harrohet se zhvillimet e tyre  janë rezultat 
i konteksteve të tyre historike e aktuale, konsolidimit të demokracisë institucionale 
dhe formimit të qytetarit demokratik e global. 
Në këtë prizëm të lidhjes mes shtetit ligjor dhe autoritetit të institucioneve të tĳ , një 
nga elementët që diskutohet shpesh herë dhe përbën një nga vlerat e demokracisë; 
është çështja e besimit social në institucionet brenda një shteti. 
Studiuesi Newton, evidento se besimi social është përmendur si një faktor i 
rëndësishëm për ndërtimin e institucioneve të forta shoqërore. Për këtë qëllim ai 
analizon marrëdhëniet ndërmjet: besimit social dhe besimit politik, besimit social 
dhe pjesëmarrjes në organizata vullnetare dhe  ndryshimeve të individëve në 
predispozicionet e tyre për të besuar apo për të qenë mosbesues. 
Sistemi politik shqiptar dallohet nga pikëpamja ideologjike si shtet ligjor. Por nëse do  
i referoheshim  analizës së marrëdhënieve institucionale, aspekti ligjor nuk është ai që 
rregullon këto marrëdhënie dhe ruan ekuilibrin mes partive politike. Kriteri partiak 
dhe normativizimi i militantizmit duket se shfaqet në krĳ imin e institucioneve dhe 
funksionimin e tyre, pas çdo proçesi zgjedhor, gjë që i kthen në mosbesues qytetarët 
ndaj institucioneve me punonjës të rinj. Rexhep Qose në lidhje me këtë çështje 
shprehet se, “ Edhe sot si dje kriteri partiak mund të të çojë përpara, ku e meriton dhe kur 
nuk e meriton….mund të të bëjë të pasur, por kriteri partiak mund të të nxjerrë prej pune dhe 
të të lërë pa kushte jetese”(Qosja, R., 1997, fq.64).
Një këndvështrim më të më të moderuar mban studjuesi Artan Fuga, i cili thotë: “ …
këto institucione kanë dy nivele ndërtimi; i pari, europian, perëndimor, ai i ligjit, si shprehje 
e vullnetit të përgjithshëm, dhe i dyti, substrat i thjeshtë i marrëdhënieve midis partive, çka 
lidhet me kontekstin lokal shqiptar, me traditat e mbivendosjes të aktorëve social të fuqishëm, 
në këtë rast të partive ndaj ligjit”( Fuga, A., 2008, fq.87). 
Kështu na paraqitet një tablo ku ligji dhe institucionet shihen si aspekte formale 
të demokracisë, dhe nga ana tjetër në  thelb të kësaj demokracie refl ektohet një 
funksionim institucional, me në qendër partitizmin dhe militantizmin si mendësi 
veprimi. Kështu përfaqësuesi i Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi në emisionin Debat 
të datës 6 prill të vitit 2012 do të shprehej se: “Sot janë rrënuar institucionet”, dhe në të 
njëjtin mendim me të Prof. Lisien Bashshkurti, evidenton një krizë të denatyralizuar 
që vjen si rrjedhojë e krizës fi nanciare që s’është gjë tjetër veçse kriza në arsim dhe 
kulturë dhe kolapsit të administratës publike.  
Kjo situatë vlen edhe në ditët e sotme, ku problematika e ndërtimit të institucioneve 
demokratike dhe me bazë ligjore vazhdon të jetë e dukshme. Në këtë rast vlen të 
përmendim faktin se teoria e Makiavelit lidhur me manovrat për ë përdorur cdo 
mjet, për marrjen, mbajtjen dhe ruajtjen e pushtetit; është mëse evidente. Citojmë 
lidhur me sa më sipër: “ Harkëtari pasi e ka vlerësuar me zgjuarsi se objekti që do të godiste 
është më larg nga cmund ta hedhë shigjetën harku, merr shenjë më lart; jo se do e hedhë më 
lart po se kjo e ndihmon të arrĳ ë objektivin që synon”( Machiavelli,N., 2003, fq.32).
       Ndër institucionet që kanë refl ektuar problematika të tilla dhe kanë vënë në 
dyshim decentralizimin e pushteteve janë ato të mediave, institucioni i Prokurorisë 
së Përgjithshme, Presidenti, Kolegji Zgjedhor, pushteti gjyqësor refl ektojnë një 
moskonsolidim të tyre si rrjedhojë e proceseve destabilizuese të institucioneve nën 
ndikimin e partisë në pushtet. Këtë evidencë e pasqyron edhe raporti i Freedom 
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House për vitet 2007-2016, si më poshtë:

Burimi: Kjo tabelë përmban të dhëna statistikore të marra nga raporti  i Freedom House për 
treguesit e zhvillimit të demokracisë në Shqipëri për vitet 2007-2016.
Një këndvështrim tjetër në lidhje me çështjen e besimit ndaj  institucioneve publike 
vjen nga Edlund, i cili ka argumentuar se një element i rëndësishëm i besimit në 
institucionet publike, lidhet me perceptimet e publikut për kapacitetin e shtetit të 
tyre. Në këtë lidhje, është bërë e qartë se nëse qeveria është efi kase, e drejtë dhe 
e besueshme, atëherë ajo gëzon edhe një mbështetje më të madhe nga publiku 
dhe, në të kundërt, nëse ekzistojnë ndjenja inefi çence, korrupsioni, padrejtësie dhe 
arbriariteti, atëherë edhe mosbesimi në të është më i madh.
Kjo pikëpamje e bën edhe më të qartë mënyrën se si konceptohen institucionet 
shqiptare në varësi të qeverisjes. Duke ritheksuar faktin se institucionet reformohen 
saherë që ndodhin rrotacione politike, besimi tek to gjithmone bëhet edhe më 
i polarizuar.  Madje mund të themi se ekziston mendësia se institucionet janë 
ndërmarrje, ku punësohen ata që janë “ në pushtet”. Pra, përkrahësit e qeverisë 
në pushtet, “besojnë” tek institucionet e krĳ uara pas zgjedhjes së partisë së re që 
del fi tuese pas votimeve. Dhe e kundërta ndodh me ata që janë në opozitë. Kjo 
vjen si rrjedhojë e ndikimit të faktorëve shpesh herë subjektive që bazohen vetëm 
në interesat personale, çka krĳ on kushtet që demokracia jonë të mbetet gjithmonë 
hibride dhe në tranzicion, sepse nuk ruhen dhe mbrohen parimet e saj, mes tyre edhe 
parimi i meritokracisë. 
Sa i përket marrëdhënies ndërmjet besimit dhe institucioneve, është e nevojshme 
të përmendet gjithashtu se besimi lidhet ngushtë me fi zionominë e institucionit. 
Imazhi i një zyrtari të lartë i një institucioni në Shqipëri, perceptohet në formën 
ku individi përfaqëson të gjithë institucionin në fj alë. Kështu besimi tek drejtuesit 
e institucionit pasqyron besimin tek vetë institucioni. Nisur nga ideja e Makiavelit 
se: “…Sundimtari i mencur duhet të veprojë në mënyrë të tillë që qytetarët e tĳ  të ndjejnë 
përherë e në cdo rrethanë, nevojën e shtetit, vetëm kështu do t’i jenë besnikë” ( Machiavelli, 
N., 2003, fq.53); në kontekstin tonë, është e dukshme se shqipëtarët  të ndikuar nga 
militantizmat dhe partitizmat, identifi kojnë institucionet me ata të cilët i drejtojnë, 
sepse dhe drejtuesit e institucioneve janë përfaqësues partiak apo militant të partisë 
që qeveris. Në këtë rast Makiaveli do të shprehej se: “ Njerëzit kur përfi tojnë ndere 
nga dikush që besonin se ishte armiku i tyre, ndjehen borxhlinj përballë tĳ  se sa para një 
mirëbërësi, kështu populli është i gatshëm të bëhet mik i princit sikur ta kishte zgjehdur vetë ai 
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për të marrë pushtetin”( Machiavelli, N., 2003, fq.52) Si rrjedhojë, mungesa e besimit në 
“elitat e pandryshueshme” dhe vazhdimisht në riciklim të shoqërisë shqiptare gjatë 
viteve të fundit të demokracisë çon në mungesën e besimit në institucione.  
    Studiuesi Kim, duke studiuar lidhjen midis kapitalit social dhe besimit politik, ka 
vënë në dukje se pjesëmarrja aktive në shoqata dhe besimi social lidhen negativisht 
me besimin në institucionet politike dhe në angazhimin për të votuar. Këto 
marrëdhënie negative janë të ndikuara nga perceptimet negative të realizimeve jo 
të mira të institucioneve. Ai del në përfundimin se performanca institucionale është 
faktor përcaktues për angazhimin politik. Po kështu studiuesit Raiser, Wallace dhe 
Haerpfe kanë publikuar të dhënat e para në lidhje me kapitalin social në vendet e 
Evropës Qëndore dhe Lindore dhe argumentojnë se, treguesit e besimit social dhe 
të pjesëmarrjes civile në këto vende janë ndjeshëm më të ulëta se ato të vendeve të 
Europës Veriore dhe Perëndimore. Ata zbulojnë se në këto vende, besimi nuk lidhet 
me rritjen ekonomike, por me pjesëmarrjen civile. 
    Në këtë këndvështrim nëse i referohemi të dhënave të treguesve të demokracisë 
shqiptare sipas Freedom House (refrohu tek Tabela 1) dallojmë se ndikimi i shoqërisë 
civile në jetën politike shqiptare nga viti 2007-2016 mbetet i njwjtw, dhe pa asnjw 
rritje. Shoqëria civile i referohet:
a.  pasjes së zërave të pavarur për vetë-organizim , nëpërmjet të cilave njerëzit mund 

të punojnë kolektivisht për të zgjidhur problemet e tyre, 
b. ushtrimit të presionit mbi qeverinë duke shërbyer si mbrojtje kundër tejkalimeve 

të pushtetit. Ky raport tregon se zërat e shoqërisë civile janë pakësuar, si rrjedhojë 
e shtimit të zërave të politizuar. 

Kështu nëse do të mbështeteshim tek teoritë e Kim, Raiser, Wallace dhe Haerpfe, do 
të thonim se çështja e vlerësimit kritik dhe objektiv të institucioneve dhe besimi social 
ndaj tyre, në shtetin shqiptar nga njëra anë kushtëzohet nga mos rritja e ndikimit të 
shoqërisë civile dhe nga ana tjetër shndërrohet në një çështje e diskutimeve rreth 
militantizmave.
   Kështu mund të konkludonim se demokracia jonë shpesh herë vë në diskutim 
kushtet e decentralizimit të pushteteve dhe organizimit institucional me baza ligjore, 
edhe pse nuk i mungojnë legjislacionet përkatëse… 

Përfundime

Nga refl eksioni i mësipërm mund të konkludojmë në disa pika kryesore:
• Filozofi a e Nikola Makiavelit, edhe pse i përket mendimit fi lozofi k të shekullit 

të  XVI-të; në historinë e fi lozofi së; ajo gjen terren edhe në mendimin e veprimin 
bashkëkohor të fi lozofi së politike. 

• Makiaveli u përpoq që me anë të veprës së tĳ , të rikthehej në politkën e Firences 
së asaj kohe; duke kultivuar:
 Një mënyrë për marrjen, mbajtjen e rruajtjen e pushtetit,
 Disa cilësi të udhëheqësit, për për marrjen, mbajtjen e rruajtjen e pushtetit, sa 

më gjatë,
 Një vizion politik: të përdoret çdo mjet për arritjen e qëllimit.

• Kjo fi lozofi , gjen shprehje në aktualitetin e politikës shqiptare, e cila vazhdon me 
reformimet me qëllim përmirësimin e demokracisë përfaqësuese; por dështonnë 
zbatimin institucional e ligjor të saj.



392 

• Arsyet janë të shumta, por më evidentet janë ato të konstatuara edhe nga teoricienë 
e studjues ndërkombëtarë, që i referohen besimit social mbi institucionet 
demokratike, të cilat refl ektojnë herë pas here modelin e partisë politike që del 
fi tuese në zgjedhjet e rradhës…
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Abstract

Nowadays we can affi  rm that our juridical order is occupied by a considerable number of 
new institutions, especially in the last ten years, the so-called independent authorities.  The 
independent authorities according to the juridical and administrative literature are part of the 
wide category of public economic entities. In the recent times there is a progressive growth 
of these institutions and naturally for the legal researcher’s emerges the need of analyzing this 
phenomenon, their position in the constitutional order and their doctrinal classifi cation. It is 
important that every legal researcher has to analyze in depth the emergence of new subjects 
in the juridical order, focusing not only on their organization and functioning, but especially 
on the nature and competences of these institutions.
The topic of independent authorities is one of the most hybrid topics, which is simultaneously 
object of administrative and constitutional law. Even in international doctrine it is treated 
under the framework of administrative law. Certainly, that the emergence of these new 
institutions in the juridical order of a country, involves even the constitutional law, which 
shall focus on the position that these bodies have in the constitutional framework, especially 
in those cases where the emergence of these bodies came aft er the Constitution and lacks a 
constitutional prediction for them. It is exactly this reason that urges us in the writing of this 
paper to investigate the constitutional legitimacy of independent authorities. 

Keywords:  Authority, independence, constitutional legitimacy, parliamentary control.

1. Overview
The independent authorities according to the classifi cation of doctrine are public 
entities. With public entity, we will understand those public law entities that are 
established by law as non-state bodies, which are intended to protect a public 
interest (Dobjani 2004: 166). In order to best serve the public interests, there were 
especially created public entities, where an indirect administration of these interests 
was realized, through public entities. Independent Authorities are public entities, 
but belong to a particular category according to doctrinal classifi cation that is made 
to public entities; they are public economic entities or public entities of particular 
sectors, thus operating in a particular economic sector.
The origin of the establishment of independent authorities is found in the US legal 
order, where independent regulatory agencies or commissions were created by the 
Congress to avoid its impact on a public administration that would function in a 
particular economic sector and which should be independent from the presidential 
political direction. The administrative measures taken by these authorities should 
have been given in line with the logic of the economic sector that they regulated, 
being independent from the governing policies or program. Then the US model was 
adopted in the 1980s by the United Kingdom during the privatization process, where 
independent authorities were set up, which should guarantee free competition aft er 
the privatization phase was closed. In other Western European countries, these 
authorities were created too late in national legislation and only under the impetus 
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of the European Community, which were indispensable to guaranteeing free 
competition within the common European market. However, the fi rst independent 
authority in the European continent is found in the Weimar Constitution 1919, which 
sanctioned the State Bank as a neutral and independent authority over governmental 
or parliamentary political leadership. To combat infl ation, it undertook monetary 
policies and strict non-political measures, which the government itself was unable to 
undertake (Merusi 2011: 9-10). Subsequently, a number of European Union directives 
were addressed to Member States to establish independent technical institutions, 
which would function as a regulator of a particular economic sector.
In our country, with the transition to the market economy in 1991, it seemed 
necessary to establish independent administrative bodies that would help protect 
the competitiveness of a strategic economic sector. Their regulatory function of a 
given market necessitates that these bodies be independent from the government, 
parliament or political parties themselves, in order to fulfi ll their functions. On the 
other hand, apart from political independence, these bodies should have a staff  with 
high technical competencies, both cognitive and sector experts, where the independent 
authority operates. From the earliest independent institutions in our country, we can 
mention Bank of Albania, and in the last decade their number is growing steadily, 
beyond their denomination as Authority, Entity or Commissioner, are basically 
independent authorities such as; The Financial Supervisory Authority (FSA), the 
Competition Authority, the Energy Regulatory Entity (ERE), the Water Regulatory 
Authority, Audiovisual Media Authority (AMA), Authority for Electronic and Postal 
Communication(AEPC), the Commissioner for Protection from Discrimination, the 
Commissioner for personal data protection and so on.
Unlike the Western European countries, the impetus for the creation of independent 
administrative bodies was not created solely by the impetus of the European Union 
institutions that were certainly interested in protecting the common European 
market from any abusive action that could harm the market and free competition 
within the EU. To us, they were established almost in a quick way, without having 
any experience of continuity of any old state tradition in this regard. This makes it 
even more necessary to analyze this new phenomenon in the national legal order.

