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Rrjetet kompjuterike dhe tipologjia e tyre

Mirjeta Domi
MIE-Expert, Trainer

Hyrje

Zhvillimi i shpejtë i internetit ka krĳ uar shumë shërbime, të cilat janë bërë një pjesë e 
rëndësishme e dites sonë në jetën e përditshme.Aplikacionet Web përdoren për të bërë 
rezervime, për të paguar fatura, dhe për të bërë blerje on-line.Me rritjen e ndërveprimit midis 
biznesit me biznesin dhe biznesit me konsumatorin, është bërë shumë e domosdoshme që 
informacioni i shkëmbyer të jetë i sigurtë dhe në mënyrën e duhur.
Një rrjet është një sistem që lejon komunikimin mes dy kompjuterave apo njerëzve. Në 
botën e rrjetave kompjuterikë, duhet të përcaktohen mirë rregullat e komunikimit.Nëse 
kompjuterat nuk e kuptojnë njëri-tjetrin, nuk ka akses interneti, ndarje skedarësh apo printim. 
Si specialistë të rrjetave, do të jetë përgjegjësi që ky mosfunksionim të mos ndodhë.Rrjetat 
përdoren që puna dhe komunikimi të jenë sa më efi kasë. Rrjeti mund të lidhë kompjuterat, 
printerat, skanerat e pajisje të tjera.Avantazhi është se ato mundësojnë kalimin e shpejtë 
të informacionit.Para rrjetave, njerëzit përdornin disketat e përpara tyre, përdornin letrat.
Avantazh tjetër është se lejojnë ndarjen (sharing) e burimeve.Kjo gjë ul së tepërmi koston, pasi 
të njëjtat burime përdoren nga shumë njerëz.Rrjeti ka si ide kryesore faktin që kemi dërgues 
dhe marrës. Dërguesi, ose burimi është një kompjuter që do të shpërndajë informacion në 
një kompjuter tjetër. Marrësi njihet ndryshe dhe si destinacioni.Rrjeti mund të përmbajë dhe 
pajisje të tjera.Çdo makinë (kompjuter, printer, skaner, etj) që është në gjendje të komunikojë 
në rrjet njihet me emrin pajisje ose nyje.Për të mundësuar komunikimin duhet që nyjet të jenë 
të lidhura nëpërmjet kabllove ose mikrovalëve. Kur dy ose më shumë rrjeta janë të lidhura dhe 
në gjendje të komunikojnë, kjo quhet internetëork. Ky komunikim bëhet me pajisje hardëare 
dhe soft ëare të vecanta.

Tipet e Rrjetave

Tri kategoritë kryesore të rrjetave janë si më poshtë:
LAN – Local Area Netëork – është një rrjet i vogël kompjuterash i ngritur në një 
ndërtesë apo kat të vetëm.
MAN – Metropolitan Area Netëork – është një internetëork i përbërë nga LAN-e të 
shtrirë në një zonë metropolitan
WAN – Wide Area Network – lidh disa LAN-e nëpërmjet rrjetit telefonik.
LAN, MAN dhe WAN janë mjaft  të ndryshëm nga njëri-tjetri. Përvec faktit që ato 
mbulojnë zona të ndryshme gjeografi ke, ato instalohen ndryshe dhe kanë kosto të 
ndryshme.
Pajisjet e përdorura në LAN zakonisht nuk janë të kushtueshme dhe janë të lehta për 
t’u mirëmbajtur.Në shumë raste, është vetëm një person përgjegjës për të.Kjo madje 
shpesh konsiderohet dhe si detyrë dytësore e ndonjë punonjësi.Institucione të tjerë 
pak më të mëdha duhet të punësojnë personel të posacëm për suport teknik.
Rrjeta më të mëdhenj, si MAN apo WAN kanë kosto jo vetëm të instalimeve dhe 
pajisjeve por dhe suportin dhe administrimin e tyre. Ato zakonisht nevojitin një 
administrator për mirëmbajtjen e rrjetit.
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LAN - Local Area Networks
Rrjetat LAN janë shumë të përhapur në shkolla, 
biznese e institucione.Ato kursejnë kohë, ulin 
kostot si pasojë e centralizimit të printerave 
dhe pajisjeve të tjera dhe mundësojnë ruajtjen e 
informacionit.Kohët e fundit ato përdoren për 
bashkëpunim mes punonjësve dhe trajnime të 
ndryshme.
Për shkak të kufi zimeve në distancë, 
performancë dhe manaxhim, LAN përdoret në 

një zyrë apo kat ndërtese.
Në këtë ilustrim kemi disa kompjuter të lidhur me kabllo me një njësi qëndrore të 
quajtur “hub” ose “sëitch”. Këto dy pajisje janë mjaft  të përdorura. Sot po përdoret 
gjithmonë e më tepër teknologjia ëireless.Në këtë rast pajisjet më të përdorshme janë 
Access Points.Në varësi të madhësisë së kompanisë dhe ndërtesës mund të kemi një 
ose më shumë LAN-e.Ndërmjet cdo kati përdoret një urë (bridge) ose ruter (router) 
për ndërlidhje.NË cdo nyje të rrjetit gjendet dhe karta NIC (Netëork Interface Card) 
që lejon komunikimin e pajisjeve në cdo kohë dhe me shpejtësi të lartë.
LAN kanë këto karakteristika:
• Përdoren në sipërfaqe të vogla
• Ofrojnë komunikim të shpejtë: zakonisht 10 Mbps ose më shumë
• Lejojnë futjen e shumë pajisjeve
• Përdorin pajisje specifi ke si përsëritësit, hub-et dhe kartat NIC.
(Mbps është njësia matëse e shpejtësisë – Mega bits per second. Kemi dhe kbps – kilo 
bits per second, Gbps – giga bits per second)
Përkufi zime
Hub --- Pajisje ndërlidhëse që lidh nyje të ndryshme.
Sëitch --   Pajisje ndërlidhëse që lidh nyje të shumëfi shta.Orienton trafi kun duke u 
bazuar në adresat, gjë që ul trafi kun në portat e tjera.
access point ---Pajisje që shërben si hub ëireless dhe lejon përdoruesit të lidhen në 
një rrjet kabllor.
Bridge  -- Pajisje që ndan rrjetin në dy ose më shumë pjesë për performancë më të 
mirë. Informacioni nga njëra anë kalon në urë vetëm nëse i nevojitet pjesës tjetër.
Router -- Pajisje e përdorur për përzgjedhjen më të mirë të kalimit të të dhënave nga 
burimi tek destinacioni.
network interface card (NIC) --Hardware i instaluar në kompjutera ose pajisje të 
tjera që lejon komunikimin e tyre në rrjet.
MAN - Metropolitan Area Networks  . MAN përbëhet nga LAN-e të ndërlidhur 
në një qytet apo zonë. Edhe pse janë shumë të kushtueshëm për t’u realizuar, ato 
ofrojnë shpejtësi më të lartë se LAN. Kjo shpejtësi e lartë vjen si pasojë e kabllove të 
mirë dhe pajisjeve të përdorura në realizimin e tyre. MAN mund të shpërndahen në 
një distancë 50 deri 75 milje. Çdo pikë në MAN quhet stacion (site). Që të krĳ ohet 
një lidhje e re në MAN mund të shfrytëzohen kabllot ekzistues të një kompanie 
telefonike ose të instalohen kabllo të reja, gjë që mund të kushtojë qindra mĳ ëra 
dollarë.
MAN kanë këto karakteristika:
• Janë të shpërndarë në një zonë
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• Komunikimi ka arritur në shpejtësi prej qindra Mbps, madje dhe Gbps.
• Ofrojnë ndërlidhje njëshe me cdo LAN
• Përdorin pajisje të tilla si rutera, sëitch-e telefoni dhe ATM dhe antena 

mikrovalore.
Përkufi zime
ATM switch
Pajisje rrjeti e përdorur nga kompanitë e telekomunikacioneve si ajo e telefonisë 
lokale.
WAN - Wide Area Networks
WAN ndërlidh dy ose më shumë LAN-e nëpërmjet kompanive telefonike. Ato 
mund të përdorin dhe fi brat optike apo teknologjinë ëireless.Ato shfrytëzojnë linjat 
telefonike pasi mbulojnë një zonë të gjerë gjeografi ke si qytete, shtete apo kontinente.
Kjo ndërlidhje nevojit pajisje të tjera më të sofi stikuara dhe koordinim të mirë të 
punës.Kur distancat janë shumë të mëdha përdoren dhe ndërlidhjet satelitore.
WAN ka këto karakteristika:
• Mbulojnë një sipërfaqe të gjerë gjeografi ke
• Zakonisht komunikojnë me shpejtësi të ulët
• Aksesi në WAN është i kufi zuar
• Përdorin pajisje të tilla si ruterat, modemët dhe sëitch-et WAN
Përkufi zme
Satelit -- Në telekomunikacion është një pajisje që ofron shërbime komunikimi të 
zërit dhe të të dhënave.Qëndron në orbitë.
Modem  --Pajisje që konverton sinjalin dixhital në analog dhe anasjelltas për 
komunikim në linja telefonike.

Topologjitë fi zike dhe logjike

Në terminologjinë e rrjetave, vendosja fi zike e pajisjeve të rrjetit quhet topologji fi zike.
Mënyra sesi të dhënat arrĳ në dhe sesi transmetohen paketat në të quhet topologji 
logjike.Të mos ngatërrohet fj ala “logjike” me mënyrën sesi duket se po funksionon 
rrjeti. Topologjia logjike që zgjidhet mund të infl uencojë atë fi zike dhe anasjelltas. 
Sidoqoft ë, nëse merrni një vendim në fi llim, do ta keni të vështirë ta ndryshoni atë 
më vonë, pasi ato ndikojnë në mënyrën e instalimit të kabllove, pajisjet ndërlidhëse 
dhe protokollet e përdorura për transmetimin e të dhënave.
Kur projektoni një rrjet, gjëja më e rëndësishme sot është aft ësia për të përballuar 
zgjerime të mëtejshme të rrjetit si dhe të trajtojmë cështjet që kanë të bëjnë me 
gjerësinë e brezit.Nëse zgjidhni topologjinë e gabuar që në fi llim, do t’ju duhet të 
riinstaloni të gjitha pajisjet.
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Topologjitë Fizike

Përcaktohen nga mënyra si pjesët e rrjetit lidhen me pajisjet.Një nga karakteristikat e 
cdo topologjie është lloji i kabllit. Kablli mund të jetë disa llojesh:
- kabëll tëisted pair prej bakri
- kabëll koaksial
- fi bra optike
- mevale
Vështrim mbi problemin 
Mënyra sesi të dhënat arrĳ në dhe sesi transmetohen paketat në të quhet topologji 
logjike.Të mos ngatërrohet fj ala “logjike” me mënyrën sesi duket se po funksionon 
rrjeti. Topologjia logjike që zgjidhet mund të infl uencojë atë fi zike dhe anasjelltas. 
Sidoqoft ë, nëse marrim një vendim në fi llim, do ta kemi të vështirë ta ndryshojmë atë 
më vonë, pasi ato ndikojnë në mënyrën e instalimit të kabllove, pajisjet ndërlidhëse 
dhe protokollet e përdorura për transmetimin e të dhënave.
Kur projektojmë një rrjet, gjëja më e rëndësishme sot është aft ësia për të përballuar 
zgjerime të mëtejshme të rrjetit si dhe të trajtojmë çështjet që kanë të bëjnë me 
gjerësinë e brezit. Nëse zgjedhim topologjinë e gabuar që në fi llim, do të na duhet të 
riinstalojmë të gjitha pajisjet.

Motivimi

Tre topologjitë kryesore Bus, Unazë dhe Yll.
Lidhja Bus
Disa nga faktorët që duhen marrë në konsideratë në një topologji Bus janë:
• Kosto – Përshkallëzim - Kapacitet të brezit - Lehtësi instalimi - Lehtësi 
rregullimi
Sot pjesa më e madhe e topologjive janë Yll, Yll i zgjeruar ose topologji hibride.
Në topologjinë Bus pajisjet janë lidhur në një kabllo të vetëm që përshkon gjithë 
rrjetin.Ky kabëll mbaron me një “terminator” që thith sinjalin kur arrin në fund të 
linjës. Pa këtë terminator sinjali elektrik i të dhënave do të arrinte fundin dhe do të 
refl ektohej mbrapsht duke shkaktuar gabime në rrjet.
Fig. 2-2. Lidhja Bus
Rrjetat që kanë këtë 
topologji zakonisht 
përdorin kabllo koaksial 
të hollë që lidhet me 
kartën NIC me anë të 
një ndërlidhësi BNC. 
Siç mund ta shihni në 
ilustrimin e mëposhtëm, 
ky ndërlidhës mund të 
përdoret për të lidhur dy 
ose më shumë kompjutera ose të shtojë terminatorin në fund të kabllit.
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Fig. 2-1. Tre topologjitë kryesore të rrjetave

     b) Ndërlidhësi BNCT
Standarti i Institutit të Inxhinjerëve Elektrikë dhe Elektronikë (IEEE) ka përcaktuar 
gjatësinë e segmentit të kabllit dhe numrin e pajisjeve në një rrjet Bus. Për një Thinnet, 
gjatësia maksimale e segmentit është 185 m dhe lidhet me 30 pajisje maksimalisht.
Mund të përdorni deri në 5 përsëritësa duke e cuar gjatësinë maksimale në 925m.
Numri i përgjithshëm i nyjeve të lejuara është 150.
Një opsion tjetër, jo shumë i përdorshëm është Thicknet. Kabllot e tĳ  janë kabllo 
koaksialë më të trashë se Thinnet.Kufi ri i gjatësisë së kabllove shkon në 500m dhe 
mund të lidhen deri në 100 nyje për segment.Thicknet mundëson përdorimin e deri 
katër përsëritësave duke arritur kështu në një total prej 300 nyje dhe 2.500m gjatësi.
Është shumë e rëndësishme që të respektohen parametrat në mënyrë që paketat e të 
dhënave të arrĳ në në destinacion.
Avantazhet e topologjisë Bus janë:

• Rrjetat Bus, sidomos Thinnet, kanë kosto të ulët instalimi
• Mund të shtohen pajisje të tjera me lehtësi
• Rrjetat Bus përdorin më pak kabllo se topologjitë e tjera fi zike
• Topologjia Bus punon mirë për rrjete të vogla (2-10 pajisje)
• 
Disavantazhet e topologjisë Bus janë:
• Nuk rekomandohet më për instalimet e reja
• Nëse backbone (pajisja që ndërlidh segmentet) prishet, rrjeti nuk funksionon
• Mund të përfshĳ ë një numër të kufi zuar pajisjesh
• Është e vështirë të gjendet ku është gabimi
• Përdorimi i përbashkët i kabllit do të thotë akses më të ngadaltë.

Topologjia UnazëNë këtë topologji fi zike të gjitha pajisjet janë të lidhura në rreth dhe 
ku i jepet akses të njëjtë të gjithave.Të dhënat kalojnë me rradhë nga një kompjuter 
tek tjetri.Nuk ka as fi llim e as fund.Kjo mundëson që secila pajisje të ketë avantazh 

të njëjtë me të tjerat.
Kemi dy lloj topologjish unazë:
• Unazë e vetme
• Unazë e dyfi shtë
Rrjetat e parë unazë që u instaluan përdorën një topologjie 
me unazë të vetme sic në fi gurë. Këtu përdoret një kabëll i 
vetëm, i përbashkët për të gjitha pajisjet.

Fig. 2-4. Unazë e vetme
Të dhënat kalojnë në një drejtim të vetëm. Cdo pajisje pret rradhën e vet dhe më pas 
transmeton. Kur të dhënat arrĳ në në destinacion, e ka rradhën një pajisje tjetër për 

Fig. 2-3. a) Ndërlidhësi BNC,
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të transmetuar.
Implementimi më i përhapur unazë është rrjeti Token 
Ring.Me zhvillimin e teknologjisë doli dhe topologjia me 
unazë të dyfi shtë. Kjo lejonte dy unaza që të dërgonin 
të dhënat, secila në drejtime të kundërta. Kjo lejon jo 
vetëm më shumë paketa të transmetohen në rrjet, por 
dhe lejon redondancën. Redondanca është përdorimi 
i një sistemi sekondar identik me të parin që mund të 
vazhdojë shërbimin në rast se sistemi primar del jashtë 
funksionimit.

Fig. 2-5. Unazë e dyfi shtë
Zgjedhja e Topologjisë Unazë
Avantazhet e topologjisë unazë janë:
• Paketat e të dhënave mund të ecin me shpejtësi më të madhe
• Nuk ka përplasje
• Është më e lehtë të gjenden gabimet me pajisjet dhe kabllot
• Nuk ka nevojë të përdoren terminatorë
• 
Disavantazhet e topologjisë unazë janë:
• Nevojit më shumë kabllo se rrjeti Bus
• Dëmtimi i kabllit do të prishte rrjetin
• Në momentin që shton një pajisje të re, ndërpritet puna e rrjetit
• Nuk është shumë i përhapur

Topologjia Yll
Në këtë lidhje pajisjet e rrjetit lidhen me një hub 
qendror. Instalimi bëhet në formën e një ylli, sic 
mund ta shihni dhe në fi gurën e mëposhtme. Në 
lidhjen yll duhet të jetë një pajisje qendrore, hub-i, 
ku bashkohen segmentet e kabllit. Cdo pajisje ka 
pjesën e vet të kabllit. Edhe pse kjo lidhje kërkon 
më tepër kabllo, ka shumë avantazhe krahasuar me 
topologjitë bus dhe unazë.

Fig. 3-1. Lidhja yll
Rrjetat yll dhe yll i zgjeruar (star dhe extended star) janë bërë shumë shpejt tipi 
dominues i topologjive për shumicën e rrjetave.Një nga avantazhet e topologjisë yll 
është se ka lehtësi në bërjen e ndryshimeve në rrjet, si p.sh.shtimi i pajisjeve, dhe kjo 
pa shkëputur përdoruesit e tjerë. Mund të zgjerojmë dhe rrjetin pa ndikuar aspak në 
përformancën e rrjetit.

Zgjedhja e topologjisë Yll
Avantazhet e topologjisë yll janë:
• Është e lehtë të shtohen më shumë pajisje apo të zgjerosh rrjetin
• Hub-i mundëson manaxhim të centralizuar
• Është e lehtë të gjenden problemet e pajisjeve dhe të kabllove
• Mund të konvertohet lehtë në shpejtësi transmetimi më të shpejta
• Është topologjia më e përhapur, kështu që mund të gjenden lehtë pajisjet e 
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nevojshme
Disavantazhet e topologjisë yll janë:
• Nevojit më shumë kabllo se topologjitë e tjera
• Prishja e hub-it do të sillte mosfunksionimin e rrjetit
• Kostot e instalimit dhe të pajisjeve janë më të larta.

Topologjia Yll i Zgjeruar
Është një topologji fi zike që lidh disa 
hub-e me një topologji qendrore Yll.
Këtu, një nga pajisjet e lidhura me hub-
in qendror është vetë një hub.Kjo quhet 
topologji Yll i Zgjeruar.
.Fig. 3-2. Topologjia Yll i zgjeruar

Topologjia Rrjetë
Është një topologji, ku të gjithë pajisjet janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën.Në fi gurë 
tregohet një topologji fi zike rrjetë.Më së shumti përdoret në lidhjet ËAN për të lidhur 

rrjetat LAN me njëri-tjetrin.Fakti që cdo pajisje lidhet me 
cdo pajisje tjetër lejon komunikimin e pajisjeve edhe nëse 
një lidhje prishet.Kjo është gjëja kryesore që duhet të kemi 
parasysh në lidhje me sigurinë ndërlidhëse të një rrjeti.Me 
fj alë të tjera quhet dhe “tolerant ndaj gabimeve” (termi 
teknik në anglisht për këtë është ‘fault tolerant’.Shpesh 
herë këto fj alë teknike nuk mund të përkthehen, pasi i 
humbet esenca e tyre.)
Fig. 3-3. Lidhja Rrjetë

Zgjedhja e Topologjisë Rrjetë
Avantazhi i topologjisë rrjetë është toleranca ndaj gabimeve, kurse disavantazhet e 
saj janë:
• Është mjaft  e 
kushtueshme dhe e vështirë 
për të instaluar një rrjet të 
tipit rrjetë.
• Është i vështirë për 
t’u menaxhuar
• Është gjithashtu i 
vështirë për tu rregulluar.
Rrjetat WAN përdorin këtë 
topologji mes LAN-eve për 
të evituar rëniet e sistemit. 
Ilustrimi i mëposhtëm 
tregon një topologji rrjetë
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Fig. 3-4. Rrjetë mes disa shteteve

Topologjitë hibride

Më parë shumica e rrjetave implementonin një topologji të vetme. Por kjo gjë po 
ndryshon. Ndërsa rrjetat po përmirësohen apo ndryshohen, segmentët më të vjetër 
janë duke trashëguar ende topologji të caktuara. Topologjia hibride kombinon dy ose 
më shumë topologji të ndryshme fi zike në një rrjet të vetëm. Hibridët më të përhapur 
sot janë topologjitë yll-bus dhe yll-unazë.
Kur dy hub-e të topologjive të ndryshme lidhen në mënyrë të tillë që pajisjet e lidhura 
me to të komunikojnë me njëra-tjetrën, kjo quhet rrjet yll-bus.

Fig. 3-5. Topologjia yll-bus
Kur dy ose më shumë topologji yll lidhen bashkë me anë të një hub-i të specializuar 
të quajtur MAU (Multistation Access Unit), kemi një topologji yll-unazë

Fig. 3-6. Topologjia yll-unazë
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Tipet e Topologjive Logjike

Kemi thënë që topologjitë logjike japin mënyra të ndryshme si duhet të komunikojnë 
dhe transmetojnë të dhëna pajisjet në një LAN. Ato janë dy llojesh: bus dhe unazë.
Kur rrjeti lidhet fi zikisht si bus, është e lehtë të kuptojmë se ai po i dërgon të dhënat 
sipas një rrjeti bus logjik (që do të thotë: lëvizje lineare e të dhënave nga një kompjuter 
tek tjetri. Po kështu, një lidhje unazë fi zike interpretohet si unazë logjike. Ilustrimi i 
mëposhtëm krahason rrugën e të dhënave në një bus logjik dhe në një unazë logjike.
Fig. 3-7. Krahasim mes topologjive logjike (bus dhe unazë)

Busi logjik

Sistemi, në të cilin të dhënat kalojnë në mënyrë lineare nga burimi drejt të gjithë 
destinacioneve, quhet topologji logjike bus.Në rrjetat e sotëm Ethernet, shtresa 
fi zike është një topologji yll. Por, topologjinë logjike e përcakton ajo cfarë ndodh 
brenda hub-it. Në rastin e mëposhtëm hub-i përdor një topologji logjike bus për të 
transmetuar të dhënat tek të gjithë segmentet e yllit.

Fig. 3-8. Busi logjik
Avantazhet e topologjisë logjike bus janë:
• Nëse prishet një nyje, kjo nuk ndikon tek pjesa tjetër e rrjetit
• Është topologjia logjike e implementuar më shumë
• Shtimet apo ndryshimet mund të bëhen lehtësisht, pa ndikuar në nyjet e tjera
Disavantazhet e topologjisë logjike bus janë:
• Mund të ndodhin lehtësisht përplasjet
• Në një kohë të dhënë, vetëm një pajisje mund t’i përdorë të dhënat.

Unaza logjike

Sistemi, në të cilin të dhënat kalojnë sipas një unaze logjike nga një pajisje tek tjetra, 
quhet topologji logjike unazë.Implementimi më i përhapur i unazës logjike është 
rrjeti Token Ring ku të dhënat transmetohen me kalimin e një pakete. Gjatë kalimit 
të kësaj pakete, nëse një pajisje e “gjen” këtë paketë bosh, mund ta mbushë atë me të 
dhëna dhe ta dërgojë atë përqark unazës së rrjetit.
Përkufi zime
MAU – hub qendror në një rrjet Token Ring që lidhet si yll fi zik .Është gjithashtu e 
mundur që një rrjet me një topologji fi zike yll, të transmetojë të dhëna në një unazë 
logjike.Brenda një MAU të dhënat kalojnë nga një pajisje tek tjetra sipas një unaze 
logjike. Skema e mëposhtme sqaron më mirë idenë:
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Fig. 3-9. Si shpjegohet që rrjeti yll fi zik të 
transmetojë me unazë logjike
Avantazhet e një topologjie logjike unazë janë:
• Sasia e të dhënave që mund të mbarten në një 
mesazh është shumë më e madhe se në një bus 
logjik
• Nuk ka përplasje

Disavantazhet e kësaj topologjie janë:
• Nëse unaza prishet ndalojnë të gjitha transmetimet
• Pajisja duhet të presë një paketë bosh që të mund të transmetojë të dhënat.
Topologjitë Wireless LAN
Meqë pajisjet ëireless mund të transmetojnë në të gjitha drejtimet, ato nuk kufi zohen 
nga ato c’kemi parë deri tani, d.m.th.yll, bus apo topologjitë e tjera. Në pamjen e 
mëposhtme mund të shohim tri nyje që po komunikojnë sipas mënyrës ‘ad-hoc’ duke 
përdorur kartat e rrjetave ëireless. Kjo njihet dhe me emrin metoda peer-to-peer.

Fig. 3-10. Transmetimet Wireless mes tri nyjeve
Përkufi zime
Mënyra ad-hoc – një mënyrë transmetimi i sinjaleve ëireless ndërmjet pajisjeve apo 
stacioneve pa përdorimin e një pike aksesi (access point).
LAN-et Wireless (WLAN) mund të jetë dhe pjesë e zgjerimit të një rrjeti LAN kabllor. 

Pajisjet komunikojnë me njëra-tjetrën 
dhe me burimet e rrjetit duke përdorur 
një pikë aksesi (AP).Kjo quhet mënyra 
‘infrastrukturë’.Pikat e aksesit mund 
të kombinohen në mënyrë të tillë që të 
sigurojnë se sinjalet e transmetuara të 
arrĳ në dhe vendet më të vështira për 
të kapur. Më poshtë mund të shihet 
një shembull të mënyrës se si dy pika 
aksesi zgjerojnë një LAN sipas mënyrës 
‘infrastrukturë’.

Fig. 3-11. Zgjerimi i një LAN me dy pika aksesi
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Metodologjia e punës

Gjatë këtĳ  projekti do të prezantohet një arkitekturë rrjeti që të jetë sa më e lehtë dhe 
ekonomike në përdorim

Arkitekturat e rrjetit
Përkufi zime
Arkitektura e rrjetit: është një model që refl ekton qëllimin e përdorimit të pjesëve 
hardëare dhe soft ëare që do të mundësojnë komunikimin e pajisjeve kompjuterike 
me njëri-tjetrin.
Me zhvillimin e soft ëare-ve gjatë dekadave të fundit, edhe kompjuterat janë 
përmirësuar përsa i përket ndërveprimit të tyre në një rrjet.Kjo mënyrë ndërveprimi 
njihet si arkitekturë rrjeti.
Ka tri tipe kryesore dhe të rëndësishme arkitekturash:
• peer-to-peer (“mes të barabartëve”)
• klient/server
• hibride
Zgjedhja e tipit të arkitekturës së përshtatshme varet nga disa faktorë të ndryshëm, 
përfshirë vendosjen gjeografi ke, numrin e përdoruesve, nevoja për aplikacione të 
caktuara dhe suporti teknik.
Përkufi zime
rrjeti peer-to-peer: është një arkitekturë që mundëson shpërndarjen e skedarëve dhe 
direktorive mes përdoruesve të të njëjtit rrjet ose në rrjeta të ndryshëm.
rrjeti klient/server: është një arkitekturë që kombinon përpunimin e të dhënave nga 
ana e një serveri dhe një kompjuteri tjetër.
server: kompjuter i përdorur për të centralizuar burimet, administrimin dhe sigurinë 
e një rrjeti dhe përdoruesve të tĳ  duke përdorur hardëare dhe soft ëare të veçantë.
hibride: mundësojnë bashkëekzistencën e rrjetave klient/server dhe peer-to-peer në 
të njëjtin rrjet.
administratori i rrjetit: është një person, detyra e të cilit është të manaxhojë dhe 
suportojë infrastrukturën e rrjetit, përfshirë këtu dhe suportin për nevojat e 
përdoruesve.
Në rrjetat peer-to-peer përdoruesit ndajnë në mënyrë të njëjtë burimet e tyre.Kanë 
fi lluar që nga viti 1984 kur kompania Apple Computer nxorri modelin Macintosh 
Plus që ishte i aft ë të komunikonte në rrjet me kompjuter të tjerë Macintosh pa qenë 
nevoja e një serveri.Këto arkitektura lejojnë përdoruesit të ndajnë burimet e tyre si 
direktoritë, printerat, CD-ROM, etj. Ç’do të thotë kjo praktikisht? Sot rrjetat peer-to-
peer janë të aksesueshëm në Internet në lojrat online, për përdorimin e aplikacioneve 
që ndajnë skedarët, etj.
Por kompanitë kanë parë se mund të pakësohen edhe më tepër kostot nëse përdoren 
rrjetat klient/server.
Në këtë arkitekturë janë të centralizuara burimet, të dhënat, dhe c’është më e 
rëndësishmja, programet.Të gjitha këto mbahen ose janë të aksesueshme nga serveri.
Kjo strukturë e centralizuar ka avantazh pasi shton sigurinë.Gjithashtu centralizimi 
ndihmon në ruajtjen e informacionit në raste të tilla si zjarri apo dëmtime të tjera.
Përveç sigurisë dhe shërbimeve të centralizuara, arkitekturat klient/server ofrojnë 
dhe një përmirësim më të madh në performancë se në rrjetat peer-to-peer.Kur shumë 



18 

përdorues duan të aksesojnë të njëjtin kompjuter apo printer në rrjetin peer-to-
peer, performanca ulet.Kjo evitohet në arkitekturat klient/server pasi shfrytëzohen 
mundësitë përpunuese si të kompjuterave ashtu dhe të serverit.Kjo përmirëson 
performancën dhe rendimentin, sidomon për detyra të tilla përpunuese si p.sh.
kërkimi në një bazë të dhënash.
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Arsyet që çojnë në të mësuarit rutinë të nxënësve dhe jo të mësuarit e 
qëndrueshëm

Ervjola Kosta
Mësuese, Shkolla 9- vjeçare “Lazarenj” Peqin

Izaora Çollaku
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, MP Gjuhë shqipe-letërsi

Abstrakt

Prej vitesh arsimi në Shqipëri është bërë pjesë e ndryshimeve të herëpashershme, me synimin 
e vetëm: rritjen e cilësisë së mësimdhënies. Vitet e fundit, pjesë e mësimdhënies është bërë të 
mësuarit me kompetenca, me qëllim të aft ësuarit të nxënësve në disa fusha të jetës. Megjithatë, 
në trekëndëshin mësues-libër-nxënës, nën kontekstin shkollor, një nga pikat e rëndësishme 
sipas këndvështrimit tonë, është nxitja e interesit nga ana e mësuesit dhe përdorimi i metodave 
frytdhënëse, që nxënësi me librin, dĳ en, informacionin që vjel gjatë përditshmërisë, të krĳ ojë 
një marrëdhënie të gjithmonshme, pra të mësojë në mënyrë të qëndrueshme e me kuptim dhe të 
mos mësojë rutinë apo siç njihet ndryshe, përmendësh. Ndaj është ndërmarrë edhe ky studim 
i cili synon të evidentojë metodat dhe teknikat që mund të përdoren gjatë orës mësimore për të 
nxitur të mësuarit afatgjatë dhe për të nxjerrë disa përfundime dhe sugjerime se si zhvillohet 
ora mësimore sot, se si mund të përmirësohet ajo (bazuar në qëllimin tonë) dhe cili është roli 
i nxënësit/mësuesit për të pasur rezultate të frytshme.    
Për realizimin e këtĳ  studimi është përdorur metoda cilësore me intervista 
gjysmë të strukturuara, ku janë zhvilluar gjithsej 300 intervista me nxënës 
të arsimit 9-vjeçar, të shpërndarë në të gjitha shkollat e rrethit të Peqinit. 
Nga gjetjet, rezultoi se shumica e nxënësve nuk i mbajnë mend gjërat që mësojnë në lëndë 
të ndryshme, pasi kalon një periudhë e shkurtër kohore dhe shpesh herë nuk ndjehen 
mjaft ueshëm të motivuar për të mësuar. Një nga pikat e përmendura më së shumti nga 
nxënësit, që sipas tyre i pengon në mos të mësuarit afatgjatë është zhvillimi i orës mësimore 
vetëm teorikisht pa u ndalur në praktikë.

Fjalët kyçe: nxënës, të mësuarit afatgjatë, të mësuarit përmendësh, metoda, mësues.

Hyrje

John Dewey, fi lozofi  dhe psikologu amerikan, mendimet e së cilit kanë 
infl uencuar në edukim dhe reforma të shumta sociale, ka pyetur njëherë në 
një auditor: “Çfarë do të gjenit nëse do të shponit një brimë shumë të thellë 
në tokë?” Për përgjigje ka marrë jo më shumë se heshtjen totale. Dikush 
është ngritur dhe ‘e ka korrigjuar’:  “Profesor, pyetja duhet të ishte:  
Cila është gjendja e qendrës së tokës?- e gjithë klasa u përgjigj njëzëri: Shkrirje vullkanike!” 
Kjo ndodhi ilustron dallimin midis mbajtjes mend (ose çfarë referohet si 
të mësuar rutinë) dhe të kuptuarit ( ose çfarë referohet si të mësuarit e 
qëndrueshëm dhe me kuptim). Mësuesi është një shembull në klasë, thelbësore 
në logjikën e tĳ  duhet të jetë të kërkuarit prej nxënësit: të kuptuarin dhe jo 
të mësuarit përmendësh!       
Ndryshimet që kanë prekur arsimin prej vitesh kanë ndodhur me një qëllim kyç: 
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mësimdhënie cilësore, madje edhe të mësuarit bazuar në kompetencat kyçe dhe të 
fushës janë risia e viteve të fundit që synojnë aft ësimin e nxënësve në fusha të ndryshme 
të jetës. Kompetenca qytetare, kompetenca digjitale, kompetenca e të mësuarit për të 
nxënë, kompetenca e të menduarit, e të tjera, synojnë të aft ësojnë nxënësit edhe pas 
daljes nga shkolla. Por, sa është i realizueshëm ky qëllim. Për fat të keq, nga rezultatet 
e mbledhura rezultoi se shumica e nxënësve nuk mësojnë në mënyrë konkrete dhe 
afatgjatë, përkundrazi shumicën e informacionit e riprodhojnë përmendësh për 
një periudhë afatshkurtër.      
Shkak i kësaj dukurie nuk është vetëm nxënësi, por shpesh herë edhe metodat e 
teknikat që ndiqen nga mësuesit gjatë orës mësimore.