2. Constitutional position and constitutional legitimacy

In the view of a constitutionalist, it raises the need of constitutional regulation 
of the independent authorities, their constitutional position and above all their 
constitutional legitimacy. The question arises why these authorities should exist and 
have this physiognomy, what is their constitutional coverage? It is true that most of 
them are not foreseen by the Constitution and it would be impossible for them to be 
exhaustive, as they emerge according to the need of the market and society to regulate 
a particular economic sector. The constitutional legitimacy of these authorities lies in 
the fact that in countries with a consolidated democracy, it is preferable that some 
elections materialized in some decision-making should aim at being rational and 
long-term, so they must be taken out of the political bodies, beyond the parliamentary 
legislature. This independent body, being out of the election cycle, which is, of course, 
short-term, guarantees timely sustainability of an economic sector.
The placement out of control of executive bodies, of some special economic 
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areas, guarantees security, sustainability, for all economic operators of that sector. 
Surveillance of these markets by independent authorities, with special technical 
knowledge, makes their decision-making in this sector to be long-term, non-political, 
but above all rational and technical for the sector itself. This, of course, also creates an 
economic environment suitable for investments in these areas, providing investors 
with security for their businesses, without being aff ected by politically-oriented 
decisions and behavior by government bodies. This macroeconomic stability 
guarantees increased investment and economic growth of a country.
According to the market they are competent for its coverage, they have extensive 
regulatory competences in it, such as establishing market entry rules through 
licenses, permits or authorizations of commercial entities, issuing regulations 
and specifi c rules for market functioning, market surveillance, imposing punitive 
administrative measures for operators that do not respect the rules. Here, we can 
mention a regulation issued by the Bank of Albania for the banking sector in our 
country, etc.
It lies precisely in this function the constitutional legitimacy of independent 
authorities. This legitimization becomes even more visible if we consider that some 
authorities as Commissioners do not defend a market economy sector, but the 
fundamental human rights and freedoms guaranteed by the Constitution, such as 
the right of information1, personal data protection, individual privacy, or protection 
from discrimination2. The independence of these institutions is indispensable for the 
exercise of their functions, namely the protection of human rights. In our country, the 
independent authorities in the area of   protection of fundamental rights and freedoms 
are named Commissioner, such as the Commissioner for the right of information 
and protection of personal data, which in the experience of diff erent countries takes 
other names such as in Spain is named Agency, in England Commissioner (Data 
Protection Commissioner), in Italy Guarantor of Personal Data Protection, etc., but that 
are essentially independent authorities.
The fi rst identifying element of the authorities is the independence or autonomy 
considered from all points of view, such as political, fi nancial, accounting 
independence etc. Regarding political and administrative independence, it should 
be emphasized that the independent authorities have no hierarchical or dependency 
relation with any government administration. They are not covered and are not 
subordinate to any ministerial ministry.
This is translated into the inability of government institutions to give orders, 
instructions, or other typical acts of the relationship of institutional interdependence. 
They are not related either to the governmental mandate or to the implementation of 
the government program policies, so they remain out of the political responsibility of 
the executive bodies. To ensure political independence, there are provided diff erent 
appointment formulas for the leader of the independent authorities.
The AMA Chairman is elected by the Assembly3 by a majority of all members of 
the Assembly, by an absolute majority (50% + 1%), with a term of fi ve years, AFSA 
Chairman is appointed by the Assembly upon proposal of the Parliamentary 
Committ ee For Economy and Finances, aft er a selection procedure, other members 
1 Article 23 of the Constitution .
2 Article 18/2 of the Constitution.
3 Article 9 and Law no. 97/2013, “On Audiovisual Media in the Republic of Albania’’.
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of its board are appointed by the Assembly upon the proposal of the Minister of 
Finance or the Supervisory Council of the Bank of Albania for a fi ve years term4. The 
Competition Authority also functions as a collegial body through its Commission 
composed of fi ve members elected by the Assembly by a majority of all its members 
proposed as follows; A member of the President of the Republic, two members of 
the Assembly and two by the Council of Ministers, with a fi ve-year mandate5. The 
Commissioner for Personal Data Protection is appointed for a term of fi ve years by 
the Assembly and proposed by the Council of Ministers6. The Electronic and Postal 
Communications Authority is managed collegially by the Steering Council. The 
Steering Council consists of fi ve members, who are elected by the Assembly on a 
proposal from the Council of Ministers for a period of fi ve years, with the right of 
re-election no more than one time. The Assembly appoints the chairman, between 
the members of the Steering Council. The Chairman of the Steering Council is the 
executive director of the Electronic and Postal Communications Authority7.
The Commissioner for Protection from Discrimination is elected by the Assembly 
with the majority of all members aft er a proposal made by a group of deputies, with 
a fi ve-year mandate8. The Chairman and members of the ERE Board are elected by 
the Assembly for a fi ve-year term with the right to appoint, aft er selection of the 
Selection Team9. The National Regulatory Commission for the Water Supply and 
Waste Water Disposal and Treatment Sector at the Water Regulatory Entity, its 
members are appointed by the Council of Ministers and proposed by a Selection 
Committ ee whose chairman has a fi ve-year mandate, they must possess profound 
technical knowledge in various fi elds like; bacteriology, epidemiology etc. 10 
The appointing procedure from the Parliament is provided in Article 111 of the 
Regulation of the Assembly, where in a single provision is provided the parliamentary 
procedure not only for appointing bodies established by law but also for other 
constitutional bodies. Thus, candidates for constitutional or statutory bodies, which 
are elected by the Assembly, unless otherwise provided in the Constitution or 
the law, must be submitt ed in writing by no fewer than 28 deputies and contain 
a curriculum Candidate's candidacy and his candidacy. Candidates should be 
proposed 45 to 30 days before the expiration of the mandate of the member of the 
body and no later than 10 days aft er the dismissal of the member of the constitutional 
body or created by law. Aft er the submission of the candidacies, the President of 
the Assembly passes them immediately to the relevant committ ee, which decides 
whether the candidatures meet the legal requirements within three weeks of receipt 
of the request. The Assembly conducts the voting for the candidates not later than 30 
days from the end of the mandate or from the date of discharge.
In cases where the proposing body is not the Assembly, the proposal comes from 
the proposing institution and the Chairman of the Assembly passes it immediately 
4  Article 6 of Law no. 9572 date 3.7.2006 “On the Financial Supervisory Authority”.
5  Article 21 of Law no. 9121, date 28.7.2003, “On the protection of competition”.
6 Article 33 of Law no. 9887, date 10.03.2008, “On the protection of personal datas”.
7  Article 114/3 of Law no. 9918, date 19.05.2008, “On Electronic Communications in the Republic 
of Albania’’, amended. 
8  Article no. 23 of Law no. 10221, date, 4.2.2010, “On protection from discrimination”.
9  Article no. 23 of Law no. 10221, date, 4.2.2010, “On protection from discrimination”.
10  Article no. 23 of Law no. 10221, date, 4.2.2010, “On protection from discrimination”.
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to the relevant committ ee, which decides whether the candidatures meet the legal 
requirements within three weeks of receiving the request. The Assembly examines 
the request in plenary session within one week from the submission of the relevant 
commission report11. In all cases, the relevant committ ee, within the deadlines set, 
examines the fulfi llment of the constitutional and legal criteria and the merits of 
any candidacy. The Committ ee organizes public hearings with each candidate. In 
case of shortcomings in the candidacy documentation, the commission requests the 
Chairman of the Assembly to notify the proposing institution for their completion.
What is noticed in the independence of these institutions is that their choice is made 
either by the Assembly itself with an absolute majority, ie at least 71 votes in favor, 
but on the other hand the term of their mandate for all is fi ve years, longer than the 
parliamentary legislature. Political independence also strengthens the incompatibility 
of these mandates for some institutions with membership in political parties and in 
other cases with leading positions within political parties.
Regarding fi nancial independence, we should point out that some of the independent 
authorities have full fi nancial independence, and some are essentially budgetary 
institutions. Most of the revenues of the Independent Authorities operating in 
particular economic sectors come from their self-imposed payments on economic 
operators, licensing fees etc. We can affi  rm that these authorities have full fi nancial 
independence, as they are self-fi nanced by the service fees they provide to their 
operators. Thus, AMA provides funding sources from fees for obtaining and renewing 
licenses or authorizations, revenue from annual license fees, and only in special cases 
it receives funding from the State Budget for the expenses that are needed to exercise 
its functions and for which there is no other fi nancing option (Article 24), the ERE 
is not entirely fi nanced by its own revenues, ie regulatory fees and licenses (Article 
17), AFSA also has full fi nancial independence , which provides its income from the 
fees applied to the licenses, or to the oversight of the fi nancial and insurance market 
as a whole (Article 27). EPCA is a non-governmental body, revenues are provided 
by operators' payments in the fi eld of electronic communications, such as licenses, 
tariff s, etc., such as providing fi xed telephone lines, mobile telephone, internet service 
provision. The Competition Authority is a budgetary institution, whose income is 
provided by the State Budget. Its budget constitutes a separate state budget. The 
personal data protection offi  cer is a budget institution, its budget is a separate item 
in the State Budget (Article 38).
Regarding accounting and organizational independence, independent authorities 
have the ability to predict for themselves how much income they need for a fi nancial 
year. Also, they are free to manage their expenses, according to the institutional 
needs of exercising their activities. This is seen as an almost common element for all 
independent authorities.
Due to the non-political nature, independent authorities have no function of political 
direction, this is expressed in the absence of these bodies of action plans or strategies, 
typical documents of central state bodies, such as ministries, which have to implement 
an electoral program, on the basis of which the parliamentary majority itself and the 
government have been voted on by the Assembly.
In conclusion we can say that the existence of independent authorities justifi es the 
need that in a democtratic country, based on market economy and free enterprise, is 
11  Article 111/5 of the Rules of Procedure of the Assembly.
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it necessary that some decisions are taken out of political assessments, but technical 
once. These functions are exercised by bodies that are not dependent on the executive 
and are not necessarily bound by the implementation of government policies or 
programs. The independent authorities decide according to the logic and need of 
what is most useful for regulating an economic sector, thus deciding independently 
and rationally.

3. Controll of independent authorities

The establishment of independent authorities outside the electoral cycle, they are not 
bodies elected by voters and they do not hold political responsibility to them, they 
are also independent of the government and thus beyond political responsibility 
where ministerial departments are object. But the independence of independent 
authorities does not mean irresponsibility. If independence is seen as the cardinal 
element, which identifi es the essential feature of independent authorities, as it really 
guarantees them in protecting the interests they work for, this process goes hand in 
hand with accountability. Indeed, independent authorities are subject to the control 
of some institutions. First, they are subject to parliamentary scrutiny, the latt er has 
the power of constituting or appointing them, even partially, as we have stated above 
on the basis of the legal framework in force, or may have decision-making until 
their merger as institutions, on the basis of assessments, which actually entail the 
discretion of the Assembly.
Also, the independent authorities are obliged to submit to the Assembly an 
annual report on their institutional activity, in the function of accountability and 
parliamentary control. In addition to the annual report, the Parliament may call the 
independent authority whenever it is necessary, for hearing sessions in parliamentary 
commissions, on issues where is considered necessary the presence and explanations 
of the independent authority. Finally, Parliament may also exercise parliamentary 
control functions by sett ing up parliamentary investigative commissions, where the 
activity of an independent authority may be subject to parliamentary scrunity.
According to our constitutional jurisprudence, parliamentary control12 implies the right 
of the legislative power to be informed and to carry out the oversight over the implementation 
of the laws by the public authorities, in order to take the necessary measures to prevent the 
illegitimacy and taking responsibilities, according to concrete cases. The parliamentary 
control is carried out through an administration that accounts, reports and responds to its 
activity ..... In a democratic society, this opportunity is given to parliamentarians, derived 
from the people's right to be informed what is done on their behalf. Therefore, parliamentary 
scrutiny is also exercised in the context of the constitutional right of every citizen to obtain 
the necessary information on matt ers of public interest. In this context, the Assembly, which 
asks the bodies to report regularly, has also the right to investigate certain issues of public 
interest related to their activity. Investigative commissions are an important instrument of 
the parliament for conducting control over the executive, as well as collecting information on 
specifi c issues in order to reach certain conclusions.
It should be emphasized that the Parliament in the context of parliamentary control 
does not have the power to impose sanctions or to allocate directives to independent 
authorities, but on the other hand it is a form of accountability and transparency 
12  Decision no. 18/2003 of the Constitutional Court.
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towards it and public opinion as a whole, which would render these authorities 
free from the principle of accountability, making them completely independent 
and "authoritarian". They have the obligation of annual reporting to the Assembly 
and on the other hand, the Assembly aft er the reporting process adopts resolutions 
on the assessment of the annual activity of independent authorities, focusing not 
only on the evaluation of the activity, but by making recommendations to these 
institutions for the year to come, these resolutions from a legal point of view do not 
have mandatory judicial power as they would set the legal position of independent 
hierarchical authorities against the Assembly, but should be considered to improve 
their institutional activity in the future13.
In a functioning democracy, each body has the independence, accountability and 
control of the public opinion, which makes an institution fully exercise the functions 
set forth by the Constitution and the law.
Regarding accounting control, it is true that most of the independent authorities 
have a full fi nancial autonomy, thus securing their revenues through permit fees, 
authorizations and licenses given to economic operators, but also by those authorities, 
which partially provide their incomes themselves and partly from the State Budget. 
However, these revenues from the exercise of their activity are obligations under the 
law, which is suffi  cient to qualify these revenues as a "tax" against which economic 
operators exercise their business activity legally. This also justifi es control by the 
Supreme State Audit, as it is about public money provided by law.

4. Att empt for a doctrinal classifi cation

At this point we can try to make a doctrinal classifi cation of independent authorities. 
Some of the common elements highlighted are independence and separation 
from the government, their purpose for the protection of constitutional rights and 
freedoms, but also the defense of economic freedom and competition, seen also as a 
constitutional freedom.
According the above characteristics, we can classify the independent authorities in 
two categories:
1. As the authorities which protect the general national interests, which are sanctioned 

directly in the Constitution;
2. Authorities that have regulatory functions in strategic economic sectors and are 

regulated by law;
As a matt er of fact, a similar division is also made by the present parliamentary 
practice, which separates these institutions for the purposes of their appointment 
procedures in two categories, as independent constitutional institutions, which are 
provided directly by the Constitution and as institutions created by Law, which is 
foreseen at the legal level. It should be emphasized that not only those provided in 
the Constitution are independent, but even the institutions at the legal level should 
13  In 2016, the Assembly of the Republic of Albania has adopted several resolutions against 
independent authorities such as: Resolution on the Assessment of the Activity of the Deposit 
Insurance Agency for 2015, Resolution on the Assessment of the Activity of the Bank of Albania for 
2015, Resolution on the Assessment of the Activity of the Competition Authority for 2015, Resolution 
on the Assessment of the Activity of the Electronic and Postal Communications Authority (AKEP) 
for 2015, published on page; htt ps://www.parlament.al/dokumentacioni/libraria-e-akteve/page/6/. 
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be considered independent as they are essentially independent authorities.
In the fi rst category is the Bank of Albania (Omari 2011. 73-74). It belongs to the 
category of independent constitutional institutions, according to a classifi cation that 
our constitutional doctrine has made to these institutions, together with the Supreme 
State Audit, the Constitutional Court, the People's Advocate, the High Council of 
Justice, courts and prosecution offi  ces of other levels. These are in fact considered 
as independent, non-political constitutional institutions. These institutions are not 
aff ected by political pressures during the exercise of their activity.
The Bank of Albania has the exclusive right to issue and circulate the Albanian currency, 
the independent implementation of the monetary policy and the maintenance and 
administration of foreign exchange reserves of the Republic of Albania 14.
The Bank of Albania is the independent authority, which oversees banking activity in 
the Republic of Albania15. It is the independent authority, which oversees the banking 
market in our country. It is the only authority that can license subjects for the conduct 
of banking activity.
In order to exercise the functions and regulation of banking activity, the Bank of 
Albania issues sub-legal acts. They can be as; Decisions, regulations, instructions, 
orders, approvals and authorizations of the Bank of Albania16. Regarding the nature 
of these acts and their classifi cation according to our system of law resources, the 
sub-legal acts issued by the Bank of Albania are classifi ed according to article 116/3 of 
the Constitution as normative acts of central institutions that have power throughout 
the territory of the Republic of Albania within the sphere of their jurisdiction. Also, 
under Article 117/1 of the Constitution, it is foreseen the publication in the Offi  cial 
Gazett e of the laws, normative acts of the Council of Ministers, ministers and other 
central institutions as a necessary condition for obtaining legal power. From the 
constitutional point of view, the Bank of Albania enters the category of independent 
central institutions sanctioned by the Constitution.
The Bank of Albania is governed by a council, which is chaired by the Governor. 
The Governor is elected by the Assembly upon the proposal of the President of the 
Republic for 7 years, with the right of re-election. The constitutional formula for the 
appointment of the Governor of the Bank of Albania is a fairly guaranteeing formula. 
Two diff erent constitutional bodies participate in his appointment, through an 
institutional cooperation between them; The President has the right to the proposal, 
which means that the President is competent to carry out the selection procedure 
of the candidacies, the open call, the verifi cation of the professional criteria of the 
candidacies and fi nally the proposal by presidential decree for the selected person. 
Subsequently this decree-proposal goes to the Assembly for voting. This procedure 
requires inter-institutional co-operation to have a consensual candidacy accepted by 
political forces, but also an ongoing dialogue between the President of the Republic 
and the Assembly. The 7-year-old mandate also is another guarantor, as it does not 
coincide with the length of the legislature in force, but is nearly twice as high.
The Bank of Albania consists of two governing bodies Supervisory Council and 
administrators, the latt er being the Governor and the two Deputy Governors. The 
Supervisory Council is the highest decision-making and oversight body of the 
14 Article 161 of the Constitution.
15  Law no. 8365, date 02.07.1998 “On Banks in the Republic of Albania”.
16  Refer to Article 71 of Law“On Banks in the Republic of Albania”.
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Bank of Albania's policies, management and operations. The Supervisory Council 
consists of nine members, as follows: the Governor of the Bank of Albania, who is 
also the Chairman of the Supervisory Council; First Deputy Governor of the Bank 
of Albania, who is Deputy Chairman of the Supervisory Council; the second deputy 
governor of the Bank of Albania and 6 members. All members of the Supervisory 
Council are elected and appointed by the Assembly of the Republic of Albania, 
based on the following proposals: fi ve members are proposed by the Assembly; 
three members are proposed by the Council of Ministers; one member is proposed 
by the Supervisory Council17. All members of the Supervisory Council have a seven 
years term. The Deputy Governors are elected by the Supervisory Council itself. The 
internal parliamentary procedure for the election of constitutional or constitutional 
bodies is provided in detail by the Rules of Procedure of the Assembly18.
However, the appointment and election of members of the Supervisory Council by 
the Assembly is done through simple majority. This in fact risks that all members of 
this most important body for the governance of the Bank of Albania, to be elected 
by a simple majority, which politicizes these candidates in the election of members 
of the most important monetary authority of the state, of a certain political coloring. 
As we have noted above, for perhaps less important independent authorities, for the 
candidates elected or appointed by the Assembly, it is foreseen a higher majority.
In the category of independent authorities that regulate a particular economic sector, 
and which are foreseen at a legal level, we can mention the Financial Supervisory 
Authority, which has a broad scope of activity covering the securities, insurance, 
voluntary pension markets, as well as other non-bank fi nancial activities. It is the 
only authority that has the power to regulate and oversee the above-mentioned 
markets in the Republic of Albania, exercising its functions in full independence.
Similarly, other economic sectors, in analogy with AFSA, are entrusted to the other 
authorities. ERE is the regulatory authority of the electricity and natural gas market. 
AMA is the regulatory authority in the fi eld of audio and audiovisual broadcasting 
services in the Republic of Albania. Also, EPCA is the only regulatory authority 
that oversees the electronic communications market in the Republic of Albania. 
Any operator seeking to pursue a commercial activity in the fi eld of electronic 
communications such as fi xed telephone lines, mobile telephones, internet service, 
etc., should be provided with prior authorization by EPCA.
 The division of independent administrative authorities into two categories, 
in the authorities provided for at the constitutional and legislative level, is 
understandable, as it is impossible for all these institutions to be foreseen in the 
Constitution. They are created according to the needs of the market or the need for 
the protection of fundamental human rights. On the other hand, there were also 
missions like Greece (Spyropoulos 2009: 149-150), which with the constitutional 
reform of 2001, sanctioned at constitutional level fi ve independent authorities as; The 
Personal Data Protection Authority, the National Council of Radio and Television, 
the Greek Authority for Security in Information, Communication and Privacy.
            Meanwhile, with the constitutional reform of 2016, which led to the reform 
of justice in our country, the constitutional changes aff ecting Article 134 of the 
Constitution regarding the circle of subjects legitimized to put in motion the 
17  Refer to Article 44 of Law no.8269, date 23.12.1997 “On the bank of Albania”.
18  Refer to Article 111 of the Rules of Procedure of the Assembly.
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Constitutional Court were added to every commissioner, established by law for the 
protection of fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution. For 
the fi rst time, independent authorities (commissioners) created by law are mentioned 
at the constitutional level and are legitimated to initiate constitutional adjudication 
in a limited way only for issues related to their interests19.

Conclusions

During this work, we fi rst stopped at the origin of independent authorities; they 
emerged in American experience and then spread in many European Union 
member states and to our country with the arrival of democracy. According to the 
classifi cation that administrative law makes to these institutions, they are part of the 
macroeconomic category of public economic entities, having their main competence, 
regulatory, oversight, controlling functions of a particular sector or market.
Analyzing the reason why independent institutions should be established, especially 
by the executive, we saw and argued the reasons for the constitutional legitimacy 
of these institutions, and this is mainly related to a country with consolidated 
democracy, which has the foundation of its economic model the freedom of free 
enterprise, it is necessary to establish institutions that regulate and oversee a certain 
economic sector. These institutions are independent of any government department, 
are equipped with high technical competencies, having a decision freed from any 
political infl uence. Their decision-making is apolitical, rational and dictated by laws 
and technical regulations. This not only helps that country's strategic economic 
sector be protected from any political infl uence, but at the same time off ers all 
economic operators and investors more guarantee and security in their investments. 
Determining clear, predictable rules taken out of any political decision-making or 
governance strategy, makes the existence of independent authorities indispensable.
The independent authorities enjoy full independence in the impartial exercise of 
their functions. But this independence does not mean irresponsibility. Independence 
in a democratic country goes in parallel with accountability and transparency 
towards the public, and the latt er are obliged to report at least once a year to the 
Assembly, and may eventually be the subject of a parliamentary inquiry through the 
establishment of special investigative commissions.
 However, there remains a very controversial point regarding the constitutional 
legitimacy of independent authorities. Regarding law scholars, they admit that 
independent authorities are suffi  ciently independent to be guarantor bodies. The 
opposite is with the constitutionalists who think that independent authorities are 
very independent of being political bodies, but they are neither guarantor organs, 
from the constitutional viewpoint of independence.
Regarding the doctrinal classifi cation of independent authorities, they are divided 
into two categories, as the authorities which are directly provided in the Constitution 
and authorities, which are provided at the legal level.
By reaching these conclusions, we would recommend introducing the concept of 
independent authorities as a separate fi gure and a separate law institute, where up 
to now in administrative law are dealt within the institute of public entities as a 
wide category but also in parliamentary practice are divided into two categories 
19 Article 134/1/e) of the Constitution.
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as independent constitutional institutions and as institutions established by law, 
but in essence it is about the independent authorities image, which in international 
doctrine is widely recognized as a special category. International doctrine has long 
classifi ed these as independent institutions, and even literature for their in-depth 
study is not lacking.
This is also noted in the legislator's terminology, whereby if we look at the organic 
laws of these institutions and the names these institutions take, they refer to the term 
"authority", which also leads to the doctrinal classifi cation that should be made to 
these institutions as independent authorities, regardless of their constitutional or 
legal status
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Abstract

This paper examines organization culture and employee career progression in public 
enterprise. Organization culture aff ects the performance and productivity of organizations in 
a tremendous way. The objective of the paper is to identify the relationship between culture 
of an organization and career progression. The Paper employed exploratory and qualitative 
research method. Data was sourced through the review of extant literature on the area of 
study. The study discovered base on the literature reviewed that organization culture has a 
relationship with employee career progression because career development initiatives are 
employee driven and also supported by the culture of an organization. The paper recommends 
that since management is familiar with the organization changing performance, therefore 
management should adequately support career development in order for employees to give 
their best so that the organization can realize its objectives. 

Introduction

Albania has taken steps towards bringing its legislation into line with the EU 
standards by approving a new public procurement law. The new law takes into 
account the principles of non-discrimination and equal treatment, transparency, and 
legal protection of interests of bidders on public contracts. Direct tendering has been 
abolished except in cases of extreme urgency and for the purchase of electricity, and 
criteria to identify abnormally low bids have been introduced. The new e-procurement 
regulations approved by the GOA in October 2007-2009 paved the way to the 
e-procurement system implementation at the central and local government level. 
This study aims to examine perceptions of politics among public sector employees 
as a possible mediator between the supervisor's leadership style and formal and 
informal aspects of employees' performance (Organizational Citizenship Behavior 
– OCB).In this paper we are trying to analyze the role of leaders in Albanian 
conditions. We are focus in three elements: Productivity, Adaptively of the leader 
roles, infectivity on job time. These three elements are analyzed with indicators like 
that: Performance in job descriptions and monitory of leader’s styles, organizational 
climates and innovative behavior.
Key words: Educational activities, Albanian cultural reforms, Public changes,  Local 
government role.
JEL Classifi cation: M1 M14 M38 M48 M M49.

Literature and Review

Every organization, whether a public enterprise or organizations in the private sector,  
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is aff ected by its culture and every organization has a culture. It has been shown 
by several researchers such as Ogbor (2003), Schein (2004) and Alvesson (2003) that 
the performance of an organization should be explained against the backdrop of its 
culture. More recently, studies have shown how organizational performance could 
be traced to its culture. However, the relationship between organizational culture 
and career progression in the public enterprise has not been given att ention.
The Public Procurement Advocate was established as an independent institution 
reporting to parliament. However, it has no particular executive powers and its 
functions duplicate the monitoring tasks of the PPA (C. S George) Decisions on 
appeals are taken by the same unit of the PPA that is responsible for interpreting 
the law and giving advice to contracting authorities. Current procedures for 
handling complaints still do not meet recognized international standards. Overall, 
the improvements in the public procurement legislation are advancing while the 
proper enforcement of the law is still a work in progress. (Hardt 2009; Rieker 2009)
Most banks today off er unsecured lines of credit targeted to small business owners. 
If yours is an established company, you may be able to apply for a credit line amount 
of between $10,000 and $50,000 by completing a simple one-page application, with 
no business fi nancial statements or tax returns required.
Institutionally, the successful implementation of the Northern Dimension Countries 
relies on using fl exible coordination mechanisms. Within the EU, the Northern 
Dimension is part of the Union’s external relations but cuts across all its three pillars: 
the funding instruments stem from the fi rst pillar of the single market, the objectives 
come at least partly from the second pillar of external relations and some of the 
problems relate to the third pillar of justice and home aff airs, including management 
of border regimes. (C. S George)
Because culture is negotiated, it can be changed. Members of an organization try to 
change the direction, the work environment, the way work is performed, or the manner 
in which decisions are made within the general norms of the workplace. Culture 
change is a process of give and take by all members of an organization. Formalizing 
strategic direction, systems development, and establishing measurements must be 
owned by the group responsible for them. Otherwise, employees will not own them. 
This is what is meant by shared-meaning
1.1 Design/methodology/approach – The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 
was distributed to employees of a public security organization in Albania, asking 
them to evaluate their supervisor's style of leadership. Employees were also asked to 
report their perceptions of organizational politics using the scale developed by the 
leaders in Albania Region. In addition, supervisors provided objective evaluations 
of the levels of their employees' in-role performance and OCB. The intra-structure 
of the leadership variable was examined by exploratory factor analysis (EFA) 
and confi rmatory factor analysis (CFA) with structural equation modeling. Two 
alternative models were examined: fi rst, a model of mediation and second, a direct 
model with no mediation. 
1.2 Findings – The research resulted in mixed fi ndings that only partially support the 
mediating eff ect of organizational politics on the relationship between leadership, 
in-role performance and OCB. A direct relationship between leadership and 
performance (in-role and OCB) was also found. According to Kotler and Heskett  
(1992), in a person, the personality is made up of the values, beliefs, underlying 
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assumptions, interests, experiences, upbringing, and habits that create a person’s 
behaviour. Something as simple as the objects chosen to grace a desk says a lot about 
how employees view and participate in the culture of an organization. Lewis (1990) 
suggested that the content of a company’s bulletin board, the company newslett er, 
the interaction of employees in meetings, and the way in which people collaborate, 
speak volumes about the culture of an organization.