Qëllimi që i vendos nxënësi vetes përgjatë shkollimit të tĳ 

Të arsimoje të rinjtë, për Erazmin, do të thoshte të arsimoje po aq edhe të rriturit dhe këtë 
e besonte plotësisht. E ardhmja e individëve dhe cilësia e jetës së tyre bazohej gjerësisht 
tek arsimi që ata kishin marrë në rini. Një njeri nuk ka lindur njeri, por bëhet i tillë. (I.B.E-
Unesco, 2008, 42) Por, sa janë të këtĳ  mendimi edhe nxënësit sot, sa e vlerësojnë ata 
shkollën dhe me çfarë qëllimi e nisin ata rrugëtimin e gjatë të dĳ es.   
Në këtë çështje do të mundohemi të qartësojmë disa nga arsyet dhe shtysat që i 
nxisin nxënësit të shkollohen duke i lidhur dhe me mbarëvajtjen në lëndë të 
caktuara. Kështu, në qoft ë se pyesim nxënësit që në klasën e parë se çfarë dëshirojnë 
të bëhen në të ardhmen, patjetër që do të marrim një përgjigje dhe pikërisht këtu 
fi llon faza e parë e qëllimit që nxënësi i vë vetes. Këta janë nxënës që pëlqejnë të 
shkojnë në shkollë, mësojnë me zell dhe në mënyrë të pavarur. Ndoshta, këta nxënës 
fokusohen më shumë në lëndët që kanë lidhje me profesionin që ata ëndërrojnë. 
Këta janë nxënës të motivuar. Po ç’është motivimi? Motivimi mund të konceptohet si 
shtysë për të mësuar në mënyrë efektive. Pavarësisht sa e shtyjnë të tjerët (prindërit, 
mësuesi etj.) një nxënës e vendos vetë sa dhe si mëson. Shumë hulumtues kanë 
treguar se motivimi është i lidhur me rezultate të ndryshme arsimore, të tilla si: 
kurioziteti, këmbëngulja, të mësuarit dhe paraqitja. (M.Ryan & L.Deci, 2000, 68) Pra, 
ata nxënës që kanë motivim i pëlqen shkolla dhe çdo vështirësi e shohin si sfi dë 
që duhet ta kapërcejnë për të arritur atje ku duan. Këta nxënës besojnë se shkolla 
është çelësi i së ardhmes, madje shumë prej tyre neglizhojnë edhe notën duke u 
fokusuar vetëm tek dĳ a dhe tregohen inteligjentë për të mësuar me intuitë në mënyrë 
që çka mësojnë t’i vlejë gjithmonë. Nxënësit e orientuar në sukses janë optimistë 
dhe kanë një ndjenjë të fortë vetëbesimi. (A. Martin, 2003, 617 ) Prej këtej, është 
më se e qartë që nxënësit që s’janë të motivuar nuk do të kenë shumë sukses. Këta 
nxënës nuk janë të fokusuar në ato që mësojnë duke e braktisur të mësuarit dhe 
madje as përpiqen ta provojnë me pretekstin që nuk e bëjnë dot.  
Bazuar në anketimet e nxënësve të marrë në studim, për pyetjen: Sa ju pëlqen 
shkolla?- kanë dalë këto përfundime:

Pak Mjaftueshëm Kënaqshëm Shumë

10% 45% 25% 20%

Nisur nga rezultatet e lartpërmendura, 55% e të anketuarve nuk grupohen 
në grupin e atyre nxënësve që e ndjekin shkollën me dëshirë dhe pasion 
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dhe na bën të refl ektojmë se edhe mënyra e të mësuarit të tyre, nisur nga 
qëllimi që kanë, nuk tenton të jetë afatgjatë dhe e qëndrueshme. 
  Faktorë të tjerë, që mund t’i cilësojmë edhe si faktorë të jashtëm, janë: 
-Ndikimi dhe kërkesa që ka prindi mbi fëmĳ ën e vet. Shpeshherë prindi 
është ai që ia dikton profesionin e ardhshëm fëmĳ ës duke e orientuar në 
lëndët bazë. Nga ana tjetër kontrolli që ka prindi mbi mbarëvajtjen e fëmĳ ës 
së vet në shkollë shpesh herë rezulton pozitiv, duke bërë që ky nxënës të 
mundohet të arrĳ në rezultate sa më të larta për hir të prindërve.  
-Faktor tjetër mund të rendisim mënyrën se si i vlerëson shkolla arritjet e nxënësve. 
A i mbështet dhe inkurajon? A e marrin nxënësit e suksesshëm vlerësimin që 
meritojnë apo ndodh edhe e kundërta? Të bazuar nga vëzhgimet dhe anketimet, 
vihet re se vlerësimi shpesh herë nuk është korrekt duke bërë që tek disa nxënës 
shpesh herë të ulet motivimi dhe dëshira për të mësuar, duke planifi kuar t’i 
rikthehen studimeve pas këtĳ  niveli arsimor ose nëse do të ndryshonin shkollë. 
Për përgjigjet e pyetjes: A ka vlerësim fi ktiv në klasën tuaj?- rezultoi si më poshtë:

Asnjëherë Ndonjëherë Shpeshherë
5% 75% 20%

Kuptohet, që në vendet dhe rrethinat e vogla nota fi ktive mund të jetë një fenomen 
i njohur tashmë, dashur padashur ende i gjallë në shoqërinë tonë duke ndikuar 
kështu negativisht jo vetëm në nivelin e nxënësve, por edhe në motivimin dhe 
orientimin e tyre për të ardhmen. Fakti që vetëm 5% e kampionit tonë është shprehur 
se kjo dukuri nuk ndodh asnjëherë, është çelës që puna për të mos ndodhur kurrë 
në të ardhmen, sidomos pra në vendet e vogla, është një sfi dë më vete. 
-Faktor tjetër, jo më pak i rëndësishëm, që ndikon tek të nxënit është metodologjia 
dhe mënyra e mësimdhënies që përdor mësuesi.
Të cilën do ta shqyrtojmë në çështjen pasardhëse.  
  
Si përfundim nxënësit mund t’i ndajmë pra në dy grupe bazuar në qëllimet e tyre 
individuale për arsimin: Nxënës që kanë si qëllim të jenë të suksesshëm në shkollë 
dhe pas saj, si edhe nxënës që nuk janë mjaft ueshëm të motivuar dhe besojnë se 
shkolla nuk ka për t’i shërbyer në të ardhmen. Nxënësit e grupit të parë, mësojnë 
në mënyrë konkrete dhe afatgjatë, ndërsa ata të grupit të dytë kanë rezultate më të 
dobëta duke mësuar jo rrallë herë në mënyrë mekanike dhe afatshkurtër. 

Efektiviteti i metodave që përdoren gjatë orës mësimore
  
Anembanë globit, jo vetëm në Shqipëri, fl uturojnë lëvizje të gjera edukative si: të 
mësuarit gjatë gjithë jetës, mësimdhënia me në qendër nxënësin, mësimdhënia e 
diferencuar, standardet e të nxënit, klasat e organizuara me nivele nxënësish etj. 
Mësimdhënia dhe të nxënit, si procese që u drejtohen dhe u takojnë të gjithëve gjatë 
një rruge të gjatë edukative, përmes së cilës kalojnë të gjithë individët e shoqërisë 
botërore, ka për qëllim t’i përshtatet dhe të bëjë gjetje në drejtim të të nxënit për të 
gjithë, pasi njerëzit mësojnë në mënyra të ndryshme. Disa individë duan ta shohin 
materialin që mësojnë, të tjerë e kanë më mirë ta marrin informacionin me të dëgjuar, 
disa duan ta fl asin dhe ta shoqërojnë këtë edhe me emocione etj. Gjetja dhe zgjedhja 
e metodave të mësimdhënies në përshtatje me qëllimet dhe synimet që duhet të 
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arrihen është një nga rrugët më të mira aktive, përmes të cilave duhet të përfshihen 
nxënësit në procesin e të nxënit. Kërkimi i të mesmes së artë, i metodikave të arta, 
është padyshim një rrugëtim drejt suksesit.     
Ditët e sotme, shumë mësues po përpiqen t’i ndryshojnë praktikat e tyre, për të 
mbështetur zhvillimin e të menduarit kritik. Sigurisht, ata duan që nxënësit e tyre 
të mos jenë riprodhues të thjesht të informacioneve që marrin gjatë përditshmërisë 
në shkollë, por të vënë në dyshim, të shqyrtojnë, të krĳ ojnë, zgjedhin, interpretojnë 
e debatojnë faktet, të dhënat apo idetë që jepen në materialet përkatëse. Të nxësh 
në mënyrë të plotë e të frytshme, do të thotë që të mund të mendosh për atë që 
mëson, ta zbatosh atë në situata jetësore, ta përdorësh si bazë për të mësuar më tej 
dhe të vazhdosh të mësosh në mënyrë të pavarur. (Bardhyl Musai,2003, 40.) Por, 
sa realisht ndodh diçka e tillë. Sa të aft ë janë nxënësit për të mësuar gjatë gjithë 
jetës dhe për gjithë jetën, në mënyrë konkrete dhe të frytshme.  
 Metodat, teknikat, strategjitë që përdoren nga ana e mësuesit, gjatë zhvillimit të 
orës mësimore luajnë një rol kyç për të arritur rezultatin e dëshiruar. Janë disa 
strategji që mund të përdoren gjatë mësimdhënies për të motivuar nxënësit, për 
t’i mësuar se si duhet të veprojnë dhe sillen, ndër të cilat mund të përmendim: 
Modelimi; Loja e sjelljes “Kapi ata”, Tavolina e aktiviteteve; Tabela e mrekullueshme; 
Zare në një qyp; Pikë për sjellje të mirë; Metri i komplimenteve; Loja e “Shokut 
sekret”; Loja “Unë spiunoj”. Mesazhi kryesor që përcjellin këta strategji është 
që nxënësit të mësohen si të sillen dhe jo të ndëshkohen apo të mësohen se si të 
mos sillen. (Theodhori Karaj, 2015, 54) Duke ditur që: Mënyra si organizohet klasa 
ndikon në të gjithë klimën e klasës dhe sjelljes së nxënësve. Mësimdhënia efektive 
dhe menaxhimi i klasës, janë të pandashme. (Theodhori Karaj,2015, 11) 
  Të pyetur për këto strategji, se sa të njohura janë për nxënësit dhe se sa 
përdoren në klasën e tyre nga mësues të lëndëve të ndryshme, janë shprehur si më 
poshtë:

Asnjëherë Rrallë Ndonjëherë Gjithmonë

45% 20% 25% 10%

  Nga përgjigjet e nxënësve, ka rezultuar gjithashtu se teknikat më të 
përdorura nga mësuesit, mbeten: Puno në dyshe; Puna në grupe; Diagrami i Venit; 
Stuhi Mendimi; Di/Dua të di/ Mësova, duke mbetur në hĳ e shumë e shumë teknika 
të tjera, si ato të lartpërmendurat të cilat rezultojnë thuajse fare të panjohura për 
nxënësit. Fare mirë, në lëndën e letërsisë për shembull, më efektive se sa teknikat e 
lart përmendura apo ndryshe tradicionale tashmë, mund të ishin: Karrigia e autorit; 
Turi i galerisë; Imagjinata e drejtuar etj. Duke u përdorur më shpesh këto metoda 
të cilat në teori ekzistojnë, por në praktikë mbeten të zbehta ende, mësimi do të 
tingëllonte më interesant dhe do të ishte më efektiv. Duke nxitur nxënësit dhe duke 
i ndezur imagjinatën atyre, informacionet që do të korrnin gjatë një ore mësimore 
do të vileshin në formën e një loje, do të mbaheshin mend dhe do të qëndronin në 
memorien e tyre afatgjatë. Ndaj, sugjerojmë që mësuesit të mos ndalen gjithmonë 
në të njëjtat metoda për realizimin e orës mësimore, por t’i ndërthurin ‘metodat 
tradicionale’ me metoda të reja, më pak të njohura për nxënësit, të cilat do të ngjallnin 
kureshtjen e tyre dhe do të ndikonin në të mësuarit kritik dhe afatgjatë.
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Aplikimi i të menduarit konkret në lëndë të ndryshme mësimore
  
Nxënësit në shkolla duhet t’i lejojmë të mësojnë të shkruarit duke shkruar, të folurit 
duke folur, të kënduarit duke kënduar, të arsyetuarit duke arsyetuar etj. (I.B.E-
Unesco, 2008, 42.) Kështu që shkollat, sipas Komenius, thjesht mund të jenë punishte 
ku puna bëhet me zell. Sipas Piazhe ndërveprimi i fëmĳ ës me ambientin që e rrethon 
është ajo që mundëson të mësuarit, ata mësojnë më së miri kur bëjnë diçka, veprojnë 
vetë dhe krĳ ojnë kuptimin personal të asaj që po ndodh, në vend që t’u shpjegohet 
nga të rriturit; ja pse edhe sot, metodologjia koherente për të shpjeguar një mësim 
është ajo ku në qendër vendoset vetë nxënësi.( I.B.E-Unesco, 2008, 330)  
Të gjallë, aktiv, të panënshtrueshëm, spontanë, eksplorues, sfi dues, kureshtarë, 
vëzhgues, këmbëngulës dhe pavarësisht nga mosha apo stadi i zhvillimi, të gjithë 
fëmĳ ët (edhe adoleshentët) mbartin disa nga cilësitë e lartpërmendura dhe priren 
të përmirësojnë dhe pasurojnë të kuptuarit e tyre për botën që i rrethon. Zhvillimi i 
mirë kognitiv kërkon një mjedis të pasur, mjedis që ngacmon dhe nxit kuriozitetin 
e tyre. Strategjia më e mirë është që nxënësve gjatë lëndës së gjuhës shqipe dhe 
letërsisë, për shembull, në një temë të çfarëdoshme mësimore, t’u zgjohet kureshtja, 
t’i bëjmë të mendojnë, dhe t’u ofrohen sfi da të vërteta për t’i zgjidhur, më tepër se 
sa t’ua japim të gatshme njohuritë. Si mund të realizohet? Fillimisht ambienti fi zik 
i klasës i cili ndikon në të mësuarit, pjesëmarrjen dhe përfshirjen e nxënësve në 
aktivitete, duhet të jetë i organizuar mirë, këndshëm dhe t’i ofrojë nxënësve lehtësi 
dhe kënaqësi gjatë kryerjes së aktiviteteve të ndryshme mësimore. Një mjedis 
pozitiv gjatë një ore mësimore mund të krĳ ohet nëpërmjet lojërave p.sh, të cilat janë 
nxitëse dhe argëtuese, nxënësit janë të motivuar dhe bashkëpunues, ndër lojërat 
mund të përmendim: ‘Kapi ata’, ‘Shoku sekret’, ‘ Tabela e të mrekullueshmëve’ e 
gjithçka tjetër e cila i shërben nxënësve. Nxitës i të menduarit konkret do të ishin 
dhe organizimi i mësimdhënies duke hartuar orën mësimore mbi bazë të shumë 
pyetjeve të ngritura, pyetje rrufe, pyetje spontane, pyetje që nxisin imagjinatën etj. Të 
pyesësh mbi ‘Don Kishotin’ e Servantesit, nuk është e njëjta gjë si të sjellësh shembuj 
të dhjetëra ‘donkishotistëve’ të së përditshmes;  ose nxitjes së imagjinatës së nxënësit 
se si do ta idealizonin ata një ditë të jetës së tyre.    
Absolutisht nuk mund të shpjegohet ‘Kanali i të folurit’ në lëndën e gjuhës shqipe 
duke i qëndruar besnik tekstit të lëndës, kur fare mirë dhe tepër këndshëm gjatë 
një praktike të thjeshtë në klasë do të ishin vetë nxënësit shpjeguesit e mësimit. 
Mësuesi duhet të jetë nxitës i praktikës dhe mbi të gjitha shembull i saj, ai duhet të 
jetë nxitës dhe inkurajues i nxënësve për të përvetësuar njohuri, aft ësi, kompetenca 
të reja. Shpesh të mësuarit bëhet abstrakt, të mësuarit nuk nxitet nga një kërkesë 
e jetës reale duke i çuar mendimet në kaos se për çfarë na duhet ajo që mësojmë e 
çfarë duhet të bëjmë me të.        
Piazhe nuk besonte se mësuesit mund ‘t’i mësojnë’ fëmĳ ëve të kuptojnë një koncept. 
Ai ishte i sigurt se fëmĳ ët ndërtojnë kuptimin e tyre për botën nga gjërat që ata i 
bëjnë. Dalim në përfundim se mësimi përmes praktikës, sjell të kuptuarit më lehtë 
tek të gjithë individët dhe të mësuarit afatgjatë.

Përfundime

Është e rëndësishme që gjërat më të nevojshme, informacionet kyçe apo qëllimet 
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gjatë një ore mësimore për lëndë të caktuara, të mësohen nga nxënësit me 
synimin për të mbetur gjatë në memorien e tyre dhe t’i vlejnë për gjithë jetën. 
Kjo gjë, është një peshore, ku gurët e saj nuk janë vetëm mësuesit, por edhe 
nxënësit. Nga sa trajtuam më lart, ndikues se si e mbledhin dhe e kërkojnë 
informacionin nxënësit bazohet edhe nga qëllimi që ata i vendosin vetes, motivimi 
dhe në të njëjtën kohë pëlqimi që kanë kundrejt shkollës, rrugës së dĳ es. 
Nga ana tjetër, metodat që ndiqen nga ana e mësuesit në klasë, shpesh herë kthehen 
në metoda monotone dhe aspak nxitëses dhe motivuese për nxënësit. Duke mos 
ngjallur interes dhe kureshtje për informacionin e ri, ajo çka nxënësit fi ksojnë gjatë 
mësimit është tepër e vogël dhe ajo çka ata duan të fi ksojnë/mësojnë në shtëpitë 
e tyre tingëllon e vështirë dhe mbetet nën kuadrin e të mësuarit mekanik, për 
t’i vlejtur vetëm për orën e nesërme të mësimit dhe jo për të gjithë jetën. 
Në mendimin tonë, ndërthurja e këtyre metodave me praktikën do të sillte rezultate 
të larta sa i përket mbajtjes mend për një kohë të gjatë dhe për t’i vlejtur nxënësve 
edhe në nivelet e tjera arsimore që ato do të kenë në vazhdimësinë e rrugës së tyre të 
dĳ es, pse jo edhe gjatë gjithë jetës. 
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Ekonomia bujqësore në Shqipëri 1944-1948
(Nga çifl igu në kooperativa)
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Abstrakt

Ky studim ka për qëllim të paraqesë  gjendjen  ekonomike e shoqërore të fshatit 
në Shqipëri në fund të vitit 1944 deri në fund të vitit 1948.Rruga që  u ndoq për 
konfi skimin dhe shpronësim e tokave,zhvillimi i  reformës agrare të metat dhe 
rezultatet e reformës agrare.Krĳ imin e ndërmarrjeve bujqësore si ekonomitë e 
para shtetërore të cilat do të shërbenin si piknisje për ngritjen e kooperativave 
bujqësore,pra kalimi i ekonomisë bujqësore nga “Çifl igu në Kooperativa”.Ajo që 
vlen të theksohet është se me Reformën Agrare qeveria nuk kishte si qëllim dhënien 
e tokës fshatarit ,por goditjen e pronës private mbi tokën e cila do të mundësonte  
rrugën drejt kolektivizimit të bujqësisë dhe shtetëzimit të aseteve.
Çështjet që do të trajtojmë në këtë shkrim janë:
I.Gjendja ekonomike e fshatit në fund të vitit 1944-1946.  “ Reforma Agrare”
II.Krĳ imi dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të para bujqësore shtetërore
III.Kooperativat e para bujqësore

Zhvillim

Shqipëria e paraçlirimit ishte një vend i prapambetur agrar me mbeturina të theksuar 
feudale,këtë e dëshmonin si niveli tepër i ulët i zhvillimit  të forcave prodhuese,ashtu 
edhe struktura shoqërore-klasore dhe marrëdhëniet e pronësisë mbi tokën.Një pjesë 
e madhe e tokave ishte në pronësi të shtetit ,të çifl igarëve,të vakufeve ose pronë e 
borgjezisë së vendit dhe e borgjezisë së huaj.Çifl igjet punoheshin përgjithësisht me 
sistemin e gjysmës ose të së tretës.Një numër i madh familjesh fshatare ishte me pak 
tokë ose pa tokë.
Pronësia mbi tokën në fund të vitit 1944 paraqitej si vĳ on:

Pronësia mbi tokën në fund të vitit 1944
Nr Kategoria 

e 
pronareve

Familje Toka që zotëronin Mesatarja 
në ha  për 
familjeNumri Përqindja Hektarë Përqindja 

1 Latifondistët 7 0,006% 14554 3,70% 2079

2 Pronarë të pasur 4713 3,034% 91133 23,16% 19

3 Çifl igje të shtetit - - 50000 12,71% -
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4
Pronarë të mesëm e të 
vegjël

128961 83,080% 237668 60,43% 1,8

5 Fshatarë pa tokë 21544 13,880% - - -

Shuma 155225 100% 393355 100% -

Prandaj një nga çështjet themelore e më të ngutshme pas çlirimit ishte zhdukja e 
marrëdhënieve të vjetra në fshat nëpërmjet Reformës Agrare.Zbatimi i Reformës 
Agrare do të përmbushte ëndrrën shekullore të fshatarsisë dhe do të  përbëntë ,në 
atë kohë hallkën kryesore për forcimin e aleancës politike dhe ekonomike ndërmjet 
fshatarsisë dhe PKSH.Situata  ishte e parapërgatitur qysh në procesin e çlirimit,në 
zonat e lira,por,sidomos pas çlirimit të plotë të atdheut,u morën një varg masash.
Tokat në pronësi të çifl igarëve dhe familjeve të pasura u konfi skoheshin gjatë viteve 
të Luft ës Antifashiste Nacionalçlirimtare.Menjëherë pas Kongresit të Përmetit  fi lloi 
puna paraprake për regjistimin e tokave e të ekonomive bujqësore,me qëllim që të 
evidentoheshin pronarët që kishin tokë të tepërt,ekonomitë me tokë të mjaft ueshme 
dhe ekonomitë me pak tokë ose pa tokë fare.
Në dhjetor të vitit 1944, në bazë të një vendimi të qeverisë ,pranë Ministrisë së Ekonomisë 
u krĳ ua një komision qendror për regjistrimin e pasurive të të arratisurve politikë.
Regjistrimi përfi shiu dhe tokat bujqësore.Vendimi porosiste që komisione  të tilla të 
krĳ oheshin në çdo qark dhe në çdo rreth të vendit.Të dhënat që do të mblidheshin do t’i 
dërgoheshin qendrës brenda muajit janar 1945.Në të njënjtën kohë,po pranë Ministrisë 
së Ekonomisë dhe në çdo qark e rreth të vendit,u krĳ uan komisione për rgjistrimin e 
tokave që ishin pronë e shtetit.Për shkak se të dhënat e këtyre regjistrimeve nuk qenë 
ende të plota e të sakta, gjatë vitit 1945 u bënë edhe regjistrime të tjera,me qëllim që të 
krĳ ohej një statistikë sa më e plotë e reale e pronësisë mbi tokën.
Në bazë të këtyre regjistrimeve, vetëm për pesë qarqe për të cilat kemi nxjerrë të 
dhëna,menjëherë pas çlirimit shteti vuri dorë mbi pronat e mëposhtme.

Qarku 
Sipërfaqja e përgjithshme e 
tokës së konfi skuar(ha)

Rrënjë ullinj të konfi skuar

Elbasani 5993 4178

Durrësi 785 -

Korça 1273 -

Tirana 545 140

Vlora 1925 9247

Shuma 10521 13563

Konfi skimi i tokave preku disa nga pronarët çifl igarë më të mëdhenjë të vendit të cilët 
ishin:Shefqet Verlaci,Ibrahim Biçaku,Abaz Kupi,Irfan Ohri,Nazim Alltuni,Et’hem 
Frashëri,Xhevat Starova,Ihsam Toptani,Omer Fortuzi,Xhelo Dibra,Kujtim Cakrani,etj.
Pushteti vuri dorë edhe mbi çifl igjet shtetërore në rrethe të ndryshme të vendit si dhe 
mbi fermat e fi danishtet shtetërore(Xhafzotaj,Bushat,Lushnje e ndonjë vend tjetër).
Ai vuri dorë në shtetëzim edhe mbi ndërmarrjet e huaja bujqësore.
Në kudrin e përgatitjes së Reformës Agrare pushteti popullor mori një varg masash të tjera 
me karakter juridik që rregullonin disa çështje mbi tokën.Në janar të 1945 me një urdhëresë 
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të posaçme të Ministrisë së Drejtësisë u ndalua regjistrimi në noteri i akteve të shitblerjes 
së tokave e ,si rrjedhim edhe shitblerja e tokave.Po në janar 1945 u shpall ligji mbi uljen e 
qirave bujqësore.Në maj 1945 u shtetëzuan vĳ at e ujit dhe ato të mullinjëve të blojës.
Më 29 gusht 1945,pasi problemi  ishte studiuar e ishte përgatitur nga pikëpamja id
eopolitike,ekonomike,shoqërore,teknike dhe organizative,u shpall ligji i Reformës 
Agrare.Më 30 gusht 1945 në faqen e saj të parë nën titullin e madh``Realizohet 
aspirate shekullore e fshatarësisë``gazeta ``Bashkimi`` shpallte miratimin, nga ana e 
Kryesisë së Këshillit Atifashist Nacionalçlirimtar, e ligjit mbi Reformën Agrare.Pak 
ditë më vonë gazeta e mësipërme botonte tekstin e plotë të ligjit.
Në bazë të ligjit shpronësoheshin dhe u ndaheshin fshatarëve pa tokë ose me pak 
tokë çifl igjet e shtetit,pronat bujqësore të konfi skuara,çifl igjet dhe pronat e mëdha 
private e të instuticioneve fetare,ullinjtë e konfi skuar,vreshtat dhe pemishtet e 
konfi skuara,ngrehinat bujqësore,veglat bujqësore dhe pendët e punës në tokat që 
shpronosoheshin.Ligji përjashtonte nga shpronësimi tokat me madhësi 40 ha,kur 
pronari e drejtonte vetë ekonominë dhe e shfrytëzonte me mjete të përparuara;deri 
20 ha kur pronari e punonte ose administronte vetë tokën,por e shfrytëzonte me 
mjete ordinere;deri në 7 ha tokë për ata pronarë që nuk merreheshin me bujqësi, me 
kusht që brenda dy vjetëve ta punonin vetë ose ta vinin tokën nën administrimin 
e tyre të drejtpërdrejtë.Shpronësimi i tokave në madhësinë e mësipërme bëhej pa 
shpërblim,duke ua shpërndarë fshatarëve me pak tokë ose pa tokë.Çdo familje 
fshatare përfi tonte 5 ha tokë.Kur numri i frymëve të çdo familje të një trungu ishte 
mbi 6,atëherë për çdo frymë më tepër shtohej një gjysëm ha tokë.
Në ligjin e gushtit 1945 mbi Reformen Agrare pati të meta dhe gabime.Ndërkaq nisi 
menjëherë puna praktike për zbatimin e Reformës Agrare.Zona e parë kryesore për 
zbatimin  e Reformës Agrare u bë Myzeqeja.Më 3 shtator 1945 nisi matja e tokave në 
rrethin e Lushnjës dhe atë të Beratit,po në muajin shtator të atĳ  viti fi lloi puna për 
matjen e tokave në rrethin e Fierit dhe në rrethin e Vlorës.Pak më vonë kjo punë u 
shtri edhe në rrethe të tjera të Shqipërisë.
Për të drejtuar punën praktike të zbatimit të Reformës Agrare pranë Ministrisë së 
Bujqësisë e të Pyjeve u ngrit Drejtoria e Reformës Agrare,që zëvendësoi Drejtorinë 
e Tokave të Shtetit,dhe pak më vonë,po pranë asaj ministrie,u krĳ ua Komisioni 
Qendror i Reformës Agrare.
Në zonat fushore,si në Lushnje,Fier dhe në Elbasan, ku kërkohej një vëllim më i 
madh pune, u krĳ uan zyra të posaçme të Reformës Agrare,ndërsa në rrethet e tjera 
kjo detyrë iu ngarkua seksioneve të bujqësisë e të pyjeve.Në 25 nëntor 1945 në fshatin 
Gore të rrethit të Lushnjes u dorëzuan tapitë e para të tokës që Reforma Agrare u jepte 
fshatarëve nga Kryeministri i asaj kohe Enver Hoxha,i shoqëruar prej zëvendësit të tĳ , 
Myslim Peza,ministri i Bujqësisë,Gaqo Tashko,nga kryetari i Komitetit të Reformës 
Agrare Stavri Marjani.Deri në këtë kohë Reforma Agrare u zbatua në bazë të ligjit 
të 29 gushtit 1945.Me gjithë të metat që pati ky ligj,masat që u morën në bazë të tĳ  
shërbyen, në radhë të parë,për të shkëputur marrëdhëniet e bujqëve me çifl igarët.
Këtu qëndron rëndësia e masave të zbatuara gjatë fazës së parë të Reformës Agrare 
që shtrihej nga dalja e ligjit deri në maj të 1946,kur këtĳ  ligji u bënë ndryshime të 
rëndësishme.Në maj të 1946 u shpall shtojcëligji “Mbi disa ndryshime të ligjit e të 
shtojcë-ligjive të reformës Agrare”Në bazë të kësaj shtojce të ligjit të gjitha tokat,vres
htat,ullishtet,kopshtet,ndërtesat dhe inventari bujqësor që ishin pronë e atyre që nuk 
i punonin vetë,shpronësoheshin.këto prona u shpërdaheshin fshatarëve pa tokë dhe 



28 

atyre me pak tokë.Sipërfaqja e tokës nuk mund të kapërcente 5 ha, duke shtuar çdo 
kurorë nga 2 ha.Në këtë mënyrë ligji i ri shfuqëzoi dispozitën e ligjit të mëparshëm 
në bazë të së cilës pronarëve u lihej një sipërfaqje nga 20-40 ha tokë.Për më tepër 
shpronësimi u shtri mbi vreshtat,ullishtet e pemishtet.Reforma Agrare në parim qe 
një aksion i madh politik,ekonomik,shoqëror,organizativ e teknik me shtrirje shumë 
të gjerë dhe ku u ndërthurën probleme nga më të ndryshmet.Ajo përfundoi për 14 
muaj e gjysëm nga mesi i shtatorit 1945 deri në gjysmën e dytë të muajit nëntor 1946.
Dita  e 17 nëntorit 1946 ku u dorëzuan tokat e fundit, shënoi ditën e përfundimit të 
kësaj reforme.
Në zonat kryesore të vendit,Reforma Agrare u zbatua si më poshtë:

Nr Zonat Koha e fi llimit Shpetimi i ritmeve Koha e përfundimit
1 Berat -Lushnje 3 shtator 1945 prill 1946 15 tetor 1946
2 Vlorë -Fier shtator 1945 qeshor 1946 17 nëntor 1946
3 Gjirokastër -Delvinë nëntor 1945 prill 1946 15 shtator 1946
4 Shkodër nëntor 1945 1 korrik 1946 20 tetor 1946
5 Elbasan 15 dhjetor 1945 qershor 1946 30 tetor 1946
6 Durrës -Shijak 20 qershor 1946 30 qershor 1946 nëntor 1946
7 Tiranë -Krujë 1 korrik 1946 1 korrik 1946 nëntor 1946
8 Korçë 15 korrik 1946 15 korrik 1946 15 shtator 1946

 
NgaReforma Agrare  u shpronësuan këto prona:

Kategoritë e pronarëve Nr.i pronërëve Ara (ha) Ullinj (rrënjë)
Kafshë pune 

(krerë)
Pronarë të shpronësuar 

tërësisht
8714 54499 287944

5923

Pronarë të shpronësuar 
pjesërisht

10641 64997 125259

Çifl igje të shtetit - 50000 -

Ente fetare - 3163 61024

Gjithsej 19355 172659 474 227 5923

Nga Reforma Agrare përfi tuan:
Përfundimet e Reformës Agrare.

Nr Emërtimi Familje nr. Tokë(ha) Ullinj (rrënjë)
Kafshë pune
(krerë)

1 Familje të varfëra 48667

2 Familje pa tokë 21544 155159 238727 5923

3 Sekt.i shtetit - 17500 235500 -

Gjithsej 70211 172659 474227 5923

Përveç sipërfaqeve të mësipërme, të cilat iu dhanë fshatarëve të varfër pa tokë dhe 
me pak tokë,Reforma Agrare mati e shpërndau edhe 147341 ha,që në bazë të ligjit u 
takonin bujqëve që e zotëronin dhe e punonin vetë tokën.Në këtë mënyrë Reforma 
Agrare mati dhe shpërndau 320 000 ha.
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Reforma Agrare pati pasoja të shumanshme ekonomike-shoqërore.Ajo solli  
përmbysjen rrënjësore në marrëdhëniet e pronësisë mbi tokën dhe në strukturën 
shoqërore  të vendit,zhduku feudalizmin. Kjo reform pati dhe karakter antikapitaliste 
sepse zhduku pronësinë mbi tokën. Një goditje e rëndë  qe dhe për kapitalin 
e huaj në  bujqësinë e Shqipërisë ,nëpërmjet shtetëzimit,pa asnjë shpërblim,të 
ndërmarrjeve bujqësore e të fermave,që kishin qënë pronë ose koncesion i të huajve.
Në Shqipëri,dhënia e tokave fshatarëve nga Reforma Agrare u bë pa shpallur 
shprehimisht shtetëzimin e tokës.ky akt në të vertetë vetëm shpehimisht nuk u  krye.
Reforma Agrare ndaloi shitblerjen e tokës,tjetërsimin,dhënien me qera ose lënien 
peng të tokës.Me këto masa ligjore, në përmbajtje Reforma Agrare çoi praktikisht në 
shtetëzimin e tokës.
Një nga rrjedhimet  e rëndësishe të Reformës Agrare ishte krĳ imi i sektorit shtetëror 
të bujqësisë në një pjesë të tokave të shpronësuar .Ky sektor do të ishte pararoja e 
krĳ imit dhe të organizimit të kooperativave bujqësore. 