Objective of the Study
The purpose of this study is to achieve a theoretical understanding of how 
organizational culture aff ects career progression in public enterprises. This is done by 
examining the literature on organizational culture and its relationship with employee 
career progression in the context of public enterprises in Albania. Specifi cally, the 
study aims at achieving the following objective
1.To examine the relationship between culture of an organization and employee’s 
career progression

Methodology and Research Goal

Evaluation Approach and Methodology This study empirically examines the impact of 
debt management policies on borrowing costs incurred by state governments when 
issuing debt in the municipal bond market. Based on positive political theory and the 
benefi t principle of taxation, it is proposed that states that adhere to best practice debt 
management policies transmit signals to the credit ratings, investment community 
and taxpayers that the government should meet its obligations in a timely manner, 
resulting in lower debt costs. 1The donors concurred with this assessment. IDA, 
starting with the 1998 CAS, considered governance and institution building as one of 
the central planks of its intervention and identifi ed the need to adopt and implement 
reforms to build an accountable and transparent state as the most important challenge 
facing the Government of Albania. 
Organizational culture or “the culture of a group”, according to Schein (2004) is “a 
patt ern of shared basic assumptions that a group holds. Kennedy (2003) simply stated 
that organizational culture is “the way we do things around here.” And, according 
to Bolman and Deal (2009), organizational culture is both a product and a process: 
“As a product, it embodies wisdom learned as it solved its problems of external 
adaptation and integration, that has worked well enough to be considered valid and 
therefore to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 
feel in relation to those problem.”  As a process, it is renewed and re-created as 
newcomers learn the old ways and eventually become teachers themselves.”  At its 
most basic, organizational culture is described as the personality of an organization, 
or simply as “how things are done around here.”
According to Sorensen (2006), organizational culture is a broad term used to defi ne 
the unique personality or character of a particular company or organization, and 
includes such elements as core values and beliefs, corporate ethics, and rules of 
behavior. Corporate culture can be expressed in the company’s mission statement 
and other communications, in the architectural style or interior décor of offi  ces, by 
what people wear to work, by how people address each other, in the ceremonies, in 
1  Donors and government investments, IDA
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the organization and in the titles given to various employees. 
According to Ogbor (2003), every organization, whether small or large, entrepreneurial 
or bureaucratic, has a culture. The culture of a company refers to the character of 
a company’s internal work climate and personality, as shaped by its core values, 
beliefs, business behavior, traditions, ingrained behavior, work practices, and styles 
of operating. A company’s culture is mirrored in the character or “personality” of its 
work environment – the factors that underlie how the company tries to conduct its 
business and the behaviors’ that are held in high esteem. 
Basically, organizational culture is the workplace environment created or enacted 
from the interaction of the employees in the workplace (Wilkins, 2010). Organizational 
culture is defi ned by all of the life experiences, strengths, weaknesses, education, 
upbringing, and so forth of the employees as they are played out in the organization 
 (Ogbor , 2003). While executive leaders or founders play a large role in defi ning the 
culture of the organization by their actions and style of leadership, all employees 
contribute to the maintenance of the culture of the organization once it has been 
created Mitroff  and Kilmann, (2001).

Human resource and educational
On behalf matt ers relating to quality of educational service(a) requires a fundamental 
Philosophical diff erence,which  is not only about policy making,but also with 
monitoring.Self-evaluation of the individual or certain structure of the education 
system is a powerful measuring instrument and a quick  procedure that should be 
used as dense.(b)To ach ieve confi dence in conclusion based on the method of the 
Ministry of Education and National Strategy of 2009-2013, self –estimation,alternated 
by periodic monitoring of external and internal point. Inspection organization with 
two levels,central and local level,enabling a coordinated monitoring of external and 
inertanal development of educational service,enabling comparison of performance 
quality educational institute and individuals natioanlly and internationally.
• All about aimed to improve and lighten up the socio-economic Albanian capacity 

with regard to policy formulation, coordination, and administrative performance 
so as to create conditions for eff ective progress and radical changes. 

• Project comprehensive bank fi nancial statements using actual fi nancial fi lings to 
extract key information.

• Projecting asset and liability balances, interest rates and spreads for key assets and 
liabilities, using industry best practices.

• Learn industry-specifi c forecast methodologies, with a particular focus on retail 
banking, consumer lending and credit cards, commercial banking, investment 
banking, and asset management.

• Understand how regulatory constraints on leverage and capital ratios aff ect 
valuations

• Build an excess returns valuation model for a bank, using a real case study
• Use as a reference to get ahead on the job and in your career

The analyze of modeling LBO, Decision Models of Complex Systems
The Advanced LBO Modeling Program bridges the gap between academics and the 
real world to equip students with the practical fi nancial skill set that they will need 
in private equity and leveraged fi nance. Students learn LBO modeling in Excel from 
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scratch using intuitive, step-by-step instruction and model templates the way it is 
actually performed in private equity. The program utilizes a case study format, as 
students follow their tutorial guide alongside the Excel model templates, and are 
directed to the appropriate external documents (SEC fi lings, research reports, etc.) in 
order to build complex LBO model the way they would on the job. 

Conclusions and Recommendations

The assistance and training was also expanded to cover fi nancial operations o f the 
water works o f the participating towns. Participating towns, local authorities, and 
the PIU all demonstrated sound commitment and in implementing the project in a 
timely fashion.2 A comprehensive approach to provision of water supplies is required 
to address competition for scarce water resources. According to Pondy, et al (1990), 
people learn to perform certain behaviours through either the rewards or negative 
consequences that follow their behaviour. 
When a behaviour is rewarded, it is repeated and the association eventually becomes 
part of the culture. A simple thank you from an executive for work performed in a 
particular manner is capable of molding the culture of an organization. Similarly, 
culture provides the shared cognitive frames that guide the perceptions, thought, 
and language used by members of a group and taught to new members in the early 
socialization process.
We recommend these conclusions:
1. Introducing participatory planning and community-based development processes 

through the development committ ees and street representatives working in 
partnership.

2. Creating an enabling environment for private investment in water companies
3. Empowering citizens to pursue their own self improvement promoting 

privatization of the housing a stock and fostering the development of micro- 
enterprises

4. Ensuring the sustainability of activities initiated
5. Promoting the reliability of water system of successful initiatives.
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Organizimi gjuhësor në prozën e Martin Camajt

Doktorante Lindita Ceni (Gjoni)

Ndryshe nga krĳ imtaria në vargje ,proza e Camajt, pak më e gjerë si vëllim se ajo  
poetike, jep më tepër fushë kërkimi gjuhësor, sidomos në rrafshin e sintaksës. 
Megjithatë, sipas një tradite të njohur në botën e artit, Martin Camaj, si shumë 
shkrimtarë të tjerë të letërsisë shqiptare (Kadare apo Agolli), vinte në prozë 
nga poezia, lëmë krĳ imtarie që e bëri të njohur qysh në vitet e rinisë.  Sipas të 
dhënave, autori punoi shumë mbi prozën, ndoshta i është rikthyer asaj jo pak 
herë. Botuesit e sotëm të veprës së tĳ  shkruajnë se punoi rreth pesëmbëdhjetë vjet 
me tekstin e romanit “Rrathë”, që e konsideronte si veprën e tĳ  kryesore. Vëmendje të 
veçantë ai i ka kushtuar këtu sidomos organizimit gjuhësor, duke pasur si qëllim të vet 
në këtë roman të tregojë potencialin e shqipes si gjuhë letrare modern (Glaser, 2010, 7). 
Është karakteristikë e prozës camjane prania e vargjeve sintagmatike të veçuara: 
përcaktorë, ndajshtime dhe rrethanorë të ndryshëm, që e përthyejnë narracionin e 
tĳ , sidomos kur me to nis kallëzimi, si për shembull:
“Mbas lajmit të zi për të jatin, Kola, i vëllai i parilemë s’e qiti në krye me Nikën; bani e 
s’bani, gjeti shpejt një grue për të dhe e ndau me pëlqim të vëllezënve.” (V-3/20) 
“Ky, zot shtëpie i pavarur, mes vullnetit të tepruem dhe ngutjes rinore punonte me vrull, 
shkel e shko. Në mbrëmje, vetëm në kasollen ndër gurra, kujtohej se ashtu nuk u delej në 
krye rangëve. (V-3/.21)
Por vargjet e veçuara nuk dalin vetëm në një pozicion fj alie: para, ose në mes të saj; 
ato i gjejmë jo rrallë edhe në fi llim, në mes e në mbyllje të fj alisë apo thënies, si:
“I acaruem, kapi një bisht shati dhe solli në të, në Lenën, e cila shtrëngoi dhambët për 
ta bartë trimnisht rrahjen e burrit, pa qitë za goje dhe pa i ra syve qepallë.” (V-3/ 22)
Ndonjëherë togjet e veçuara zgjaten së tepërmi, sa largojnë edhe referentin nga folja-
kallëzues, si në pozicionin më poshtë: 
“Bërtiste tue dalë maje ndoj curri, veshë në lëkurë delje të vjetër e të tymosun, ngjyrë 
gështenje si lesh nënbarkje berri të paqethun  me vjet e të lagun prej urinës.” (V-3/23) Ose:
“Në veri, vetëm në atë anë, dheu hapej si derë, vutas përpjetë, pa pengesa të dukshme 
dhe soste në maje, e quejtun Maja e Çilikokut.” (V-3/24)
Dhe ngjet që vargu i veçuar të jetë dukshëm i gjatë, për shkak të dyfi shimit të 
gjymtyrëve të veçuara dhe karakterizimeve që marrin ato, si në  2 shembujt e sjellë:
“Mbas rreshtit të currve, në lindje, zbutej dhe toka ku përmbante botë e rreshpe, përzie 
aty-këtu me gurë të bardhë e granit të kuq si mbarë rrethina e Gurrave. (V-3/24)
“Përtej rreshtit të currave, ndër dhenat e buta, rronte vëllaznia e Nikës dhe tejpërtej 
shumë fi se të tjera, tue u shtri prej lugine në luginë, për së gjani e për së gjati.” (V-3/24-
25)
Në raste të rralla gjejmë edhe tek Camaj, segmente të shkëputura nga fraza, ose fj ali 
të varura, edhe fraza me 2-3 përbërës kallëzuesorë, si në f. 126, ku pas një strukture 
mjaft  të gjatë, me 5-6 njësi predikative, autori vazhdon: “.....Vitoi i kishte lëshur fre 
fantazisë, andaj doli në një pikë tjetër...... . Se ai na qenka ai kalorës, këtë nuk e pranon 
as në fantazi. (V-3/126)
Në rrethana të ndryshme sintaksore, ngjet që autori ynë përdor fj ali e fraza të 
ndërkallura, madje edhe të zgjatura, sa të shkëputen lidhjet e njësisë sintaksore 



411 

(fj alisë) që ndërpritet dhe është i detyruar ta rimarrë referentin – kryefj alë, si në 
shembullin poshtë:
“Na të vendit, këtu –
me këtë donte me dhanë me kuptue kryetari i komunës //se Vitoi qenka tashma i 
huej //e s’i përkitka bashkësisë –
na kemi tjera probleme ma të ngutshme //
sa të qesim ura mbi Përroin e Thatë!” (V-3/126) 
Por thyerja ose segmentimi sintaksor, me fj alë të tjera, shkëputja nga indi i frazës jo 
vetëm i një njësie funksionale, por edhe i një grupi fj alish të tilla, mund të vërehet 
edhe në situata të ndryshme sintaksore, si më poshtë:
 “Jera frikësohej edhe nga kureshtia e vet: hap hap i avitej majes dhe papritmas delte 
kundruall fshehtësisë, po mandej çka mund t’i ndodhte? Sikur të kish kundrue mbi 
sukë përpara atë djalin që ulej e ngjitej disa herë në vjetë po asaj udhë! “  (V-3/204) 
Ose: “Nga pasiguria //që të kapi //kur të shfaqa //se për çka kisha ardhë këtu, //nga 
kjo barrë u s’lirove?” (V-3/281) 
Struktura-frazë që nis me një fj ali të varur kushtore, mund të bëjë pjesë brenda 
thënies ku nis fraza e parë, vetëm duke u përfshirë në të kuptimisht; kështu që të 
dyja frazat hapen dhe mbyllen me njësi kallëzuesore funksionale kushtore.
Gjenden mjaft  pasazhe në prozën artistike të Martin Camajt, me ngarkesë 
(mbingarkesë) vargje gjymtyrësh të veçuara, si:
“Ajo zbuloi //edhe se malet, vrangull asaj grope, ishin të gjitha ma të nalta se ai// ku 
qëndronte ajo; ato, sidomos në krahun e epër, kapeshin deri në qiell dhe //meqenëse 
ishin gurore, lëbardhme, përziheshin me re të përthime që rridhnin teposhtë, në 
drejtim të lumit, as me dashtë t’ia merrnin anën shkretisë.” (V-3/205) Ose:
“Të parët tanë, trima me fl etë e sypatrembur, - kishin tregue ata, - e kanë mbytë 
Murtajën që ishte një përbindësh, diçka si këlshedra me shtatë krena.” (V-3/206) 
Por këto vargje gjymtyrësh zgjaten aq tepër, sa duhet një ritëm i shpejtë ligjërimor 
i emertuesit për të dëshmuar lidhjet “fj ali e varur/fj ali drejtuese”, si në rastin që po 
sjellim këtu:
“Kur iu kapën rrëpinës, nën kodrina të veshura në ullishta, me shtëpi, shkepë aty-
këtu dhenave dikund të lëshueme, dikund të lëvrueme e me ndërtesa të reja ose 
përgjysmë në ndërtim, //
u zhduk syve të tyne maja dhe antena e madhe.” (V-3/271) Fjalia me strukturë dyshe 
“fj ali drejtuese/fj ali e varur” – këtu me rend të zhdrejtë “fj ali e varur/fj ali drejtuese” 
– është Kur iu kapën rrëpinës, u zhduk syve të tyne maja dhe antena e madhe. Segmenti i 
nënvizuar jep një informacion shtesë (me disa plotësorë) të foljes “iu kapën”, ndërsa 
vargu i gjatë i segmentuar ndërtohet duke plotësuar fj alët njëra-tjetrën, ndër të cilat 
termat bazë janë sintagmat:
nën kodrina, me shtëpi  me ndërtesa, me shtëpi shkepë aty-këtu, ndërtesa të reja, 
ndërtesa përgjysmë në ndërtim. 
Nuk mungojnë, ndonëse rrallë, në prozën e shkrimtarit Martin Camaj, edhe 
bashkimet asindete të njësive predikative, duke u mbyllur fraza fi nale me një lidhëz, 
si “mbështetëse” e vargut jolidhëzor, sipas rastit që po sjellim këtu, ku edhe njësia 
leksikore “mandej” do marrë e barasvlershme me lidhëzën b/r këpujore “dhe” : 
“I mori erë njomëzës së re ndër duer, //Fjkr.  Fjkr.  Fjkr.  Fjkr.  Fjkr.  Fjkr.
u hodh përpjetë, //
brohoriti, //             Fr.  -       -         -        -   -         -
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mandej u lëshue për dere mbrendë në shtëpi, //
ua ngjiti plaçkave të përgatituna një javë maparë //
dhe mori malin nga qafat.” (V-3/253)
Në prozën e autorit të romanit “Rrathë” nuk mugojnë pasazhet gjuhësore tekstuale, 
ku përbërësit predikativë mbështesin njëri – tjetrin: njësitë e parathëna bëhen bazë 
kuptimore për ato paraprĳ ëse, si në fragmentin  e zgjedhur:
“Iu ndal vrulli vetëm para dukjes së kreshtës dhe brĳ ës së pjerrët përpara. Në anën e majtë, në 
gropë, e shtangu pamja e një tufe egërsirash, me veshë të ngritun përpjetë. Ato ia kishin ndie 
erën, andaj pritnin aty, me krena të sjellun kah, si të ngrimë.Të ngrimë prej acarit të ditëve 
të shkueme? Pyeti ai, si tue dashë të pranojë bindjen përpara rrezikut. Prej asaj naltësie ku 
qëndronte, Daku mundi të dallojë edhe të bardhët e synit të bishëve, nësa shikonin ngulazi 
përpjetë. Ujqit nisën të dridhen në vend dhe shkallë-shkallë shqetësoheshin nga një dyshim i 
brendshëm a thue kish dalë njeriu atje për t’i mbytë apo jo.” (V-3/253-254)
Mbizotërojnë në prozën camjane ndërtimet e drejta, ato që nisin me fj ali kryesore apo 
drejtuese, por, në rastet kur ndeshim struktura të kundërta, përmbysja vjen mjaft  e 
thellë: me një varg njësish hierarkike radhazi e në mbyllje të frazës, fj alia drejtuese:
“Kur doli kumti i zi //
se çfarë dami kishte ba rrungaja, //
se kishte marrë me vete Dakun, të vetmin njeri në tanë fi sin me dĳ e të shkrimit, //
plasi vaji e gjama.” (V-3/256)
Siç është e zakonshme, pas fj alive pyetëse të drejta, gjenerohen segmente fj alish të 
paplota, si për shembull në rastin më poshtë:
“Për t’u la në det paske ardhë këtu? – Në shtator kur uji e moti ft ohen.!” (V-3/270) 
Segmenti i vizuar ka vlerë predikative, sepse folësi e nënkupton foljen analitike 
“kam ardhë”.
Në fraza të gjata, të ndërlikuara dhe me thyerje të rënda të vĳ ës ligjërimore të drejtë, 
vërejmë se Camaj përdor edhe rimarrjen anaforike, kryesisht në ato raste ku referenti 
i largohet lexuesit a dëgjuesit, si më poshtë kur rimarrja bëhet për të ft illuar SN 
(gjuhën e rendomtë):
“Por ma së fundi zbuloi/ se dĳ etari i çuditshëm,/ kur e zbuste kuvedin, /fl iste gjuhën 
e rendomët të traktateve si çdo humanist tjetër, pa përjashtim/ se nga i cili vis rridhte, 
pra atë/ në të cilën ligjëronte edhe ai vetë gjatë mësimit të matematikës e astronomisë 
në universitetin e Padovës.”  (V-3/299) 
Janë të rralla pasazhet në prozën e Camajt, ku mund të gjenden fraza të gjata, të 
ndërthurura me marrëdhënie të ndryshme, hierarki në varg, me përthyerje fj alish, 
me mjaft  trajta të pashtjelluara foljore me vlerë kallëzuesore, por pa munguar 
pothuajse asnjëherë ngarkesa e togjeve të tëra fj alësh të ndërmjetme, midis të cilave 
gjenerohet aty-këtu edhe ndonjë njësi predikative, së në fragmentin që po sjellim si 
model karakterizues të krĳ imtarisë së shkrimtarit në këtë pikë:
“Por s’do harrue //se edhe veshja të gënjen shpesh //se kë ke përballë, //dhe se nga një 
imtësi në atë dollamë të kushtueshme të shtegtarit //që nuk njeh, nga një sumbull–//
le të jetë kjo ari të kulluet- e qepun jo simbas shĳ ës së zgjedhun, //e zbulove //se 
bartësi ashtë zot i derës bujare, ose edhepse gjindësh të vorfën, i rritun për së mbari, 
me zemër ma të ambël se fj alën në gojë, apo krejt ndryshe, don me thanë, skuth 
shtiratës, shpirtlig, //mos me iu varë strajca as prej shkarthi, i trenët e plot të zeza //që 
as arra e mbyllun në lëvozhgë mos me iu marrë dore sepse përlyhesh asi!” (V-3/311)
Ose, edhe me ndërtime të zhdrejta, gjejmë pjesë si kjo, sidomos dallohet novela “Gjon 
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Gazulli”, ku duket se stilisti ynë i gjuhës, provon veten tue e endë fi llin e frazës mjaft  
ndërlikueshëm për lexuesin, si për shembull:
“Për shkak të shqetësimit //që e rrokte papritmas //me marrë dete e dhena të hueja, 
tumirë e shëndosh, shpesh edhe hajnisht mbas perëndimit të diellit, mun në çastin// 
kur barka nxirrte spirancën //me u nisë dika, si edhe puna e përqendrueme me muej 
mbi pergamena, po nga kjo larmi jete, //Gjonit i rrodhën motet //pa u kujtue. Përjetimi 
i çastit, //tue u zhdukë në pellgun e mjegulluam, //as me qenë se po zhytet fi ll në 
avullin e ngrohtë të hamamit //për të zbrujtë jo vetëm zdramët e djersës ndër net me 
vapë në qytet, por edhe mbarë botën e brendshme të fi lozofi t,// shi ky përjetim çasti i 
mbeti i mbresun në kujtesë të tanë jetën aq, //sa mund ta përsillte pandërpremje ndër 
mend, në pikë të ditës apo të natës.” 
(V-3/312)
Të dyja frazat dalin me atë dukuri që në fi llim e quajtëm “thyerje sintaksore” (e 
kjo shihet qartë në fj alitë drejtuese të paplotësuara), por në frazën e dytë, thyerja 
është aq e madhe, sa për të lidhur referentin (këtu: subjektin) me remën që bart folja-
kallëzues, autorit i është dashur ta rimarrë atë, me mbështetje të pjesëzës “shi” + ky 
përjetim” – duke e mbështetur gjymtyrën emërore “përjetim” në trajtë të pashquar, 
me përemrin dëft or që realizon shquarsinë, siç është në fi llim të frazës.
Më së shumti, sintaksa e  prozës së Camajt karakterizohet nga ndërtimet drejtvizore, 
me raste të rralla takimi të mjeteve lidhëzore me hipotaksë, që krĳ ojnë hierarki dhe 
thyerje të zhvillimit linear të ligjërimit, si në shembullin poshtë:
“Ndërsa fama ndër ta më ka dalë //
sepse, //
mbasi të më shërbejnë, //
jap bakshishe ma të mëdha se bujarët e tregtarët e mëdhej //
që mund t’u bjerë rruga këndej.” (V-3/323)
Është konstatuar se kur referenti-kryefj alë largohet tepër nga predikati, për shkak 
të vargjeve të gjata të grupeve të gjymtyrëve të veçuara, apo thyerja të jetë tepër 
e dukshme, madje kur në trup të saj të gjenerohet edhe ndonjë njësi kallëzuesore,  
autori nuk bën rimarrje të subjektit a referenti çfarëdo funksioni të ketë ai, por e 
ndjek vĳ ën ligjërimore, duke e vështirësuar jo pak lexuesin të hyjë në brendësi të 
përmbajtjes, si në shembullin e gjetur, ku fj ala “dukja” duhej rimarrë para foljes “ia 
preu”:
“Dukja e saj, si në vegim, herë tejet e bukur, herë shtiratëse, e lazdrueshme e tallëse 
që papritmas vrâhet prej peshës së mendimit, ia preu Gjonit çdo vrull; ia hangri orën 
e autoritetin prej humanistit, qetë njerëzish–punë e madhe–që mbaheshin po në këtë 
kohë si gjysmë-zotash, ma tepër se poetët e prĳ ësit e ushtrive...” (V-3/329) 
Ndërkalljet (fj ali a vargje fj alish të ndërkallura) në veprën letrare të Camajt (prozë) 
shfaqen rrallë dhe janë, kryesisht, për të shënuar shpjegime plotësuese të një termi, 
ngjarjeje a fakti që e kërkon këtë për lexuesin, duke përdorur kllapa, çka në prozën e 
sotme moderne shqiptare, shënohet mes presjesh, duke zënë pozicione në mes e në 
fund të thënies:
“Djalit i thoshin Voni dhe vinte nga Agripa, nga një qytet fort i vogël që ishte qendra 
e fi sit të Kobojës në za për njerëz të shkolluam (Voni, për shembull, ishte barnatar, 
zeje ma e çmueme se ajo e mjekut!)  V-7/20) Ose:
“Dandrin e ri në skelën e Karpës  e priste ai që e kishte kundrue tue u përplasë mes 
rrymës së tërbueme në kulmin e Drinit, një ndër vetjet ma në shej të Qytezës (kështu 



414 

quhej qendra mbarshtuese), kronisti i Karpës që ia thoshin Shkriba, i njoft un në 
Agripë me mbiemnin buzëshpërvjelun. (V-7/22)
Kurse fj alitë a vargjet e fj alive të ndërmjetme, në krĳ imtarinë në prozë të shkrimtarit, 
zënë të tre pozicionet: në fi llim, në mes dhe në fund të thënieve, si për shembull:
“Hollë hollë me e ndjekë, //koha në vetvete ka kuptim fort abstrakt: //vetëm prej 
kontaktit mund të marrim vesh //se çka kemi të përbashkët.” (V-7/25)
“Krahasimi i dheut të karpës se hershme gruen pjellore, mbas gjase, i pëlqente dhe 
këtë të fundit ngulmonte ta paraqiste si të shnjerëzueme, prostitutë thoshte, dhe i 
kishte lëshue vrull penës tue e mbushë deri në cep skedën me lloj-lloj foljesh obscene, 
si paska qenë përdorë kjo femën e çka paska qitë për kërdhokullash.”
(V-7/30) Apo në mes:
“S’mundem //me thirrë askënd në dëshmi //se jam// e thom të vërtetën, //as Zotin, jo, //
mbasi nuk due të heqem para teje si profet.” (V-7/ 33)
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Abstract

Modernity was a new historical, political, economic, but also a social and cultural reality for 
Albania in the early 20th century. 
Remodeling of man’s relationship with nature through the “technical revolution” as an 
essence of modernity occurs late in Albania, probably the last country in the South-eastern 
Europe or the Balkans.
Important political events of that time shook and changed the course of Albania’s multi-
century history as part of the Ott oman Empire. Proclamation of independence was a successful 
detachment and State-forming att empt, but soon the territory would be annexed as a result of 
the Conference of Ambassadors in London. A series of democratic and anarchic movements 
happened in the years to follow. Infl uences in favour and against the Occidental West, or even 
in favour or against Oriental East, were characteristic of these Albanian civil clashes.
Albania would be in the interest of European foreign politics in this period, of diplomats, 
historians, and particularly of anthropology researchers, photographers and painters, who, 
involved in some kind of “rescue anthropology” orientation which sought to study or 
preserve in archives and museums the cultures that were changing signifi cantly in contact 
with modernity, institutionalized the “memory of man” as a phenomenon of modernity.
Dichotomy between Occidental modernity’s technical evolution and Oriental legacy is quite 
evident in the occurrences of that time, refl ected mainly in the territory landscape, in the cities’ 
development and urban planning, in the construction of buildings, in the modernization of 
the backward road infrastructure in a Western orientation, living style, dressing style, culture 
and art, amongst others.
Albanian intellectual educated in the Western would be the fi rst professionals in many areas: 
doctors, architects, artists, painters, photographers, poets, etc., who, through their work, tried 
to bring in Albania something of the civilized West where they came from.
In our article, we will identify the phenomena of that time that swayed between East and 
West and some of these artists, painters, photographers, architects who through their “visual” 
work have import evidence in documenting a reality that was rapidly transforming into a 
civilization with Western orientation.
Marubs in Shkodra, Keli and Gega with their “light-lett ers” would catch this cultural 
dichotomy probably more than anyone; but there were also other photographers of that time 
like Pici in Shkodra, Bali in Tirana or Sotiri in Korça. The fi rst architects like KolëIdromeno, 
SkënderLuarasi and Qemal Butka would design and build the fi rst modern buildings, 
villas or 2 to 3 fl oor buildings along streets with service shops on the ground fl oor. The fi rst 
professional painters schooled in Western art academies would treat simple subjects of reality, 
but in a modern approach and with distinct poetic and impressionist features. Some of these 
were Vangjush Mio, Zef Kolombi, Sadik Kaceli and Shefqet Agalliu.

Keywords: modernity, orient, occident, dichotomy, development, territory, technology, 
architecture, tradition, infl uence, style, photography. 
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Hyrje

Evropa e fundshekullit XIX dhe shekulli i Ri Modern

Arkitektura dhe Artet
Vitet e fundi të shek. XIX dhe ato të fi llimit të shek. XX do të jenë vite ndryshimesh 
thelbësore në zhvillimin e historisë njerëzore në përgjithësi. Në Evropën Juglindore 
këto janë vite të mbarsura me konfl ikte të shumta politike dhe etnike, në lidhje 
sidomos me shkëputjen nga sundimi otoman dhe kërkesat për afi rmime nacionale, 
kombëtare e shtetformuese. Situata në pjesën tjetër të Evropës është në kulmin e 
zbulimeve apo shpikjeve të reja teknike, në kulmin e afi rmimeve intelektuale 
kulturore, fi lozofi ke dhe artistike. Pas rezistimeve konservatote të fi llimit, siç dhe 
kuptohet kjo të ndodhte në një qytetërimi të vjetër siç është ai i Evropës, është afi rmuar 
kudo me sukses Epoka Moderne. Kishin njohur afi rmim dhe përdorim zbulime, 
shpikje dhe modernizime të mëdha tepër të rëndësishme të kohës si automobili, 
trenat, aviacioni, telefoni, radioja, kinemaja me zë, teoria e relativitetit e Ajnshtajnit, 
psikoanaliza e Frojdit, fi lozofi a ateiste e Niçes etj. Ishte rritur besimi i përgjithshëm 
tek dinamika, lëvizja dhe teknollogjia futuriste. Këto arritje teknike, shkencore si 
dhe shumë dukuri të tjera artistike, provokuan dhe i dhanë shtysë ndryshimeve të 
mëdha kudo, por sidomos fushës së organizimit urbanistiko-arkitekturor të qyteteve 
mbi koncepte të reja moderne, fushës të dizajnit e dekorimit artistik dhe funksional, 
si dhe gjithë formave të artit në përgjithësi.
Në fi llim të shekullit të kaluar, prirja e shprehjes historiciste në arkitekturë ishte në 
rënie dhe pothuajse në grahmat e fundit në shumë vende të Evropës. Një kontekst 
i ri transformimesh teknike, territoriale dhe kulturore po i hapte gjithmonë e më 
shumë shtegun asaj çka do të quhej lëvizja moderne, apo edhe formave të reja të 
interpretimit të gjuhës historike. Sikurse shkruan Framton-i në historinë e tĳ  të 
arkitekturës moderne tre ishin qasjet kryesore në atë fi llim shekulli: së pari, “Beaux-
Arts (klasicizmi evropian); së dyti, “New Tradition” (tradita e re) ku ai përfshin 
arkitekturat zyrtare të pushteteve, të cilëve “modernizimi” i gjuhës historike u 
nevojitej për ta përdorur arkitekturën dhe urbanistikën në ndihmë të përfaqësimit të 
shtetit. Kjo rrymë u përhap në vende si Italia fashiste, Gjermania naziste, Bashkimi 
Sovjetik, por edhe në vende si SHBA ku pushteti ekonomik synonte të përfaqësohej 
në një mënyrë të ndryshme; dhe së treti, lëvizja moderne ku do të përfshiheshin në 
kohë disa stile, ndër të parët ai “Art Deko”.(Frampton. 2007) 
Përballë presionit të industrisë, e cila do të preferojë thjeshtësinë në vend të 
spërdredhjeve ornamentale, kalimi nga Art Nouveau tek Art Deco do të bëhet 
progresivisht duke fi lluar që nga viti 1910, por do të shfaqet me të gjithë kreativitetin 
e tĳ  pas përfundimit të Luft ës së Madhe (Luft ës së Parë Botërore). Fillimi i kësaj luft e 
do të shënojë edhe fundin e “Belle Epoque” dhe do t’i japë fund gjithashtu edhe 
shkëlqimit të stilit “Art Nouveau”, sepse që nga viti 1920, rigoroziteti i linjës së drejtë, 
thjeshtësia e sipërfaqeve të lëmuara dhe boshe, purizmi i materialeve të zhveshura 
nga çdo lloj dekori do të marrin përparësi të theksuar, si përfaqësuese të estetikës të 
asaj çka më vonë do të quhet Stili Ndërkombëtar. 
Arkitektura Moderne e shek. të XX nuk do të lindte si vazhdim i “sajimeve” të tilla 
Art Nouveau. E ardhmja u përkiste atyre që kishin vendosur të ecnin në një rrugë 
të re dhe të hiqnin shqetësimin për stile apo sidomos për ornamente, qofshin këto 
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të vjetra apo të reja. Në vend që të mbështesnin konceptin për arkitekturë si një 
“art i bukur”, arkitektë të rinj e hoqën nga repertori ornamentin zbukurimor dhe 
propozuan që disiplinën ta shihnin me një sy të ri, me parimin e funksionalizmit si 
parësor dhe vendimtar në ekzistencën e produktit arkitekturor dhe të atĳ  utilitar. Kjo 
qasje e re u ndje në disa pjesë të botës, kryesisht në ato më të zhvilluara ekonomikisht 
dhe industrialisht për kohën, por asgjëkundmi me aq ngulm se sa në Amerikë, ku 
përparimi teknollogjik nuk u pengua nga pesha e traditës. (Gombrich. 1996. 557.)
“Art Deco” është një stil ekletik i lindur dhe i zhvilluar në vitet 20-40-të të shekullit 
XX, që paraqiste elegancë, glamour, funksionalitet dhe modernitet. Dallohej për 
simetrinë lineare dhe infl uenca nga stile arti të fundshekullit XIX dhe fi llim shekullit 
XX, si Neoklasicizëm, Konstruktivizëm, Kubizëm, Futurizëm. Gjithashtu mori 
inspirime nga format monumentale të Ariti të Egjiptit të lashtë dhe atĳ  Asket. 
Art Deko ishte një lëvizje me shumë infl uencë në arkitekturë, me shembuj të tillë si 
grataçelat Krajsler, Rockfeler center etj. dhe ishte një rrymë që ndikoi në dizajnin e të 
gjitha drejtimeve e trajtave të arteve plastike të kohës. Fillimi i kësaj lëvizje ka si kufi  
të parë kohor “Ekspozitën e Arteve Dekorative e Industriale Moderne” që u çel në 
Paris në vitin 1925. Infl uenca e këtĳ  stili do të ndjehet po kështu dhe në fusha të tjera 
të artit, si psh në baletin rust të koreografi t Sergej Diagiliev, me skenat e pikturuara 
të fondaleve, kostumet, muzikën, lëvizjet etj. ku ndjehej dukshëm adhurimi për lluks 
e ekzotizëm. Në fushën e skenografi së së teatrit prezantohen me vepra në frymën e 
këtĳ  stili dhe mjaft  artistë pamorë tepër të njohur të kohës si Picaso, Derain, Delunai, 
etj.
Ndërkohë “kubizmi” me “babanë” e tĳ  Sezanin në fund të shek. XIX dhe Pikason, 
Brakun e Gris në fi llim të shek. XX ndikuan në konceptimin e formave dhe vëllimeve 
në dizajn. Sezani argumentonte se “natyra mund të trajtohet dhe të transmetohet 
emocionalisht më së miri me format e sferës, konit, cilindrit”. Ndërsa “fovizmi”me 
Matisin, Derainin e Vlamingun ndikoi në përdorimin e ngjyrave të forta primare tek 
elementët dhe dekorimet. Ishte koha kur afi rmohej luft a midis të “vjetrës tadicionale” 
dhe të “resë moderne”. Të vjetrit kërkonin të modifi konin stilet e mëparshme duke 
iu referuar të kaluarës ekzotike, arkeologjike (piramidat prekolumbiane p.sh) me 
përfaqësues Ruhlmain. Modernët po futnin gjithnjë e më shumë përdorimin e 
materialeve të reja si metali, i cili ishte i lehtë për t’u fabrikuar. Për t’ju përgjigjur 
një prodhimi në seri, format fi lluan të thjeshtoheshin deri në minimalizëm. Rene 
Herbsti, Charlott e Pariandi, Adolf Loos etj. janë pionierët e kësaj tendence, të cilët 
ornamentin e quajtën “macja e zezë” apo deri dhe “krim” përdorimin e tĳ  në dizajn. 
(Bushati. 2010. 38.)