Krĳ imi dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të para bujqësore shtetërore

Para çlirimit në shqipëri kishte 8 ferma bujqësore,fi danishte dhe ekonomi bujqësore 
shkollore që ishin pronë e shtetit,me një sipërfaqe të përgjithshme 688,3 ha tokë:në 
Lushnje,Goranxi,në Xhafzotaj,Kavajë,në Laprakë,në Elbasan,në Delvinë dhe në 
Bushat.Gjithashtu kishte dhe tri ferma me capital Italian:EIAA,ITALBA,dhe SIBS.
Me çlirimin e vendit këto ferma e fi danishte u shtetëzuan,pushteti vuri dorë edhe 
mbi fermat e  çifl igjet tjera private të cilat i kosideronte si armiq të të popullit dhe 
i ktheu në ferma shtetërore. Të tilla ishin çifl igjet  e Mifolit,Cerrikut, të Kamzës,të 
Valiasit dhe të Bathores  të cilat u konfi skuan të ashtëquajturve armiq të popullit.
Me këto tri të fundit u krĳ ua një fermë bujqësore shtetërore e Kamzës.Në vitin 1946 
numëroheshin 10 ferma bujqësore shtetërore, 5 fi danishte,1 pemishte,1 vreshtë dhe 
2 ullishte njëra në Vlorë dhe tjetra në Berat me rreth 160 000 rrënjë ullinj së bashku.
Nga pikëpamja ekonomike,fi nanciare,teknike dhe organizative fermat bujqësore 
shtetërore dhe fi danishtet shtetërore drejtoheshin nga Ministria e Bujqësisë,në 
strukturën e së cilës kishte një hallkë që merrej me këtë sektor.
Me daljen e dekretit të marsit 1947 mbi ndërmarrjet ekonomike shtetërore,fermat 
bujqësore të shtetit u organizuan në bazë të parimeve  e të kritereve të ndërmarrjeve 
ekonomike shtetërore.Me këtë rast,me disa vendime të veçanta të Këshillit të 
Ministrave të datës 24 mars 1947, u krĳ ua 10 ndërmarrje bujqësore shtetërore me 
rëndësi kombëtare,dhe tre ndërmarrje bujqësore shtetërore të ullishteve,gjithashtu,me 
rëndësi kombëtare.këtu nuk përfshihen ndërmarrjet lokale,fi danishtet dhe stacionet 
bujqësore ose zooteknike shtetërore.
Deri në fund të gjashtëmujorit të parë 1947 vepronin këto ndërmarrje me rëndësi 
kombëtare.
Ndërmarrjet bujqësore shtetërore në qershor 1947

Nr Emërtimi i ndërmarrjes
Sipërfaqja në 
ha

Qendra e 
ndërmarrjes

1 Ndërmarrja bujqësore``8 Nëntori`` 3879 Sukth -Durrës

2 Ndërmarrja bujqësore ``Maliq Muço`` 525 Xhafzotaj-Durrës

3 Ndërmarrja bujqësore “Ylli I Kuq” 1964 Kamëz - tiranë
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4 Ndërmarrja bujqësore “29 Nëntori” 600 Lushnje

5 Ndërmarrja bujqësore  e  “Cërrikut” 1732 Cërrik- Elbasan

6 Ndërmarrja bujqësore   “Çlirimi” 557 Fier

7 Ndërmarrja bujqësore “Partizani” 478 Kuçovë-Berat

8 Ndërmarrja bujqësore  “Kajo Karafi li” 307 Llakatund -Vlorë

9 Ndërmarrja bujqësore “Lufta e Vlorës” 397 Llakatund-Vlorë

10 Ndërmarrja bujqësore “muzo Asqeri” 360 Goranxi-Gjirokastër

Ndërmarrjet e mësipërme kishin një sipërfaqe të përgjithshme toke prej 10799 ha.Në 
këtë kohë sektori shtetëror i bujqësisë përfshinte edhe 4 ndërmarrje bujqësore të 
vogla:NB e Mifolit (Vlorë) me 102 ha tokë,NB e Bushatit (Shkodër) me 82 ha tokë,NB 
e Bardhajve (Shkodër) me 80 ha tokë dhe NB “Syrja Dylgjeri” (Elbasan) me 97 ha tokë.
Sipërfaqja e përbashkët e këtyre ndërmarrjeve ishte 361 ha.Shteti kishte gjithashtu, 2 
fi danishte,,njërën në Laprakë(Tiranë) me një sipërfaqe prej 280 ha tokë dhe tjetrën në 
Korçë me një sipërfaqe prej 165 ha tokë.Përveç tyre ishin ngritur edhe disa stacione 
bujqësore lokale dhe një stacion zooteknike në Shkodër, me një sipërfaqe të përbashkët 
prej 475 ha tokë.Sipërfaqaja e përgjithshe e tokës së ndërmarrjeve bujqësore,fi danishteve 
dhe stacineve bujqësore e zooteknike të shtetit ishte 12080 ha.
Sektori shtetëror përfi shnte në këtë kohë edhe 3 ndërmarrje bujqësore të 
ullishteve,përkatësisht në elbasan,në Berat dhe në Vlorë.Këto ndërmarrje administronin 
një pasuri prej 242 241 rrënjë ullinjsh,ose 16.01% të tëgjithë ullinjëve që kishte vendi.
Në vitin 1948,për administrimin dhe mbarështrimin e bagëtive të saposhtetëzuara 
(94 731 krerë të leshta dhe 17 228 krerë të dhirta) u krĳ uan 10 ndërmarrje blegtorale 
të shtetit.Këto ishin:
Ndërmarrja Blegtorale nr.1,me qendër peshkopi,e cila u formua me bagëtitë e 
shtetëzuara në rrethet e Peshkopisë,të Kukësit,të Shkodrës,të Durrësit,të Tiranës,të 
Shĳ akut dhe të Krujës.
Ndërmarrja Blegtorale nr.2,me qendër në Maliq të Korçës,e cila u formua me bagëtitë 
e shtetëzuara në rrethet e Fierit,Të Lushnjes,të Ballshit dhe të Beratit.
Ndërmarrja Blegtorale nr.3, me qendër në Vithkuq të Korçës,e cila u formua me 
bagëtitë e shtetëzuara në rrethin e Vlorës.
Ndërmarrja Blegtorale nr.4,me qendër në Gjirokastër, e cila u formua me bagëtitë 
e shtetëzuara në rrethet e Gjirokastrës e të Përmetitit dhe pjesërisht në zonën e 
Kurveleshit.
Ndërmarrja Blegtorale nr.5,me qendër në Tepelenë,e cila u formua me bagëtitë e 
shtetëzuara në rrethin e Tepelenës,dhe pjesërisht në zonën e Kurveleshit.
Ndërmarrja Blegtorale nr.6,me qendër në Selenicë të Kolonjës, e cila u formua me 
bagëtitë e shtetëzuara në rrethin e Delvinës.
Ndërmarrje Blegtorale nr.7,me qendër në Podgorie të Korçës, e cila u formua me 
bagëtitë e shtetëzuara në rrethet  e Elbasanit,të Gramshit,të Librazhditt ë Pogradecit 
dhe të Korçës.
Ndërmarrja Blegtorale nr.8,me qendër në Korçë,e cila u formua me bagëtitë e 
shtetëzuara në rrethet e Delvinës dhe të Sarandës.
Ndërmarrja Blegtorale nr.9,me qendër në Faqekuq të Skraparit,e cila u formua me 
bagëtitë e shtetëzuara në rrethet e Vlorës,të Sarandës e të Skraparit.
Ndërmarrja Blegtorale nr.10,me qendër në Rehovë të Kolonjës,e cila u formua me 
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bagëtitë e shtetëzuara në rrethet e Delvinës e të Sarandës.
Çdo ndërmarrje blegtorale kishte 5 brigada dhe mbarështronte mesatarisht 11000-
12000 krerë bagëti.
Ndërmarrjet drejtoheshin nga Ministria e Bujqësisë,nëpërmjet Drejtorisë Qendrore 
Blegtorale.Mbarështrimi i bagëtive bëhej kryesisht nëpërmjet kullotave natyrore që 
ishin pronë e shtetit,duke praktikuar shtegtimin nga kullotat dimërore në kullotat 
verore dhe anasjelltas.Më 1 janar të vitit 1949 drejtoria Qendrore e Blegtorisë u shkri 
dhe ndërmarrjet blegtorale kaluan nën varësi të degës së fermave në Ministrinë 
e Bujqësisë dhe më vonë këto ndërmarrje u shkrinë  me ndërmarrjet bujqësore të 
shtetit ,për të siguruar një harmonizim më të mirë ndërmjet bujqësisë e blegtorisë.
Në hapat e tyre të para këto ndërmarrje patën vështirësi,dobësi e të meta.
Problem i madh ishte mungesa e fuqisë punëtore,e cila,përgjithësisht sigurohej 
nga fshatrat përrreth ndërmarrjeve.Mungonin kushtet e përshtatshme të banimit.
Mungonin,gjithashtu,specialist dhe kuadrot e lartë e të mesëm.Inventari teknik ishte 
i varfër.Kishte mungesë stallash,magazinash dhe deposh.Shërbimi zooveterinar 
ishte shumë i kufi zuar dhe si bazë ushqimore për bagëtitë shërbenin thuajse kullotat 
natyrore.Organizimi  i punës çalonte,disiplina në punë,ndjena e përgjegjësisë dhe 
ndërgjegjja nuk ishte në shkallën e duhur.Si pasojë, kishte dëmtime dhe humbje.
Brenda pesë muajve (nga maji deri në dhjetor 1948) ndërmarrjet blegtorale patën 4 
752 krerë bagëti të ngordhura, kurse     1 022 krerë të tjerë kishin qenë pre e egërsirave.
Sipërfaqja e tokës e ndërmarrjeve bujqësore shtetërore.(në hektarë)

Viti 
Sipërfaqja e 
përgjithshme

Toka nën 
kulturë ha

Livadhe Kullota Pyje 
Toka jo 
prodhuse 

1938 316 106 26 114 50 20
1945 8379 3294 348 1554 2187 1047
1946 9091 3659 449 1649 2287 1047
1947 13491 6963 558 1400 3516 1054
1948 16390 9168 557 2167 3510 987

Në këtë mënyrë ,nga 12080 ha tokë që ishte sipërfaqja e përgjithshme e ndërmarrjeve 
bujqësore,fi danishteve dhe e stacioneve bujqësore të shtetit në fund të gjashtëmujorit 
të parë të vitit 1947, në fund të atĳ  viti arriti në 13 491 ha, kurse në nëntor të 1948 
arriti në 17 500 ha.Në vitin 1948 kundrejt vitit 1945 sipërfaqja e përgjithshme e tokës 
që shfrytëzonin ekonomitë bujqësore shtetërore u rrit më tepër  se 2 herë.Me shtimin 
e sipërfaqes së mbjellë, me forcimin e organizimit të punës e të prodhimit dhe me 
shtimin e bazës materiale teknike,erdhi duke u shtuar sistematikisht edhe prodhimi 
i sektorit shtetëror të bujqësisë.Këtë e pasqyrojnë të dhënat e mëposhtme:
Dinamika e prodhimit të ndërmarrjeve bujqësore shtetërore  (në kv)

Viti Drithëra Bimë të 
industriale

Perime e 
patate

B i m ë 
faragjere

Ullinj e 
fruta

Qumësht 
Hl

1945 18700 30 8550 4780 1960 1600

1946 31100 105 10760 5000 34570 3050

1947 13800 8230 16100 25260 25930 5000

1948 24640 5980 74240 95500 36730 13800
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Kooperativat e para bujqësore

Me Reformën Agrare fshatarësia mori tokën, të cilën tani ajo e punonte për vete.
Reforma ishte hapi i parë  për zbatimin e programit agrar të qevesisë, për të kaluar 
drejt kolektivizimit të fshatarsisë.Lëvizja për krĳ imin e kooperativave bujqësore nisi 
në tetor të 1946.
Më 24 tetor të atĳ  viti u krĳ ua e para kooperativë bujqësore në Shqipëri,kooperativa 
fshatare e punës e Krutjes së Sipërme në rrethin e Lushnjës.Kooperativa u formua 
nga 26 familje fshatare me 120 anëtarë,të cilët bashkuan 120 ha tokë dhe 26 pendë qe.
Pak kohë pas  Krutjes u ngri kooperativa e dytë bujqësore në 14 nëntor 1946,kooperativa 
e Dobraçit në afërsi të qytetit të Shkodrës .Kooperativa u krĳ ua me 22 familje,me 252 
frymë dhe 98,9 ha tokë.
Më 19 nëntorë po të vitit 1946 u ngrit kooperativa e tretë bujqësore,kooperativa e 
Kamicës në fushën e Koplikut,buzë Liqenit të Shkodrës.Kooperativa u krĳ ua me 21 
familje  me 134 frymë dhe me 118.5 ha tokë.
Më 29 nëntorë 1946 u krĳ uan,brenda së njëjtës ditë,2 kooperativa të tjera 
bujqësore,kooperativa e Saravës në rrethin e Lushnjes dhe kooperativa e Tale-
Grykëlumit në rrethin e Lezhës.Kooperativa e Saravës u krĳ ua me familje me 78 
fryme,me 92,2 ha tokë të punueshme e livadhe.Kooperativa e fshatit Tale-Grykëlumi 
në fushë e Bregut të Matit në rrethin e Lezhës u krĳ ua nga 45 familje,me 237 frymë 
dhe 150,3 ha tokë .
Në dhjetor të vitit 1946 u ngritën 2 kooperativa të tjera bujqësore:kooperativa e 
Risilisë në rrethin e Vlorës (23.12.1946).dhe kooperativa bujqësore Çifl igut në rrethin 
e Sarandës (më 27.12.1946).
Nga ana organizative e metodike kooperativat bujqësore në fi llim drejtoheshin nga 
Komiteti i Përgjithshëm i Kooperativave Shqiptare.Në prill të 1947 pranë Ministrisë 
së Bujqësisë,u krĳ ua Dega e Kooperativave Bujqësore.Në vitin 1947 u ngritën 14 
kooperativa të reja bujqësore dhe në fund të këtĳ  viti numri i kooperativave arriti 21.
Në vitin 1948 u ngritën edhe 35 kooperativa të tjera bujqësore dhe numri i përgjithshëm 
i kooperativave arriti në 56.
Kooperativat bujqësore nga viti 1946 deri në vitin 1948 u ngritën në zonat fushore 
kryesore të vendit.Në mënyrë të përmbledhur zhvillimi i kooperativizimit në fshat 
pasqyrohet në të dhënat e mëposhtme:
Të dhënat mbi zhvillimin e kooperativave bujqësore në vitet 1946-1948

Viti 
Nr.i 
kooperativave

Numri I 
familjeve 
anëtare

Sipërfaja e 
tokës

Nr.i 
krahëve të 
punës

Nr.i 
kafshëve të 
punës

Ullinj 
rrënjë

1946 7 217 942,80 570 260 -
1947 21 1825 3671,80 1988 1137 -
1948 56 2428 10870,00 6481 2882 6100

Në vitin 1946 kooperativat bujqësore përfshinin 0.3% të sipërfaqes së përgjithshme 
të tokës bujqësore, në vitin 1947 ato përfshinin 1,2% ,kurse në vitin 1948 zunë 3,4 %.
Pra në këtë kohë kooperativat bujqësore kishin një peshë specifi ke të parëndësishme 
bujqësore të vendit ,si rrjedhim edhe në tërësinë e prodhimit bujqësor.
Konkluzione
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I.Reforma Agrare e 29 gushtit 1945 nuk i preku familjet e mesme të fshatarsisë.
II.Shtojcë-ligji i majit 1946 mbi ndryshimet në projektligjin e Reformës Agrare  goditi 
përfundimisht elitën e fshatarsisë.
III. Me Reformën Agrare qeveria nuk kishte si qëllim dhënien e tokës fshatarit 
,por goditjen e pronës private mbi tokën e cila do të mundësonte  rrugën drejt 
kolektivizimit të bujqësisë.
IV.Kalimin gradual nga një ekonomi bujqësore me marrëdhënje feudale dhe  pak  
kapitaliste në një ekonomi bujqësore të komanduar.
V.Krĳ imi i NB shtetërore ishte shembulli kryesor për të tërhequr fshatarësinë në 
rrugën e koolektivizimit të bujqësisë.
VI.Kooperativat e para buqësore, në ekonominë bujqësore të viteve 1946-1948  nuk 
kishin rol të rëndësishë,por në aspektin politik kishin rol të madh.
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Prejardhja e gjuhës shqipe

Albana Hoxha

Abstrakt
 “E vërteta do të na clirojë” dhe “ e vërteta është konkrete”- Hegeli

E vërteta është dritë ,drita është jetë .Ajo largon terrin.Të vërteten e mbron ligji  e atdhetari 
sepse  atdhetarizmi në cdo rrethanë ,në demokraci ose jo ,është bindje ndaj ligjit kolektiv, 
sjellje ideale ndaj të mirave të përbashkëta, domosdoshmëri për të ecur përpara në shërbim të 
të mirës së atdheut  e brezave që vĳ në pas.
Për gjuhën shqipe kanë shkruar studiues, albanologë, historian  e gjuhëtare me famë botërore  
e vendas,akademikë e profesore të nderuar.Kjo gjuhë e lashtë i ka rrënjët e saj që nga lindja 
e njeriut mbi tokë.Ajo është perlë e vërtetë ,pasuri e madhe për mbarë botën  dhe civilizimin 
europian,është gjuhë e parë ndër gjuhët indoeuropiane dhe më gjëre .Kjo gjuhë radhitet 
ndër të parat si gjuhë e lindur në mesdhe ,ne mesbotë. Është gjuha hyjnorë  e vetë Zotit,e 
shpërndarë ndër Ande ,në të gjithë njerëzimin mbarë.

Fjalët kyce: Gjuhë shqipe, shqiponjë, shkabë,,prejardhje,lashtësi,studiues,dokument.

Historia mbi prejardhjen e gjuhëve ngre një pyetje .
-Cila është gjuha e parë e folur? 
Të gjithë studiuesit kanë një emërues të përbashkët. Gjithkush prej tyre bie në 
dakordësi me atë që shkruhet në Bibël. Përpara shperndarjes së popullatës ,në kohën 
e ndërtimit të kullës së Babilonisë ,e gjithe popullata aty fl iste një gjuhë të vetme.
Sipas një studimi ,mbështetur tëresisht mbi gjuhën shqipe ,te fj alori I saj ,krahasuar 
edhe me gjuhët si motra te saj  tregon se emërtime objektesh,fenomenesh te cilat 
njeriu I  gjeti aty dhe pati kontaktin e parë me to ,si:dielli_drita e rrezet e tĳ , hëna, 
toka , qielli, yjet, uji, era, shiu, guri e shumë të tjera ,por edhe objekte të lashta të 
krĳ uara nga dora e tĳ  si: rrota, piramida, mulliri etj , Brenda emërtimeve të tyre 
,ruajnë origjinën e gjuhës më të parë të folur mbi dhe (tokë)  ,shqipen.
Austriaku Johan von Han ,I diplomuar për drejtësi,gjykatës I shtetit grek,njëherazi 
edhe studiues I gjuhës shqipe,doli në përfundimin se shqipja rrjedh prej ilirishtes 
dhe  ilirishtja prej gjuhës pellazge. 
Francezi  Eduart Shnajder studioi gjuhën shqipe ,fj alët njërrokëshe të saj ,të cilat 
tregojnë lashtësinë e cdo gjuhe.Shqipja ka 785 të tilla,greqishtja 9,gjuhët e tjera 
indeoeuropiane nga 3-4 fj ale dhe latinishtja vetem 1.
Rruga nëpër të cilën ka kaluar zhvillimi i gjuhës shqipe ka qenë shumë e vështirë dhe 
me pengesa të shumta, ashtu siç ka qenë në të kaluarën edhe fati i popullit shqiptar. 
Kjo gjuhë u ka qëndruar rrebesheve të kohës dhe në atë mënyrë ka ruajtur me shekuj 
fytyrën e saj. Atë e fl asin shqiptarët, ky popull i lashtë dhe autokton në këto vise 
të Ballkanit. Ndonëse është njëra nga gjuhët më të vjetra të Ballkanit, historia e 
zhvillimit të saj dëshmohet shumë vonë.  Të kujtojmë dokumentet e para të shkruara 
në gjuhën shqipe si:
1. “ Formula e pagëzimit” 1462,
2. “ Perikopeja e Ungjillit” shek. XV –XVI dhe
3. “ Fjalorthi i Arnold von Harfi t” 1496.
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Gjuha shqipe, së bashku me disa gjuhë të tjera me burim të përbashkët, bën pjesë 
në familjen e gjuhëve indoevropiane, të cilat janë folur qysh në kohërat e hershme 
parahistorike në trevat që nga India deri në Evropë. Duke u nisur nga Lindja 
kah Perëndimi gjuhët si motra të shqipes janë: indishtja, iranishtja, ormenishtja, 
greqishtja, gjuhët italike, gjuhët gjermanike, gjuhët baltike dhe gjuhët sllave – të tëra 
gjuhë indoevropiane. Gjuha shqipe ashtu si edhe gjuhët tjera indoevropiane gjatë 
evulucionit të tyre historik kanë humbur disa tipare të hershme indoevropiane dhe 
kanë zhvilluar disa tipare të reja.  Karakteristike për gjuhën shqipe janë:
1. Theksi i gjuhës shqipe është ngulitur, që dallohet nga disa gjuhë indoevropiane
2. Lakimi i emrave në dy trajta,
3. Kuptimi i mënyrës habitore,
4. Përcaktimi i rasës emërore me parafj alët “nga” dhe “te”.
5. Përdorimi i emrave të farefi snisë me nyje të përparme: “i ati”, “e ëma”,
Për prejardhjen e gjuhës shqipe janë parashtruar disa hipoteza, sipas të cilave shqipja 
rrjedh nga: a) ilirishtja b) pellazgishtja c) trakishtja d) trako-ilirishtja. Edhe përkrah 
hipotezave të përmendura është vërtetuar se shqipja është bĳ ë e ilirishtes, ashtu siç 
janë edhe shqiptarët pasardhës të ilirëve.  Shekulli XV është shekull i artë për popullin 
shqiptar dhe për kulturën shqiptare.Ky shekull para botës u identifi kua me fi gurën 
madhështore të Skënderbeut, por gjithashtu la edhe gjurmat e para të shkrimit të 
gjuhës shqipe. Karakteri indoevropian i shqipes,përkatësia e saj në familjen gjuhësore 
indoevropiane,u arrit të përcaktohej e të vërtetohej që nga mesi i shekullit XIX,në 
saje të studimeve të gjuhësisë historike krahasuese.Ishte sidomos merita e njërit prej 
studiuesve kryesor të këtĳ  drejtimi gjuhësor,dĳ etarit të njohur gjerman Franz Bopp,që 
vërtetoj me metoda shkencore përkatësinë e gjuhës shqipe në familjen gjuhësore 
indoevropiane.F.Bopp i kushtoj këtĳ  problemi një vepër të vecantë që e botoi në vitin 
1854.Problemi i origjinës së gjuhës shqipe është një ndër problemet shumë të debatuara 
të shkencës gjuhësore.Ajo e ka burimin,padyshim,prej njëres nga gjuhët e lashta të 
Gadishullit të Ballkanit,ilirishtes ose trakishtes.Në literaturën gjuhësore qarkullojnë 
dy teza themelore për origjinen e shqipes.:Teza e origjines ilire,dhe teza eorigjines trake.
Teza ilire ka gjetur mbështetje më të gjëre historike dhe gjuhësore.Është formuar 
që në shekullin  XVIII,në rrethet e historianëve. Përpjekjen e parë për të shpjeguar 
origjinën e shqiptarëve dhe gjuhës së tyre e beri historiani suedez Hans Erich 
Thunmann,rreth së ciles botoj një vepër në Leipzig më 1774.Ai dukeu mbeshtetur në 
burime historike latine dhe bizantine dhenë të dhëna gjuhësore onomastike,arriti në 
përfundim se shqiptarët janë vazhduesit autokton të popullsisë së lashtë ilire,e cila 
nuk u romanizue si ndodhi me popullsinë trako-dake pasardhës të rumunve.Teza e 
origjines ilire të shqiptarëve është mbështetur nga albanologu i njohur austriak J:G 
von Hahn i cili poashtu për këtë çështje botoi një libër më 1854.
Që  nga ajo kohë,e deri në ditët tona, një varg dĳ etarësh të shquar historian, 
arkeolog e gjuhëtarë, kanë sjellë argumente bindëse,rreth origjines të shqipes e 
të shqiptarëve,duke plotësuar në vazhdimësi njëri-tjetrin, një sërë argumentesh 
historike dhe gjuhësore,që mbështesin tezën e origjinës ilire të shqiptarëve e të 
gjuhës së tyre.

Etimologji e fj alëve:

1.    Mute = Pa zë(memec),  buron prej shqipes e pikërisht nga dialekti I saj gege  
myyt, myte, mbyte, i mbyll fytin, i zë  frymën ,e bufat,bukos)etj
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2.   Ajo që më bëri përshtypje duke hulumtuar mbi fj alët më të para PIE ishte se aty 
gjendet fj ala e gjuhës së lashtë shqipe: AT = Ab -Bab', por çuditërisht nuk përmendet 
fare se cilës gjuhe i janë referuar?
Në tabele do të gjeni edhe disa fj alë të tjera "të pa zot" të cilat i përkasin gjuhës së 
Shqipes-Hyjnore. 

3 .           Në gjuhën shqipe kemi fj alën e lashtë "Bri" briri, e cila tregon m'brehtësi, 
njëkohësisht *B'ri = i/e ndritur ( vend i ngri-tur; lartësi) sigurisht aty do gjeni 
fj alën shqipe "Bri" Brimë; Vrimë- shpoj dhe Vri; vrimë - vras godas me bri -  (Y)
Nga PIE bhrēi-, bhrī�- = të shpojë, prerë, mpri' të mprehtë.
Eshtë folja njërrokshe e gjuhës shqipe "KA" e pa zvendësueshme-hyjnore e cila 
tregon eksiztencë - folje kjo e cila konfi rmon katërcipërisht se fj ala "Bri" i takon gjuhës 
shqipe: CA Bri = CAP-ri -(por edhe CAproll)
Gjithashtu "Berberi" quhet kështu sepse vishet edhe me të bardha: *Barbar-dh
Shih J. Pokorny 'Indogermanisches Etymologisches Ëörterbuch'

4.  Sipas grekeve dhe gjuhës së tyre vetëm në "Att iki" është vendi 
plot me valë, ku valët thyhen, ... - ndaj ky vend u quajt Att iki ???
Att ikí (=chóra gemáti aktés, ópou spázoun tá kýmata).
greq: Ἀττική (=χώρα γεμάτη ἀκτές, ὅπου σπάζουν τά κύματα). 
Ndërsa gjuha e jonë Hyjnore Shqipe thotë: ATTIKI = Vend i Zotit, "At + Tokë" për 
më shumë shihni në gjuhën e lashtë e quajtur "greke" fj alën Tokë, dhe sigurisht aty 
do gjeni "Toka = Tika" pa haruar fj alën shqipe "AntarkTika" që do të thotë vendi ku 
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"harkohet toka" aty fi llon; "ndahet toka" gjeografi kisht.
Fjalën e lashtë shqipe: "Att iki" me fj alën greke ἀκτές = valë, e ndan një det i tëëërrë
Mirë që nuk janë kujtuar grekët me *katharevusën e tyre të largojnë njërën "T" prej 
emërtimit "ATTIKI"

5.Rrënja PIE agh- (*hegh-) 
Në gjuhen shqipe kemi: "Ankth - ndjenjë frike - makth"; ankohem; ankesë, etj,
Alb. (* aghos) ankth "frikë" [e përbashkët Alb. -s> -th mutacion fonetik].
Greek. ἄχος n. "Frikë, dhimbje, hidhërim", ἄχνυμαι, "hidhërim, pikëllim, vajtim
Deutsche Übersetzung: 'seelisch bedrũckt sein, sich fũrchten'
Kuptimi në anglisht: të kesh frikë (ndjenjë frike)
Nga fj alori i gjuhës shqipe kemi: 
MAKTH IV m. folk.
a. Ankth. - Ndjenjë e rëndë ndrydhëse, shtypëse; shqetësim i madh për fatin e 
dikujt ose për fundin e diçkaje. Ankthi i pritjes. Me ankth në zemër. Jam në ankth. 
Pres (shoh, ndjek) me ankth. E zuri një ankth. U çlirua (shpëtoi) nga ankthi.
b. mit., folk. Figurë e përrallave popullore, që përfytyrohet si njeri, i cili gjoja vjen 
natën e të zë frymën, por, po ta kapësh, mund të të japë çdo gjë që i kërkon në atë 
çast; të rëndët e dheut.
Me Florenc Tirenea

6. Mendoj se  etimologjia  e emrit CYPRO dhe SHQIPERI - ka te njejtin kuptim 
Vend i lartë SIPER - Ri Sipër, � ashtu si Shqipja qiellore ndër Ande
Gjashtë milionë vjet më parë, deti Mesdhe ishte pothuajse tërësisht i tharë. Kjo ngjarje 
lejoi elefantët e xhuxhëve (Elephas Cyprus) dhe hippos kalë i vogël për të kaluar nga 
Afrika në ishullin e njohur sot si Qipro. Këto kafshë tërhoqën gjahtarët nga Anatolia 
qendrore (Kömürcü, Kaletepe), që u bë banori i parë njerëzor i ishullit, 11.000 vjet 
më parë. Rreth 6000 BC, njerëz nga toka e njohur si Cilicia (zona e Anatolisë Jugore, 
e mbyllur nga malet Taurus dhe Amanos) mbërrĳ në në ishull. Ky është fi llimi i 
parahistorisë së Qipros, një ishull në buzë të Mesdheut, ku qytetërimi u zhvillua në 
kohë shumë të largëta.
Për fat të keq, historia para-greke e qipriotëve është enigmatike, si në kuptimin e 
ngjarjeve, por edhe në kuptimin e gjuhës dhe përbërjes etnike. Të dhënat arkeologjike 
tregojnë se banorët e rinj po vinin vazhdimisht nga Anatolia (sidomos nga Tarsus 
dhe Mersin) deri në 2300 B.C. Gjërat fi lluan të ndryshojnë në fund të mĳ ëvjeçarit 
të tretë, B.C, kur fi llon një periudhë e kontaktit minoan. Në këtë pikë, ishulli kalon 
nëpër një zhvillim të shpejtë dhe dëshmitë e para në lidhje me të dhe njerëzit e saj 
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shfaqen në dokumente.
7. 785 fj alët njërrokshe të gjuhës së Lashtë Shqipe- vlerë unikale !!!
Sot po ju sjell pikërisht një prej tyre fj alën *Ke - (folja "kam") gjendur 
kjo sërish tek lineari B i shkrimeve mbi 3500 -vjeçare Myceniane
Shihni në tabelë fj alën shqipe; *e ke = Ka.

Fjala shqipe "Eke" - e latinizuar sjellë në gjuhën greke me të njëjtin kuptim "Eqi 
= Ka" [échei]

Të njëjten fj ale e gjejme edhe tek fj alet njërrokshe Qipriote: Eke = Ka {shihni tabelen 
no 2]
Thjesht për info gjuha "greke' ka në fj alorin e saj vetëm 9 fj alë njërrokshe, ndërsa ajo 
latine vetëm 1 të tillë
Ps: Termi "unike' ka për burim fj alën shqipe përemrin vetor: "Un'"
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Mësimdhënie tradicionale apo moderne?

Mirela Skora
Gjimnazi “Anastas Çakalli”, Kuqan

Abstrakt

Ky artikull synon të paraqesë një krahasim midis mësimdhënies tradicionale ku mësuesi është 
në qendër të të gjithë proçesit dhe mësimdhënies me në qendër nxënësin, ku përparësi i jepet 
nxënësit dhe nevojave të tĳ . Ky krahasim përfshin disa aspekte të rëndësishme të proçesit të 
mësimdhënies dhe të mësimnxënies dhe synon që të paraqesë epërsitë e njërës metodë ndaj 
tjetrës. 
Synimi i këtĳ  studimi është që të prezantojë avantazhet e metodës me në qendër nxënësin në 
kontekstin e një krahasimi me metodën me në qendër mësuesin dhe të ofrojë një përgjigje për  
një pyetje të ngritur nga shumë mësimdhënës në ditët e sotme: “Një mësimdhënie tradicionale 
apo një mësimdhënie moderne? Cila është më efektivja?” 
Ky krahasim përfshin aspekte të rëndësishme si për shembull: cila nga metodat nxit një 
performancë më të mirë akademike të nxënësve, cila nga metodat nxit proçeset e larta të 
të menduarit, cila prej tyre i ndihmon nxënësit të përvetësojnë më mirë një informacion 
të caktuar dhe cila nga këto metoda i ndihmon nxënësit të bëhen kërkues të pavarur të 
informacionit? Kjo metodë e cila vendos nxënësin në qendër të proçesit mesimor gjithmonë 
do të hasë kundërshti nga mësues te cilët janë përkrahës te metodave tradicionale.
Në fund të këtĳ  artikulli, lexuesi do të jetë në gjendje të mbajë një qëndrim të caktuar në lidhje 
me këtë pyetje të ngritur që në fi llim si edhe të dalloje qartësisht qëndrimin e autorit i cili është 
plotësisht pro përdorimit të metodave që vënë në qendër nxënësin dhe nevojat e tĳ . 

Fjalë kyçe : mësimdhënie tradicionale, mësimdhënie moderne, performancë akademike, 
mendim kritik.  