Shqipëria në kufi  të shekujve XIX dhe XX
As Lindje as Perëndim
Që nga shekulli i XV dhe XVI Mesjeta ishte zhdukur nga Evropa Perëndimore. Në 
rajonet e Ballkanit jugperëndimor dhe në Shqipëri përkundrazi ajo vazhdoi për afro 
dhe pesëqind vjet të tjerë, duke lënë gjurmët e saja të prapambetjes ekonomike dhe 
kulturore. Duke kujtuar dhe faktet që masivisht popullsia vendase ishte analfabete, se 
infrastruktura rrugore mungonte ose ishte e prapambetur mund të themi se procesi 
i përparimit apo i bashkkohësisë si kudo dhe në urbanizim, ndërtimtari, arkitekturë 
e arte ka qenë i kufi zuar në shtrirje, i cekët në thellësi dhe i ngadaltë në ritme. (Miho. 
2003. 17) Megjithë mundin, sakrifi cat, rrugën e gjatë e të vështirë në arritjet relative 
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apo të shënuara në disa raste, prapambetja dhe vonesa e akumuluar në shekuj nga 
pushtimi osman ishte tepër e madhe në fi llim shek. e XX. Kështu Enciklopedia 
Britanike bënte të vetat fj alët e historianit anglez E. Gibbon i cili ishte shprehur se 
:” Shqipëria, një vënd aq afër brigjeve të Italisë, ishte për Europën më pak e njohur 
se thellësitë e Amerikës” (Enciklopedia Britanike. 1911.) Të njëjtin mendim shprehte 
dhe akademiku J. Bourcart. Për të, Shqipëria aq afër Francës, ishte më pak e njohur 
se shumë rajone afrikane. (Bourcart. 1921. 9.)
Shqipëria, dikur para invazionit osman, e barabartë për nga zhvillimi me vendet e 
tjera të perëndimit, në kufi jtë e saj shtetëror të vitit 1913 kishte mbetur mbrapa tyre 
si kudo dhe në drejtimet e urbanistikës, arkitekturës dhe arteve e mënyrës së jetesës. 
Me këtë identitet të cunguar, ajo hyri në fi llim shekullin e XX në radhët e shteteve të 
pavarura të Kontinentit të Vjetër. 
Në fi llim të këtĳ  shekulli të ri, qytetet shqiptare, qoft ë edhe ato më kryesoret si 
Shkodra, Elbasani, Berati, Korça etj., tregonin në pamjen e tyre tiparet e qyteteve 
feudale mesjetare, me rrugët e ngushta e dredhuese, të shtruara me kalldrëm, me 
mure të larta, që shumë herë nuk linin të dukeshin shtëpitë e ndërtuara thellë, zhytyr 
mes gjelbërimit të oborreve e kopshteve. Po kështu e theksonin dukjen orientale dhe 
ndërtesat e shumta të kultit si xhamitë me minaretë e tyre të larta, si dhe pamja e 
tregut të qytetit mbledhur në një lagje të këtĳ . (Gjergji. 2002. 70)
Në janar-shkurt 1913, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Maurice 
Trumbert, diplomat, shkrimtar, piktor, poet e muzikant francez, botoi në revistën 
“Revue du traditionnalisme français et etranger” reportazhin “në Skutari të 
Shqipërisë”, ku ndihet më së miri simpatia dhe dashamirësia e tĳ  për “Vendin e 
Skipetarëve”, siç e quan ai. Në këtë reportazh shkruhet: 
“Raca shqiptare është, nuk do thosha më e bukura, por më e shkëlqyera e globit. 
Burra e gra kanë tipare me një fi nesë e rregullsi që nuk haset pothuaj askund, në mos 
te Arabët…vetë Skutari, në atë kohë kryeqyteti i Shqipërisë, ku arrĳ më pas gjashtë 
orë udhëtimi, zgjatohet i ngeshëm në skaj të shtresës së gjerë ujore, si një sulltaneshë e 
lodhur nga ndriçimi dhe nxehtësia…përballemi me larminë e kostumeve piktoreske 
shqiptare, tek shfaqen në pazarin e Shkodrës fustanella dhe tirqet, xhoka dhe 
xhubleta, mes atĳ  vallëzimi të qeleshes tradicionale, një panoramë e tërë e pazakonte 
ekzotike e etnike, që mahniste udhëpërshkruesit e huaj evropian…kushdo që ka 
udhëtuar në Turqi e sheh veten në një mjedis të njohur me të hyrë në këtë qytet. Ja 
tek has kalldrëme të çrregullta, të mirëmbajtura keq, si pothuaj kudo në perandori; 
po ja edhe mizëri e shtëpive aq tërheqëse për syrin në larminë e tyre të pafund, me 
ngjyrime të gjalla, me parregullsinë e tyre artistike, ballkone të drunjtë zbukuruar 
gjithë lule, mbi të cilat teshat e ndera shumëngjyrëshe, tek po thahen, i japin mjedisit 
një ton të gjallë e të ngrohtë. Ngado kopshte të mbushur me bimësi haralisëse, falë 
përafrisë së vetë liqenit dhe nxehtësisë së një vere të ngopur me lagështirë…kryeqyteti 
i Shqipërisë është pa kurrfarë mëdyshje qyteti ku haset në Turqinë evropiane ngjyra 
lokale më e theksuar, dhe sidomos larmia më e jashtëzakontë e kostumeve që hasen 
në botë…Një pjesë e këtyre veshjeve janë të zbukuruara në mënyrë të mahnitshme, 
përbërë nga mëndafshe, ar e argjend, si dhe nga stoli të tilla që janë fryt i një pune 
shpesh me shĳ e të përkryer. Do përmendja në mënyrë të veçantë mantelet e kuq 
qëndisur në ar të grave të krishtera, që i mbajnë vetëm ato, monumente të vërtetë të 
një forme të hĳ shme, dhe me një vlerë artistike të pamohueshme. Natyrisht, është 
mjaft  e rrallë të mund të gjykosh, thjesht nisur nga sa sheh, për fytyrën dhe hĳ eshinë 
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e një vashe të mbuluar krejt me perçe dhe brenda një veshjeje valëvitëse pa formë; 
por një ditë, kur dy çift e shqiptarë të sapo martuar u shfaqën në hotelin e Raguzës, 
ç’të çuditur që bëra tek pashë të nisen të nesërmen drejt Evropës dy gra të reja të një 
bukurie të rrallë, të cilat kishin zëvendësuar kostumin e tyre kombëtar me fustane 
evropiane të bëra enkas për trupat më të bukur në botë...” Kështu shprehet Trumbert 
për atë çfarë hasi në ato vite në këtë gjeografi  urbane shqiptare, një ndjesi orientale 
që ndonjëherë të befasonte me shfaqjen e elementëve oksidental. (Peçi. Gazata shqip)
EdheTirana e fi llim shekullit XX. ishte një qytet me karakteristika të theksuara 
orientale. Sipas Lambercit në një shkrim të botuar në gazetën e Akademisë 
Perandorake të Shkencave të Vjenës: “ky qytet me shtëpitë e tĳ  madhështore, 
mikpritëse myslimane dhe kopshtet e fshehura në mënyrë idilike prapa mureve të 
larta…të lë mbresa të thella…” ( Lamberc, 1916.) (Bushati. 2010. 37)

Vitet 1912-1920 

Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe varsitë e reja të sajë.
Megjithëse më nëntor të vitit 1912 Shqipëria shpalli Pavarësinë e saj, kjo ngjarje 
madhështore për një komb nuk u ndje për momentin kur ndodhi, pasi shumë shpejt 
Luft a Ballkanike e përfshiu atë duke sjellë pushtime të reja teritoresh nga ushtritë 
fqinje malazeze e serbe në veri e verilindje, dhe ato greke në jug, ndërsa në ultësirën 
e Myzeqesë ishin akoma të grumbulluara gjithë mbeturinat e ushtrisë turke dhe të 
përkrahësve vendas të tyre që provokonin luft ë civile.
Po në këto vite Shqipëria e copëtuar territorialisht u kthye në një arenë turbullirash 
të brendëshme e të jashtme, si dhe në fushë betejash midis Fuqive të Mëdha 
ndërluft uese. Prej tyre Italia, si pjesë e Antantës dhe Austro-Hungaria, si pjesëtare 
e koalicionit të Perandorive Qëndrore, kishin kohë që konkuronin njëra tjetrën në 
lidhje me interesa të dominimit politiko-ekonomik të Shqipërisë, vunë ballë për ballë 
edhe zjarrin e altilerive të tyre pikërisht mbi truallin shqiptar. Italia në dhjetor të 
1915 pushtoi Shqipërinë e jugut deri në lumin Vjosë. Ushtria Austro-Hungareze, pasi 
përzuri forcat malazeze dhe serbe, në janar të 1917 pushtoi Shqipërinë Veriore dhe 
atë të Mesme. Ushtria frënge, duke hyrë nga territori Grek, pushtoi më 1916 Korçën 
dhe zonën përrreth. (Historia e Shqipërisë. 1965. 496.)
Shtyrë nga mungesa e rrugëve të komunikacionit automobilistik, këto ushtri 
të huaja me qëllimin e lehtësimit të lëvizjes dhe furnizimit të trupave të tyre, me 
robër luft e, me puntorë vendas të detyruar apo me pagesë si dhe me ndihmën e 
specializuar të njësive ushtarake të xhenios ndërmorrën me nxitim kryerjen e disa 
përmirësimeve apo hapjen e disa akseve të reja rrugësh auromobilistike përgjatë 
viteve 1916-1920. (Ferrero. 1923. 14.) U hapën dy rrugë nga Vlora në drejtim të jugut, 
njëra përgjatë bregdetit duke përshkuar Llogaranë, Himarën e deri në Sarandë dhe 
tjetra nga Vlora nëpërmjet maleve të Salarisë, në Tepelenë e deri në Gjirokastër. Po 
kështu u përmirësuan disa rrugë të tjera të drejtimeve Sarandë-Delvinë, Këlcyrë-
Berat, Këlcyrë-Tepelenë, Këlcyrë-Përmet-Leskovik si dhe u shtruan disa linja të vogla 
teleferiku brenda Vorës për në drejtime të ndryshme. (Miho. 2003. 21.)
Nisur nga të njëjtat arësye, forcat e ushtrisë austro-hungareze, përgjatë viteve 1916-
1918 hapën apo përmirësuan rrugët Shkodër-Lezhë-Vorë, Shkodër-Hani i Hotit, 
Shkodër-Shirokë, Durrës-Tiranë, Durrës-Kavajë, si dhe teleferikun Lezhë-Vorë. 
Krahas rrugëve të komunikacionit, po nga këto forca ushtarake u bënë rregullime në 



420 

portet dhe skelat e Shëngjinit, Durrësit, Divjakës, Vlorës. Edhe ushtria frënge në Korçë 
ndërmori operacione rregullimesh, megjithëse më të pakta pasi gjëndja e rrugëve 
këtu ishte disi më e mirë në krahasim me rajonet e tjera. Gjendja defi çitare rrugore i 
detyroi fuqitë e huaja ndërluft uese të ndërmerrnin me shpejtësi ndërtmin dhe vënien 
në përdorim, për qëllimet e tyre ushtarake, të një rrjeti rrugor mbi truallin shqiptar. 
Gjithashtu për të njëjtën arësye ata ndërtuan dhe një rrjet të vogël hekurudhor të tipit 
dekovil (linjë hekurudhore me gjërësi të ngushtë, e përdorur zakonisht për transport 
mallrash me vagona kontinjerë që vetëpërmbyseshin) dhe teleferikë në distanca të 
shkurta, po për transportim kryesisht mallrash e materialesh luft arake.
Për një vend si Shqipëria, që kishte trashëguar nga shekujt e administrimit turk vetëm 
disa trakte prej vetëm pak dhjetra kilometrash rrugë të coptuara e të papërdorshme 
për automjete dhe të tjera rrugë karvanesh, mushkash e qerresh dhe ura gyri me 
kurriz, këto rrugë ishin të parat me karakteristika relativisht moderne.
Megjithëse këto rrugë u ndërtuan kryesisht për nevoja luft e dhe në shërbim të ushtrive 
të huaja, të ndërtuara apo të përshtatura nga këto forca ushtarake me urgjencë dhe 
jashtë një ideje qëndrore rakorduese, të copëtuara dhe me drejtime të detyruara, larg 
qëndrave të banuara apo jo me parametra teknike të larta, përbënin ndërtimin për 
herë të parë në historinë e komunikacionit shqiptar, të një rrjeti rrugor automobilistik 
gjithsesi funksional për automjetet motorike të kohës dhe përbënin investime të 
rëndësishme, të domosdoshme dhe tepër të dobishme për kohën. Me modifi kime 
modeste, këto rrugë u përdorën deri në fund të viteve ’20 e më tej apo shërbyen si 
nënshtresa për ndërtimin e rrjeteve rrugore të viteve ’30. (Miho. 2003. 28.)
Si përfundim në etapën kohore 1912-1920 krahas dëmeve e shkatërrimeve që sollën 
konfl iktet ushtarake, u shënuan dhe fi llimet e një kthese me tipare përparimtare dhe 
evropiane në organizimin urbanistik, rrugor dhe arkitekturor në Shqipëri.