Hyrje

Plato, fi lozofi  i njohur grek ka thënë: “Mos e edukoni një fëmĳ ë me forcë ose ashpërsi; 
por drejtojini ata në rrugën e edukimit duke përdorur ato gjëra që argëtojnë mendjet 
e tyre, kështu ju do të jeni në gjendje të kuptoni me saktësi prirjet dhe aft ësitë gjeniale 
të secilit prej tyre.” (Education Quotes) Kjo thënie më bëri të mendoj seriozisht nëse 
ne kemi gabuar tërë këto dekada me mënyrën sesi kemi edukuar breza të tërë. A ka 
qenë ajo forma më e mirë që një fëmĳ ë të nxejë? A kanë qenë ashpërsia e tepruar, 
madje edhe toleranca ndaj dhunës, mjetet e nevojshme për t’i edukuar si duhet 
fëmĳ ët? Po metodat e vlerësimit dhe ankthi që krĳ ohej tek ato individë të rinj të 
shoqërisë kur pyeteshin në mësim, a ishin efi kase? Ndoshta përdorimi i metodave 
të tilla ka ardhur si pasojë e rolit të mësuesit dhe fuqisë që ai zotëronte si burimi i 
vetëm i informacionit. Të gjitha këto, janë pyetje të cilat janë ngritur ndër vite dhe 
dyshimet e shumta në lidhje me efi kasitetin e sistemit arsimor të atëhershëm ka bërë 
që të ndërmerren edhe masat e nevojshme për ndryshime thelbësore në arsim. Sot, 
me zhvillimin e teknologjisë dhe me disponueshmërinë e një sasie të palimituar të 
informacionit, këto metoda sigurisht që nuk gjejnë më vend. Në ditët e sotme sistemi 
i arsimit ka nevojë për implementimin e metodave moderne dhe bashkëkohore me 
në qendër nxënësin, ku mësuesi të luaje rolin e një udhëheqësi ose orientuesi të 



40 

mendimeve dhe veprimtarive të nxënësve. Ky ndryshim në sistemin tonë arsimor ka 
sjellë edhe pasoja të shumta, tepër pozitive, në edukimin dhe arsimimin e individëve 
të rinj. Vetëm tani mund të fl asim për nxënës që arsimohen dhe marrin me të vërtetë 
dĳ e në institucionet tona, që mësojnë sesi të krĳ ojnë dhe aplikojnë njohuritë e marra 
në situata të ndryshme në jetën e përditshme. Për ta kuptuar më mirë këtë gjë, është 
e nevojshme të diferencohen epërsitë e metodës me në qendër nxënësin ndaj asaj me 
në qendër mësuesin. Kështu ne mund të kuptojmë edhe më mirë se ku kanë qëndruar 
mangësitë në sistemin tonë arsimor dhe hapat e mëtejshëm që duhet të ndërmarrim 
në përmirësimin e mëtejshëm të tĳ . Njëkohësisht, në fund të kёtĳ  krahasimi midis 
këtyre dy metodave të aplikuara në arsim, do të jemi në gjendje të kuptojmë jo vetëm 
epërsitë e njërës ndaj tjetrës por edhe të gjitha benefi tet pozitive që ne kemi humbur 
dhe nuk kemi marrë gjatë gjithë këtyre dekadave vetëm për shkak të aplikimit të 
metodave jo të duhura dhe të papërshtatshme në arsim. Metodat moderne duhet 
të implementohen në sistemin arsimor dhe të përdoren nga çdo mësues sepse ato 
sigurojnë një performancë akademike të nxënësve shumë herë më të mirë duke qenë 
se bazohen në të mësuarit afatgjatë, rrisin motivimin dhe përqëndrimin e nxënësve 
në orët mësimore dhe i ndihmojnë ata të zhvillojnë aft ësi të të menduarit të nivelit 
të lartë.
Së pari metoda bashkëkohore me në qendër nxënësin ofron një rritje të nivelit të 
performancës akademike të nxënësve dhe kjo rritje i dedikohet teknikave që ka në 
thelb kjo metodë. Për të kuptuar rëndësine e këtyre teknikave duhet të përmendim 
më parë disa karakteristika të metodës tradicionale. Në metodën me në qendër 
mësuesin, nxënësit thjesht marrin informacionin nga mësuesit pa u angazhuar në 
temën që po shpjegohet. Kjo metodë është më shumë teorike dhe memorizuese, 
nuk ka si qëllim të zhvillojë aktivitete për të inkurajuar nxënësit të aplikojnë 
informacionin e marrë në situata reale dhe si rrjedhojë nxënësit humbasin interesin. 
(Ganyaupfu, 2013) Shpeshherë nxënësit nuk arrĳ në të kuptojnë se çfarë po mësojnë 
dhe përse i shërben ajo. Ndonëse kjo metodë ka si parim që nxënësit të mësojnë dhe 
të riprodhojnë informacionin e marrë, ajo nuk është efektive sepse një informacion i 
mësuar mund të harrohet lehtë nëse të mësuarit e tĳ  mbetet thjesht tek memorizimi 
dhe riprodhimi. Nga ana tjetër, metoda me në qendër nxënësin "tejkalon të nxënit 
riprodhues dhe krĳ on kushte për të nxënit aktiv dhe zhvillimin e të menduarit. Pra 
kemi të bëjmë me një mësimdhënie cilësore. Kjo  do të  thotë  se  nxënësi duhet të 
jetë në gjendje të bëjë rindërtimin e ideve, koncepteve, mendimeve përmes proçesit 
të njohjes, veprimit dhe ndërveprimit duke përdorur të menduarit dhe funksionet e 
tĳ  si: analizën, sintezën, përfundimin, gjykimin, krahasimin, vlerësimin etj.” (Babaj, 
2016) Mund të themi se nxënësit, të cilët jo vetëm e memorizojnë një informacion të 
caktuar por arrĳ në ta anlizojnë atë, të bëjnë gjykime përkatëse dhe madje të bëjnë 
vlerësimin e këtĳ  informacioni të marrë, arrĳ në një shkallë të lartë të zhvillimit 
intelektual dhe jo vetëm. Ato do të jenë në gjendje të aplikojnë këto njohuri në situata 
të reja në jetën e përditshme dhe njëkohësisht do të fi tojnë kompetencë në analizimin, 
krahasimin apo gjykimin e çdo informacioni që u prezantohet atyre.  
Studime të bëra nga “Center for Teaching Excellence” në Texas në Universitetin 
A & M konfi rmojnë infl uencën pozitive të metodës me në qendër nxënësin në 
performancën akademike të nxënwsve. Pra studimet kanë provuar se nxënësit që 
janë edukuar me metodën bashkëkohore kanë rezultate më të mira dhe janë shumë 
herë më të përgatituar nga ana akademike sesa nxënësit që janë edukuar me metodën 
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me në qendër mësuesin. (European Student’s Union, 2010) Për ta mbështetur akoma 
më shumë këtë pretendim, një revistë “Living Democracy” e cila i vjen në ndihmë 
mësuesve që aktualisht e praktikojnë këtë profesion dhe studentëve të cilët do të 
bëhen mësues në të ardhmen, shkruan se “nxënësit mësojnë si papagallë” dhe kur 
atyre u bëhet një pyetje, ato i përgjigjen nëse e kanë mësuar së fundmi atë informacion. 
(Living Democracy)  Nxënësit shumicën e rasteve e kanë të pamundur të bejnë 
lidhjen se diçka që e kanë mësuar në atë vit shkollor është e lidhur ngushtësisht me 
njohuritë që kanë marrë vitet paraardhëse dhe për më tepër, që ky informacion është 
thjesht një zgjerim i tyre. Ato nuk janë të aft ë ta bejnë ketë lidhje dhe të rikujtojnë 
ato gjëra që kanë mësuar sepse mësojnë çdo gjë përmendësh. Qëllimi i tyre është t’i 
përdorin këto njohuri vetëm për të kaluar testet. Një studim tjetër i bërë nga Elvis 
Munyaradzi Ganyaupfu, një studiues i progresit të sistemit arsimor, ka rezultuar se 
nxënësit që janë arsimuar me metodën bashkëkohore me në qendër nxënësin kanë 
arritje më të larta akademike, gjë e cila i atribuohet faktit se njohuritë e marra me këtë 
metodë janë më efi kase dhe afatgjata. (Ganyaupfu,2016)
Një studim tjetër në lidhje me këtë cështje është kryer nga Student-Centered Learning 
(SCL) dhe rezultatet e tĳ  mbështesin plotësisht arritjet akademike të nxënësve të 
cilët mësonin me metodën bashkëkohore. Në këtë studim është shpjeguar shumë 
qartësisht lidhja e teorisë “Zelli për punë kundrejt Inferioritetit” të Eriksonit që thotë 
se fëmĳ ët e moshës 10 vjec janë të gatshëm të zhvillojnë aft ësi të të menduarit të nivelit 
të lartë me metodat e përdorura në klasë. (Zarepour, 2012) Nëse metodat e aplikuara 
nuk arrĳ në të nxisin nxënësit drejt këtyre proçeseve dhe zhvillimit të aft ësive të 
të menduarit, atëherë këto individë do të zhvillojnë ndjenjën e inferioritetit. Në të 
kundërt, nëse nxënësit stimulohen të zhvillojnë të menduarit kritik, të analizojnë 
informacionet që marrin dhe t’i zbatojnë ato në situata të ndryshme, ato zhvillojnë 
një ndjenjë positive për punë.  Pra siç mund ta shohim nga këto argumente të bazuara 
në studime, metoda tradicionale nuk është efi kase në krĳ imin e studentëve me 
përgatitje të mirë akademike për vetë faktin se ajo bazohet thjesht në memorizimin 
afatshkurtër dhe riprodhimin e informacionit, ndërsa nga ana tjetër këto studime 
mbështesin implementimin e metodës me në qendër nxënësin si e duhura dhe më  
efektivja për performancë sa më të mirë akademike.
Së dyti, metoda bashkëkohore ndikon pozitivisht në motivimin e nxënësve dhe në 
përqëndrimin e tyre në klasë. Është menduar se metoda tradicionale është e vetmja 
metodë me anë të së cilës nxënësit ishin të përqëndruar në klasë por këto supozime 
kanë qenë totalisht të gabuara bazuar edhe në atë çfarë tregojnë studime të shumta mbi 
këtë temë. Metoda tradicionale ka dështuar në nxitjen e përqëndrimit dhe motivimit 
të nxënësit sepse ajo ka për qëllim pjesëmarrjen pasive të nxënësit gjatë shpjegimit të 
një mësimi dhe si e tillë, kthehet në një metodë të mërzitshme dhe tepër monotone. 
Nuk ka nevojë për studime të shumta për të treguar se nxënësit kanë nevojë për 
pjesëmarrje aktive, për aktivitete të ndryshme, për çështje që tërheqin vëmendjen e 
tyre dhe përputhen me interesat e tyre që të motivohen dhe të përqëndrohen në mësim. 
Është tepër e lehte të sjellësh me dhjetra studime që e mbrojnë këtë tezë. Një prej tyre 
është bërë nga Maryam Zarepour dhe rezultatet e këtĳ  studimi pohonin se metoda e 
mësimdhënies me në qendër nxënësin nxiste motivimin dhe përqëndrimin e tyre në 
klasë sepse ajo bazohej përveç të tjerash, edhe në punë në grup. (Zarepour, 2012)  Pra 
nxënësve u kërkohej që të bashkëpunonin me shokët e klasës mbi tema të caktuara 
të cilat nxisnin: ndërvarësi pozitive, përgjegjësi individuale, ndërveprim ballë për 
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ballë, përdorim të duhur të aft ësive bashkëpunuese dhe vlerësim të vazhdueshëm 
për funksionimin e skuadrës. Për më tepër, ky studim provon se puna në grupe dhe 
teknikat e tjera të përdorura nuk lejojnë që ora e mësimit të bëhet e mërzitshme dhe 
rrit pjesëmarrjen aktive të nxënësve për shkak se ato nuk gjenden nën presionin e 
pyetjeve të rrepta vlerësuese të mësuesve. Një tjetër argument na ofrohet nga Mary 
Bart e cila shkruan në Faculty Focus për eksperiencën e një mësuesi i cili ndryshoi 
metodën e mësimdhënies, nga ajo tradicionalja tek metoda me në qendër nxënësin. 
Pak kohë pasi ai ndryshoi taktikat që përdorte në klasë, vuri re se nxënësit po fi llonin 
të aktivizoheshin shumë më tepër. Një metodë shumë e pëlqyer për nxënësit ishte 
edhe ndarja në grupe për shkak se ato shkëmbenin ide dhe njohuri me njëri-tjetrin 
dhe përvetësonin më mirë informacionin e marrë. Gjithashtu ky mësues vuri re jo 
vetëm një motivim më të madh të nxënësve por edhe një saktësi më të madhe në 
përgjigjet e tyre. (Bart, 2010) 

Së treti, është e rëndësishme të përmend faktin që brezat e rinj po rriten në epokën 
e teknologjisë e cila po zë një vend shumë të rëndësishëm në çdo sferë të jetës tonë. 
Arsimi nuk mund të qëndronte i paprekur nga ky ndikim gjithëpërfshirës. Dekada 
më parë, kur vazhdonte aplikimi i metodës tradicionale, mësuesi ishte i vetmi burim 
informacioni për nxënësin. Çdo gjë që nxënësit mësonin, u diktohej nga një fi gurë 
qendrore e cila shihej dhe konsiderohej si e “gjithë-ditur”. Nxënësit nuk kishin lirinë 
të kundërshtonin informacionin e prezantuar, jo vetëm për faktin që mësuesi ishte 
autoriteti qendror, por edhe për faktin se mungonin dukshëm burimet e informacionit. 
Sot, në një epokë tjetër, nxënësi ka mundesi të pafundme për të marrë informacione 
në lidhje me çdo gjë dhe në çdo fushë. Për këtë arsye, është e paperceptueshme që 
mësuesi të vazhdojë akoma në rolin e tĳ  të informatorit. Nxënësit tashmë nuk kanë 
nevojë të informohen por ata kanë nevojë të mësohen si të përzgjedhin informacionin, 
si ta përpunojnë atë dhe më pas si ta aplikojnë në situata të ndryshme apo ta përdorin 
atë për të krĳ uar projektet e tyre që u kërkohen nga lëndë specifi ke. Nga përvoja 
ime personale, përfshirjen e teknologjisë në mësimdhënie dhe në mësimnxënie, 
e konsideroj një ndihmë dhe një avantazh shumë të madh. Nxënësit e mi tashmë 
kanë mësuar të kërkojnë informacion për një temë të caktuar, dinë të përzgjedhin 
informacionin që u nevojitet në mes të një game shumë të gjerë që u ofrohet në site 
të ndyshme dhe më pas ta përdorin atë për të bërë projektet e ndryshme që unë 
u caktoj. Përfshirja e teknologjisë në arsim ka sjellë edhe benefi te të tjera përveç 
lehtësimit të gjetjes së informacionit. Kjo gjë i mban nxënësit më të angazhuar në 
mësim dhe u rrit interesin duke qenë se përdorimi i teknologjisë është i preferuar 
veçanërisht nga moshat e reja. Pra, mund të themi se tashmë kemi gjetur edhe një 
mënyrë tepër efi kase për të angazhuar nxënësit e cila është shumë larg mënyrave 
që aplikoheshin në metodën tradicionale. Në një kohë kur mësuesi ishte në qendër 
të proçesit të mësimdhënies, nxënësit angazhoheshin në mësim sepse ishte dicka që 
u imponohej nga autoriteti qëndror: mësuesi. Në rast të mos-zbatimit të kërkesave, 
nxënësi do të duhej të vuante edhe pasoja. Për më tepër, përdorimi i teknologjisë, 
më ka ndihmuar edhe mua si mësuese në shpjegimin e një mësimi të ri dhe më ka 
lehtësuar shumë punën. Si përfundim, mund të themi se integrimi i teknologjisë në 
arsim është një nga avantazhet më të mëdha që kjo metodë me në qendër nxënësin 
ka kundrejt asaj me në qendër mësuesin. 
Megjithatë sot vazhdojnë të ekzistojnë akoma shumë pikëpamje të kundërta lidhur 
me këtë çështje. Mësuesit e vjetër vazhdojnë të mbrojnë mendimin se metoda 
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tradicionale është metoda më e efektshme për vetë faktin se ajo u ofron nxënësve 
njohuri të qëndrueshme dhe disiplinë në të mësuar. Michael Gove, një anëtar i 
partisë Konservatore në Britani, thotë se shkollat nuk duhet të përdorin lojëra të 
parëndësishme në klasë por duhet t’i kthehen mësimdhënies tradicionale sepse 
kështu ata do të jenë të aft ë t’i japin njohuri dhe informacion nxënësve, jo thjesht 
aktivitete argëtuese. Nëpërmjet metodës me në qendër nxënësin, individët e shohin 
shkollën si një institucion argëtimi ku ato zgjedhin vetë atë çfarë duan të mësojnë 
dhe jo çfarë duhet të mësojnë. Për më tepër nxënësit i shohin mësuesit e tyre si shokë 
loje.( Hope, 2013) Perveç Gove, ka edhe shumë mësues të tjerë, kryesisht mosha të 
vjetra, të cilët ndajnë të njëjtin mendim në idhje me metodën me në qendër nxënësin 
dhe risitë që ajo ka sjellë. Ata vetë janë rritur dhe edukuar në një sistem arsimor ku 
mësuesi ka qenë një fi gurë autoritare dhe e pakundërshtueshme. Ata janë edukuar në 
një sistem ku i gjithë infomacioni u prezantohej nga mësuesi dhe ata vetë, si nxënës, e 
kanë patur të pamundur të vinin në dyshim këtë informacion apo ta kundërshtonin 
atë. Vetë këta mësues të vjetër, janë edukuar me ndjenjën e disiplinës në klasë, me 
ushtrimin e dhunës nga ana e mësuesit për të vendosur qetësi, rregull dhe autoritet 
dhe kështu ata e kanë të pamundur të konceptojnë një klasë e cila gumëzhin nga 
zërat e nxënësve që po punojnë në grupe dhe po kryejnë një detyre apo projekt te 
caktuar. Për më tepër, mësues të tillë, e ndjejnë veten të kërcënuar nga zhvillimet e 
fundit të teknologjisë sepse e kanë të pamundur të përshtaten dhe ta përdorin atë 
për qëllime të mësimdhënies. Si rrjedhojë ato vazhdojnë të mbrojnë idenë se metoda 
tradicionale me në qendër mësuesin, ka qenë dhe do vazhdojë të mbetet metoda 
më efektive në arsimimin e brezave të rinj. Idetë novatore gjithmonë do të hasin 
kundërshti nga idetë konservatore përsa i përket këtĳ  aspekti.
Si përfundim, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të pikëpamjeve pro dhe kundër metodës 
bashkëkohore me në qendër nxënësin, unë mendoj se kjo metodë është më efi kasja 
nëse në shkolla duam të kemi nxënës me performanca të mira akademike, njohuri të 
qëndrueshme dhe mbi të gjitha të motivuar në klasë dhe me deshirë për të shkuar 
në shkollë. Edhe pse shumë arsimtarë, kryesisht të vjetër janë kundër kësaj metode, 
është e papranueshme që ne të vazhdojmë të përdorim metodën tradicionale me në 
qendër mësuesin kur shoqëria dhe teknologjia kanë përparuar kaq shumë. Përvec 
kësaj, kjo metodë i ka dhënë provat se sa efi kase është dhe cilësitë pozitive që zhvillon 
tek nxënësit, si: ndërvarësi pozitive, përgjegjësi individuale, ndërveprim ballë për 
ballë, përdorim të duhur të aft ësive bashkëpunuese dhe vlerësim të vazhdueshëm 
për funksionimin e skuadrës. Ato nuk kanë thjesht rolin e marrësit pasiv të 
informacionit dhe të riprodhuesit të informacionit në mënyrë mekanike, por bëhen 
të aft ë të rindërtojnë ide, koncepte, mendime përmes procesit të njohjes, veprimit dhe 
ndërveprimit duke përdorur të menduarit dhe funksionet e tĳ  si: analizën, sintezën, 
përfundimin, gjykimin, krahasimin dhe vlerësimin. Galileo Galilei ka thënë: “Ti nuk 
mund t’i mësosh gjiithcka dikujt, por e vetmja gjë që mund të bësh është ta ndihmosh 
atë ta kërkojë vetë përgjigjen”. (Brainy Quote)
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Huazimet në gjuhën shqipe

Pranvera Biti
Mësuese gjuhë letërsie, Shkolla 9 – vjeçare “Koli Sako” Divjakë

Abstrakt

Integrimi shoqërisë shqiptare ne botën globale ka sjellë një larmi marrëdhëniesh komunikimi 
shumëpalëshe, në të cilat si rrjedhojë e kësaj hapjeje , ato gjuhësore  zënë  një vend të posaçëm.
Procesi i huazimit të fj alëve është i natyrshëm, por në të shumtën e rasteve, në shqip ato 
marrin një ngjyresë tjetër kuptimore, shpesh të gabuar.
Po të ndjekim me kujdes edicionet e lajmeve mund të vihet re se një në shtatë fj alë është 
padyshim një fj alë e huaj dhe shumëkush çakordohet në kuptimin e plotë të fj alës . Jo vetëm 
edicionet e lajmeve por dhe programet e ndryshme të të gjitha moshave  përdorin një mori 
fj alësh  të huaja  përkatësisht të marra nga gjuhët  angleze dhe italiane .Kjo dukuri ka hyrë  në 
‘’modë’’ në leksikun tonë  por  pa u konsultuar me fj alorin dhe me specialist të gjuhës.Edhe 
vende të tjera evropiane  huazojnë nga vende  të ndryshme por i lënë detyrë gjuhëtarëve  
që  fj alën e huazuar përkatëse  me kalimin e kohës  t’i gjendet gjegjësja në gjuhën përkatëse.
Shembull për gjuhësinë tonë kanë qënë pararendësit  e gjuhës :Kostandin  Kristoforidhi dhe 
Aleksandër  Xhuvani.
Për gjuhën shqipe ngjarjet e viteve’90 sollën një lumë fj alësh nga gjuhë të ndryshme.Këto fj alë 
janë të sferave të ndryshme shoqërore dhe shkencore- teknologjike.
Gjithashtu fj alë nga gjuhë të tjera u futën në leksikun e përditshëm edhe nga emigrantët, të cilët 
nuk punojnë siç duhet me fëmĳ ët e tyre për gjuhën amtare. Dihet që gjuha shqipe do të huazjë 
nga gjuhët fqinje sepse këto janë rregulla të gjuhësisë së përgjithshme  por duhet  të  kërkojmë  
a ka gjegjëse  kjo fj alë në leksikun shqip .Detyrë kryesore për ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës 
shqipe i del gjuhëtarëve ,mësuesve të gjuhës  dhe redaktorëve  që të mos bëjnë eksperiment 
me gjuhën amtare e cila është identiteti  kombëtar.(Eqrem Çabej)
Që të mbrojmë e të trashëgojmë gjuhën tonë duhet të punojmë sa më shumë me fj alorin e 
gjuhës shqipe.

Fjalët kyçe: huazim, fj alor, gjuhë shqipe, leksik, gjuhëtarë.

Hyrje

Po të ndjekim me kujdes edicionet e lajmeve ,emisionet  e ndryshme dhe bisedimt 
në rrjete shoqërore vihet re një përdorim i pazakntë i fj alëve të huaja .Po të shkojmë 
më tej që është dhe  më e keqja ato nuk shqiptohen siç duhet por si t’i vĳ ë për mbarë 
ligjëruesit .Po të shikojmë edhe komunikimin elekronik vihen re shtrembërime  të 
qindrave fj alëve shqipe dhe të huazuara .Në titrat e shkruara në ekran hasen gabime 
të gjitha llojeve :mungesa e ç-së, ë-së.Problemi në të vërtetë është më i thellë sesa një 
lajthitje tipografi ke.Gazetarët duhet të mësojnë t’i vënë pikat mbi ‘’i’’ se nuk janë për  
sy e faqe por kanë vlerë tingull dalluese  krahasuar me tingull të tjerë të gjuhës sonë .
Shembuj të tillë që i shohim dita-ditës,duhet të na venë të gjithëve përpara 
përgjithësisë për të qënë të vëmendshëm në përdorimin e drejtë të standardit.
Përballja midis gjuhës shqipe me gjuhën e huaj hyri në lojë si niveli i vetëdĳ ës për 
gjuhën amtare dhe gjuhën e huaj.Për gjuhën shqipe ngjarjet  pas viteve ’90 shënuan 
një lëvizje demografi ke e cila pati pasojat e veta .Lëvizja e brendshme gjuhësore nuk 
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sjell rrezik ,por lëvizja me faktorët e jashtëm i sjell një trysni gjuhës sonë .
Gjuha shqipe ka marrë nga anglishtja paksa dhe italishtja dhe asnjë person nuk është 
përpjekur ta kërkojë fj alën diku në dialekt a fj alor.
Me të drejtë shqetësohemi kur veshët na dëgjojnë dhe sytë na shohin për çudnime 
të tilla të fj alëve :konvertoj,kredibilitet,axhendë,handikap etj.Fjalët e mësipërme janë 
të vështira për t’u kuptuar, por mbi të gjitha duhet të dimë se ato e kanë gjegjësen 
në gjuhën shqipe.Në këtë fazë folësit e gjuhës të përballur me realitete të papritura 
,që veprojnë me frekuencë të lartë nuk mund të kenë vetëdĳ e të qetë gjuhësore 
në mbrojtje të gjuhës amtare.Në kushtet e sotme të shoqërisë shqiptare trysnia e 
gjuhëve të vendeve të fuqishme politikisht dhe ekonomikisht me të cilat jemi në 
formësim është e madhe .Vetë shoqëria duhet të nxitë vetëdĳ en gjuhësore shqipfolëse 
nëpërmjet kulturimit të përhershëm në gjuhën amtare.Vlen të përmendet fakti që 
huazimet janë edhe rrugë pasurimi për gjuhët a struktura fj alëformuese për të cilat 
ka nevojë shoqeria dhe i përshtaten sistemit të gjuhës amtare .Gjuha shqipe u ka bërë 
ballë huazimeve por në ditët e sotme has vështirësi.Duhet që hap pas hapi folësit të 
fi llojnë të reagojnë me vetëdĳ en e vetëmbrojtjes për të kërkuar brenda gjuhës fj alën 
e duhur,vetëm kur bëhet i pamundur zëvendësimi ta pranojmë atë fj alë duke ia 
nënshtruar sistemit të gjuhës sonë.Mirëpo dhe teoritë dhe qëndrimet e ndryshme 
gjuhësore janë ideale dhe teorike ,sepse gjuha refl ekton lëvizje shoqërore e cila 
kushtëzon marrëdhënie shoqërore.

Zhvillimi
Tipet e huazimeve 
Lëvrues dhe studiues të gjuhësisë shqiptare bëjnë klasifi kime të ndryshme rreth 
huazimeve,sipas këtyre fushave:leksikore,fonetike,morfologjike dhe sintaksore.
Huazimet i kemi të drejtpërdrejta dhe të tërthorta.(  Memushaj ,Rahmi ‘’Hyrje në 
gjuhësi’’Tiranë 2002 fq.99)
Sipas ligjërimeve huazimet janë gojore dhe shkrimore ,të rrënjosura dhe të 
parrënjosura;sipas përmbajtjes ato ndahen në të plota e strukturore.Në këtë kumtesë 
do të ndalem  përmbledhtazi në disa zhvillime për përdorimin e huazimeve pas 
viteve ’90.Huazimet i grupojmë në subjektive dhe  objektive.
Objektivet janë huazime dobiprurëse .Mund të përmendim këtu një sërë huazimesh 
që depërtojnë në shqipen e sotme si pasojë e zbrazëtive të saj për të emërtuar ato 
dukuri,koncepte,organizma e objekte që u përgjigjen nevojave të reja të ndërrimit 
të sistemeve.Janë dhe një sërë ndërkomtarizmash të cilat po ndikojnë në leksikun e 
shqipes si shenjë ‘’ moderne’’.Fjalët me shtirje ndërkombëtare që po zënë vend në 
shqipen e sotme janë të ndikimit:ekonomik, politik,shkencor,kulturor,etj.
Si huazime objektive mund të përmenden:globalizëm,marketing,tender,internet,cel
ular të cilat hasen edhe në fj alorët e sotëm .
Huazime të shumta përdoren edhe nga Radio-televizionet p.sh:eskalim i situatës 
në vend që të përdoret fj ala shqipe për shkallëzim i situatës,demilitarizim i zonës 
në vend që të përdoret çmilitiarizim i zonës;përbën një handikap në vend të fj alës 
shqipe pengesë;konfrontim në vend të ballafaqimit etj. 
Modizmat ,të cilat janë risi ose më shpesh risi huazimesh ,kanë tipar dallues 
përkohshmërinë. Përhapja e tyre është njëlloj si moda në një kohë të caktuar.Përpos 
kësaj duhet të theksojmë se shumica e politikanëve cilësohen nga kundërshtarët e 
tyre politik me termat: katarsis,kriptokomunist,të cilat herë dalin nga leksiku herë 
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hyjnë në leksik.Dy fj alë moderniste të cilat nuk kanë dalë nga shtrati i leksikut janë 
fj alët :kleptokrat dhe kleptokraci,të cilat përdoren gjerësisht.Theksojmë faktin se 
suksesi i përdorimit të fj alëve me kuptim të huaj varet nga përdoruesit e tyre.Në 
rastin e mësipërm janë politikanët ata që i përdorin dhe i zhdukin këto fj alë. Huazimet 
aluzive janë fj alë ose shprehje që tërthorazi  e shpesh në mënyrë metaforike lënë të 
nënkuptosh diçka a dikë.Në kësisoj rastesh fj ala dhe shprehja përmban një element 
të njohur paraprakisht.Aluzionet kanë lidhje me tituj e slogane të njohura ose me 
ngjarje të bujshme p.sh:(’’Babaramogate në sfondin shqiptar’’ Ballkan  1 shkurt 2014 
fq.29,celularomania “Shekulli” 23.04.2014 fq.1,situate postzgjedhore  ‘’Koha jonë 
‘’5.02.2014).
Është tepër domethënës fakti se shumë analistë ,opinionistë ,gazetar shkruajnë në 
organet e shtypit fj ali të tejmbushura me fj alë të huaja .Janë po këta që japin një 
shembull të keq duke përdorur me shumicë dhe vend e pa vend fj alë të huaja të 
panevojshme .Kushtet e mësipërme tregojnë  tepri të përdorimit dhe shtimit në 
mënyrë artifi ciale të fj alëve të huaja kur para viteve ’90 rubrika e revistës ‘’Gjuha 
jonë’’i bënte të ditur gjegjësen në shqip p.sh:
ambient-mjedis
eksperiencë-përvojë 
ekspresivë –shprehës
eveniment-ngjarje
risk –rrezik
koncentrim –përqendrim etj.
Huazimet arrĳ në kulmin në rastet e përdorimit të trisorëve .P.sh:për një artikull një 
gazetar përdor në titull:pasojë ,në hyrje reperkusion dhe në vĳ im të artikullit impakt.
Duket qysh në fi llim se kuptimi i fj alës vendase është më i qartë ,me shtrirje dhe 
njohje më të madhe por dhe sinonim i plotë në të shumtën e rasteve me fj alën e huaj.
Në periudhën e sotme të zhvillimit të shqipes,pasurimi i leksikut nëpërmjet 
zëvendësimit  të shumë fj alëve të huaja të panevojshme me risi nga burimi i 
shqipes,është shprehje e zhvillimit drejt përsosjes së mëtejshme të normës leksikore 
në veçanti.Duhen dalluar termat me shtrirje ndërkombëtare,pasi një pjesë e mirë e 
tyre janë përvetësuar ,duke iu përshtatur  natyrës gramatikore të shqipes.
Vërshimi pa kufi  i shumë fj alëve të huaja ,sidomos në gjuhën e shtypit si:
monitorim –vëzhgim 
kredibilitet –besueshmëri
bipartizan -dypalësh etj.
Edhe profesor Çabej në shënimet e tĳ  ka shkruar ‘’Janë të gjitha mundësitë për 
një zëvendësim të fj alëve të huaja me fj alë vendi dhe kjo pabjerrje aspak të vlerës 
kuptimore’’ (Kongresi i Drejtshkrimit  të Gjuhës Shqipe i 1972 fq.77).
Në këtë drejtim ngritja e nënkomisioneve  të terminologjisë pranë administratës 
qëndrore  do t’i jepte një ndihmesë të çmuar zëvendësimit të huazimeve të 
panevojshme .Këto nënkomisione  do të luanin një rol të rëndësishëm jo vetëm për 
ruajtjen e normave gjuhësore ,por edhe për të orientuar shqipen bashkëkohore.
Në Francë p.sh:qysh prej vitit 1972,kryeministri i vendit pasi u konsultua me 
akademinë franceze dhe komitetin e lartë të gjuhës frënge dekretoi krĳ imin 
e komisioneve të terminologjisë  pranë administratës qëndrore.Ato duhet të 
përcaktonin mangësitë që viheshin re në leksikun e gjuhës frënge dhe njëherazi të 
propozonin fj alët e nevojshme për emërtimin e koncepteve ,objekteve dhe dukurive 
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të reja.Këto komisione përbëheshin nga specialist më me përvojë të gjuhës frënge .
Çdo shtet i përparuar përcakton një politikë gjuhësore të veten dhe ngre institucione 
që e zbatojnë këtë politikë.Duhet të jetë një legjislacion që të parashikojnë sanksione 
për normëshkelësit e gjuhës e të mbrojë shqipen nga ndikimet abuzive dhe gjuhëve 
të huaja .Siç e thekson dhe profesor Xhevat Lloshi’’ Gjuhëtarët të shndërrohen  në 
veprimtar për një kulturë  shqiptare  gjithnjë e në ngritje’’. (Intervista Lloshi Xhevat 
fq.221)
Në organet e shtypit veçanërisht në ato shkencore të botohen lista për zëvendësimin 
e huazimeve të panevojshme  me fj alë vendase .Në këtë veprimtari duhet të 
mbështetemi gjerësisht së pari me thesarin e fj alorit të shqipes ,në rregullat e 
fj alëformimit të saj por edhe në shqipërimin e fj alëve të huaja .Këto shqipërime duhet 
të jenë sa më të pranueshme nga folësit ,duke synuar që kuptimi i tyre të përkojë me 
atë të fj alës së huaj dhe mundësisht të jetë i motivueshëm .
Gjuha nuk është kurrë e përkryer ,ajo është dinamike dhe gjithmonë në proces 
zhvillimi.Ndaj nuk duhet lejuar rënia e kujdesit për gjuhën shqipe dhe cënimi  i 
prestigjit të saj në të shkruar e në të folur.Shqipja po hapet ndaj ndërhyrjeve të huaja 
,gjuhët dhe kulturat huazojnë por kjo nuk duhet kuptuar sikur gjithçka që hyn duhet 
të pranohet dhe të kthehet në normë .
Duke jetuar në vendin tonë ne mësojmë disa gjuhë të huaja për të arritur një 
komunikim të saktë në mjedise të ndryshme shoqërore.Po pse lëmë pas dore gjuhën 
amtare,e cila është një çelës i gjuhëve të tjera?!
Gjuhëtarët tanë kanë dhënë alarmin për gjendjen në të cilën ndodhet gjuha jonë 
.Një shumësi fj alësh të huaja kanë hyrë pa kriter në njerëz të mediave ,poletikanë 
,përkthyes etj.Nga ana tjetër mund të thuhet se shumë njerëz janë familjarizuar me 
këto fj alë ,sa nuk arrĳ në të kuptojnë se cila është fj ala e huaj dhe cila shqipe.Duke 
menduar se si mund të jetë gjuha jonë në të ardhmen ,nëse futja e fj alëve të huaja të 
panevojshme do vazhdojë me këtë ritëm dhe nuk do të punohet fort për ta mbrojtur 
atë mund të presim më të keqen e mundur,humbjen e saj.
Duhet të pranojmë se gjuha shqipe ka nevojë të përdorë çdo ditë e më shumë 
fj alë të reja por kto fj alë  nuk duhen të përdoren vend e pa vend si të na pëlqejë.
Hyrja në gjuhën shqipe e fj alëve të huaja të panevojshme tashmë është një fakt i 
pakundërshtueshëm, por duhen marrë gjithmonë ato fj alë që nuk kanë një gjegjëse 
në shqip.
Siç e kam përmendur edhe më lart media  është pushtetplotë mbi pastrimin e fj alëve 
të huaja nga leksiku i përditshëm .Në vendin tonë edhe para demokracisë por edhe 
tani shkruhen artikuj për huazimet në gjuhën shqipe.Jam  e  mendimit  se çdo gazetë 
dhe televizion duhet të kenë rubrika për zëvendësimin e fj alës së huaj me atë shqipe.
Mund të bëhen trajnime të mësuesve të gjuhës amtare për njohjet me fj alët  e huaja 
që kanë hyrë këto kohët e fundit dhe janë zëvendësuar me fj alë shqipe.
Një detyrë e rëndësishme u del përkthyesve të cilët duhet të dinë më së miri gjuhën 
amtare dhe të kenë njohuri mbi leksikun ,të shmangin huazimet e panevojshme e jo 
t’i përdorin si t’ju vĳ ë për mbarë.
Subjekte të ndryshme private keto 27 vitet e demokracisë emërtimet e tyre i kanë të 
shkruara në gjuhë të huaja .Përdoren termat si:supermarket,minimarket,fastfud etj.
Askush nuk ka ngritë zërin e t’u kërkojë t’i shqipërojnë.Vlen të përmendet fakti që në 
Kosovë vetëm për termin supermarket përdoret fj ala gjegjëse në shqip vetshërbim .
Secilit nga ne i del për detyrë të përdorë drejt e saktë gjuhën amtare si dhe të japin  
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kontribut për mbrojtjen e saj. Një person mund të quhet intelektual atëherë kur 
ai përdor drejt gjuhën e tĳ .Gjithashtu secili nga ne duhet të shfrytëzojë burimet e 
pashtershme të fj alëve popullore ,duke e pasuruar dhe pastruar gjuhën tonë .
Këto vitet e fundit është vënë re një gjymëtim i gjuhës sonë nga fj alët e huaja si 
në rrafshin morfologjik dhe në atë sintaksor të cilat nuk i shkojnë për shtat gjuhës 
shqipe.Gjendja e gjuhës shqipe është tepër shqetësuese e me të drejtë duhet ndalur 
në këtë pikë ,profesor Gjovalin Shkurtaj rreth kësaj teme ka shkruar edhe librin e tĳ  
cilësor :(Urgjenca gjuhësore 2015).
Profesor Çeliku në librin e tĳ  (Çështje të shqipes standard 2002 ,SHBLU fq.221)  
thekson: ’’Çdo mësues ,gazetar,nëpunës i administratës së ndryshme në tryezën 
e tĳ  duhet të ketë këto vepra madhore :’’Drejtshkrimin e Gjuhës Shqipe’’,Fjalori 
Drejtshkrimor i Gjuhës shqipe’’dhe të konsultohet me ta para se të shkruaj një 
shkresë’’.
Një pasuri e madhe për zëvendësimin e fj alëve të huaja me gjegjëse shqip janë edhe 
revistat ‘’Gjuha jonë’’të cilat kanë rubrikat ‘’Fjala shqipe në vend të fj alës së huaj’’.
Jam e mendimit se me këtë punë mund të merren leksikologët e të nxjerrin një fj alor 
me emërtimin :’’Fjala shqipe në vend të fj alës së huaj ‘’.
Emigrantët dhe gjuha shqipe
Një faktor i rëndësishëm për forcimin e gjuhës amtare janë edhe emigrantët të cilët 
duhet të bëjnë një punë të palodhshme për t’i mësuar gjuhën amë  fëmĳ ëve.Shteti 
ynë duhet t’u dërgojë libra metodikë të gjuhës madje pse jo të  ketë dhe mësues që t’i 
mësojnë fëmĳ ët e tyre .
Por çfarë vihet re kur emigrantët kthehen në vendin e tyre?!
Fëmĳ ët hasin vështirësi në të shprehurin e përditshëm ,madje në të shumtën e rasteve 
në vend të fj alës shqipe përdorin fj alën e huaj e cila më pas futet si gjë moderne nga 
rrethi shoqëror.
Ministria e arsimit ka nxjerrë një udhëzim ku mësuesit punojnë me një plan të 
posaçëm me nxënësit e kthyer nga emigrimi.Jam e mendimit që duhet të ketë mësues 
të cilët të punojnë me këta grupe.Duke qënë se këta fëmĳ ë përshtaten në rreth 
shoqëror shumica është e destinuar të thithë të renë .Vlen të përmendet si shembull 
fj ala ciao,shpenza,guida  etj,të cilat po ecën me këtë shpejtësi do të zënë vend në 
leksikun e përditshëm.
Janë më të prerë me pastërtinë e shqipes shqiptarët e Kosovës ,Malit të Zi dhe 
Maqedonisë pasi ata e fl asin dhe e shkruajnë në mënyrë të pastër shqipen.
Tekstet përballë huazimeve 
Si në tekstet shoqërore dhe ato shkencore nuk gjen fj alë shqipe por vetëm fj alë të 
huaja .Askush nga hartuesit e këtyre teksteve nuk është konsultuar me Fjalorin e 
Termave 1975,ku jepen të shqipëruara shumica e fj alëve .
Madje edhe në tekstet shkollore duhet të ketë fj alorë  të termave .Nxënësit ndeshen 
me termat:pozitë ,opozitë ,mazhorancë,minorancë,asocim ,negocim etj,të cilat e 
kanë gjegjësen në shqip.E kemi fare të lehtë të fusim një fj alë të huaj në leksikun e 
përditshëm dhe nuk vëmë në lëvizje logjikën e të krĳ ojmë fj alë të reja.Babai i gjuhës 
shqipe Kostandin Kristoforidhi është një shembull për t’u ndjekur pasi krĳ oi fj alë të 
cilat mbeten të gjalla si:dritare,hekurudhë ,shtypshkronjë,urë etj.Po ne a e kemi vrarë 
mendjen ndonjëherë e të mendojmë se diku në shtresat dialektore fl enë fj alë sa të 
vjetra e kuptimplota shqipe?!
Detyrë kryesore u del edhe shkrimtarëve të cilët janë lëvruesit e gjuhës .Ata krĳ ojnë 
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e huazojnë atje ku është e nevojshme .Mund të përmendim Kadarenë i cili ka 
futur  në leksikun e përditshëm një sërë fj alësh të reja por më kryesorët janë:esse-
sprovë,xhaxha-ungj,gjyshe –empta.Edhe Dritëro Agolli mbetet një ndër shkrimtarët 
e tabanit dhe ndaj veprat e tĳ  mbeten të pëlqyera dhe të kuptueshme për çdo moshë 
dhe në çdo kohë .
Duhet të ngrihen rrethet gjuhësore në çdo qytet ku të ketë konsulta dhe rrahje 
mendimesh për përdorimin e fj alëve të huaja.Qendra e Studimeve Albanologjike 
duhet të mbajë kontakte edhe me shkollat e t’i njohë me botimet e fundit rreth 
fushave gjuhësore.
Gjuha shqipe ka një standard të ri 45 vjeçare ndaj duhet një punë e palodhur nga 
gjuhëtarët dhe mësuesit e gjuhës amtare.Për të punuar për ngritjen në normë të 
fj alëve shqipe dhe rënien nga norma të fj alës së huaj,e cila ka gjegjësen e saj në shqip.
Duhet të përmendim këtu se gjuha shqipe gjatë kohës së saj ka huazuar fj alë nga 
gjuhë të popujve të tjerë me të cilët është takuar gjatë historisë.Sipas një analize të 
bërë nga akademikë të fushës së gjuhës arrihet në këtë konkluzion:’’Gjuha shqipe 
nuk është më pak e pastër se anglishtja edhe pse larg që të jetë ajo përballet me një 
mësymje të kësaj gjuhe.Si mundet të përballojmë këtë situatë dhe çfarë qëndrimi 
duhet mbajtur ndaj huazimeve leksikore të kohës moderne?’’ (Hyrje në gjuhësinë e 
përgjithshme Beograd- Novi  Sad,1996 fq.77).
Shtresa e vjeter e huazimeve njëherazi dhe me ndikim më të madh në gjuhën shqipe 
,është ajo me bazë latine .Këto fj alë kanë hyrë qysh në kohën e perandorisë romake 
sepse latinishtja ka qënë gjuhë zyrtare për këtë perandori.Shqipja sikurse dhe gjuhë 
të tjera ka huzuar fj alë jo vetëm nga vendet pushtuese por edhe nga gjuhë të popujve 
që ka pasur marredhënie të mira .
Kush huazon fj alë?
‘’Meqënëse asnjë gjuhë asnjëherë nuk ka marrë ndonjë fj alë nga ndonjë gjuhë tjetër 
me qëllim që një ditë t’ia kthej e meqë fj alë të tjera nuk janë kthyer,termi huazim 
është tepër i gabuar’’(The Cambridge Encyclopedia of Language 2010-2011 fq. 5) 
Pa hyrë në hollësi për të shpjeguar huazimet,vetëm të përmendim se fj alë të huazuara 
apo huazime janë fj alët e një gjuhe të marra nga një gjuhë tjetër të përshtatura sipas 
një modeli fonetik dhe morfologjik.
Shpesh fj alët merren nga gjuhë të tjera për të plotësuar një zbrazëti leksikore ,për të 
emërtuar sende e objekte ,koncepte a dukuri.
Vërehet se të gjitha këto fj alë nuk janë shërbyese dhe funksionale pasi në fj alorin 
e gjuhës shqipe ato kanë gjegjësen në shqip.Edhe pse me plot fj alë të huaja gjuha 
shqipe gjallon edhe sot e kësaj dite por paksa e ndikuar nga gjuhët e tjera.Ç’është e 
vërteta gjuhët kanë nevojë të huazojnë nga njëra-tjetra, por duke mos groposur fj alët 
e saj.Këto vite është vënë re edhe ndikimi i anglicizmave ,të cilat përdoren për të 
treguar një personalitet modern.
Ja disa anglicizma: 
baipas
basketboll
bift ek
biznes
bilanc 
lob 
xhaz 
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hobi
Por a është vrarë mendja nga folësit e gjuhës dhe studiuesit e saj që këtyre fj alëve t’i 
gjendet një gjegjëse?!
Ndaj duhet të përgatitemi sa më mirë të dimë,duke mësuar nga përvojat e të tjerëve 
që të përballojmë sa më lehtë mësymjen e huazimeve të panevojshme.

Përfundime

Në këtë temë u përpoqa të sjell shembuj të huazimeve në gjuhën shqipe.Gjuha 
shqipe ashtu si çdo gjuhë tjetër ka huazuar fj alë por atje ku është dashur dhe është 
pare e arsyeshme.Këto 26 vitet e fundit me gjuhën shqipe janë bërë eksperimente 
nga gjuhëtarë e pseudogjuhëtarë nga patriot e pseudopatriot.Kjo për faktin se duam 
të dukemi se zotërojmë çdo fushë .Gjuha amtare është identiteti i një kombi dhe si 
e tillë mbrohet me ligj.Cilido qoft ë personi që luan me gjuhën duhet të përgjigjet.
Duhet vënë detyrë vetes,mësuesve,nëpunësve,gazetarëve dhe politikanëve që të 
zbatojnë rregullat e drejtshkrimit,i cili është vendosur njëzëri nga të gjithë shqiptarët 
kudo ndodhen.Sa nuk është vonë duhen ngritur grupe pune për mbrojtjen e gjuhës 
shqipe me ligj dhe akademikët të dalin me konkluzione përfundimtare që çdo fj alë e 
huazuar të përdoret atëherë dhe vetëm atëherë kur miratohet nga akademikët.
Çdo televizion të pastrojë emërtimet e emisioneve të ndryshme me fj alë shqipe,librat 
të pajisen me fj alorth në çdo fund teme.Duke vënë në zbatim gjuhën e pastër shqipe 
do të jetë më e lehtë të mësojmë gjuhë të tjera madje dhe bota do të na njohë për një 
popull me kulturë dhe horizont të gjerë.
Si përfundim të këtĳ  punimi u bëj thirrje të gjithë mësuesve të gjuhës që të jenë 
bashkëpunues me kolegët e fushave të ndryshme për zbatimin me përpikmëri 
të gjuhës shqipe duke pasur si pika referimi:’’Drejtshkrimin e Gjuhës Shqipe’’ 
1973,Fjalorin Drejtshkrimor’’ 1975 dhe ‘’Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe ‘’1980,2006 
.
‘’Pasqyra e një kombi është gjuha amtare’’(Eqrem Çabej)
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Shqipja standarde dhe shkolla

Bledi Filipi
Mësues i gjuhës shqipe

Abstrakt

Dihet që me Kongresin e Drejtshkrimit të gjuhës shqipe më 1972-in u ra dakord që shqipja të 
kishte një normë drejtshkrimore të vetme.  Përpos kësaj u përcaktua që  do të kishim një gjuhë 
standarde,  ose siç mund të quhet ndryshe,  gjuhë letrare e  njësuar. 
Kjo normë u bë e detyruar në komplet fushat e jetës publike umbështet  nga shqiptarët brenda 
trojeve amë,  Kosovë,  Maqedoni,  Mal të Zi,te Arbëreshët e mbarë Diasporën. 
  Në zhvillimin e tyre historik popuj të ndryshën,  për të pasur marrëdhënie ekonomike e 
shoqërore që lartojnë organizimin politik e kulturor,  e kanë parë të nevojëshme  për të krĳ uar 
një formë të veçantë të gjuhës kombëtare.  Kjo e fundit  do të përdorej në shumë sfera të jetës si 
mjet  i përhapjes së komunikimit,  pra e thënë ndryshe një komunikim i kulturuar.  Kjo formë 
gjuhësore  u krĳ ua mbi forma  të tjera të gjuhës,  të cilat gëzonin epërsi ndaj formave të tjera.   
Në vende të ndryshme,  në  popuj me qytetërim të ka hershëm emërtohet me termat gjuhë 
letrare,  gjuhë kombëtare,  gjuhë zyrtare etj.   Në vendin tonë  ka emërtimin gjuhë standarde 
që nga gjysma e e shekullit që shkoi.  
 Shtetet e kombet  në rrugën e ecejakeve të tyre kanë bërë përpjekje të mëdha për krĳ imin  e 
një forme sa më të njësuar gjuhësore, kjo që t’u vĳ ë në ndihmë anëtarve të shoqërisë por mbi 
të gjitha të  lehtësojë komunikimin mes tyre. 
 Shqipja standarde me një moshëtë re (45 vjeçare)  kryen një rol në jetën politike,  ekonomike,  
shoqërore e kulturore dhe varianti i vetëm që mësohet në shkolla.  Gjithashtu në shkolla ajo 
trajtohet e shkrirë me letërsinë e më vete. Këto dy vitet e fundit gjuha  amtare në gjimnaze po 
trajtohet veçmas nga letërsia,  kjo është një masë që brezi i ri ta përvetësojë me themel gjuhën 
standarde,  të ndërgjegjësohet për vlerat e saj. 
Këta vitet e fundit janë përsiatur një sërë kurikulash arsimore duke u mbështetur tek ato më 
në zë të Evropës.  Gjuha është identiteti i kombit ndaj duhet mbrkjtur duke zbatuar rregullat e 
drejtshkrimit dhe këtë përgjegjësi më shumë se kushdo e ka shkolla.  Mësuesit si tejçues të dĳ es 
duhet të jenë të parët që të zbatojnë standardin,  por edhe mediat luajnë  një rol të rëndësishëm 
në përvetësimin e shqipes standarde. Variantin e shqiptuar të gjuhës letrare e gjen te fj ala e 
mësuesit,  te gjuha e radios,  e teatrit dhe kinemasë si dhe në bisedën e përditshme gjatë jetës 
e punës në shoqëri dhe familje. (Norma Letrare dhe Kultura e Gjuhës,f.233 ASHSH 1976).

Fjalët kyçe: standard, shkollë, mësues, arsim.

Hyrje

Njerëzit në  jetën e përditshme përdorin një trajtë ligjërimi,  e cila përcaktohet nga 
rrethana të ndryshme të formimit të tyre. Kjo është një arsye që fëmĳ ët në familje 
rriten me gjuhën amë,  që  u ofrohet në të shumtën e rasteve sipas të folurit variant 
familjar. Ndaj zhvillimi i gjuhës amtare  në të i ndihmon nxënësit të pë rvetësojnë më 
së miri në të folur dhe të shkruar gjuhën. 
Në shkolla nxënësve u mësohet shqipja standarde.  Kjo ndodh në të gjithë vendet 
e zhvilluara. Standardi ka  një shtrirje të gjerë në të gjitha veprimtaritë shtetërore e 
publike. 
 Dhjetë vitet e fundit në vendin tonë ka një mori shkollash publike dhe jopublike 
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9-vjeçare, gjimnaze e shkolla profesionalemediat e ndryshme etj. Duhet theksuar që 
të gjitha këto e institucione të tjera duhet ta përsosin punën me gjuhën. Kjo do të 
ndihmojë në  përvetësimin e standardit të gjuhës sonë nga shtresa të ndryshme. Për 
arritjen e kësaj pike një detyrë madhore i del shkollës, e cila është vatra themelore e 
rrënjosjes së edukimit gjuhësor në breza. Mësuesit duhet të fl asin saktë dhe bukur 
gjuhën amtare standarde e cila është një arritje e madhe mbarëkombëtare,  shqiptarët 
kudondodhen fl asin e shkruajnë  njëlloj.  Gjuha standarde është elementi që na 
bashkon si shqiptar,  ndaj duhet ta zbatojmë atë me përpikmëri dhe rigorozitet. Kohët 
e fundit janë vënë re debate mbi çështjen e  standardit,  këtu janë përfshirë gjuhëtarë,  
politikanë e njerëz të fushave të ndryshme të cilët mendojnë se standardi u vendos 
në një kohë të papërshtatshme,  atë të diktaturës komuniste.  Kjo të bën të mendosh 
se deri në ç’pikë po arrĳ më,  kur  dihet se standardi u vendos njëzëri nga përfaqësues 
të të  gjithë trevave shqipfolëse,  standardi ka treguar e tregon se  jemi një. 
 Dihet që dhe Kongresi lë hapësira për rishikim,  sepse gjuha pëson ndryshime,  ku 
hyjnë fj alë të reja e dalin fj alë e këto duhen parë e jo të kërkohet përmbysje.  Po kështu 
edhe ata që nënshkruan Rezolutën e Drejtshkrimit janë ndarë më dysh,  një grup që 
do rishikim dhe tjetri ndryshim.  Këshilli Ndërakademik  ka bërë një sërë mbledhjesh 
por asnjë gjë s’është arritur. Duke e parë në këtë këndvështrim është mirë të ketë një 
institucion që të mbulojë këtë fushë dhe mbi të gjitha të jetë  nendimmarrës kjo pasi 
këshilli nuk është vendimmarrës. 
(   Të ketë trajinues jo vetëm për mësuesit por edhe për dikastere të tjera ku shkruhen 
dhe përpilohen shkresa të ndryshme.).
Shqipja standarde e ka kryer dhe po e kryen  rolin e saj në jetën politike,  ekonomike,   
shoqërore e  kulturore dhe është varianti që studiohet në shkolla nga e cila dalin  
gjenerata të ndryshme. Kjo është arritur sepse Gjuha Letrare është një tërësi e përbërë: 
ajo ka sistemin e saj fonetik e gramatikor,  strukturën leksikore dhe fj alëformuese,  
dhe stilet e saj funksionale.  Te të gjitha  këto veprojnë ligje dhe rregulla të caktuara,  
prandaj për ta folur drejt gjuhën letrare duhet të njihen  dhe të zbatohen drejt edhe 
këto ligje dhe rregulla.  (Gjuha Letrare shqipe për të gjithë gjithë f.3 ASHSH, 1976).

Gjuha standarde dhe shkolla

Norma drejtshkrimore e gjuhës standarde jepet mësim në shkolla duke fi lluar që në  
Arsimin Fillor,  klasa e dytë e deri në gjimnaz gjthnjë duke ecur paralel me gramatikën 
dhe fj alorin . Me kurikulat e vjetra gjuha amtare në sistemin  fi llor,  të mesëm të ulët 
dhe të mesëm të lartë trajrohej e shkrirë ne letërsinë ndërsa me kurikulën e re në 
gjimnaz gjuha amtare trajtohet më vete.  Porse edhe në kurikulën e  arsimit të mesëm 
të ulët janë bërë rregullime: ka hyrë fonetika e cila nuk trajtohej fare në kurikulat e 
vjetra,  gjë e cila i linte boshëllëqe e mangësi nxënësve. 
Standardi që kemi është i vetmi që bashkon shqiptarët kudo janë.  Është  ky mjet 
përfaqësimi në Evropë që na tregon se jemi një. Standardi u mësohet në forma të 
normuara  nxënësve në shkollë, përmes tekstesh të hartuara për situata konkrete ( 
me shkrim dhe me gojë),  duke përditësuar kontrollin e vetëdĳ shëm gjuhësor gjatë 
prodhimit të të folurit apo tekstit.  Primare gjatë punës me tekstet,  që nuk janë sipas 
normës ( autorët verior),  t’u shpjegohet nxënësve se psh.  poezia e Fishtës, Mjedës, 
Koliqit, Migjenit , Camajtndryshon nga norma por është shqipja me disa veçori 
dalluese. Kjo ësht shkruar në gegërisht, e për këtë nxënësve u vjen në  ndihmë historia 
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e gjuhës me ndarjet dialektore.  Duke sistemuar hap pas hapi dallimet kryesore,  jo 
vetëm për të përvetësuar  mirë normat e gjuhës  dhe përdorimin e saj  në mjedise të 
ndryshme komunikimi,  por edhe si pjesë e kulturës kombëtare,  për t’i brumosur 
se pavarsisht disa dallimeve  i përkasim të njëjtit identitet kombëtar. Dallimet janë 
një thesar  i brendshëm i këtĳ  identiteti.  Qëllimi kryesor i mësuesit është t’u rrënjosë 
nxënësve se ka një normë standarde që duhet zotëruar se po nuk zotëruam atë nga 
mungon themeli e do të hasim vështirësi  në komunikimi  mes nesh. 
 Problemet që mund të dalin në zotërimin e gjuhës standarde nuk janë vetëm të 
nxënësve,  por edhe tonat. Shumë vite gjuha amtare u hoq nga gjimnazet si lëndë 
më vete.  Heqja  u argumentua se te letërsia është shqipja standarde e nuk ka nevojë 
për teori gjuhësore.  Gjithësesi kjo praktikë u zhduk si vesa e mëngjesit. Studentët 
hasnin tepër vështirësi në fakultetet e gjuhësisë.  Por kjo gjë po rikuperohet këtë dy 
vitet e fundit.
Në disa vende të Evropës gjuha amtare bëhet provim edhe në fakultete pasi ata do të 
jenë tejçues të standardit kudo që të punojnë. 
Disa elementë që përdoren në Arsimin e Mesëm të Ulët  kanë ngarkuar shumë lëndën 
për nxënësin.  Trajtohen problematika që mund të trajtohen në Arsimin e Mesëm të 
Lartë.  Prandaj hasen vështirësi si nga nxënësitpor edhe nga mësuesit që punpjnë në 
klasë.  Për mendimin tim tri janë hallkat ku duhet të  grihet  i mësuari në Arsimin e 
Mesëm të Ulët:
1.Shprehi komunikative( të folurit,  të lexuarit,  të shkruarit). 
2.Njohuri rreth gjuhës dhe dukurive të saj,  (histori gjuhe,  fonetikë,  drejtshkrim,  
drejtshqiptim,   leksikologji, stilistikë,  morfologji dhe sintaksë).
3. Të shprehurit ku nxënsit të gjejnë informacione duke shfrytëzuar e-maile,  fj alorë,  
enciklopedi, bibliotekë etj.  Mësuesit të kërkojnë nga nxënësit të mos kufi zohen 
vetëm me tekstin,  por të gjejnë modelet më të mira të shqipes të folur dhe të shkruar,  
sidomos në botimet e reja. 
 Disa faktorë që anashkamohen nga mësuesit:
 Në kapitullin e sintaksës shpjegohen vetëm njohuritë sintaksore dhe  shkëputen nga  
problemet drejtshkrimore.(Duke cituar Rregullat e Drejtshkrimit).
Jepet për analizlë fj ali ose periudhë,  dhe s’u kërkohet nxënësve analizë drejtshkrimore.
Duhet të funksionojë një lidhje mes gjuhës dhe letërsisë.
Shembujt e ilustrimit duhet të shkëputen nga letërsia shqipe dhe jo nga vepra të 
shqipëruara. (Sepse në shumicën e rsteve të librave të gjuhës amtare jepen shembuj 
të autorëve të huaj).
Shumica e mësuesve i lejon vetes gabime drejtshqiptimore nga pakujdesia. 
 Një pjesë mësuesish  nuk kërkojnë punë sistematike  në ngulitjen e drejtshkrimit dhe 
drejtshqiptimit nga nxënësi.
Vitet e fundit janë bërë një sërë diskutimesh për shqipen standarde,  dihet që 
diskutimet janë të  vlefshme por gjithnjë kur ato bëhen nga njerëz me një formim  
të lartë gjuhësor.  Ato ndihmojnë gjuhën standarde shqipe,  e përpunojnë atë me 
të gjithë përbërësit e vet,  mbi të gjitha sjellin prurje të reja në strukturën fonetike,  
leksikore dhe gramatikore e patrojnë atë nga fj alët e panevojëshme dialektore dhe 
mbi të gjitha nga krahinorizmat.  Duke pasur parasysh këto ndryshime dhe debatet 
mbi standardin e gjuhës shqipe,  vlen të përmendet detyra që i ka lënë Kongresi i 
Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe :” shkollës shqiptare,  si  vatra themelore e formimit 
gjuhësor të brezave të rinj,  që i edukon ata me dashuri për gjuhën amtare dhe 
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u zbulon thesarin e pashtershëm të saj,  ta vlerësojnë përvetësimin e normave të 
njësuaratë gjuhës letrare e të drejtshkrimit të miratuar nga Kongresi”. (Drejtshkrimi 
i Gjuhës Shqipe f.15 ASHSH, 1973).
Dihet që shkolla është vendi ku nxënësit  ndër të tjera duhet të përvetësojnë përdorimin 
e drejtë të gjuhës standarde. Shkolla ka luajtur dhe luan rol të rendësishëm por nuk 
duhet përjashtuar as ndikimi që ka radio,  televizioni,  kinematografi a,  teatri etj.   
Si pikë e parë  në mësimdhënien e gjuhës amtare standarde duhet të jetë aft ësimi 
i fëmĳ ëve për të komunikuar  në mënyrë cilësore. Duhet të dimë se nxënësve  nuk 
u mjaft ojnë fj alët,  as dhe format e gjuhës për të shprehur mendime.  Ata nuk dinë 
të ndërtojnë  drejtë fj alitë,  nuk dinë të rendisin drejtëmaterialin në formë logjike, 
të meta këto që duhet të zhduken nga gjuha e nxënësve. Mësimi për zhvillimit e 
gjuhës standarde te nxënësit  përcaktohet edhe nga prodhimi i leximit.Duke fi lluar 
qysh nga klasa e parë e Arsimit Fillor  ai fi llonë të përpilojë planin e asaj pjese që 
lexonë dhe fi llon të rrëfej rreth asaj çka ka lexuar. Këto komponentë duhet të merren 
parasysh gjatë ndërtimit të sistemit të punës me ushtrimin e gjuhës standarde. 
Të shkruarit dhe të shprehurit pa gabime formohen në mënyrë pothuajsetë 
pavrtëdĳ ëshmenë një moshë relativisht të vogël,  që përkon me  Arsimin Fillor.

Fëmĳ ët paraqiten në shkollë me një variant  të mësuar në mjedisin familjar,  pra gjuha 
amtare është më shumë se variantet  që përvetësojnë fëmĳ ët në një mjedis përkatës.
Gjuha standarde ka një detyrë,  një mision më të madh se gjuha si mjet komunikimi 
për një krahinë a për një trevë të caktuar,  apo për të ruajtur të folmen e një qyteti.  
Ajo duhet t’u shërbejë të gjthëve. 
“Në të gjthë veprimtaritë e shkollës është e domosdoshme që të përdoret një gjuhë 
standarde e përpiktë, e pastër dhe e kulluar,  duke synuar që jo vetëm gjuha e 
teksteve të jetë e normuar, e njësuar,  por edhe që të folurit e mësuesit dhe nxënësit të 
çlirohen nga luhatjet e ndikimet dialektore,  të  vihet  në përputhje të plotë me gjuhën 
e tekstit.” (Gjuha Letrare Shqipe  për të gjithë f.4 ASHSH 1976).

Misioni i shkollës në ditët e sotme

Duhet nënvizuar fakti se cili është roli aktual  i misionit të shkollës sonë në ditët 
e sotme.  Shkolla është vendi ku teoritë zbatohen,  përpunohen dhe përvetësohen 
në mënyrë sistematikee pragmatike,  për një përvetësim aktiv dhe të qendrueshëm 
ndaj standardit.  Po  cilat janë detyrat e shkollës  në  zbatimin  e standardit në ditët 
e sotme? 
Nëse vërejmë gjendjen në  të cilën ndodhen shkollat   në aspektin e gjuhës standarde,  
pa mëdyshje  do të vërehet  një shkujdesja tej mase ndaj disiplinës gjuhësore.  Po të 
ndalemi në përdorimin e shqipes si në ligjërim dhe në shkrim,  hasen probleme në 
këto drejtime:
a) fonetike,  mungesa e qiellzoreve q, gj varietete të shqiptimit të ë-së së theksuar
b) elemente të hundorësisë tek e-ja e theksuar  dhe e lëvizjeve  tek shqiptimi i 
zanores a a ndonjë tjetër. 
c) tek përdorimi i grupit të zanoreve ua,  
ç)   i fj alëve me rotacizëm
d) i përdorimit të ë-së  së theksuar në kushte të caktuara etj. 
Porse edhe në fusha të tjera si në  morfologji e në fj alëformim dhe në çështje kryesore 
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të ndërtimit të fj alisë.  Por duhet theksuar se standardi i shqipes është zotëruar  mirë  
nga gjeneratat e këtyre katër dekadave.
  Vështirësitë që hasen tek nxënësit:“Nxënësi vjen në shkollë me një gjuhë që ruan 
veçori  të dialektit të tĳ . “ (Norma Letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës f.271 
ASHSH 1973).
Siç e kemi cituar edhe më lartë shembuj të tjerë të gabimeve që bëjnë nxënësit mund 
t’i hasim  në fushën e drejtshkrimit dhe drejtshqiptimit, fj alëformimit,  të përshtatjes 
së gjymtyrëve në fj ali,  të paranyjëzimit,  të shumësit të emrave,  të përdorimit të 
trajtave të shkurtra .  Psh në vend të përdorimit të trajtës së shkurtër të përemrit 
vetor të vetës së tretë shumës të rasës dhanore-u,  është përdorur me pa të drejtë dhe 
gabim trajta e shkurtër e përemrit vetor të vetës së tretë  njëjës- i. 
Mësuesi i tha nxënësve shumë gjëra. 
Mësuesi u tha nxënësve shumë gjëra.
Një fenomen tjetër si nga nxënësit dhe mësuesit (e lëndëve të ndryshme)  është edhe 
përdorimi pa kriter i trajtave dialektore, duke mos i kushtur rëndësi  përdorimit 
të drejtë të standardit. Por ashtu siç e thekson edhe prof.  M. Çeliku :”Shkolla,  me 
karakterin e saj të theksuar masiv,  është hallka kryesore që qëndron në ballë  të 
përpjekjeve  për zotërimin e normave të gjuhës letraretë njësuar... “ (Mehmet Çeliku 
“Çështje të Shqipes Standarde”f.227 SHBLU,2001).
 Por vitet e fundit ky rregull sikur është bjerrur e në shkolla po përdoren trajta të 
ndryshme dialektore si nga nxënësit ashtu edhe nga mësuesit, duke mos  i kushtuar 
vëmendjen e duhur  përdorimit korrekt të gjuhës standarde.  Psh.  Gjatë procesit 
mësimor  mësuesi përdor në të folur në ndonjë rast dhe të shkruar një sërë fj alësh si: 
vonu për vonuar, ime për tani,   reth për  rreth,  mësus për mësues,  pytje për pyetje etj.  
 Të shumta janë dialektizmat edhe në Shqipërinë e Mesme,   e sidomos në të folmet 
kalimtare të Çermës ku gjenden të shpeshta tajtat : cipër për sipër,  nigjo për dëgjo,  xërru 
për rrëzuar,  nez për ndez,   ka hikun për ka ikur etj.,  të cilat mund të përdoren në stilin e 
të folmeve popullore,  por jo në institucione ku me ligj përdoret standardi dhe aq më 
tepër në shkolla,  prej nga duhet të burojë kultivimi i kulturës gjuhësore. 
 Nga sa listuam e përmendëm mësuesve  u lindin një sërë detyrash por përdorimi 
i drejtë i standardit. Është detyrë parësore për mësimdhënësit në përgjithësi,  e 
veçanërisht për ata të gjuhës amtare, ata duhet të jenë model i kultivimit të kulturës 
gjuhësore si në të shkruar.Po ashtu edhe në të shprehur,  në mënyrë që nxënësit  ta 
kuptojnë rëndësinë që ka gjuha amtare dhe gradualisht t’i  përvetësojnë rregullat 
gramatikore të saj. Çdo mësues,  çfarëdo lënde që të japë,  ka për detyrë të tregojë 
një kjjdes të veçantë për gjuhën e nxënësve dhe të luft ojë për të brumosur tek ata  një 
ligjërim të përpiktë,  të pastër,  të kujdesshëm dhe sa më normativ. (Norma Letrare 
Kombëtare dhe Kultura e Gjuhës f.245 ASHSH 1976)
Përpos kësaj, pa përjashtim,   të gjithë mësuesve të çdo lënde u vihet përpara një 
detyrë madhore që  të jenë korrekt  në përdorimin dhe mësimin e gjuhës standarde 
shqipe.  Ata duhet të ndjekin vazhdimisht konferenca dhe të trajinohen vazhdimisht 
sepse shkolla është  vendi më i përshtatshëm  për kultivimin e kulturës gjuhësore.   
Nga përvoja ime si mësues i gjuhës amtare në shkollën 9-vjçare,  gjatë vëzhgimeve 
të detyrave u nxirrja gabimet drejtshkrimore e i lĳ a detyrë t’i shkruanin si duhet.  E 
dobishme do të jetë që edhe mësues të lëndëve të tjera t’i korrigjojnë  në këtë formë 
pasi nxënësit  do të ushtrohe më së miri në përvetësimin e standardit.  Jam i mendimit 
që orët e diktimeve duhet të zënë një pjesë më të madhe në kurikulat e arsimit tonë. 
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(Gjithashtu edhe në orët e të shkruarit, të ketë dhe korrigjime të punëve me shkrim).
Është e ditur  se tek nxënësit vërehet vështirësi edhe tek të folurit,  ku hasen shkelje 
të normës së standardit të  shqipes. Gjatë komunikimit që realizojnë qoft ë i folur 
qoft ë i shkruar përdorin mjaft  fj alë në shkelje të normës, zhvendosje të rendit të 
fj alëve dhe fj alive, në kuptimin e tyrendjehet dukshëm mungesa  e mendimeve të 
qarta e rrjedhëse. Përvoja e punës me gjuhën në shkollë,  tregonse arritja shprehive 
të të shkruarit drejt dhe pa gabime gjuhësore kërkon jo vetëm njohjen e strukturës 
gramatikore të shqipes standarde,  por dhe një punë këmbëngulëse  e sistematike. 
Kjo  nënkupton korrigjimin e vetes në çdo veprimtari ligjërimore.  
 Shprehitë e të shkruarit pa gabime formohen në  mënyrë thuajse të pavetëdĳ ëshme 
në një moshë relativisht të vogël,  që përkon me arsimin fi llor. Ndaj mësuesit e arsimit 
fi llor duhet të jenë model në  në zbatimin e standardit,  por dhe t’i  ngulisë nxënësve 
format e rregulltatë shqipes standarde.
Konferencat apo tubimet shkencore (Këshilli Ndërakademik i Gjuhës shqipe të 
dhjetorit 2010)  kanë lënë një varg detyrash e porosish për shkollën shqipe.  Këto 
porosi duhet të trajtohen edhe në temat e komisioneve lëndore shkollore ku të 
ndahet eksperiencë me njëri- tjetrin. Gjë e cila do të çojë në përforcimin e standardit  
dhe   lartimin e gjuhës amtare.
Më të gjalla këto porosi do të bëhen kur gjuha amtare të hyjë edhe në shkollat e larta,   
madje të jepet edhe provim kjo është një përvojë e vende eve Evropiane,  si Rumania, 
Bullgaria,  Franca,  Finlanda dhe Italia. Kjo do t’i ndihmojë studentët në komunikimin 
e përditshëm,  përpilimin e temave të diplomës  dhe mësimin e gjuhëve të huaja.  
Sa nuk është vonë  qeveria duhet të nxjerrë një urdhër për mbrojtjen e standardit 
dhe zbatimin e tĳ  në çdo intitucion. Të merren masa për shkrimin  e emërtimeve 
të  institucioneve të ndryshme, shkresave zyrtare etj. Çdo dikaster duhet të ketë një 
njohës të mirë gjuhësor sepse  shumë shkresa zyrtare përpilohen keq e me shumë 
gabime drejtshkrimore. Në të shumtën e rastit në shkresat përcjellëse e ato të rrjeteve 
sociale disa fonema janë zhdukur si psh., ë, ç.
Gjuhën standarde këtë  shenjë identifi kuimi që na  dallon  nga popujt e tjerë, dhe na 
bashkonë si shqiptarë kudo jemi duhet ta mbrojmë të gjithë.