Qytetet shqiptare në vitet 1920-1939
    

Përpjekje për organizimin urbanistik ndryshe të tyre
Mbas Luft ës së Parë Botërore në qytetet shqiptare fi llojnë të vërehen ndryshime 
të rëndësishme dhe tiparet orientale fi llojnë e zbehen apo humbasin gradualisht, 
sidomos në ato qytete ku borgjezia e re tregtare ishte më e pasur dhe më marrëdhëniet 
e para kapitaliste në prodhime më të përparuar, si në Korçë, Durrës, Shkodër etj. Në 
këto qytete fi llojnë të hartohen planet e para rregulluese me tipollogji moderne, që 
parashikojnë ndërtimin e rrugëve të gjëra e të drejta, me rregulla urbanistike dhe 
kanalizime të nëndheshme. Duke fi lluar nga viti 1917 dhe 1918 shohim përpjekjet e 
para për të hartografuar Tiranën dhe strukturën e saj rrugore nga studiues austriakë. 
Pas caktimit të Tiranës si kryeqytet, në vitin 1923 u hartua një plan i parë për qytetin 
nga inxhinierë dhe arkitektë austriakë ku synohej që struktura rrugore e Tiranës 
të korrigjohej e të rregullohej sipas një trajte më drejtkëndore, e cila duhej të gjente 
një përputhje sa më të madhe me rrjetin ekzistues, e po ashtu të ruante drejtimet e 
radialeve kryesore të origjinës së qytetit. Ndërsa në zonat që në atë kohë ishin të lira 
nga ndërtimet plani synonte të krĳ onte një rrjet kuadratik të pastër. Ky plan udhëhoqi 
zgjerimin e Rrugës së Durrësit, Rrugës së Kavajës dhe të Barrikadave. Duhet thënë 
se Tirana fi lloi traditën e hapjes dhe zgjerimit të bulevardeve të reja mjaft  vonë në 
krahasim me kryeqytetet e tjera evropiane të rajonit. Rikualifi kimi i qytetit, sidomos 
i pjesëve qendrore, përmes hapjes së akseve brenda pëlhurave ekzistuese, formimi 
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i lagjeve të reja borgjeze, formimi i ishujve me forma kënddrejta rrethuar nga rrugë 
të gjera e me tipologji banesash shumëkatëshe, kishte fi lluar në Evropë që në vitet 
800-të dhe lidhet sidomos me periudhën e industrializimit. Edhe trajtat drejtkëndore 
të propozuara për rritjen e lagjeve të reja të Tiranës në atë kohë ishin ndikim i kësaj 
mënyre rritjeje të qyteteve evropiane.
 Shpejt këto rrugë kthehen në bulevarde, dhe, kur rreth viteve ’30 në qytete vihen 
në funksionim centralet e para elektrike, bëhet kështu i mundur dhe ndriçimi i tyre. 
Qytetet e Shkodrës dhe Korçës paisen me centrale elektrike që më 1926, Tirana më 
1928 dhe Durrësi më 1932 etj  ndërsa në Tiranë në vitin 1938 u ngrit radio-transmetuesi 
i parë shqiptar (Aliaj. 2003. 179-180).  
Tendenca bashkëkohore u shfaqën në jetën e shtresave elitare të shoqërisë shqiptare 
në harkun e kohor mes dy luft rave botërore. Në përpjekjet e arkitektëve shqiptarë për 
ta ngritur nivelin e projektimit nga terreni prakticist i mjeshtrave popullorë, në atë 
bashkëkohor modern, një rol të rëndëesishëm luajti dhe opinion përparimtar i kohës. 
Një pjesë e mirë e intiligjencës së shkolluar jashtë vendit kërkonte të implementonte 
mënyrën e jetesës së vendeve ku ata ishin edukuar (Bushati. 2010. 39.) Ndihmuan 
krahas elementëve politiko-shoqëror edhe ligjet përparimtare të sistemit në fuqi, që 
ndaluan mbajtjen e elementëve të skajshëm oriental të veshjes si ferexhetë e festet 
turke. Ritmet e rritjes së ekonomisë dhe industrisë u ndienë më shumë pas vitit 1934 
kur u kapërcye edhe kriza ekonomike botërore. 
Por ritmi i ndryshimeve nuk ishte njelloj në të gjitha qytetet. Kishte qytete që u 
ndryshuan më shpejt si Korça dhe Durrësi, ku tiparet e reja u bënë mbizotëruesë. 
Në disa qytete të tjera, si Tirana dhe Shkodra, megjithëse të rëndësishme për kohën, 
për arësye të ndryshme të përbërjes, të vjetërsisë por dhe të madhësisë së shtrirjes 
së tyre, ndryshimet kontrastonin dhe viheshin re dallueshëm. Në qytetin e Tiranës 
rrjeti i ujësjellësit dhe i kanalizimeve nuk ekzistonte akoma deri në vitet 30-të...me 
përjashtim të bulevardit, Tirana nuk ishte ende rrugë të asfaltuara dhe mbizotëronin 
shtëpitë e qerpiçit. Në shtypin e kohës Tirana përshkruhet se:” i përngjet mësallës 
që është me dy faqe, ku herë je në Paris e herë je në Anadoll. Diku kalon maqina me 
shoferin dhe një zonjë, po aty kalon dhe gega që myshterinjtë me zë të lartë ft on, se 
s’po i shkon salepi e s’po i shitet boza…” (Rilindja.  dhjetor 1934)
Në disa qytete të tjera si Elbasani apo Berati ndryshimet janë të ngadalshme dhe 
tiparet e vjetra të qyteteve rezistojnë ende me forcë. Kështu në dëshmitë e kohës 
shkruhet në vitin 1935 për Elbasanin se të shumtat e rrugëve ishin ende “ulica”, se 
vërtet ishin ndërtuar disa të pakta “shtëpi pallate”, por të tjerat kishin një pamje 
të mjerueshme, me ato dritare të vogla me kafaze druri, qyteti nuk kishte ende 
ndonjë rrugë që të meritonte të quhej “boulevard” dhe hotelet ishin ende të pakët 
përkundrejt haneve të shumtë. (Gjergji. 2002. 73.)
Qëndrat e qyteteve marrin pamje të rë me ndërtimin e banesave të mëdha, 
administrative apo qeveritare, por dhe laike e fetare. Modernizohet dhe jeta e kalimi 
i kohës së lirë. Ndërtohen salla luksoze, kinemata, klube e restorante, kafe e byqane 
tregëtie. Në vitin 1927 qytete si Shkodra, Korça, Tirana, Durrësi, Vlora kishin salla 
kinemaje ku shfaqeshin fi lmat e kohës (Selenica. Shqipëria më 1927.) Po kështu të 
përmendura si aktivitete të jetës moderne ishin dhe frekuentimi i lokaleve me emër 
të asaj kohe si “Kafj a e Madhe” në Shkodër, “Kafe Kursal” në Tiranë, klubi e kinema 
“Majestik” në Korçë, hoteli “Pallas” në Korçë etj. të cilat janë një dukuri krejtësisht 
perëndimore dhe e ndryshme nga bujtinat apo hanet e dikurshme apo “akshihanet” 
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orientale, gjelltoret e mejhanet. Në disa nga këto qytete ndërtohen dhe lulishtet 
publike dhe vendosen dhe skulpturat apo monumentet e para si ai i “Luft ëtarit 
të panjohur” (1932) dhe i “Themistokli Gërmenjit” (1932) në Korçë, monumenti i 
“Cerçiz Topullit” në Gjirokastër dhe ai i “Luft ëtarit të Pavarësisë” në Vlorë. Të gjitha 
këto vepra të para të skulpturës monumentale shqiptare u krĳ uan nga skulptori i 
mirënjohur Odhise Paskali. (Gjergji. 2002. 71.)
Por në lagjet periferike të këtyre qyteteve banorët vazhdonin të merreshin me bujqësi 
e kopshtari, me vreshtari e kultivimin e pemëve frutore. Rrugicat e këtyre lagjeve 
disi periferike, të pashtruara si ishin, me portat e mëdha të oborreve aq sa mund të 
hynin dhe kafshët e ngarkuara, të kujtonin më shumë fshatin.

Banesa qytetare si njësi e rëndësishme për kohën

Kërkesa për dizajnimin modern të sajë
Që më 1928 Gio Ponti, kryeredaktori i revistës “Domus” në numrin e parë të saj shkruan: 
“Shtëpia nuk është një rifuxhio e veshur dhe e mobiluar nga banorët thjeshtë për të duruar 
kushtet klimaterike…” pra kjo shtëpi nuk është vetëm një “machine a habiter” por në të 
mishërohen përmasat e mendimeve te tyre, si dhe sensi i një jete të sigurtë. (Ponti. 1938.)
Një dukuri tjetër e re dhe e rëndësishme që zuri fi ll në këtë periudhë ishte dhe ndërtimi 
i vilave urbane, të cilat kërkoheshin nga shtresa e mesme borgjeze e kohës. Sipas 
Bushatit, këto vila përmbanin një variacion të gjerë të shprehjes së tyre arkitektonike, 
duke fi lluar nga ato më tradicionalet, vernakolare, të cilat shpesh ndërtoheshin edhe 
pa arkitekt (nga mjeshtrit), e duke vazhduar me ato të cilat karakterizoheshin nga 
një gjuhë neoklasike, eklektike apo tek ato të projektuara deri në detaje nga arkitektë 
profesionistë, të cilat shprehnin një gjuhë më racionaliste dhe të ngjashme me çfarë 
përfaqësonte rrymën më të përparuar të kohës. (Bushati. 2012. 8, 9). Arkitektët e parë si 
Kolë Idromeno, Skënder Luarasi, Qemal Butka etj. do të projektonin e ndërtonin objektet 
e para moderne, vilat apo banesat dy tre katëshe ndanë rrugës me dyqanet e shërbimit 
në katet e para. Borgjezia e re tregëtare, që ishte në ngritje e sipër fi llon të ndërtojë 
shtëpi të reja buzë rruge, me dy dhe tre kate, me gurë e tulla, me fasada të dizajnuara 
nga arkitektë, të suvatuara dhe të pasura në ornamentikë, me hyrje madhështore me 
shtylla guri që mbaronin me kapitele të gdhëndura me mjeshtri. Ndryshe nga banesat 
e ndërtuara përpara, që ruajnë përgjithësisht një tipollogji stili dhe teknikë vernakolare 
ndërtimi, ato të ndërtuara në vitet ’20 e më vonë bëhen më të shumllojshme, kanë 
konceptim perëndimor dhe shkëputen nga tradita e ndërtmeve vendase me tipollogji 
orientale. Shtëpi të tilla ndërtohen me fasadë buzë rrugës, ose kanë oborre të vegjël 
përpara, pa mure të larta apo avlli që i mbyllin, por janë të rrethuara me kangjella 
hekuri ornamentale dhe transparente, të cilat nuk i presin pamjen shtëpisë dhe as e 
fshehin atë nga sytë e kalimtarëve të rrugës. Edhe porta e oborrit bëhet prej kangjellash 
hekuri të rrahur dhe mbështetej në dy kolona luksoze. (Gjergji. 2002. 72.)
Banesat e reja u ndërtuan në interior me holle, sallone, ballkone e tarraca dhe me 
shumë dhoma e banjo, ku përveç ambienteve të përbashkëta, pjestarët e rritur kanë 
dhoma të veçanta. Me një përkujdesje të veçantë shihej trajtimi i arkitektutës së 
interierit të brëndshëm si dhe i ekserierit të jashtëm. Tendenca ishte që të ndryshohej 
mënyra orientale e organizimit të arredimit të interierit duke përdorur mobilimin 
modern, (që mund të klasifi kohet në përgjithësi i frymës “Art-Deko”) si bazë e një 
stili ndryshe të jetesës. Ambientet janë të mobiluara rehatshëm dhe me lluks, sidomos 
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sallonet e pritjes ku nuk mungojnë qilimat e mirë, kolltukët, perdet e rënda, tavolinat 
e llamtadarët lluksozë, si dhe shumë paisje të tjera si pasqyra të mëdha me korniza 
ornamentale, sahatë të mëdhenj dhe elegandë muri, stufa të emaluara për ndrohje 
në vend të mangallëve të dikurshëm etj. Tavanet e muret shpesh zbukuroheshin nga 
bojaxhinjtë zografë me ngjyra dhe motive të kopjuara nga katallogë të huaj.
Një tjetër ndryshim që vihet re në pamjen e qyteteve të kësaj periudhe kohore, është 
se krahas pazarit, që vazhdon të qëndrojë si një bllok ndërtesash më vehte, fi llojnë të 
hapen dyqane të shumtë e të ndryshëm, së pari në rrugët kryesore të qytetit e pastaj 
edhe në rrugët e tjera dytësore. Në këtë mënyrë zhvillimi i tregtisë sjell një gjallërim 
të dukshëm në rrugët e këtyre qyteteve. Këto dyqane janë manifakture, rrobaqepsi, 
këpucari etj. të cilat shumë tregtarë preferojnë t’i kenë pranë shtëpive të tyre, në 
mos në të njëjtën ndërtesë, duke i rezervuar dyqanit katin e parë. Pamja e këtyre 
dyqaneve është moderne, me vitrina të mëdha për ekspozimin e mallrave. Gjithashtu 
hapen lloje të rinj dyqanesh që nuk ekzistonin më përpara, si dyqane galanterie 
për burra e gra, të cilët tregtonin kryesisht mallra të importuara, dyqane për shitje 
maqinash qepëse, biçikletash, radiosh, dyqane kapelesh të modës për burra e gra, 
sallone për të rregulluar fl okët gratë apo për kozmetikë etj, si dhe dyqane studio 
fotografi e. Në kryqëzime rrugësh të dorës së dytë vazhdojnë aktivitetin dyqanet e 
vegjël të shërbimeve, si bakajt, kepucarët e opingarët, samarxhinjtë e lëkurëpunuesit, 
sheqerxhinjtë e hallvaxhinjtë etj. Në anën tjetër vazhdon tregëtia ambulante për 
zarzavatet e stinës, për simitet, qumështin e bylmetrat etj. (Gjergji. 2002. 72.)
Shumë tregtarë i reklamojnë mallrat që duan të shesin me reklama të bujshme 
në shtypin e kohës dhe sejcili mundohet të vërë tek hyrja e dyqanit një tabelë sa 
më tërheqse. Aktivitetet emërtohen me emra të tillë që të tërheqin sa më shumë 
vëmendjen, si ato të përdorur në aktivitetet përëndimore të kohës psh. Moda, Turist, 
Rekord, Splendit, Minerva, Majestik etj. (Gjergji. 2002. 72.)
Gjatë viteve ’30, qyteti i Tirananës pati një zhvillim të shpejtë të jetës shoqërore. 
Në Tiranë pronarët e këtyre vilave ishin politikanë, intelektualë, nëpunës të qeverisë, 
tregtarë dhe familje shumë të njohura. Të zotëroje një nga këto vila, të zhytura në kopshtet 
me pemë, përbënte një tregues të statusit social në Tiranën e viteve 30-40. Edhe leksiku 
arkitekturor i këtyre vilave ishte shumë i pasur si në fasada ashtu edhe në elementet e 
interierit, madje edhe në rrethimet e jashtme. Zonat e shtrirjes së re të Tiranës u ndërtuan 
kryesisht me këtë tipologji të re të vilave urbane. (Bushati. 2010. 42.)
Kontributi i arkitektëve dhe ixhinierëve shqiptarë luajti një rol të rëndësishëm në 
modernizimin e arkitekturës së banesës së asaj kohe. Ato përfaqësonin një shtresë 
profesionistësh të përgatitur mirë teorikisht dhe me ide novatore, në shkollat 
prestigjioze përëndimore, të përditësuar me përdorimin e teknikave dhe materialeve 
të reja, vecanërisht të betonit të armuar (i cili kërkonte llogaritje të hollësishme 
dhe zgjidhje arkitektonike të skemave konstruktive racionale). Këta arkitektë dhe 
inxhinierë, kontribuan dhe luajtën një rol të rëndësishëm në sjelljen e një arkitekture 
të banesës individuale qytetare, e konceptuar për një nivel të lartë jetese, të ngjashëm 
me frymen bashkëkohore të jetesës jashtë Shqipërisë, dhe vecanërisht atë të fqinjëve 
si Italia apo Austria dhe deri dhe Franca. Mund të përmendim emra si S. Luarasi, 
A. Lufi , Q. Butka, K. Sotiri, Dh. Dhespoti, H. Kërciku etj. Këta arkitektë i përkasin 
bashkësisë së intelektualëve shqiptarë të pas pavarësisë, e cila e formuar përgjithësisht 
në perëndim, ishte natyrshëm mbështetje e sigurt për përparimin e vendit. (Riza, E. 
2010. 5.) Këta arkitektë janë pionierët e arkitekturës së re shqiptare, duke sjellë në 
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vendin tonë frymën europiane, që në atë kohë ndiqte rrugën e modernitetit në të 
gjithë aspektet e jetesës. Me vlerë është dhe zgjuarsia intelektuale dhe ndjeshmëria e 
përgjegjësia nacionale e këtyre arkitektëve që ditën të jenë “avangardë” në dizajnin 
arkitekturor, si në konceptimin apo trajtimin e vëllimeve, planeve, dekoracioneve, 
marrëdhënieve eksterier-interier në vehte si dhe të këtyre me gjelbërimin e kopështin, 
marrëdhënieve të fasadës me rrugën dhe me koherencën e lidhjen me vendndodhjen, 
por  dhe që ditën të artikulonin me sukses simbiozën e traditës popullore të ndërtimit 
me karakterin minimalist të arkitekturës moderne. Veprat e arkitekturës shqiptare të 
harkut kohor 1920-1940, duke ecur në harmoni me tendencat europiane të kohës, 
përfaqësojnë stile hibride e eklektike si dhe infl uenca bashkëkohore.
Në familjet e Tiranës, në mobiljet e ruajtura deri më sot, gjejmë mjaft  element të 
dukshëm të stilit “Art Deko”. Në mjaft  mobilje, si dollape, komodina, komo, tavolina 
etj. dominojnë linjat e thjeshta, të frymëzuara nga piktura kubiste. Këto mobilje të 
këtĳ  stili, me gjeometrinë e formave, thjeshtësinë dhe elegancën, me materialet e 
përdorura dhe saktësinë e ekzekutimit, paraqiten mjaft  luksoze dhe unikale, dhe 
ishin të destinuara për një klientelë përdoruesish të kultivuar dhe të pasur. Zgjedhja e 
mobiljeve të arredimit shtëpiak varet nga një sërë motivesh, madje dhe nga memoria 
që ato sugjerojnë, apo nga aft ësia për të evokuar kujtime e ringjallur emocione. 
Kështu ato paraqesin dhe historinë dhe shĳ et e personit që i disponon. Ndryshimet 
materiale por dhe konceptet e evoluara në kohë kanë sugjeruar pasurimin apo 
plotësimin e vazhdueshëm me mobilje të reja dhe të veçanta, si mbajtëse telefoni apo 
radioje, mobilje bari apo minibari për sallonet e pritjes, skrivanira etj. Futja e këtyre 
elementëve në arredim fl et për prezencën e epokës modern edhe në Shqipërinë e 
asaj kohe. (Bushati. 2010. 42.) Në vilat e reja mishërohen përmasat e mendimeve e 
botëkuptimeve të atyre që jetojnë në to si dhe sensi hedonistik për lluks, komoditet, 
jetë të qetë e të sigurt. Kolltukët, kanapetë, dollapët, bufetë, tavolonat, oxhakët 
apo dhe pianot e orendi të tjera cpecifi ke lluksi fl asin për një nivel të lartë jetese të 
ngjashëm me bashkëkohësit europianë. Thjeshtësia e stilit të dizajnit, kryesisht Art-
Deko i miksuar me elementë eklektikë, pasurohet nga egzekutimi me precizion të 
lartë dhe materialet lluksoze që përdoren si mermeri, druri i rrallë, qelqi i abazhurëve, 
aksesorët metalikë, lëkura, tekstilet e rënda dhe të lehta etj