Përfundime

Dua të theksoi në përfundim se përvetësimi i standardit është detyrë e parësore e 
mësimit të gjuhës amtare në shkolla.  I mësuari i gjuhës amtare me gojë, me shkrim  
dhe lexim si dhe të folurit e saktë mbi bazën e rregullave themelore të gramatikës  
mbetet detyrë kryesore e shkollës. 
Një rëndësi për përgatitjen sa më të mirë gjuhësore të nxënësve në shkollë  ka lënda 
e gjuhës amtare.  Gjithashtu nxënësit ndeshen me gjuhën standarde edhe nëpërmjet 
librave të ndryshëm shkollorë që u japin nxënësve njohuri nga fusha të ndryshme 
shkencore.  Një faktor i rëndësishëm është edhe mësuesi i cili duhet të jetë i përpiktë 
në drejtshkrim dhe drejtshqiptim dhe në funksionin didaktik të saj.  Duhet të 
funksionojnë elementët e alternimit  midis gjuhës dhe letërsisë. 
 Të jepet përshtypja sikur vitet e fundit po e dhunojmë gjuhën tonë dhe nuk po 
tregojmë ndaj saj vëmendjen e duhur në të folur dhe të shkruar.  Në këtë punim  jam 
ndalur në problematika të shkollës  por ato janë edhe  më të thella si televizione,  
gazeta,  rrjete sociale,  te politikanëte gjetkë. Ka ardhur koha t’i kushtojmë vëmendjen 
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kryesore gjuhës standarde sepse eshtë i vetmi element që na bashkon në një gjithë 
shqiptarët kudo janë. Duhet të jemi krenarë për gjuhën tonë, e cila i ka themelet e saj 
në lashtësi sado e dokumentuar vonë për shkaqe historike.
Detyrën më të rëndësishme  në mbrojtjen dhe zbatimin e standardit të shqipes e kanë 
edhe dy qeveritë tona Shqiptare dhe Kosovare, të cilat duhet të nxjerrin paketa ligjore 
për ruajtjen dhe pasurimin e standardit. Standardi i shqipes kur përvetësohet drejt, 
është një çelës për përvetësimin e gjuhëve të huaja. Çdo shtet në avancim përcakton 
politikë gjuhësore dhe ngre institucione që zbatojnë këtë politikë. (R.Lilo “Trysnia 
mbi shqipen standarde” Tiranë, 2012).
Ka ardhur koha të trgojmë pjekuri dhe maturi të shtuar  ndaj standardit të gjuhës 
amtare, sepse një komb zhduket kur hubet gjuhën. Që kemi një shqipe standarde 
është një arritje emadhe kombëtare. Shqipja po hapet edhe ndaj ndikimeve të huaja, 
gjuhët dhe kulturat huazojnë në ditët tona, por kjo duhet të jetë gjithnjë e kontrolluar 
nga specialistë të gjuhësisë.
Zbatimi i standardit në drejtshkrim dhe drejtshqiptim na tregon se jemi njerëz të 
qytetëruar dhe me kulturë.
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Rrugëtimi i alfabetit të shqipes nga fi llimet deri në Kongresin e Manastirit

Msc. Marin Frani
Mësues në shkollën e mesme të bashkuar “Gjon Ndrec Prenga”, Lezhë

Abstrakt

Rrugëtimi i alfabetit të gjuhës shqipe ishte i gjatë dhe i vështirë, ku kaloi përmes turbullirash të 
mëdha gjatë gjithë historisë së tĳ  446 vjeçare, deri në Kongresin e Manastirit. Tradita e shkrimit 
shqip fi lloi me përshtatjen e alfabetit latin që në “Formulën e pagëzimit” (1462) dhe vazhdoi më 
pas me alfabetin grek me “Perikopenë e Ungjillit” shek. XV. Alfabeti latin nisi të bëhej i njohur 
në Shqipëri dhe jashtë saj. Autorët që u interesuan për gjuhën shqipe, e njohën alfabetin e 
veprës së parë në gjuhën tonë, të “Mesharit” të Gjon Buzukut (1555). Disa prej tyre, siç qe Budi, 
Bardhi, Matrënga e Bogdani, e morën dhe e përpunuan alfabetin për ta afruar sa më tepër drejt 
tinguj-fonemave të gjuhës shqipe, ose për të dhënë në mënyrë më të plotë sistemin fonologjik 
të gjuhës sonë. Disa shkrimtarë, të ndikuar nga shkaqe si besimi apo interesat e tyre vetjake, 
përhapën një gjendje të paqendrueshme për alfabetin e gjuhës shqipe. Pati edhe prej atyre që 
duke pasur bindjen dhe ndjenjën e kombit menduan që të krĳ onin alfabete të veçantë që t’i 
përkisnin vetëm gjuhës shqipe. Pati mjaft  përpjekje nga disa shkrimtarë që ta shkruanin dhe 
ta përhapnim gjuhën shqipe me alfabetin arabo-turk. Ky alfabet, ndoshta edhe për shkak të 
paragjykimeve që kishte për shkronjat si “shkronjat e pushtuesit”, nuk pati përkrahje dhe nuk 
vazhdoi gjatë. Rrugëtimi i alfabetit pati mbi 150 variante të ndryshme, ku më në fund u arrit 
që në nëntor të vitit 1908, të vendosej përfundimisht për dy variante: alfaetin latin të plotësuar 
me dyshkronjësha dhe shenja diakritike, dhe alfabetin e Stambollit. Rrugën përfundimtare e 
vazhdoi alfabeti latin i cili mbeti varianti i vetëm për të gjithë shqiptarët.

Fjalët kyçe: Alfabet, Gjuha shqipe, Kongresi i Manastirit, Rrugëtim, Histori.

Hyrje

Rruga e gjatë e alfabetit të shqipes vetvetiu të ngjall interes. Në këtë artikull po 
paraqesim rrugëtimin e alfabetit të shqipes, që nga fi llimet e tĳ  deri në Kongresin 
e Manastirit. Alfabeti i gjuhës shqipe, bashkë me historinë e pupullit shqiptar kanë 
kaluar  kohë të vështira e të mundimshme. Historia na tregon se si shumë popuj të 
vegjël, siç ishte populli shqiptar, janë zhdukur dhe asimiluar tërësisht nga popujt e 
tjerë të fuqive të mëdha. Për fatin tonë të mirë, të parët tanë luft uan për t’i shpëtuar 
asimilimit dhe për të ruajtur gjuhën, zakonet dhe traditat e tyre. Falë tyre, ne i kemi 
sot këto dhe jemi popull me një gjuhë të veçantë dhe të vjetër, pasardhëse të ilirishtes 
dhe vazhduese e gjuhës indoevropiane. 
Në krahinat e Shqipërisë, marrëdhëniet feudale, njohin lulëzimin e tyre në shekujt 
XIII-XV, të cilat formuan principatat feudale shqiptare. Në fund të shekullit XII 
krĳ ohet shteti i parë feudal në principatën e Arbërisë. Në rrethanat e një anarkie të 
thellë feudale, pas shtetit të Arbërit, në gjysmën e dytë të shekullit XIV, u formuan 
principatat e Balshajve, Topjasve, Komnenëve, Muzakajve, Shpatajve. Në këtë kohë 
lulëzojnë dhe rimëkëmben disa qytete të vjetra ose lindin qytete të reja (Osmani, 
1987, f.6-7). 

Në këto kushte gjuha shqipe mund të ketë pasur të shkruar shkrimin e saj në letra 
e dokumente. Por, këto dokumente dhe letra nuk janë gjetur të dokumentuara 
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ndokund. Megjithatë, edhe për mungesën e tyre ka arsye. Këto dokumente mund të 
jenë zhdukur në kohë nga pushtimet e shumta që pati Shqipëria. 
Shqipja, vazhdimisht, që nga ndarja prej nënës së saj, u zhvillua dhe u pasurua 
duke krĳ uar edhe plot veçori e fenomene të veçanta që quhen krĳ ime vetjake ose 
brendagjuhësore. Këto e bëjnë një gjuhë me peshë në familjen indoevropiane ku 
gjuha jonë bën pjesë.

Fillimet e shkrimit të gjuhës shqipe

Historia e gjuhës së shkruar shqipe, në më të shumtën e rasteve fi llon me 
dokumentimin e parë të shkruar shqip, i cili është: “Formula e pagëzimit” (1462), e 
kryepeshkopit të Durrësit, Pal Engjëlli (1417-1470). Me të drejtë që kështu duhet të 
fi llojë një histori e shkrimit të një gjuhe. Por, para dokumentit të parë të shkruar në 
gjuhën tonë, ka dëshmi të shkruar në latinisht, për alfabetin që përdorin shqiptarët 
në librat e tyre. Kjo dëshmi vjen nga viti i largët 1332, nga kleriku frëng, Gulielm 
Adam (Guillelmus Adae), i njohur me emrin Brocardus Monacus, me veprën e tĳ  në 
latinisht “Directorium ad passagium facienda”. Tek libri i parë, pjesa e tetë, ai thotë: 
“Licet Albanenses aliam omnino linguam latinam habeant et diversam, tamen litt eram 
latinam habent in uso et in omnis suis libris”. “Shqiptarët kanë një gjuhë krejt tjetër dhe të 
ndryshme nga latinishtja, megjithatë kanë alfabetin latin (litt eram latinam) në përdorim dhe 
në tërë librat e tyre” (Shuteriqi,1976, f.27).
Kjo dëshmi ka ngjallur debate e dyshime tek studiuesit. Edhe mund të dyshojnë për 
fj alën “litt eram”, që autori mundet ta ketë përdorur për ‘libër’ dhe jo për ‘alfabet’ 
apo ‘shkronjë’. Mendimi është se shqipja ka qenë shkruar që në shek. XIV. Është 
koha e shtetit të parë të Arbërit, i cili njihet i formuar në vitin 1190 dhe e njohim 
deri në pjesën e dytë të shekullit XIII (Shuteriqi,1976, f.27) . Kur shqiptarët u ndjenë 
aq të fuqishëm sa të krĳ onin shtetin e tyre, ka mundësi që edhe shqipja mund  të 
jetë shkruar. Aq më tepër, në këtë dëshmi shihet që autori i shkrimit shkruan: “…
edhe në tërë librat e tyre”,  kjo shton bindjen për të besuar se shqipja ishte e shkruar 
me alfabetin latin që në shekullin XIV, ose edhe më parë, përderisa thuhet “librat” 
në numrin shumës. Edhe autori i tekstit ka shkruar në latinisht në vitin 1332, në 
relacionin “Udhëzim për të bërë udhëtimin për në tokën e shenjtë”, që i dërgon mbretit 
të Francës, Filipi VII, kjo do të thotë që librat ekzistonin edhe para këtĳ  viti. Autori i 
shkrimit ka qëndruar disa vite në Shqipëri (26.II.1324-1330), pra, ai ka pasur rastin ta 
njohë mirë vendin tonë.
A i kishte kushtet Shqipëria për të pasur libra që në këtë shekull? Shqipëria e asaj 
kohe i kishte kushtet për të pasur dorëshkrime të karakterit administrativ, fetar apo 
edhe materiale te tjera të sferave të ndryshme. Kjo për shkak se, zhvillimin ekonomik 
e politik e kishte, për këtë njerëzit e ngritur kanë shkruar në shqip me njëri-tjetrin 
dhe duhet të ketë pasur dorëshkrime të shqipes që në këtë shekull.
Dokumenti i parë i shkruar në gjuhën shqipe daton në shek. XV. Në këtë dokument 
nuk ka një apo dy fj alë të veçanta, por ka një fj ali dhe, në kuptimin e mirëfi lltë të fj alës, 
mund të quhet teksti më i hershëm në gjuhën shqipe që njohim deri tani. Kjo fj ali e 
shkruar shqip  është  quajtur  “Formula e pagëzimit”, e vitit 1462. Për fj alë të shqipes, 
të përdorura para këtĳ  teksti, na njoft on Dhimitër Shuteriqi në librin e tĳ  “Shkrimet 
shqipe në vitet 1332-1850”, por deri sot, nuk është vërtetuar tekst tjetër përpara tĳ . 
Në gjuhën e shkruar shqipe, fi llimisht u përdor alfabeti latin, ashtu siç e kishte 
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dëshmuar edhe kleriku francez Gulielm Adam (Guillaume Adae, 1270-1340), në 
vitin 1332. Pra, “Formula e pagëzimit” e vitit 1462, është dokumenti i parë  i gjetur i 
shkruar shqip. Ajo është e shkruar në gegërisht dhe me alfabetin latin me të cilin nis 
edhe historia e shkrimit shqip.
Në vitin 1497 del një dëshmi tjetër për shkrimin e gjuhës shqipe “Fjalorthi shqip-
gjermanisht”, që vjen nga një udhëtar gjerman i quajtur Arnold fon Harf (Arnold 
von Harff ), nga Këlni i Gjermanisë. Në këtë vepër, në faqen 65, gjenden pak fj alë në 
gjuhën shqipe e ndonjë frazë të shkurtër të cilat i përktheu në gjuhën e tĳ  dhe ku më 
pas, studiuesit, e quajtën fl etën fj alorth shqip me përkthim gjermanisht. Ai përdori 
alfabetin latin, por të përdorur sipas mënyrës gjermane, pra alfabetin latin-gotik.  Ky 
“Fjalorth...”  është dëshmia e dytë tek e cila shihet i përdorur alfabetin latin për gjuhën 
e shkruar shqipe. Kjo dëshmi e shkurtër nga ky udhëtar jo fort i kujdesshëm ka vlerë 
për alfabetin e përdorur dhe dhënien e tingujve- fonemave shqipe me alfabetin latin.
Në dëshmitë e hershme për gjuhën e shkruar shqipe është edhe “Perikopeja e Ungjillit 
të Pashkës”, e cila mendohet se i përket shekullit XV-XVI. Autori i fragmentit të 
përkthyer në gjuhën shqipe me alfabet grek, nuk njihet. Shfaqet për herë të parë 
përdorimi i alfabetit grek për shqipen. Sipas Dhimitër Shuteriqit, ky alfabet: “ nuk 
i ka qenë përshtatur si duhet shqipes ” (Shuteriqi,1976, f.29). Për kohën e botimit të 
këtĳ  fragmenti ka mendime të ndryshme nga studiuesit që janë marrë me të. Më i 
pranueshëm është mendimi që ky fragment i takon shekullit XV.
Një dëshmi tjetër që mendohet se i përket gjuhës shqipe është edhe një fj ali me grafi  
italiane “damburi te cloft o goglie”, në komedinë e një shkrimtari vinecian të shekullit 
XV, Tomazo de Mexo (Tommaso de Mezzo), me titull “Epirioti” (1483). Fjalia është një 
namë (mallkim), në shqip që Epirioti i bën hanxhiut te komedia. Transkriptimi i bërë 
nga Dh. S. Shuteriqi është ky: “e tremburë të kloft ’ golje  (t’u trembtë, t’u drishtë goja)”, ku 
sipas tĳ  “kjo është një nga fare të paktat fraza shqipe që njohim të regjistruara në shekullin 
XV” (Shuteriqi,1976, f.29). Në këtë fj ali janë përsëri shkronjat latine në fj alë shqipe.
Në rrugëtimin e alfabetit të shqipes hyn edhe përshtatja që i është bërë alfabetit 
latin për shkrimin e emrave shqip në aktet e ndryshme të Venedikut, të Raguzës, 
të Napolit etj. Po ashtu, edhe në  emrave të veçantë që gjenden në dokumente të 
tjera. Duke u mbështetur në disa punime të studiuesve që kanë bërë kërkime mbi 
dokumentet veneciane, shohim zbatimin e alfabetit latin. Studiuesit mendojnë se, 
shkrues të këtyre akteve kanë qenë edhe shqiptarë të cilët kanë ndikuar në shkrimin 
e saktë të këtyre fj alëve nga ana fonetike. Me sa japin të dhëna historianët, alfabeti që 
u përdor në këto akte ishte ai latin, por tinguj-fonemat e shqipes nuk janë dhënë të 
plota, duke pasur luhatje dhe shumëkuptimësi në grafi në e të shkruarit. Mungesat e 
alfabetit latin, shkruesit janë munduar t’i realizonin nëpërmjet dyshkronjash, të cilat i 
ndeshim edhe më vonë në dokumentet shqipe. Si parim për plotësimin e mungesave 
të alfabetit latin me shkronja dyshe, e kemi edhe tek alfabeti i gjuhës së sotme shqipe. 
Kemi raste që përveç dyshkronjave, kemi edhe gjashtë shkronja të ndryshme që kanë 
vlerën e një tingulli. Vetëm 13 tinguj-fonema janë dhënë me një shkronjë të vetme. 
Këto luhatje vĳ në si rrjedhojë e jo vetëm paaft ësisë së shkruesve, por edhe gjendjes së 
drejtshkrimit të gjuhës latine e italiane në shekullin XV. Ajo që ka më tepër rëndësi, 
nuk është e meta apo luhatja në këto dokumente veneciane, rëndësi ka vĳ ueshmëria 
e grafi së latino-italiane në krahinat e Shkodrës.
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Alfabeti i shqipes në kohën e teksteve të vjetra në shekujt XVI-XVII 

Alfabeti që u përdor për shkrimin e shqipes qe ai latin, grek, arabo-turk dhe origjinal, 
me modifi kime e stilizime. Në këto shekuj, përveç se ka ndryshime nga një autor 
te tjetri, vihet re se këta autorë synuan gjithnjë të përpunonin sistemin grafi k të 
autorëve më të vjetër ose bashkëkohës. Kjo qe një ndihmë për historinë e shkronjave 
në gjuhën shqipe, sepse autorët u munduan që të ishin sa më të kuptueshëm dhe 
sa më popullorë. Nuk mungon edhe origjinaliteti i tyre për t’i stilizuar dhe për 
t’u dhënë vlera të ndryshme fonetike disa shkronjave duke e bërë pak të vështirë 
leximin e shkrimeve dhe librave në shekujt pasardhës. Kjo vështirësi, edhe tani në 
kohët moderne, nuk ka kaluar plotësisht, pavarësisht se me këto çështje janë marrë 
studiuesit më të shquar shqiptarë.
Që në fi llimet e shekullit XVI vĳ në dëshmi nga Marin Barleti (1504), Gjon Muzaka 
(1510), Dhimitër Frëngu (1539) e për të vazhduar më pas me librin e parë shqip 
“Meshari” i Gjon Buzukut. Në këtë shekull, shkrimi i shqipes mori një zhvillim më 
të madh kur u botuan veprat e Buzukut dhe Matrëngës. Shekulli XVI dha, përveç 
librit të parë të shqipes të botuar “Meshari” (1555), edhe alfabetin e parë të shqipes 
që pasqyron përafërsisht sistemin fonetik të gjuhës shqipe të asaj periudhe. 
Njerëzit e shquar të asaj kohe, me aq mundësi që kishin, fi lluan që të botonin libra 
në gjuhën shqipe. Para veprës së Buzukut, është Gjon Muzaka që në vitin 1510 jep 
aty-këtu ndonjë fj alë shqip me një përpjekje etimologjie. Po ashtu, edhe Dhimitër 
Frëngun më 1539 me një fj ali të shkurtër shqip “Embetha” (E mbë ta!). Edhe kjo fj ali 
është shkruar me alfabetin latin.
Në vitin 1555, Gjon Buzuku, botoi librin e parë shqip që njohim deri tani “Meshari”. 
Vepra ka vlera të mëdha edhe për alfabetin e gjuhës shqipe, pasi është alfabeti i parë 
i plotë që do të krĳ onte mundësinë për të shkruar e botuar vepra shqip. Ky alfabet 
u bë vazhdues i shkrimeve shqipe me disa ndryshime e plotësime duke qenë pikë 
mbështetjeje për pasardhësit. Alfabeti është ai latin i tipit gjysmëgotik, që përdorej në 
Italinë Veriore. Arsyeja që  ka çuar Buzukun në zgjedhjen e këtĳ  sistemi shkrimor ka 
ngjallur diskutime nga shumë studiues. Dy janë rrethanat që ndikuan në zgjedhjen e 
alfabetit latin: e para është tradita shkrimore e gjuhës sonë dhe e dyta, mjedisi ku ai 
u arsimua. Alfabeti i Buzukut nuk është i njëtrajtshëm, sepse kemi ndikime edhe të 
alfabeteve të gjuhëve të tjera.
Lekë Matrënga  në vitin 1592 përkthen nga italishtja një katekizëm dhe e botoi në 
Romë, me titullin “E mbsuame e krështerë” (“Dott rina Christiana”). Matrënga nuk 
përdori shkronja të alfabeteve të tjera në alfabetin e tĳ , duke dashur t’i jepte të gjithë 
tinguj-fonemat e shqipes me 25 shkronjat e alfabetit latin, por nuk arriti të jepte të 
gjithë tingujt e gjuhës shqipe me kombinimet që krĳ oi.
Në shekullin e XVII, po ashtu është vazhdimësia e alfabetit latin, me plotësim 
shkronjash me shenja të veçanta, por me përparime e stilizime në shkronja. Në 
veprat e këtĳ  shekulli gjenden edhe mjaft  shkrime me vlerë për historinë e gjuhës 
sonë. Në këtë shekull karakteristikë është përkthimi i disa katekizmave, hartimi i 
fj alorëve dhe i gramatikave. Ky shekull fi llon që herët me të dhëna për ekzistencën 
e shkrimit të shqipes. Që më 1601 historiani kalabrez Girolamo Marafi oti, shkruan 
mbi arbëreshët e Kalabrisë, duke u ndalur te zakonet e tyre, te mënyra e veshjes, 
e jetesës dhe tek organizimi shoqëror. Interes paraqet dëshmia e tĳ , se arbëreshët 
e kalabrisë në shërbesat fetare përdorin gjuhën shqipe. Kjo tregon se arbëreshët e 
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Kalabrisë kishin ruajtur një traditë shkrimi të shqipes që nga shekulli XV,   ndoshta, 
edhe më tej. 
Në vitin 1606, nga Hora e Arbëreshëve (Piana degli Albanesi) në Sicili, vĳ në dëshmitë 
e shkrimit shqip nga disa mbishkrime (gjithsej 4), ku alfabeti është përsëri ai latin. 
Po kështu, edhe Pjetër Budi jep të dhëna për një Palë nga Hasi, i cili qe frat dhe 
mendohet që kishte shkruar në gjuhën shqipe. Nga shkrimet e Budit, kuptohet që 
autori i quajtur Palë, kishte lënë shqip disa pjesë të një vepre me tilull: “Dita e gjyqit”. 
Këto pjesë , Budi i kopjoi më 1616.
Pjetër Budi në vitin 1622 u caktua ipeshkëv i Zadrimës dhe, po këtë vit, u mbyt në 
lumin Drin. Vepra e Pjetër Budit ka interes edhe për sistemin grafi k. Baza e alfabetit 
të tĳ  është ai latin. Një ndër vlerat e këtĳ  sistemi është se ai pasuroi dhe e thjeshtësoi 
alfabetin e “Mesharit” të Gjon Buzukut. Budi hoqi dy shenja të veçanta, duke lënë 
vetëm tre. Ai stilizoi edhe disa shkronja që alfabeti të mos ishte i kufi zuar në shkrime 
dhe botime (Osmani, 2007, f.115).
Budi qe shkrimtari më prodhimtar i kësaj periudhe, veprimtari më aktiv i çështjes 
kombëtare, që temën e fesë e lidhi ngusht me vendin dhe me gjuhën. Mendohet 
që veprimtaria e tĳ  në shkrimin e librave të ketë fi lluar aty nga viti 1587, por 
veprat e kësaj periudhe kanë mbetur në dorëshkrime e kanë humbur në rrjedhë të 
kohës. Megjithatë, arrin të botojë në Romë librin: “Doktrina e Kërshtenë” (Dott rina 
Christiana)-1618 (me disa ribotime: 1636,1664, 1868). Ky libër është përkthim nga 
italishtja nga vepra e R. Belarminos. Është e tipit të katekizmit, ka 174 faqe dhe është 
e ndarë në 14 kapituj, ku lënda është në formën e dialogut, me pyetje dhe përgjigje 
(Riza, 2002, f. 100).
Budi ndoqi sistemin shkrimor të Buzukut duke i bërë disa ndryshime alfabetit të 
“Mesharit”. Ndryshimet që solli Budi në sistemin grafi ko-ortografi k të Buzukut, janë 
12. Pra, baza e alfabetit të Budit, ashtu si edhe te Buzuku, është ai latin. Budi e preku 
pak sistemin grafi k të Buzukut. Ai i ndërroi vlerat fonetike disa shkronjave dhe pati 
dhe disa risi në shkronja dhe bashkime shkronjash. Pjetër Budi  pasqyroi të gjithë 
tingujt e shqipes, me përjashtim të ë-së, duke përfshirë edhe x për ks, në fj alët me 
origjinë latine. Budi hoqi dy shenja të veçanta të    Buzukut dhe ruajti tri.
Pjetër Mazrreku ka qenë bashkëkohës i Budit dhe i Bardhit. Mazrreku la një raport 
italisht që i përket datës 14, 02, 1633, në të cilin fl et për gjendjen e Shqipërisë e 
veçanërisht të zonave të Tivarit, Shkodrës, Sapës dhe Lezhës. Raportin, Mazrreku e 
mbajti përpara Kongregacionit të Propagandës Fides. Në raport shënon një numër 
të vogël fj alësh shqipe, gjithsej 32 emra të cilët thotë që rrjedhin prej italishtes dhe i 
shkruan me alfabetin e Budit. Këtë raport, disa studiues e quajtën edhe fj alorth, për 
arsye se pranë fj alës shqipe vuri fj alën përgjegjëse në italisht, po ky raport nuk mund 
të quhet fj alorth, sepse nuk qe ky qëllimi i autorit. Qëllimi parësor ishte që të vinte 
në dukje se gjuha shqipe ndryshon prej gjuhëve të tjera. 
Pjetër Mazrreku, në ato pak fj alë, përdori alfabetin latin dhe ndoqi sistemin shkrimor 
të Pjetër Budit, duke vënë pak dorë e duke e përpunuar me vetëdĳ e. Mazrreku përdori 
edhe disa shkronja me vlerat fonetike që janë sot, të cilat janë miratuar nga Kongresi 
i Manastirit, çka dëshmon për përpunimin e alfabetit të paraardhësve, duke dhënë 
ndihmë për historinë e shkronjave në gjuhën shqipe.
Frang Bardhi e vĳ oi traditën e Buzukut dhe të Budit duke shkruar libra me përmbajtje 
fetare në gjuhën shqipe. Ai në mes të viteve 1633-1635 përgatiti dhe botoi një fj alor 
me kritere shkencore të titulluar “Dictionarium latino- epiroticum” (1635). Frang 
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Bardhi, është ndjekës i alfabetit të Budit. Alfabeti i tĳ  qe një alfabet i përzier latin me 
tri shkronja të tjera dhe me mjaft  luhatje në përdorim.
Pjetër Bogdani në vitin 1685 boton në Padova veprën e tĳ  “Çeta e profetëve” (Cuneus 
prophetarum). Bogdani  si bazë përdori alfabetin latin të plotësuar me shkronja të 
veçanta, me dy- e trishkronjësha dhe me dy shkronja greke, duke pasqyruar të gjithë 
tinguj-fonemat e gjuhës sonë. Bogdani arriti të paqyrojë të gjithë shenjat e veçanta të 
36 tinguj-fonemave të gjuhës shqipe, duke u bërë si model për pasardhësit. Alfabeti 
i Bogdanit pati mjaft  përkrahës, si bashkëkohës, ashtu edhe më vonë, bile deri në 
shekullin XIX, ku me këtë sistem grafi k do të shkruante disa vjersha e disa përkthime 
edhe Ndre Mjeda.
Rrugëtimi i alfabetit në shekullin XVII qe frytdhënës për përpunimin dhe rregullimin 
e shumë të metave të autorëve të shekullit të kaluar. Bogdani qe ai që u kujdes më 
tepër për alfabetin, duke paraqitur edhe 36 tinguj-fonemat e gjuhës shqipe dhe duke 
qenë një model i mirë për autorët që do të vinin pas tĳ . Në këtë shekull pati edhe 
stilizime e reduktime të shenjave të veçanta, si nga Bardhi e Mazrreku, po ashtu 
edhe nga Bogdani. Autorët e këtĳ  shekulli patën një qëndrueshmëri më të lartë 
në përdorimin e shkronjave sesa në shekullin e kaluar, po ashtu paraqitën edhe 
disa shkronja siç i kemi sot. Pati edhe dallimin në grafi  të disa shkronjave që nuk 
dalloheshin një shekull më parë. Pra, ky shekull pati përparësi në çështjen e alfabetit. 
Përparimi mund të duket i vogël, por për kohën ishte me vlera të rëndësishme.

Shekulli XVIII

Shkrimi i shqipes me alfabetin latin, grek, arabo-turk dhe me alfabet të veçantë.
Shekulli XVIII përbën një shekull turbullirash për alfabetin e gjuhës shqipe, ku pati 
disa variante alfabetesh. Në këtë shekull fi lloi të forcohej ndjenja kombëtare e popullit 
shqiptar për të vendosur kombësinë  e vet edhe tek alfabeti, saqë arritën të mendonin 
të krĳ onin edhe alfabete të veçanta që ta kishte vetëm shqipja. Por, përkrah me këtë, 
në këtë periudhë vazhduan përdorimin edhe alfabeti latin, ai grek dhe arabo-turk.
Në këtë shekull fi llon edhe procesi i rënies së perandorisë turke dhe i dobësimit të 
saj si fuqi botërore. Filloi një ndërgjegjësim i ndjenjës së lirisë tek të gjithë shqiptarët. 
Qytetet po ngriheshin ekonomikisht dhe fi lluan të bëhen vatra kulturore dhe 
arsimore. Shkollat që kishin fi lluar të çeleshin nga fundi i shekullit XVII, shtohen më 
tepër si në Veri ashtu edhe në Jug të Shqipërisë. 
Në vitin 1720, Voskopoja pati një shtypshkronjë, ku shtypeshin libra mësimor-
kishtar greqisht; kishte një bibliotekë që përfshinte vepra letrare të shekujve XVII-
XVIII në gjuhë të ndryshme. Kultura e Voskopojës u zhvillua kryesisht në gjuhën 
greke, por nevoja për t’i vënë një pengesë islamizimit krĳ oi mundësinë e përdorimit 
të gjuhës shqipe. Flitet që në Voskopojë ekzistonin libra në gjuhën shqipe, por që 
në dekadat e këtĳ  shekulli, Voskopoja u grabit dhe u dogj. Edhe në Veri, me qendër 
kryesore vilajetin e Shkodrës, u hapën mjaft  shkolla, ndër të cilat pati edhe prej 
atyre ku mësohej gjuha amtare. (Shkodër, lagjja Tophanë- 1745, Sheldi- 1775 etj.) Po 
në Shkodër në shekullin XVIII, funksionoi një “kompleks arsimor e kulturor”.  Nga 
marrëdhëniet që Shqipëria kishte me Evropën Perëndimore u futën në Shqipëri 
vepra shkrimtarësh dhe fi lozofësh të shekullit XVII-XVIII, bashkë me to edhe idetë 
përparimtare të iluministëve. 
Kushtet e reja politike, përhapja e kulturës, çështja e shkollave, depërtimi i ideve 
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iluministe dhe mendimi fi lozofi k e pedagogjik perëndimor, jehona e revolucionit 
frëng, zhvillimi i arteve fi gurative e plastike, sollën një lëvizje letrare, kulturore, 
gjuhësore e arsimore si në Shqipëri ashtu edhe tek arbëreshët e Italisë. Këta faktorë 
i dhanë shkas zhvillimit të mëtejshëm të shkrimit, lëvrimit e studimit të tĳ . Në këtë 
klimë u hartuan dhe u botuan një varg veprash, disa humbën e disa mbetën në 
dorëshkrime ( Haxhi- Topalli, 2007, f. 88).
Shekulli XVIII, përkon edhe me përhapjen e gjerë të islamizimit në Shqipëri, po 
ashtu edhe të institucioneve arsimore, fetare e kulturore islame. Edhe shkrimi i 
shqipes me alfabet arabo-turk mori një përhapje në shekullin XVIII dhe në fi llimet e 
shekullit XIX, ku lulëzoi një letërsi e autorëve që shkruan me këtë alfabet, rrjedhojë e 
zhvillimit ekonomik, politik dhe kulturor në atë periudhë.
Por, përveç zhvillimeve, pati edhe ngërçe sa i takon problemit të alfabetit. Nga një 
vështrim i përgjithshëm i shkrimeve të shqipes në shekullin XVIII, nisur nga veçoritë 
grafi ke, u dalluan disa grupime lëvruesish të gjuhës shqipe. Vazhdimi i traditës së 
shkrimit të shqipes me alfabetin latin, nuk u përqafua nga të gjithë shqiptarët. Disa 
u ndanë dhe zgjodhën modele shkrimi të ndryshme nga paraardhësit e nga disa 
bashkëkohës. Dallohen katër grupime që ndahen në: autorë që shkruan me alfabet 
latin, me alfabet grek, me alfabetin turko-arab dhe me alfabete të veçanta. Përdorimi 
i këtyre alfabeteve, ishte i tepërt, megjithëse e përhapën dhe e zhvilluan shkrimin 
shqip. Me alfabete të ndryshme pati disa vepra të rëndësishme dhe të vlefshme, 
por, në përgjithësi, krĳ uan një mjegullnajë në punë të alfabetit. Pra, në shekullin 
XVIII si rrjedhojë e copëtimit feudal dhe i sundimit të huaj, gjendja e shqipes së 
shkruar paraqitet mjaft  e ndërlikuar. Të gjitha këto ndikuan në mënyrë të ndjeshme 
në përhapjen e shkrimit dhe të gjuhës shqipe, po ashtu edhe në çështjen e alfabetit.

Alfabetet me të cilët u shkrua shqipja në shekullin XIX

Edhe ky shekull do të ketë vazhdimësinë e ndërlikimeve të shekullit XVIII, sa i 
përket çështjes së alfabetit të gjuhës shqipe. Mungon më shumë se çdo herë tjetër 
njësimi i alfabetit, mbasi ishin në përdorim alfabeti latin, grek, turko-arab dhe disa 
alfabete të veçanta. Kjo gjendje pasqyronte kushtet ekonomiko-shoqërore, mungesën 
e bashkimit mes krahinave të Shqipërisë, përçarjen fetare dhe politikën antishqiptare 
që ndiqte pushtuesi dhe një pjesë e klerit, veçanërisht ai i huaj. Pati një trysni nga 
disa shtete ose “fuqi të mëdhaja” që nuk donin që shqipja të shkruhej me asnjëlloj 
alfabeti edhe në qoft ë se shkronjat me të cilën ajo shkruhej ishin të tĳ at. Abetarja 
e Naum Veqilharxhit, e botuar me një alfabet të shpikur prej tĳ , ishte një reagim 
që shqipja duhej të shkruhej pavarësisht shkronjave që mund të përdoreshin për 
shkrimin e saj. Dy qenë ngjarjet historike që patën një ndikim të madh për alfabetin 
e shqipes në këtë shekull. Së pari, qenë botimet që bëri Kostandin Kristoforidhi dhe 
së dyti, mbledhja e Komisionit të alfabetit në Stamboll për të vendosur për Alfabetin 
i Stambollit. Këto qenë ngjarjet kryesore që ndikuan drejtpërdrejt tek atdhetarët për 
zgjidhjen e problemit të alfabetit të njësuar shqip. Edhe te këto dy ngjarje pati të meta, 
sidomos botimet e Kristoforidhit që qenë një pjesë e shkruar toskërisht me alfabetin 
grek dhe një pjesë tjetër në gegërisht me alfabetin latin. Pra, kjo nuk ishte puna më 
e mirë për shqiptarët, sepse ata donin një metodë të vetme shkrimi në mënyrë që të 
nguliteshin shkronjat. Që të bëhej kjo punë, duhej bashkëpunimi i të gjithë lëvruesve 
të shqipes, pavarësisht nga pikëpamjet e pakënaqësitë që mund të kishin mes njëri-
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tjetrit. Kjo gjë edhe në këtë shekull qe e pamundur që të arrihej. Gjatë gjithë këtĳ  
shekulli ka qëndrime të ndryshme nga autorët për shkronjat që duhej të përdoreshin 
për alfabetin e shqipes, madje kishte edhe prej atyre që, përveç se ndryshuan 
herëpashere (herëpas-here) alfabetin me të cilin shkruan, por edhe mbajtën qëndrime 
që binin ndesh me ato që kishin mbajtur para pak kohësh. Mungonte bashkimi për 
të vendosur dhe për të shkruar me një alfabet të vetëm për shqipen. Por, kishte edhe 
nga ato atdhetarë që shpreheshin që, e rëndësishme ishte që alfabeti i përbashkët 
për shqipen të përhapej njëherë, sepse pastaj mund të ndreqej e të përmirësohej. Kjo 
gjë nuk qe e mundur të realizohej në këtë shekull dhe duhej pritur shekulli tjetër që 
të bëhej realitet një dëshirë e tillë. Kjo ishte gjendja e alfabetit edhe në këtë shekull.

Alfabetet në fi llim të shekullit XX dhe Kongresi i Manastirit (1908)

Fillimshekulli i njëzet ishte shqetësues nga fakti që ekzistonin dhe përdoreshin 
disa sisteme shkrimore, qoft ë në vepra të ndryshme, qoft ë në letërkëmbime që 
autorë kishin me njëri-tjetrin. Duke shkruar secili sipas dëshirës dhe duke përdorur 
sistemin e vet shkrimor, ndikonte keq për njësimin e alfabetit të shqipes. Deri në 
këtë fi llimshekulli, ku gjeti miratim varianti i fundit i alfabetit të shqipes, nuk kishte 
munguar dëshira e njerëzve për ta shkruar gjuhën shqipe, por e keqja ishte se donin 
që të krĳ onin gjithsecili një alfabet të cilin e mendonin si sistemin shkrimor më të 
arritur.
Moskrĳ imi i një alfabeti të përbashkët ishte një problem i madh për të gjithë 
shqiptarët.  Pati disa përpjekje nga disa patriotë që ta zgjidhnin këtë problem, por 
e kuptuan shpejt që kjo punë nuk mund të zgjidhej nga një njeri i vetëm, po duhej 
të vendosej nga një shumicë njerëzish. Jup Kastrati shkruante për fi llimshekullin 
XX: “Ndërkaq puna po ndërlikohej përditë e më shumë, sepse herë mbas here gazetarë dhe 
shkrimtarë shqiptarë krĳ onin forma të reja alfabetesh. Padyshim, kjo e dëmtonte çështjen 
kombëtare. Lexuesit dhe njerëzit e mësuar e të ditur po shpërndaheshin keq mes tyre. … krĳ imi 
i sistemeve të ndryshme alfabetike pengonte bashkimin e forcave përparimtare, kombëtare, 
demokratike; shtinte grindjet në mes të intelektualëve, gazetarëve dhe shkrimtarëve të kohës” 
(Kastrati, 1972, f. 81). Prandaj, ishte i domosdoshëm krĳ imi i një alfabeti të njëjtë 
për të gjithë shqiptarët. Duke e parë rëndësinë e një alfabeti të vetëm, përpjekjet e 
atdhetarëve shqiptarë për të zgjidhur çështjen u shtuan tepër. U ngritën shkolla në 
gjuhën shqipe, u themeluan gazeta, u ngritën klube e shoqëri. Në një gjendje të tillë, 
i zhvilloi punimet edhe Kongresi i Manastirit, i mbledhur më 1908 për të zgjidhur e 
vendosur për problemin e alfabetit të vetëm dhe të përbashkët për të gjithë shqiptarët 
dhe për gjuhën shqipe.
Variantet e alfabeteve të përdorura midis viteve 1901-1908 për shkrimin e shqipes
Në mbarim të shekullit XIX alfabeti latin fi toi përfundimisht. Të gjithë kishin arritur 
në përfundimin se përdorimi i tĳ  ishte tashmë një domosdoshmëri (Kastrati, 1972, f. 
80).
Në fi llimin të shekullit XX, lëvizja kulturore e arsimore mori hov. Ku midis viteve 
1901-1908 pati një zgjim të shqiptarëvë për t’u vënë në lëvizje që të vendosnin për 
përdorimin e shkronjave shqipe. Kjo çështje u bë tema kryesore në organet e shtypit 
të këtyre viteve, ku përsëri përdoreshin  disa variante alfabetesh. 
Në këto vite të para të shekullit XX, në shtyp u shtrua gjithjë e më tepër çëshja e 
alfabetit. Zhvillohen diskutime rreth të metave e të mirave të sistemeve e të alfabeteve 
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kryesore të përdorura, organizohen anketa, jepen mendime e propozime për 
alfabetin më të përshtatshëm, ngrihet kërkesa për afrim e njësim. Në këto diskutime 
merrnin pjesë publicistë e shkrimtarë të njohur, lëvrues gjuhe, mësues e patriotë të 
tjerë, lexues të thjeshtë. Mendimet ishin të ndara sidomos midis rrymës për alfabetin 
e Stambollit e asaj të përkrahësve të një alfabeti thjesht latin me digrame, alfabet që 
paraqiste variante të ndryshme, po që fi tonte gjithnjë e më tepër terren, për arsye 
sidomos praktike (Domi, 1972, f. 29).
Në vitin 1901, krĳ ohet në Shkodër nga Ndre Mjeda, shoqëria “Agimi” e cila hartoi 
një alfabet të mbështetur në atë latin, që kishte si parim një tigull të paraqitej me një 
shkronjë.
Po në vitin 1901, Luigj Gurakuqi dhe Enrik Kremoneze (Enrik Cremoneze) përkthejnë 
në gjuhën shqipe disa poezi të letërsisë bashkëkohore italiane që i botojnë në Napoli, 
me titull “Tufë lulesh”.  Autorët përdorën një alfabet të sajuar prej tyre, duke u 
mbështetur në alfabetin latin. Për të plotësuar mungesat që dilnin nga alfabeti latin 
për tinguj-fonemat e shqipes, ato përdorën shenja dakritike dhe dyshkronjësha.
Në vitin 1902, në Kongresin e XIII të orientalistëve në Hamburg diskutohet për 
alfabetin e Ndre Mjedës, i cili pëlqehet nga fi lologët pjesëmarrës. Po në këtë vit, 
organizohet në Shkodër “Konferenca e ipeshkvĳ ve shqiptarë” (1-6 maj 1902) për çështjen 
e alfabetit. Nuk u arrit në ndonjë përfundim. Pas disa ditësh disa përfaqësues që 
morën pjesë këtu, deklaruan se pranojnë alfabetin e Ndre Mjedës.
Po në vitin 1902, botohet broshura “Parashtim i alfabetit të adaptuar në Konferencën e 
ipeshkvĳ ve shqiptarë” (italisht). Pranohet se kjo është vepër e Ndre Mjedës, meqenëse 
nuk ka emër autori. Janë paraqitur pikëpamjet e Ndre Mjedës për çëshjen e alfabetit.
Në vitin 1904, në Kajro del gazeta “Besa”. Mbështetet në alfabetin latin, ku ndryshimet 
me alfabetin e sotëm paraqiten vetëm në tri shkronja.
Po në këtë vit, në Napoli botohet gazeta “Flamuri i Shqipërisë”. U mbështet në alfabetin 
latin në të gjitha variantet që përdori. Mori shkronja nga alfabeti i Stambollit, por 
edhe sajoi vetë. Ka edhe dy shkronja greke.
Në vitin 1906, doli organi i parë në SHBA, “Kombi” (1906-1908). Ngriti probleme 
për çështjen e zgjidhjes së alfabetit të njësuar të gjuhës shqipe. Përdori alfabetin e 
shoqërisë “Bashkimi”.
Më 14-22 nëntor të vitit 1908, mblidhet Kongresi i Manastirit, ku morën pjesë delegatë 
nga të gjitha krahinat e Shqipërisë dhe nga ngulimet shqiptare. Në këtë Kongres u 
diskutua për hartimin e një alfabeti të vetëm për shqipen. Kryetar i Kongresit të 
Manastirit u zgjodh Mithat Frashëri. Më 20 nëntor u shpall vendimi i Komisionit të 
hartimit të alfabetit me kryetar Gjergj Fishtën, ku lejonte përdorimin e dy alfabeteve: 
alfabetin e Stambollit me ndryshimet përkatëse që iu bënë në komision dhe një 
alfabet tjetër me bazë latine, i cili u bë alfabeti kombëtar i gjuhës shqipe.

Miratimi i alfabetit të përbashkët për shqipen         
         

Shqipja përshtati alfabetin latin, kurse mbështetjen kryesore nga u zhvilluan alfabetet 
e disa vendeve të tjera, ishte ai grek. Kështu, mbi shkronjat e alfabetit jonik grek, lindi 
edhe alfabeti latin që do të kishte jehonë dhe do të përdorej në disa gjuhë evropiane, 
ku shkrimet e para  i takojnë shek. VII p.e.r. Në Evropë u përdorën tri llojet e shkrimit, 
ai latin, ai cirilik dhe ai grek. Ndër të tre, më i suksesshmi ka qenë ai latin.
Gjuha shqipe që me kohë kishte tërhequr vëmendjen e gjuhëtarëve më të mëdhënj, 



68 

por ajo akoma nuk e kishte zgjidhur problemin e alfabetit të njësur, deri në ardhjen e 
mbledhjes së Kongresit të Manastirit në fi llimshekullin e XX. Deri në 20 nëntorin kur 
edhe u shpall vendimi i Komisionit të hartimit të alfabetit, në Shqipëri u përdorën 
disa alfabete. Midis viteve 1901-1908 për shkrimin e shqipes u përdorën tre alfabete të 
ndryshme. Këto alfabete u krĳ uan nga lëvruesit e gjuhës shqipe siç ishin shkrimtarë, 
gjuhëtarë, gazetarë, studiues, intelektualë, shoqëri dhe klube politike e kulturore. 
Pas 20 nëntorit, alfabeti latin fi lloi të përdorej gjithandej duke u bërë alfabeti jonë 
kombëtar e duke e menjanuar alfabetin e Stambollit.
Autorët shqiptarë kishin nisur ta shkruanin shqipen me alfabete të ndryshme për 
arsye të orientimeve të tyre kulturore, që konkretisht lidheshin me njohjen e një gjuhe 
tjetër për secilin rast përkatës. Për këtë arsye lindi nevoja e një bashkimi që t’i jepnin 
fund ndarjeve. Për këtë qëllim u mblodh Kongresi i Alfabetit të Shqipes. Ky Kongres 
u përgatit nga rrjedha e historisë, në të cilën çështja e njësimit të trajtës së shkruar 
për gjuhën u bë pjesë e lëvizjes së madhe për njësimin e ndërgjegjes kombëtare si 
parakusht dhe sfond i luft ës për pavarësinë. Vendimet e tĳ  përcaktuan jo thjesht 
shkronjat, por një orientim kulturor, që do të mbetej i përhershëm si tipar shques i 
profi lit të kombit (Lloshi, 2008, f. 21).
Rrugëtimi shumëshekullor i njësimit alfabetit tonë mori fund në shekullin XX, duke 
u miratuar alfabeti latin si më i përshtatshëm për të pasqyruar tinguj-fonemat e 
shqipes.

Kongresi i Manastirit 1908     
             

Kongresi i Manastirit është Kongresi i alfabetit kombëtar të gjuhës shqipe. Ai u mbajt 
në Manastir më 14 deri me 22 nëntor 1908. Ishin gjithsej 32 delegatë me të drejtë 
vote që përfaqësonin 23 qytete, shoqëri dhe klube. Ndërsa 18 të tjerë ishin pa të 
drejtë vote. Në historinë e Shqipërisë ky Kongres shënon një ngjarje të rëndësishme 
politike, kulturore, gjuhësore dhe arsimore për kombin shqiptar. 
Një nga arritjet më të mëdha në fushën e kulturës shqiptare në shekullin XX. Ai u 
mbajt në një periudhë kur marrëveshjeve u kishte ardhur fundi. Në prag të pavarësisë 
qe një fi llim i mirë dhe një shtysë e fuqishme me vendimet e tĳ  për zgjidhjen e çështjes 
së alfabetit që kishte 446 vjet që përçaheshin shqiptarët në shkrimin e gjuhës sonë. 
Ky bashkim dhe miratim në kongres tregoi se shqiptarët ishin bashkuar si një komb 
i vetëm dhe që kishin një dëshirë të përbashkët: të ecnin në rrugën e përparimit 
ekonomik e kulturor dhe të zinin vendin që u takonte si popull evropian në familjen 
e madhe të kombeve të qytetëruara të Evropës. 
Kongresi i Manastirit, me gjithë kufi zimet e dobësitë e tĳ , që rrjedhin kryesisht nga 
kushtet historike të kohës, hyn në radhën e atyre ngjarjeve që kanë shënuar ecjen 
përpara të kombit tonë. Ai hyri në histori si “Kongresi i Abesë”, Kongresi i alfabetit. 
Ai mori vendime të rëndësishme në punë të shkrimit të gjuhës sonë: i dha fund kaosit 
që zotëronte aty, i hapi rrugën njëjëzimit të plotë të alfabetit, prej tĳ  u përpunua 
alfabeti që përdorim ne sot (Domi, Tiranë, 1972, f. 7).
Problemet që i pati Kongresi kishin vazhduar që prej shekujsh për alfabetin tonë. 
Problemi ishte pranimi i mendimit të përbashkët për një alfabet. Edhe këtu pati 
përçarje, por, fatmirësisht, u arrit në një zgjidhje duke lënë në përdorim dy alfabete, 
atë me bazë latine të plotësuar me dyshkronjësha e me dy shkronja me shenjë 
diakritike dhe alfabetin e Stambollit. Megjithëse ky Kongres kishte arritje, për të cilat 
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ka vlera të mëdha për kombin tonë, disa studiues e panë më qartë dhe më ft ohtë: 
“Por, duke e vështruar me një sy kritik vendimin e Kongresit të Manastirit, nuk mund të mos 
arrihet në përfundimin se zgjidhja, që ai Kongres i dha problemit të alfabetit, qe një zgjidhje 
jo e plotë, e cila linte shteg për vazhdimin e përçarjes midis shqiptarëve. Me gjithë vendimin 
për t’i përdorur “bashkarisht” të dy alfabetet, ishte e sigurt se një pjesë e shqiptarëve do të 
përdornin alfabetin tjesht latin (sidomos në Shqipërinë Veriore), dhe një pjesë tjetër (sidomos 
në Shqipërinë e Jugut) do të vazhdonin të përdornin alfabetin e Stambollit, duke ia lënë kështu 
kohës të jepte vendimin përfundimtar” (Demiraj – Prift i, 2008, f. 103-104).
Rrugëtimi qe i gjatë, po ashtu edhe pritja për një alfabet të vetëm, saqë, përfundimisht, 
rrugën e vazhdoi alfabeti me bazë latine i plotësuar me dyshkronjësha dhe me shenja 
diakritike. 
Vendimet që dolën nga Kongresi i Manastirit u pranuan menjëherë edhe në shkallë 
kombëtare e pa asnjë vonesë u vunë në zbatim, çka tregonte se këto vendime ishin 
shprehje e vullnetit mbarëshqiptar për një zgjidhje përfundimtare të çështje së 
alfabetit (Lloshi, 2008, f.31). 

Literatura 

Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (1972), (Studime, materiale, dokumente), 
botim i Universitetit të Tiranës, Instituti i Historisë – Instituti i Gjuhësisë e Letërsisë, Tiranë, 
451 f.
DEMIRAJ, Shaban (1988), Gjuha shqipe dhe historia e saj, Shtëpia botuese e librit universitar, 
Tiranë, , 321 f.
DEMIRAJ, Shaban – PRIFTI, Kristaq (2008), Kongresi i Manastirit, botues: Akademia e 
Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 203 f.
Kongresi i Manastirit, Tiranë, 1978, 118 f.
DOMI, Mahir (1972), Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (14-22 nëntor 1908), në 
“Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (14-22 nëntor 1908). Studime, materiale, 
dokumente”, botim i USHT, Institutit të Historisë, Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë , 
Tiranë, f. 7-50.
HAXHI, Artan- TOPALLI, Tefë (2007), Histori e gjuhës së shkruar shqipe, botim i Universitetit të 
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër,  261 f.
KASTRATI, Jup (1972), Luft a për njësimin e alfabetit  shqip në vitet 1878-1905, në 
përmbledhjen:“Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (14-22 nëntor 1908). 
Studime, materiale, dokumente”, botim i USHT, Institutit të Historisë, Institutit të Gjuhësisë 
dhe të Letërsisë , Tiranë, f. 77-86.
LLOSHI, Xhevat (2008), Rreth alfabetit të shqipes, Logos-A, Shkup, Prishtinë, Tiranë, 322 f.
OSMANI, Tomor, Histori e alfabetit të gjuhës shqipe, Shtëpia botuese e Librit Shkollor, Tiranë, 
1987.
Udha e shkronjave shqipe, Shtëpia botuese “Idromeno”, Shkodër, 1999,  576 f.
Tradita dhe e sotmja në vështrimin gjuhësor, I, Camaj-Pipa, Shkodër, 2006, 300 f.
Tradita dhe e sotmja në vështrimin gjuhësor, II, Camaj-Pipa, Shkodër, 2007.
Tradita dhe e sotmja në vështrimin gjuhësor, III, Camaj-Pipa, Shkodër, 2009.
RIZA, Selman (2002), Pesë autorët më të vjetër në gjuhën shqipe, Tiranë.
SHUTERIQI, Dhimitër (1976), Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850, (Bibliografi ), botim i 
Akademisë së Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, ,  316 f.



70 

Veshtrim vleresues rreth fi gures se lirikut shkodran  Frederik Rreshpja

Esmerina Hebaj

Nje burrë  shtatvogël, me  mustaqe dhe  me kapelë  republike, siluetën e  të cilit 
shumë nga ne e kanë takuar me dhjetëra herë. Shumë nga ne kanë folur gjatë me të, 
kanë pirë kafe e kanë shkëmbyer mendime me të.
Ky  burrë që  pati  një  jetë  të  veçantë, siç  është  në fakt e secilit nga  ne.  Por 
veçanësia e jetës së tĳ , rri në një qoshe  dhe rrallë gjen ndonjë shoqe t`i afrohet 
apo t`i  ngjajë. Ai përjetoi braktisjen dhe burgjet e diktaturës që në moshë 
të re. Këto do i linin si testament vetminë, e cila nuk do e tradhëtonte për 
gjithë jetën. Jeta  e tĳ  ngjante  me  atë  të  një  bohemi  të vetmuar.  Një  njeri  që  
humbiste vazhdimisht në ditët e tĳ a : të afërmit, interesimin e të tjerëvë, paratë, 
gjithçka. Ne pamje të parë askujt nuk do t`i tërhiqte vëmendjen një i tillë njeri.
Po kush është ky  njeri?  Çfarë   e  veçanëson atë në të vërtetë?
Ky njeri, qe djali nga Shkodra, Frederik Rreshpja; dhe mendja e tĳ  e shquar në atë 
trup të ronitur që e bëri të veçantë, të dallueshëm, origjinal. Keto i arriti me vepren  
e  tĳ  letrare,  me  lëvrimin  e shumë gjinive,  si  romani,  drama,  eseja, shkrimet  
publicistike  etj;  por veçanërisht rrezatoi  me poezinë, me lirikat e tĳ  mjaft  
origjinale.
Jane lirikat e tĳ   që secilit që do i lexonte, do i krĳ onin  një përjetim të veçantë.
Përmes gjithë poezisë së tĳ , ai ka diçka për të thënë, jo vetëm ndryshe, por edhe me  
një vetëpërkryerje  artistike.   Pa  zhurmë  e  bujë,  pa  përballje,  por  me ndjeshmërinë  
e  magjistarit  të  fj alës  që përmban  fl urudhën e  fi gurës, detajit, poezisë  dhë  të  prek  
shpirtin thellë1, poeti përcjell  dyzimin e njeriut në mes të kësaj jete, jetës njerëzore 
dhe të jetës tjetër që vjen pas kësaj.
Fakti që poezia e Frederik Rreshpjes e shfaq në mënyrë të dukshme këtë situatë të  
njeriut, nisur si fakt  vetiak i autorit  e më gjerë i shoqërisë së atyre viteve, të bën  të  
hulumtosh thellë  brenda  vargjeve  të  poezisë  së  tĳ ,  kjo  jo  vetëm  si tërheqje  e 
atyre njerëzve që i kanë përjetuar vetë ato vite, por edhe për ata më të rinjtë si njohje 
e një risie në fushën e artit dhe të jetës në përgjithësi.
Një  nga  poetët  tanë  origjinalë  të  viteve `60  të  shekullit  që  shkoi, Frederik  
Rreshpja  paraqitet  me  veprën  e  tĳ ,  para  lexuesit  të  gjerë me zërin e plotë 
njerëzor. Në poezinë e tĳ  ka një tendencë të tillë krĳ uese  për  të bërë përpjekje për 
krĳ imin e një poezie të re, më konkrete dhe më tokësore.  Ishin këto vite në të  cilat  
shtrohej fenomeni  i së resë  si një problem i poezisë.  Poezia  shqipe  e kësaj  periudhe  
në  përgjithësi,  sjell  para  së  gjithash një model  të ri fj alësh  e fi gurash, të  cilat  
ishin  në  kundërshtim  me  fj alorin standart  dhe fi guracionin stereotip të poezisë së 
mëparshme. Elementet e reja të poezisë shfaqen, jo vetëm në planin e përmbajtjes, të 
ideve dhe të tematikës, por edhe  në  sferën e mjeteve të  shprehjes  e  të  ligjërimit, 
siç janë: gjuha, stili, vargu, fi guracioni dhe  fj alori poetik.  Një  tendencë  te  tillë 
Frederik Rreshpja, jo vetëm e ndeshi në realitetin shqiptar  të  kohës,  por  e  pati  dhe  
predispozitë  vetjake.  Poeti  do  të  sjellë ndryshime të dukshme në fj alorin poetik të 
lirikës shqipe, duke e transformuar atë në pikëpamje te gjerësisë, të çfarësisë dhe të 
cilësisë. 
1  Frederk Rreshpja, Në vetmi, Arbëria, Tiranë 2004, fq.120
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Vepra  e  poetit  tonë  simbolizon  në  vetvete  një  realitet  tronditës.  Poezia e 
Rreshpjes sikur është  e  mbrujtur me notat e një  simfonie hyjnore, e 
shtrirë në gjithëkohësi  e gjithëvendësi të gjuhëve e kulturave të ndryshme.  
Vihet  re  një frymë  elegjiake, trishtimi,  melankolie,  dhimbjeje. Kjo ndihet 
edhe në motivet më optimiste, që ngjajnë të tilla në vështrim të parë.
Mesazhi  i  përcjellë  në  veprën  poetike  të  tĳ ,  nuk  përcillet  brenda  së njëjtës 
orbitë. Kuptimësia fi lozofi ke që përft ohet nga vargu poetik i Rreshpjes, tejçohet në  
hapësira  të  papërshkueshme  nga  gjurmët  e  shtegtarëve  në  kërkim  të ekzotikës. 
Procesi krĳ ues, në krejt veprën letrare të Frederik Rreshpjes, ngjizet nga një gjendje 
asimiluese e , ndër të tjera, dallohet  si  shenjë e rimishërimit të frymës hyjnore  tek 
krĳ esat e përkohshme, siç është qenia njerëzore si e tillë. E pikërisht tek kjo përkohësi 
e krĳ esave njerëzore, dallojmë realitetin e dyzuar të njeriut të poezisë së Rreshpjes. 
Mesazhi i poetit për rrjedhën që do të merrte jeta e bashkësisë njerëzore , ishte 
vendimtar për vetë fatet e saj. 
Poezia  e  Rreshpjes  përcjell  dhembjen dhe mëkatin e një shoqërie në kushtet
 e  mbĳ etesës,  brenda  kufi zimeve  ideologjike  të  një  sistemi  totalitar.  Ai karakterizohej  
nga  një  natyrë rebele dhe e papajtueshme  me rëndomtësinë e ditës. Ai kurdoherë 
, në çdo  çast, në çfarëdolloj rrethane, ishte në kundërshtim jo vetëm me sistemet 
politike ose rrymat ideologjike, por edhe me rrymat e ajrit. Frederiku  asnjëherë  nuk 
u pajtua  me të sipërfaqshmen dhe  sa qe gjallë, kurrë nuk  bëri  kompromis me  ato 
lloj dogmash ose doktrinash që  kishin për qëllim deformimin e karakterit ose të 
moralit njerëzor. Ai ishte një karakter konfl iktor, i  cili pushtohej  herë  pas here nga 
gjendje depresive  dhe nga halucinacione të vetvetishme që e bënin të ngatërronte 
kohën dhe vendin ku jetonte e krĳ onte. Ai ishte  një  natyrë  e  dobët  që  binte  nën  
pushtetin  e  vrulleve dhe dëshirave të pamata, krejt të ndryshme me tablonë që 
jep realiteti i sotëm. Dhe kjo përballje, ky kontrast i fortë që i shfaqej,hera-herës, i 
krĳ onte vuajtjen. 
Vuajtje, brengë, harrim: këto poeti i motivon me ekzistencën e një ç`ekuilibri të 
brendshëm që përfshin tërë raportet sociale të kohës, marëdhëniet shtet-individ etj. 
Ai luan në poezinë e tĳ  si në një lloj balloje me maska. Ku ka fasadë, por ka dhe 
realitet më të vërtetë, njohja e të cilit të lë një përshtypje të thellë kontrasti, në kufi jtë 
e dramës e të tragjedisë njerëzore.
Një jetë e ngarkuar me vuajtje, burgje, sëmundje, varfëri.  Nje  shpirt  i kulluar 
derdhur në një poezi brilante, nga të rrallat në letërsinë shqipe. 
Edhe  në  vitet  kur vlerësohej  lart arti patetik, poeti Rreshpja i qëndron besnik 
vetvetes, pra,  pikërisht  këtĳ   modeli  poezie, që  nuk  ishte  me frymë të hapur 
disidente, por që shpallte qartazi një lloj antikonformizmi estetik. Kjo do te ishte 
vetëm  derivim  i metodës  socrealiste.  Kjo do shfaqej me “harrimin” e idesë së 
përparimit, braktisjes  së  idesë së përgjithshme të entuziazmit e të absolutit, për t`u 
zhytur në dilemat personale, thyerjen e modelit  tematik e ligjërimor.  Kjo do të thotë 
pranim i formave ligjërimore moderne, duke ikur nga format retorike të literaturës. 
Frederik  Rreshpja ,  në  sajë  të intuitës së  hollë artistike, patjetër që  nisej nga 
bindja se koha, epoka  në të cilën jetonte,  kërkonte një art të ri e novator,  i cili 
me përmbajtjen  e  frymën  e tĳ , duhej  t`i përgjigjej ritmit dinamik të shekullit
të XX-të.
E  lidhur  ngushtë  me këtë veçori – me depërtimin e frymës së kohës në poezi, është  
edhe  tendenca  e  afrimit të  poezisë  me  jetën,  me  përditshmërinë dhe aktualitetin.  
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Kjo  tendencë  duket,  jo  vetëm  në  zgjedhjen  e  temave  dhe  të motiveve  që 
merren për trajtim, por edhe në mënyrën dhe mjetet e trajtimit të tyre: në fj alorin, 
fi guracionin dhe  sintaksën poetike.
Poezia e Rreshpjes, krahas elementeve të reja në planin e mjeteve të shprehjes dhe të 
strukturës së vargut, sjell njëkohësisht edhe një vizion pak a shumë të ri mbi  botën 
dhe artin;  një qëndrim pak më të lirë ndaj jetës, moralit, dashurisë etj, që shpall edhe 
mospajtimin me qëndrimet e ngurta e dogmatike, në njërën anë dhe me përqafi min 
e ideve të reja dhe të përparuara, për të mos thënë edhe më liberale, në anën tjetër. 
Shqyrtimi  i  receptimit kritik  të  veprës  së  një  autori, veçanërisht  kur kemi  të  
bëjmë  me  një  autor që  sjell  modele  të  reja e për pasojë  provokon sistemin  letrar,  
përbën  një  çështje  me rëndësi të dorës së parë , sepse vendi i një  vepre  letrare  
në  historinë  e  letërsisë  është  i  pakonceptueshëm  pa pjesëmarrjen  aktive të  
receptuesve të cilëve  u drejtohet. 
Frederik Rrespja ishte poeti që  aventurën e artit e ngërtheu aq pandashëm  me 
aventurën e jetës, pikërisht si shprehje të  aventurës ekzistenciale. 
Ai pati qenë  ndër kundërshtarët  e fortë  të  diktaturës,  përjetoi rreth  20 vite  burg  
si i burgosur politik, i harruar dhe i pabotuar, por gjithmonë  me  një  identitet të  
spikatur antikonformist, sfi dant i llojit të  tĳ .
Jo rastësisht,  mund të  themi,  i lindur në  Shkodër, e cila mund të  quhet kryeqyteti  i  
Barletit  dhe  Bogdanit,  i Fishtës  dhe  i Mjedës.  Pa droje mund të  themi se, Frederik 
Rreshpja është nga talentet më  të shquar që  ka dalë  nga  kjo trevë , është  pikënisja 
e poezisë  së  shqetësuar të  kombit.
Përveçse  ishte poet, Rreshpja ishte edhe një  publicist i mprehtë , eseist interesant, 
prozator e humorist i rrallë .
Nuk janë  të  rrallë  ata të  cilët mendojnë  se Frederik Rreshpja  është  një  nga lirikët 
më  të  mëdhenj shqiptarë  të  shekullit të  XX-të  . Korpusi i tĳ  poetik është  ndër  të  
paktët që  ia  kanë  dalë  t`i  mbĳ etojnë  poezisë  nën  diktaturë , duke iu shmangur 
kësisoj dogmës letrare të  kanonit  estetik të  kohës.
Rreshpja,  mund  të  pohohet  se  është  ai që  arriti të  ankorojë  anĳ en e poezisë  
shqipe  në  brigjet e viteve `90, duke bërë  të  besojmë  se  ideali i lartë  poetik nuk 
është  i pamundur as dhe nën prangat e një  shoqërie totalitare.
Vargu i tĳ  është  kryesisht i shpenguar dhe i pëshkuar prej një  frymëzimi të  
rrjedhshëm, të  organizuar në  mënyrë  intuitive dhe tërësisht i pamanipuluar nga  
inteligjenca  e  ft ohtë  teknike.  Vizioni  i  tĳ   poetik  që  shpërfaqet,  herë  fi llimor, herë  
naiv, herë  fëmĳ ëror e herë  mistik, arrin të  shndërrojë  në  poezi edhe realitete që  në  
dukje paraqiten të  zakonshme.
Mund të  thuhet me siguri se Frederik Rreshpja është  një  ndër poetët më  të  shquar  
shqiptarë  të  shekullit  të  XX-të . Nëpërmjet vargjeve të   poezisë  së  tĳ ,  ku  vërejmë  
të  pulsojë  një  ndjeshmëri  e  hollë  dhe  e veçantë , poeti  i këndon  mallit, fëmĳ ërisë 
,  dashurisë  e  dhembjes  njerëzore.  Janë  vargje  të  shpenguara ,  elegante  dhe  të  
stolisur  prej  lloj-lloj  fi gurash  të  mahnitshme poetike. Gjuha e poezisë  së  Rreshpjes 
është  e pastër dhe e çliruar prej çdo lloj teprimi.
Frederik  Rreshpja,  poet  që  shkroi  poezi  në  mbi 50 vjet, synoi dhe ia arriti  të  
punojë  në  drejtim  të  zgjerimit të  fj alorit poetik dhe në  përsosjen e stilit. Ai e 
kërkonte dhe e gjente poetiken në  çdo objekt apo ngjarje. 
Rreshpja  ishte  një  ndër  lirikët më  të  mëdhenj të  shekullit  të  kaluar, madje  mund  
të  themi  me plot  gojën, i vetmi poet që  ka tagrin dhe cilësitë  e duhura  për  t`u  
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rreshtuar  me  De Radën,  Seremben,  Ndre Mjedën,  Lasgush Poradecin.  Por  fama  e 
tĳ  e madhe qe, fatkeqësisht, gjatë  gjithë  jetës së  tĳ , e plazmuar  me fatin më  tragjik 
të  mundshëm  të  një  poeti shqiptar e më  gjerë. Rreshpja  u shua  përditë  e  nga  pak,  
nën  vështrimin  e  secilit  prej nesh, nën indiferencën e të  tjerëve.
Dje, sa qe  gjallë , ishte  Fredi  që  kishte  nevojë  për  ne, tani që  ai nuk është  më,  jemi  
ne  që  kemi  nevojë  për të . Frederik  Rreshpja  u largua nga realiteti  ynë  banal  për 
të  hyrë  në  histori. Ai u nis në  botën  e përtejme, por  për të  mbretëruar në  tokën 
e poezisë .
Vargjet  e  tĳ   të  skalitura  pasojnë  rikthimin  e  tĳ ,  gjë  të  cilën  na  e rikujtojnë  
vargjet:
O ajër i mbrëmjes mbështillmë, erdhi ora të vdes përsëri!
Kur të mbyllen sytë e mi, nuk do të ketë më det
Për varkat e lotve.
Po shkoj dhe shirat po i lë të kyçura.
Por unë do të kthehem përsëri në çdo stinë që të dua.
Unë kam qenë trishtimi i botës.
O ajër i mbrëmjes mbështillmë, erdhi ora të vdes përsëri!”