Rëndësia e paraqitjes së jashtme

Tendenca të hapura drejt modës alla franga
Periudha 1912-1939 është periudha e ndryshimeve të mëdha edhe në veshjen qytetare. 
Prirja kryesore e këtyre ndryshimeve është largimi i shpejtë nga moda orientale, (e 
cila dominonte në popullsinë e shumë qyteteve, sidomos në shekullin e fundit të 
pushtimit turk), dhe përhapja e vrullshme e modës perëndimore. Në disa qytete 
kjo e fundit u shtri me shpejtësi të madhe, pothuaj në të gjitha shtresat e popullsisë, 
sidomos në moshën e re e të mesme.
Rrobet “alla frënga”  në veshjen e burrave të krishterë e muslimanë, mbas 1912-tës 
visheshin radhazi në Korçë e në Shkodër; por shumë burra të parisë qytetare kishin 
fi lluar t’i përdornin që nga fundi i shekullit të kaluar. (Gjergji. 2002. 73.)
Pothuaj në të njëjtën kohë kanë hyrë në përdorim rrobet “alla frënga” edhe në 
Durrës, Vlorë e Gjirokastër. Po kështu fi lluan të hynë ato edhe në, Tiranë, Elbasan, 
por këtu ato u përgjithësuan me vështirësi. Shtresa të gjëra të popullsisë në këto 
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qytete (sidomos muslimanët) edhe mbas 1912-ës vazhduan të mbajnë kostumet e 
mëparshme vendase ose orientale (me brekushe, çakçir, brandavekë, çitjane etj.), 
duke krĳ uar atë laramani kontrastuese në rrugët e qytetit të asaj kohe.
Mbas vitit 1925 fustanet e grave shkurtohen e thjeshtohen, pelerinat zëvendësohen 
me pallto. Fillojnë të përdoren gëzofe të shtrenjta (dhelpra, kunadhe, etj.) që vihen 
përqark qafës. Në përgjithësi moda e perëndimit fi llon të ndiqet me besnikëri të plotë. 
Sillen katalogë mode nga Parisi dhe shumë rrobaqepës shkojnë të bëjnë një stazh 
praktike në Paris, sepse kështu mund të sigurojnë një klientelë të mirë, kur të kthehen 
në vend. (Gjergji. 2002. 74.) Shëtitjet e pasditës të mbrëmjes nëpër bulevardet e disa 
qyteteve, kthehen në një paradë të vertëtë mode, sidomos në ditët e festave. Në vitin 
1929 shpallet një urdhëresë qeveritare për heqjene festeve të burrave dhe të perçes 
e çarçafi t, që mbanin ende gratë muslimane në shumë qytete të vendit. Reagimet e 
shtresave konservatore e reaksionare, qenë të mëdha, për të frenuar entuziazmin me 
të cilin e pritën këtë ndryshim shtresat përparimtare të vendit.

Mënyra e jetesës

Tendenca për kënaqësi e hedonizëm në kalimin e kohës
Jeta qytetare gjatë periudhës 1912-1939 del gradualisht nga kuadri i ngushtë familjar. 
Njerëzit nuk mjaft ohen më me vizitat tradicionale midis të afërme dhe brenda shtresës 
shoqëerore të  tyre, por i tërheq jeta publike, duan të frekuentojnë kinematë, teatrot, 
kafenetë  e mëdha luksoze. Në këto lokale ruhet gjithnjë distaca midis klasave të ndryshme 
shoqërore.
Në disa qytete, dëfrimet më në modë ishin “ ballot” e ndryshme zyrtare, që jepnin 
zakonisht bashkitë. Në këtë ballo burrat shkonin veshur me frak ose smoking, 
kurse gratë me fustane mbrëmjeje të modës. Elita shkonte zakonisht me karroca të 
mbyllura, sepse automobilat private ishin ende të pakët.
Në Korçë ballot fi lluan të marrin një përhapje më të gjerë. Ato organizoheshin edhe 
nga shoqëri dhe klube të ndryshme të shtresave të mesme, bëheshin më familjare 
dhe shpesh herë gjallëroheshin nga pjesëmarrja e këngëtarëve të rinj të kohës (T. 
Tshko, Ll. Turtulli, K.Ciko etj.). Ballot e klubit të Voskopojarëve kishin “namin të 
ishin më të përsosurat e gjithë ballove që bëheshin në këtë qytet” siç i cilësonte shtypi 
i kohës. (Rilindja. Gusht 1935).
Jetën e qytetit e gjallëron edhe zhvillimi i komunikacionit. Veturat e para fi llojnë të 
qarkullojnë mbas Luft ës së Parë Botërore. Të parët që blejnë makina private janë të 
rinj me profesione fi timprurëse në atë kohë si p.sh, mjekët, avokatët. Në vitet ‘30 në 
disa qytete janë tashmë mjaft  të përhapura biçikletat e aty-këtu edhe motoçikletat. 
Dikotomia mes evolucionit teknik të modernitetit oksidental dhe trashëgimisë 
orientale, është tepër evidente në dukuritë e asaj kohe. Marubët në Shkodër, Keli 
dhe Gega me “dritëshkronjat” e tyre do të fi sonin këtë dikotomi kulturore mbase më 
shumë se cdokush. Po kështu dhe fotografë të tjerë të asaj kohe si Pici po në Shkodër, 
Bali në Tiranë apo Sotiri në Korcë etj

Arti Figurativ Shqiptar 

Në hapat e para të profesionalizmit
Në vitet e para të Pavarësisë artet në Shqipëri zhvillohen në mënyrë më të organizuar. 
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U bënë përpjekjet e para për përgatitjen e artistëve të rinj, për themelimin e shoqatave 
artistike dhe për organizimin e ekspozitave. Në vitin 1920, në Korçë u hap ekspozita 
e parë personale nga piktori Vangjush Mio. Me kontributin e poetit të njohur 
kombëtar, Gjergj Fishta, i cili mori pjesë edhe vetë me disa punime në akuarel, më 
1923, në Shkodër u hap ekspozita e parë lokale, me pjesëmarrjen e mbi 15 artistëve 
shkodranë. (Varvarica. 2011. 224)
Në vitin 1930 politikisht Shqipëria stabilizohet relativisht duke instaluar sistemin 
monarkik me Mbret Zogu i I. 
Ekspozita më e rëndësishme e gjithë kësaj periudhe është “E para ekspozitë arti” që 
u organizua në Tiranë në maj të vitit 1931. Kjo është e para ekspozitë kombëtare në 
historinë shqiptare. Ekspozita e mësipërme u përgatit nga Shoqata “Miqtë e Artit” që 
është gjithashtu e para shoqatë artistike e themeluar po atë vit në Tiranë. Më 1931 u 
bënë edhe dy përpjekje të rëndësishme: për realizimin e një Pinakoteke Arti dhe për 
ngritjen e Shkollës së Artit. E para nuk u realizua, ndërsa shkolla u hap.
Në vazhdën e shumë reformave që u bënë nga qeveria e Zogut në lidhje me 
zhvillimin dhe përparimin e vendit ndaj një orientimi tërësisht perëndimor, qe 
dhe iniciativa për të hapur në Tiranë shkollën e parë të artit që u quajt Shkolla e 
Vizatimit. Me inisiativën e piktorit A. Kushi, më 1931 u çel kursi i vizatimit dhe, pas 
një viti, më 1932 u themelua Shkolla e Vizatimit, e para shkollë arti në Shqipëri. Kjo 
u mundësua me nismën e këtĳ  piktori shqiptar dhe të piktorit italianit Mario Ridola, 
në një ndërtesë ndër më të bukurat e asaj kohe. Prefekti i parë i Tiranës Qamil Pepa, 
një patriot dhe kulturdashës i emancipuar, vuri në dispozicion një shtëpi banimi të 
tĳ ë për ambjentet e kësaj shkolle, e cila nxori brezin e parë të piktorëve shqiptare.
Për herë të parë në historinë e Shqipërisë u krĳ ua shkolla e vizatimit, dhe me kthimin 
në vend pas studimeve në Itali të dy artistëve të mëdhenj shqiptarë, skulptorit Odise 
Paskali dhe piktorit Abdurrahim Buza, ajo kthehet në një shkollë të mesme, me 
programe të rregullta mësimore. Gjithashtu jep mësim në këtë shkollë dhe poeti lirik 
Lasgush Poradeci, i specializuar në Bukuresht për arte të bukura.
Shkolla e Tiranës mori nxënës nga e gjithë Shqipëria. Mësuan këtu brezi i parë i 
piktorëve shqiptarë, Sadik Kaceli, Foto Stamo, Nexhmedin Zajmi, Bukurosh Sejdini, 
Kel Kodheli, Ibrahim Kodra, Qamil Grezda, Llazar Nikolla, Hasan Reci, Zef Bumci, 
arkitekti i ardhshëm Gani Strazimiri etj. Disa prej tyre, pas njohurive të para që 
morën në këtë shkollë të mesme dhe modeste arti, vazhduan studimet në akademitë 
e arteve të Evropës, si në Romë, Paris, Athinë, Milano, Bukuresht, Firence etj, dhe, 
kur u kthyen në atdhe u bënë mësuesit e brezit më të ri të piktorëve shqiptarë. Kjo 
shkollë e vazhdoi funksionin e saj deri në vitin 1939. Nga këtu kanë dalë artistët 
dhe pedagogët e parë të artit shqiptar dhe ishin ata që ndërtuan traditën në vĳ im 
të shkollës së artit pamor. Piktorët e parë profesionist të shkolluar në akademitë 
përëndimore të artit do të trajtonin, me qasje realiste moderne dhe tipare të ndjeshme 
poetike e impresioniste, subjekte të thjeshta të realitetit të kohës, që luhatej ndërmjet 
lindjes dhe perëndimit. Si të tillë ishin Vangjush Mio, Zef Kolombi, Shefqet Agalliu 
etj. 
Personalitete të rëndësishëm të historisë së civilizimit shqiptar, këto artistë, piktorë, 
fotografë, arkitektë me punët e tyre “vizuale” kanë lënë dëshmi të rëndësishme 
në dokumentimin e një realiteti, që po transformohej ndjeshëm dita ditës në një 
qytetërim me orientim perëndimor. 
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