Rreshpjes,  poezia  i  intereson vetëm  kur e shkruan, sepse vetëm në  atë  çast ajo i 
shërben me të  vërtetë .
Letrarësia  e  Frederik  Rreshpjes,  është  një  dëshmi  e  qartë,  se poezia shqipe  
është  pjesë  përbërëse  e  kulturave  më  të  përparuara  evropiane  e botërore.  Por, 
fatkeqësisht,  interesimi  për këtë  personalitet kaq të  shquar të  letrave shqipe, në  
më  të  shumtën e rasteve është  kredhur në  mospërfi llje dhe përçmim.  Ndoshta  
kjo është  një  dukuri  e  njohur  historike,  që  nga  krĳ imi i shoqërisë  njerëzore e në 
vazhdimësi. Në  të  gjitha etapat dhe ritmet e zhvillimit të  kësaj shoqërie, gjithmonë  
profetët apo misionarët janë pritur ft ohtë.  Mesazhi i tyre për rrjedhën që  do të  
merrte jeta e kësaj bashkësie gjithmonë  në  rritje, ishte vendimtar për vetë  fatet e saj 
në  të ardhmen jo fort të  largët.
Poezia  e  Rreshpjes  përcjell  dhembjen  dhe  mëkatin  e  një  shoqërie në  kushtet  
e  mbĳ etesës, brenda  kufi zimeve  ideologjike  të  një  sistemi  totalitar. Fredi,  siç  e  
thërrisnin  ata  pak  miq e shokë  që  kishte, karakterizohej nga një  natyrë  rebele dhe e 
papajtueshme me rëndomtësinë  e ditës. Ai kurdoherë  qe në  kundërshtim me sistemet 
politike  të kohës, kundërshtim  që e shprehu dukshëm në krejt poezinë e tĳ . Ai asnjëherë  
nuk u pajtua me të  sipërfaqshmen, dhe sa qe gjallë, kurrë  nuk bëri kompromis me 
ato lloj dogmash ose doktrinash që  kishin për qëllim  deformimin e  karakterit  ose  
të  moralit  njerëzor.  Kjo  me sa duket vulosi edhe fatin e jetës së tĳ  të vështirë.
Ai  ishte  një  natyrë  e  dobët  që  binte  nën  pushtetin  e  vrulleve  dhe dëshirave  të  
pamata, krejt të  ndryshme me tablonë  që  jep realiteti i vërtetë. Dhe  kjo  përballje,  
ky kontrast  i  fortë   që  i  shfaqej,  hera-herës,  i krĳ onte vuajtjen. Pati  nga  ata që  e 
vlerësuan si njeri që  shfaq arrogancë  dhe dobësi njëherazi. Por  ata  që  do  arrĳ në  
të  njohin  e kuptojnë  mirë  veprën e tĳ , do shohin tek Rreshpja  njeriun që  poezia 
e shndërron  në  engjëll. Ai lindi, jetoi dhe vdiq në  vetmi, i pajtuar me fatin e poetit, 
duke plotësuar në këtë  mënyrë  vullnetin e perëndive.
Krĳ imtaria letrare e Rreshpjes është  vlerësuar nga kritika për pasurinë  e madhe 
shpirtërore që  ajo refl ekton, imazhet e freskëta me intensitet e bukuri të  veçantë 
. Me gjithë  origjinalitetin  e tyre, poezitë  e tĳ  të  duken  si shprehja  e natyrshme 
edhe e gjendjes së  tĳ  shpirtërore. Vargjet e tĳ  shquhen për ngrohtësi dhe  jetë  dhe  
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i përshkon  një  frymë  e  qetë  dhe  e rregullt,  ku  rregullsia dhe qetësia  janë  dy  
elemente të dukshme, që  dallohen qartë në  poezinë  e tĳ . Për poetin  nuk  kishte  
mbetur  asgjë  në  këtë  botë  që  ta gëzonte, gjithë  ç`kishte dashur  e  kishte  humbur,  
dhe  siç  thoshte ai shpeshherë,  e kishte humbur në  mënyrën  më  serioze,  ndaj  dhe  
nuk  ankohej  kurrë  për  fatin  e  tĳ .  Ai  kur trishtohej shkruante. 
Frederik  Rreshpja   i dha  letërsisë  shqiptare  një  dimension  krejt  të  ndryshëm nga 
e gjithë  letërsia e lëvruar në  Shqipëri deri në  atë  kohë , duke ruajtur  origjinalitetin 
e tĳ . Poezia e Rreshpjes është  me të  vërtetë  tronditëse dhe  shumë  shpejt  ajo  do  
jetë  një  pikë  reference për  poetët  e  rinj  dhe për studiuesit.
Rreshpja ishte pre e frymëzimit të  lirë  dhe vullkanik;  ai zotëronte një  mekanizëm 
poetik të shkëlqyer dhe të vetvetishëm.
Për fatin jo të  mirë  të  mbarë  kulturës mbarëkombëtare shqiptare, fi gura e  Frederik  
Rreshpjes,  akoma  dhe  sot është  pak e njohur për publikun e gjerë, përcjellë  kjo  
me  mosvëmendjen e kritikës  dhe qarqeve  letrare  shqiptare.  Ky njeri bartt e  mbi  
supe një  realitet me të  vërtetë  tronditës, i dënuar nga fati, nga sistemet  politiko- 
shoqërore, mbi të  gjitha  i braktisur nga vetë  njeriu. Jo rrallë  janë  hasur raste të tilla 
edhe në  letërsinë  botërore  si rasti i Frederik Rreshpjes, ndaj  shqiptarët  duhet  të  
jenë  krenarë  që  kanë  një  poet  të  tillë  me  një  gjenialitet ballkanik.
Duke  patur  parasysh tërësinë  e madhe të  krĳ imtarisë  poetike, Frederik Rreshpja,  
si  pjesë  përbërëse  e  saj, është  një  prej elementeve  më  të  lartë  të  sigurisë  në  
poetikën  shqipe.  Poezia  shqipe,  madje  duhet  thënë ,  se  nuk  do funksiononte 
dot pa të , nuk do kishte ilaritetin e  ëmbëlsinë  brenda saj. Ishte ai që  dinte ta 
shndërronte në  dritë  çdo realitet të  gjymtë .  
Frederik  Rreshpja, ishte  nga poetët e mbĳ etuar të Realizmit Socialist, që  ia riktheu 
pranverën e humbur lirikës shqiptare, për t`u radhitur që  në  gjallje në  Panteonin e 
poetëve  të  mëdhenj të  traditës kombëtare.
Sa  herë  përmendet  emri  i  Frederik  Rreshpjes, të  kujtohet njeriu i lirë. Krejtësisht  
i  lirë , i lirë  në  fj alë , në  mendim, në  veprim, në  marëdhënie me njerëzit, i lirë  ndaj  
poezisë , ndaj  jetës,  ndaj  urrejtjes,  ndaj  indiferencës, heshtjes,  deklaratave  boshe,  
i lirë  nga  pasuria,  nga  rrojtja  normale,  nga mirënjohja dhe nga kujdesi i të  tjerëve, 
nga dashuria dhe nga respekti për punën e tĳ .
Rreshpja  dalëngadalë  hyri në legjendë . Pa zhurmë , pa  tërsëllimë , pa bujë , pa 
lavde.Aty ai ka zënë  me nder vendin që  i takon përbri të  mëdhenjve si De Rada, 
Serembe, Mjeda, Lasgushi, Migjeni etj. 
Universalizmi  dhe  bukuria  e pashoqe e ndjenjës së autorit, e larton atë  ndër poetët  
tanë  më të spikatur. E nuk kemi pse të  çuditemi kur, duke lexuar Rreshpjen,   na  
duket  se  dëgjojmë  zërin e pinjollit  të   një  kombi  të  madh, kombit  njerëzor, e 
gjitha kjo përmes  asaj që  arrin të  përcjellë  poezia  e këtĳ  autori. Ndaj  nuk duhet 
bashkëvendosur kurrë emri i Rreshpjes  me diktaturën apo me burgun, por vetëm 
me poezinë  më  të  mirë  të  shpirtit shqiptar. 
E  po  të  bëjmë  njëfarë  analogjie me  të  tjerë  shkrimtarë  shkodranë , mund të  themi 
se Rreshpja gjatë  jetës së  tĳ , përjetoi çuditërisht vetminë  dhe varfërinë  e De Radës 
dhe udhëtimet haluçinante të  Serembes, dy nga idhujt e talentit të  papërsëritshëm  
shkodran.
Delikat  në  sjellje  dhe  në  të  folur, i thellë  dhe  i qartë  në  gjykime, njohës i 
shkëlqyer i letërsisë  botërore dhe asaj shqipe, nuhatës i talenteve të  vërteta dhe me 
shĳ e, aristokrat në  letërsi, i tillë  ishte Frederik Rreshpja. 
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Rreshpja mbetet shembulli i talentit të  vërtetë  që  s`mundi ta mposhtt e, as jeta,  as 
diktatura,  as burgu,  as dhimbja, as uria, as vetmia, as sëmundja, as edhe  vdekja.  
Rreshpja,  bashkë  me  shkrimtarë  të  tjerë  të  shquar, është  një  nga margaritarët e  
çmuar të  kurorës së  poezisë  shqipe në  shekullin e XXtë  . 
Poezia e Frederik Rreshpjes do vlerësohet përherë e më shumë, për arsye se  ishte një 
ndër përcjellësit e modernizmit të poezisë dhe të lirikës shqipe, një krĳ ues i imazheve 
delikate dhe të papërsëritshme.
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 Teknologjia ne mesimdhenie dhe rendesia e saj

Anida Prift i

Hyrje

Gjëja më e rëndësishme në jetën humane është komunikimi. Në prehistori, njeriu në vend 
të ligjëratës përdorte mimikën, lëvizjet e trupit. Nevoja e njeriut për një komunikim më të 
mirë, bënë që të zhvillohet ligjërata. Ky ishte një hap i madh dhe i rëndësishëm në evolimin 
human. Më vonë kur njeriu fi lloi të mësojë të shkruajë, ai mundi të dërgojë mesazhe larg 
banesës së tĳ . Me zbulimin e elektricitetit, si telefoni dhe më vonë kompjuteri, sot teknologjia 
e komunikimit ka arritur një nivel që përveç transferimit të mesazheve, por edhe pikturave 
me ane të videotelefonave. Makina e shekullit XXI, kompjuteri, është gati në çdo shtëpi dhe 
po bëhët një mjet i nevojshëm.

Cfarë është interneti?

Interneti është rrjet masiv që përbëhet nga rrjetet tjera, pra një infrastrukturë e 
rrjeteve kompjuterike. Ai lidh miliona kompjutera nga gjithë globi duke formuar një 
rrjet të tillë ku secili kompjuter mund të komunikojë me kompjuterin tjetër kudo në 
botë, me kusht që të dy janë të lidhur në internet.                                        
Komunikim: nëpërmjet internetit mund të komunikoni me të gjithë botën me 
mesazhe, video konferenca, chat.mësimitGjëja më e rëndësishme në jetën humane 
është komunikimi. Në prehistori, njeriu në vend të ligjëratës përdorte mimikën, 
lëvizjet e trupit. Nevoja e njeriut për një komunikim më të mirë, bënë që të zhvillohet 
ligjërata. Ky ishte një hap i madh dhe i rëndësishëm në evolimin human. Më vonë 
kur njeriu fi lloi të mësojë të shkruajë, ai mundi të dërgojë mesazhe larg banesës së 
tĳ . Me zbulimin e elektricitetit, si telefoni dhe më vonë kompjuteri, sot teknologjia 
e komunikimit ka arritur një nivel që përveç transferimit të mesazheve, por edhe 
pikturave me ane të videotelefonave. Makina e shekullit XXI, kompjuteri, është gati 
në çdo shtëpi dhe po bëhët një mjet i nevojshëm
Biznes dhe marketing: nëpërmjet internetit fi rmat kanë mundësi të krĳ ojnë lidhje 
elektronike me fi lialet e tyre, mund të pranojnë porosi, të ofrojnë konsulencë ose 
shërbime të ndryshme                                                                                 
Njerëzit bashkëveprojnë me mjetet teknologjike moderne dhe i përdorin ato për arsye 
nga më të ndryshmet. Këto dy persona që shihni në këtë pamje po komunikojnë 
me njëri-tjetrin. Ato po fl asin dhe mund të shihen nëpëmjet Webcamerës edhe pse 
nuk janë pranë njëri- tjetrit fi zikisht. Ato mund të jenë me mĳ ëra e qindra kilometra 
larg. Pra interneti me gjithë ekipin e tĳ  fi zik (kompjuterin, webcameren, E-mail, 
MSN, Facebook etj.) bën të mundur lidhjen e komunikimin mes njerëzve kudo që të 
ndodhen qoft ë brenda kufi jve shqiptarë.   

Përse mund të shfrytezohet interneti

Burim informacioni: përmes motorëve të kërkimit, faqeve web etj
Komunikim: nëpërmjet internetit mund të komunikoni me të gjithë botën me 
mesazhe, video konferenca, chat.
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Biznes dhe marketing: nëpërmjet internetit fi rmat kanë mundësi të krĳ ojnë lidhje 
elektronike me fi lialet e tyre, mund të pranojnë porosi, të ofrojnë konsulencë ose 
shërbime të ndryshme.
Studime dhe kërkime shkencore: pothuajse të gjitha universitetet
Që dy kompjutera në internet të jenë në gjëndje të komunikojnë midis tyre nevojiten 
disa kushte:
Ø  Një kanal komunikimi (koaksial, telefonik, fi bër optike, radiovale)
Ø  Një ndërfaqe që lidh kompjuterin me mjetin e transmetimit (karta e rrjetit, modemi) 
Çfarë është tik?
Bota karakterizohet nga ndryshime të shumta dhe të shpejta, një pjesë e të cilave ka 
ardhur dhe nga zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. 
Arsimi duhet t’u përshtatet ndryshimeve të vazhdueshme të teknologjisë, dhe t’i 
përdorë ato gjerësisht në procesin mësimor. Këtyre ndryshimeve arsimi duhet t’u 
përgjigjet, me ritme të shpejta, me zhvillime të brendshme sasiore e cilësore për të 
transmetuar njohuri e aft ësi sistematike, koherente e të qëndrueshme te nxënësit, 
duke i refl ektuar më pas këto në shoqëri për krĳ imin e një të ardhmeje më pozitive 
për të gjithë. Ja disa nga teknologjitë që mësimdhënësit duhet të përdorin:
Kompjuteri: Shihet si një nga teknologjitë më të nevojshme në fushën e mësimdhënies, 
deri para pak kohësh ai konsiderohej si një risi, tashmë ai është i domosdoshëm për 
shkak të orientimeve teknologjike që kanë përfshirë mësimdhënien.
USB: Është njëra nga teknologjitë më të përparuara përsa i përket ruajtjes dhe 
transmetimit të informacioneve të ndryshme, ato ekzistojnë në madhësi të ndryshme 
dhe janë pjesë e pandashme tashmë e realitetit arsimor.
CD/DVD: Janë mënyrat e vjetra të transmetimit dhe të ruajtjes së materialeve. Por që 
janë mjaft  frytdhënëse në rastet e prezantimeve të ndryshme.
Aparatet fotografi ke dixhitale shumëfunksionale: Këto paisje kanë mjaft  rëndësi në 
fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja, pasi me anën e tyre realizohet regjistrimi 
dhe prezantimi i aft ësive të çdonjërit nga nxënësit përsa i përket aft ësimit gjuhësor.
Interneti: Është teknologjia e cila ka revolucionalizuar mësimdhënien në çdo skaj të 
botës. Me anën e tĳ , tashmë mësuesi nuk është e vetmja pikë e referimit, por është 
koodinatori i hyrjeve të reja në kulturën arsimore të nxënësit.
Tabela Interaktive: Është një teknologji mjaft  e përparuar e cila ende nuk është futur 
në masë në sistemin arsimor shqiptar, por ama për shkak të thjeshtësive, risive dhe 
avantazheve që ajo paraqet, është mjaft  e dëshiruar në dobi të punës së tĳ  (saj) nga 
çdo mësimdhënës.
Video Projektori: Është një teknologji e cila gjendet mjaft  në sistemin arsimor shqiptar. 
Me anën e tĳ  realizohet prezantimi i punimeve të ndryshme në fushën didaktike dhe 
shkencore. Në të vërtetë ai është paraardhës i tabelës interaktive, por ama për vetë 
kushtet e sistemit tonë arsimor ai ngelet si teknologjia më e përparuar e cila përdoret 
në mësimdhënie

Studim

Njerëzit bashkëveprojnë me mjetet teknologjike moderne dhe i përdorin ato për arsye 
nga më të ndryshmet. Këto dy persona që shihni në këtë pamje po komunikojnë 
me njëri-tjetrin. Ato po fl asin dhe mund të shihen nëpëmjet Webcamerës edhe pse 
nuk janë pranë njëri- tjetrit fi zikisht. Ato mund të jenë me mĳ ëra e qindra kilometra 
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larg. Pra interneti me gjithë ekipin e tĳ  fi zik (kompjuterin, webcameren, E-mail, 
MSN, Facebook etj.) bën të mundur lidhjen e komunikimin mes njerëzve kudo që të 
ndodhen qoft ë brenda kufi jve shqiptarë qoft ë edhe jashtë tyre.
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Të shkruarit si proces
Vendi dhe roli i tĳ  në mësimin e gjuhës shqipe në arsimin fi llor

Msc. Maria Varfi 

Abstrakt

Shpikja më e madhe e njerëzimit ndodhi atëhere kur njerëzit mendimin e shprehen përmes 
fj alëve të shkruara, atëhere kur lindën alfabetet mĳ era e mĳ ëra vjet më parë.Me kombinimet 
mes shkronjave në fj alë vazhdon të rritet dhe zhvillohet mendimi njerëzor në të gjitha fushat 
e dĳ eve.
Të shkruarit konceptohet si një nga format e komunikimit që transmeton njohurite mes 
brezave, vendeve, njerëzve të ndryshëm dhe nuk trajtohet si një “privilegj” i njerëzve që kanë 
talent, as si një aft ësi që fi tohet, pas diplomimit. Çdo njeri mund dhe duhet të shkruajë. Në 
se mund të shpreheshim ndryshe, të shkruarit është kthimi i mendimeve tona në gjuhë të 
shkruar, është organizimi i fj alive në një tekst të caktuar që na mundëson ne të çojmë një 
mesazh të qartë tek lexuesi, pra të komunikojmë me sukses me të, gjë që kalohet lehtë kur 
fl asim me dikë, mbasi ai fi zikisht është prezent dhe mund të sqarojmë gjërat e paqarta.
Të nxënit në të shkruar, në kushtet e shkollës lidhet me:
Kurrikulën; çfarë vendi zë dhe si konceptohet zhvillimi i kësaj aft ësie në kurrikulën shkollore;
Mësuesin; sa është i aft ë për ta planifi kuar dhe realizuar të shkruarit sipas vizionit të kurrikulës 
dhe metodikës bashkëkohore;
Teksit e nxënësit; sa arrin ai ta trajtojë të shkruarit në përputhje me kurrikulën dhe sa i lehtëson 
nxënësit nëprocesin e nxënies, me mënyrën e trajtimit të tĳ .
Aft ësia e të shkruarit zhvillohet e përmirësohet duke e realizuar dhe vlerësuar në të gjithë 
elementët e tĳ  që me parashkrimin, shkrimin e drejtuar apo shkrimin e lirë.
Vlerësimi me notë dhe shkrimi i disa fj alëve të përgjithshme ndikojnë pak në ndryshimin 
e performancës së nxënësit. Ndaj është e domosdoshme të përdoren praktika të reja 
bashkëkohore të cila përqëndrohen tek strategji që ndihmojnë në ndryshimin pozitiv të 
nxënësve. Vlerësimi në proçes është një i tillë, pasi bën që nxënësi të përmirësohet në vĳ imësi 
deri në përfundim të produktit.

Fjalë kyçe: Të shkruarit, proçes, komunikim, kurrikul, vlerësim.

Hyrje

Është folur shumë vitet e fundit për arsimin, sidomos lidhur me kurrikulat dhe 
proçeset e mësimdhënies dhe të nxënies. Ka mjaft  zëra që thonë se shkollën e kemi 
pasur të “fortë”, “një institucion autoritar ku bëhej shkencë”, por, kur krahason 
përmbajtjen e kurrikulave tona, formimin e nxënësve për të transmetuar njohuritë 
e marra nga një lëndë në tjetrën, vënien në praktikë të njohurive etj.,vëren se ka 
problem reale.
Aft ësia për të shkruar qartë dhe saktë është parakusht i domosdoshëm në shumë 
profesione.Kjo aft ësi nuk është e lindur por duhet të arrihet në procesin e shkollimit.
Në punën time disa vjeçare jam munduar gjithmonë të kultivoj tek nxënësit e mi këtë 
aft ësi. Përpiqem që të zbuloj rrugë dhe strategji të reja për ngritjen e nivelit tim të 
mësimdhënies duke synuar realizimin e kërkesave të sotme, në mënyrë që nxënësit 
e mi të zotërojnë kompetencat gjuhësore për të komunikuar e për t’u shprehur qartë, 
rrjedhshëm e bukur me shkrim në shumëllojshmëri situatash e nevojash vetjake e 
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më gjerë.
E tërë fi lozofi a që më ka udhëhequr, ka qënë që faktet e dokumentacioni i analizuar 
të trajtohen me frymën e identifi kimit të problemeve të arritjeve duke i argumentuar 
e mbështetur në të dhëna reale.

1. Koncepti i të shkruarit
1.1 Ç’është të shkruarit?
Të shkruarit vjen nga latinishtja, nënkupton gjurmë të shenjave që i korespondojnë 
tingujve të të folurit.Pra, kur shkruajmë,ne përdorim simbole grafi ke, shkronja apo 
kombinime të tyre të cilat lidhenmetingujt në gjuhën e folur. Nga njera anë mund 
të themi se të shkruarit është akti i formimit të këtyre simboleve, por të shkruarit 
është shumë më tepër se kaq. Lidhja e këtyre simboleve në fj alë, më tej në fj ali apo në 
paragrafe përbën bazën e këtĳ  proçesi. 
Shkrimi realizon komunikimin në kohë dhe hapsirë, duke bërë të mundur përcjelljen 
e përvojës njerëzore nga një brez në tjetrin dhe nga një vend në tjetrin.
Shkrimi u shpik 3500 p.r.K dhe quhej kuneiform shkruhej në pllaka balte me anë të 
kunjave.Shpikja e shkrimit shënon dhe kalimin e shoqërisë njerëzore nga epoka e 
barbarisë në epokën e qytetërimit. Pikërisht dhe në ditët tona përdorimi i shkrimit i 
dallon fi set e egra që mbĳ etojnë aty-këtu nga shoqëritë moderne. Për këto të fundit 
forma e shkruar e gjuhës është bërë e pazëvëndësueshëm edhe po aq e rëndësishme 
sa edhe të folurit.
Të folurit, si veti e species njerëzore, përvetësohet nga fëmĳ a në mënyrë krejt të 
pavullnetshme, mjaft on që të rritet ne një mjedis njerzish normal. “Në jetën e 
përditshme njerëzit përdorin një trajtë ligjërimi, që përcaktohet nga shumë rrethana 
të familjes e të formimit të tyre. Për këtë arsye, fëmĳ ët që pastaj bëhen nxënës, 
mëkohen me gjuhën e nënës, e cila nuk është gjithnjë sipas standartit”1- shprehet 
Xhevat Lloshi(Lloshi, 2003). Kurse shkrimi është një proçes që kërkon përpjekje të 
vullnetshme; Ai arrihet normalisht nëpërmjet edukimit shkollor.Pikërisht për këtë 
arsye në shkollë i kushtohet një vend i posaçëm mësimit të shkrimit dhe zhvillimit të 
aft ësive të të shprehurit me shkrim të nxënësve.
Të shkruarit ka të bëjë më shumë me lidhjen e fj alive në një renditje të caktuar në 
mënyrë të ndryshme,duke arritur në formën më të plotë që në literaturën e sotme 
quhet “hartimi i një teksti”. Si rregull, të shkruarit kërkon përpjekje mendore të 
vetëdĳ shme për t’i paramenduar thellë fj alitë dhe për të gjetur mënyra të ndryshme 
t ë kombinimit të tyre. Në se mund të shpreheshim ndryshe, të shkruarit është kthimi 
i mendimeve tona në gjuhë të shkruar, është organizimi i fj alive në një tekst të caktuar 
që na mundëson ne të çojmë një mesazh të qartë tek lexuesi, pra të komunikojmë me 
sukses me të, gjë që kalohet lehtë kur fl asim me dikë, mbasi ai fi zikisht është prezent 
dhe mund të sqarojmë gjërat e pa qarta.Shpesh njerëzit hezitojne të shkruajnë, mbasi 
ata mendojnë se nuk kanë “talent” për të shkruar. Madje ka njerëz që mendojnë se 
të shkruarit është një dhunti gjenetike, prej këtej ka dalë edhe shprehja“shkrimtar 
i lindur”. Në fakt çdo njeri mund të shkruajë qartë dhe saktë. Por, që në hapin e 
parë duhet të ngulisim në mendjen tonë se të shkruarit nuk mund te realizohet me 
një të rënë të lapsit apo me një të ulur në karrige. Të shkruarit është një proçes i 
gjatë, që kërkon punë, pasion e zell, që fi llon me të shkruarin për të mësuar duke u 
1  Mësimi i shqipes në rrethanat e reja- Referat i mbajtur nga Prof. Dr. Xhevat Lloshi në Konferencën 
e mësuesve të gjuhës amtare shqipe, 7-8 mars 2003.
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zhvendosur në të shkruarin që tregon se çfare ke mësuar.
Të shkruarit varet nga të folurit. Gjuha e folur ka lindur shumë kohë më parë se 
gjuha e shkruar. Të gjitha sistemet e të shkruarit e kanë zanafi llën në përpjekjet e 
njerëzve për ta paraqitur gjuhën e folur në formë të dukshme dhe fi kse. Por varësia 
në gjuhën e folur nuk do të thotë se të shkruarit është skllav i saj. Të shkruarit nuk 
është thjesht transkriptimi i gjuhës së folur. Të shkruarit dhe të folurit kanë mënyra 
të ndryshme të realizimit të qëllimeve. Një tregim i shkruar është ndryshe nga një 
tregim i thënë. Tëshkruarit dhe të folurit kanë specifi ka të ndryshme. Një raport i 
detajuar i një eksperimenti shkencor dhe trasmetimi i këtĳ  lajmi dikujt, kanë dallime 
esenciale në mënyrën e paraqitjes. Megjithatë, të shkruarit dhe të folurit mund të 
trajtohen si binjakë jo identikë por me lidhje të forta. Për një fëmĳ e të vogël, moment 
shumë i rëndësishëm është fakti kur ai mëson e kupton se gjuha që ekziston për atë 
në ajër, në gojën e tĳ , paska edhe një alternativë tjetër ekzistence, në faqet e librit, në 
reklamat e ndryshme etj. 
Gjuha e folur nuk është e njëjta gjë me gjuhën e shkruar. Midis këtyre dy formave të 
gjuhës njerëzore ka një varg dallimesh:
- Gjuha e folur mësohet në mjedisin familjar, shoqëror etj., kurse të shkruarit 
mësohet në shkollë.
- Gjuha e folur është universal. Të gjjithë kur lindin mësojnë të fl asin, por jo të
gjithë dinë ta shkruajnë drejt atë.
- Gjuha e folur mund të jetë në dialekte të ndryshme, kurse ajo e shkruar është
në gjuhën standarde.
- Gjuha e folur përdor mjete tingullore (tingujt, intonacionin), kurse gjuha e 
shkruar përdor materie grafi ke ( grafemat, shenjat e pikësimit dhe shenja të tjera 
grafi ke) të cila i rëndit në letër.
- Të folurit është i lidhur me kontekstin dhe me një situatë konkrete ligjërimi, kurse 
të shkruarit nuk ka lidhje me një kontekst konkret.
- Në gjuhën e folur kohezioni arrihet duke përdorur mjete prozodike (intonacionin, 
tonin dhe timbrin e zërit, ritmin e të folurit dhe pauzat), si dhe mjetet paralinguistike 
(gjestet dhe mimikën), kurse gjuha e shkruar e arrin kohezionin e tekstit me mjete 
leksikore dhe sintaksore.2 (Tannen, 1982)
Duke parë gjithë këto dallime mes gjuhës së shkruar dhe të folur, vetvetiu lind 
pyetja:-Si duhet të mësohet gjuha e shkruar?
Ka disa “rrugë” për ta mësuar gjuhën e shkruar. Një prej tyre është organizimi i 
punës në skema, ku përfshihen:
-morfologjia (kohët e foljeve, përemrat, ndajfoljet, mbiemrat etj.);
-sintaksa (struktura e fj alive, ndarja e tyre etj.);
-oraganizimi në paragrafë , pjesë etj.;
-drejtshkrimi dhe pikësimi;
-zgjedhja e fj alëve ;
-përmbajtja (rrjedha logjike e ngjarjeve);
-qëllimi etj.
Por më e rëndësishme ështëtë ushtruarit në mënyrë të pandërprerëtë të shkruarit.
Pse shkruajmë?
Të shkruarit nuk është një “privilegj” i njerëzve që kanë talent, as si një aft ësi që 
2  D.Tannen, Oral and literature strategies in spoken and writt en narratives, Language, vol.58, nr, 
1, 1982, f.3.
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fi tohet, pas diplomimit. Çdo njeri mund dhe duhet të shkruajë.
Nëpërmjet të shkruarit njerëzit ndajnë atë që dinë, debatojnë për çështje të ndryshme 
dhe mbrojnë mendimet e tyre. Nëpërmjet të shkruarit njerëzit shprehin idetë e tyre. 
Lidhur me këtë, novelisti E. M. Foster thotë: “Unë e di çfarë mendoj, kur lexoj se çfarë 
kam thënë.”3

Për sa kohë jemi në bangat e shkollës, punimet tona lexohen më së shumti nga mësuesit 
apo shokët, shoqet, miqtë e prindërit.  Më tej, pas diplomimit dhe specializimit në një 
fushë të caktuar, del e nevojshme që të hartojmë raporte të ndryshme per drejtuesit e 
institucioneve apo të qendrave të punës ku jemi mësuar. Madje mund të ndodhë që 
punimet tona me shkrim, kur ato kanë interes, t’i botojnë në periodikë të ndryshëm 
apo t’i vendosin në ndonjë faqe internet. Kjo gjë e bën edhe më të rëndësishëm 
zhvillimin e aft ësisë së të shkruarit.
• Çfarë duhet të bëjmë që një shkrim të quhet “i mirë”?
Të shkruarit është një aft ësi që mësohet e zhvillohet në proçes , një e vërtetë që  
shprehet në proverbin latin:”Nulla dies sine linea”. (Mos rri asnjë ditë pa shkruar 
nga një rresht). Ndaj duke u praktikuar vĳ imësisht, pothuaj çdo njeri mund të bëhet 
një shkrues i mirë.

1.2 Si realizohet procesi i të shkruarit?
Sipas studiuesve Garder dhe Johnson, të shkruarit nuk është një proçes linear i 
organizuar, por përkundrazi, një lëvizje ndërmjet hapave të ndryshëm të modelit të 
të shkruarit.4 (Johnson, 1997).
Të mësosh të shkruash është njëlloj si të mësosh të lexosh. Të dyja janë aft ësi që 
mësohen e zhvillohen në vĳ imësi, ndonëse të shkruarit është më i vështirë. Të 
shkruarit kërkon dhe ndërthur aft ësitë bazë të çdo fushe tjetër. Mësuesit ua mësojnë të 
shkruarit fëmĳ ëve nëpërmjet hapave që ndërtojnë përvojat e të nxënit tek ata. Fëmĳ a 
fi llon të mësoje shkrim e këndim që në kopsht. Po të nxënët e shkrimit si proçes 
i vetëdĳ shëmi i organizuar dhe i drejtuar, nis kur fëmĳ a hyn në shkollë. Ai arrin 
të shprehet me shkrim pas një pune të gjatë përgatitore me gojë nën udhëheqjen e 
mësuesit, një punë që përfshin disa faza paraprake, si leximi i pjesëvë letrare, rrëfi mi 
me gojë i përmbajtjes së tyre, përshkrimi me gojë i një pikture, i një peisazhi natyror, i 
një ndodhie nga jeta e fëmĳ ësetj., për të kaluar shkallë-shkallë në ushtrimin e nxënësve 
për t’u shprehur me anë të shkrimit. Në shkollat tona, mësuesit zakonisht mësojnë 
për të shkruar gjithë klasën në të njëjtën kohë. Ata japin modelet e të shkruarit dhe i 
nxitin fëmĳ ët të shtojnë idetë e tyre. Ndonjëherë mësuesit e përqëndrojnë punën në 
grupe të vogla. Dhënia e udhëzimeve dhe përqëndrimi në grupe të vogla ndihmon 
nxënësit që kanë nevojë për vëmendje të veçantë, për zhvillimin e strategjive që u 
nevojiten për t’u bërë shkrues të pavarur.
Shumica e mësuesve, në kopsht dhe në klasat fi llore, ndjekin një proçedurë të shkruari. 
Kjo proçedurë përfshin disa hapa që udhëzojnë fëmĳ ët nga fi llimi i të shkruarit deri te 
përfundimi i tĳ . Mësuesi i përdor këta hapa për të siguruar strukturën dhe vĳ imësinë 
në të gjitha format e të shkruarit. Proçesi i të shkruarit kërkon nga mësuesit që t’u 
japë nxënësve më shumë liri e përgjegjësi për punë që do të kryejnë. Kështu nxënësit 
marrin vendime për llojin e temës dhe bashkëpunojnë në kohën që ata shkruajnë. Kjo 
bën që si ata, ashtu edhe mësuesit të orientohen për thelbin e asaj që shkruajnë. Kjo 
3  Eduard Morgan Forster, novelist dhe eseist anglez, 1879-1970.
4  .Gardner, A & Johnson, D(1997). Teaching personal experience narrative in elementary. Flagsaff , 
AZ: Northern Arizona Writing Project Press.
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i ndihmon nxënësit të shkruajnë si autorë të vërtetë, duke zgjedhur temat dhe duke 
shkruar për përvojat e tyre vetjake dhë për vëzhgimet e ndryshme. Si rrjedhim dhe 
kur tema është e njëjtë, punimet kanë veçori dalluese, pasi përvojat e nxënësve janë 
të ndryshme, ashtu siç është e ndryshme aft ësia vëzhguese dhe aft ësia shprehëse 
e tyre, gjë që është rrahur gjerësisht në literaturën botërore kushtuar kësaj teme.5 
(R.A.Hudson, 2002 )
Udhëzimet e mësuesit duhet të jenë të tilla që të mos u venë gardh mendimeve të 
nxënësve, por përkundrazi, t’u lihet liri mendimi dhe njohjeje. Mjaft  e rëndësishme 
është edhë ndihma e mësuesit gjatë punës duke i inkurajuar dhe duke i lënë që të 
kenë rrjedhshmëri mendimesh, gjë që nuk mund të bëhet për pak minuta dhe nuk 
mund të urdhërohet. Megjithëse kjo metodë ndihmon në bashkëpunimin ndërmjet 
nxënësve, përsëri ata do të jenë të ndryshëm në mendime dhe mësuesi duhet ta ketë 
parasysh këtë gjë.

1.3.Etapat e procesit të të shkruarit
Të shkruarit kalon në disa faza deri në përfundimin e shkrimit dhe dorëzimin e 
tĳ  si një produkt. Gardner dhe Johnson (1997) shprehen se “Të shkruarit është një 
proçes i vazhdueshëm i shkruesve, kur ata janë duke punuar. Shkruesit e afi rmuar 
kalojnë para-mbrapa nëpër hapat e procesit, në mënyrë të vetëdĳ shme ose jo. Ndërsa 
shkruesit e rinj përfi tojnë nga siguria që u jep struktura e procesit të të shkruarit që 
ndjekin gjatë shkrimit të tyre”.6 Pavarësisht nga emërtimet dhe grupimet që u bëhen 
fazave të të shkruarit nga studiues të ndryshëm, e përbashkëta e tyre është se të 
gjithë e shohin si të domosdoshëm kalimin nëpër këto faza.Më poshtë po jap hapat e 
proçesit të të shkruarit sipas  North Central Regional Educational Labotary.7

1.Parashikimi:
-gjeneron ide;
-bisedon me të tjerët;
-përdor organizuesit grafi kë;
-bën kërkime.
2. Skicimi/shestimi (maket)
-mban shënime për informacionin e grumbulluar;
-organizon mendimet në paragrafë;
-lexon pjesën e shkruar për të parë nëse shpreh atë që do të thuash.
3. Rishikimi
-lexon përsëri pjesën e shkruar;
-këshillim me të tjerët;
-riorganizon fj alët dhe fj alitë; zëvëndëson fj alët dhë fj alitë e paqarta dhe të tepërta
-lexon shkrimin me zë për të qënë i sigurt se ai rrjedh normalisht.
4. Redaktimi
-kontrollon dhe verifi kon shkrimin;
-korrekton gabimet drejtshkrimore dhe të pikësimit;

5 Shih, për shembull, kapitullin e gjashtë “Pabarazia gjuhësore dhe pabarazia shoqërore” të librit të 
R.A.Hudson-it, “Sociolinguistika” Tiranë 2002, f. 226-251.
6 Gardner, A & Johnson, D(1997). Teaching personal experience narrative in elementary. Flagsaff , 
AZ: Northern Arizona Writing Project Press.
7 North Central Regional Educational Labotary.- htt p://www.nerel.org
htt p://lewis.epsb.org/faculty_pages / stacey:blanchhard/ THE FIVE STEPS OF THE WRITING 
PROCESS.htm
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-rikopjon saktë pjesën e shkruar.
5. Publikimi
-lexon shkrimin me zë para një grupi;
-publikon shkrimin.
Kuptohet që një nxënës në kushtet e klasës duke qënë në fazën e të mësuarit të të 
shkruarit, e ka të nevojshme të kalojë nëpër ca hapa, si:
1. Parashikimi. Nxënësi gjeneron idetë rreth asaj që do të shkruajë. Ai përdor 
diagrame, tabela, grafi kë etj. Dhe organizues grafi kë8 që ndihmojnë për të përcaktuar 
fj alët që do të përdoren, modelin e të shkruarit, audiencës dhe qëllimin e të shkruarit.
2. Skicimi. Nxënësi hedh idetë e tĳ  në letër. Në këtë kohë, ai shkruan duke u 
përqëndruar më shumë te idetë e përmbajtjes. Disa mësues e quajnë këtë si skicimi 
në vĳ a të “trasha”.
3. Këshillimi me të tjerët. Kumunikimi me shokët e klasës dhe marrja e 
sugjerimeve për përmirësimin është një fazë e rëndësishme e të shkruarit. Nxënësit 
ndihmojnë njëri- tjetrin për të kuptuar fabulën e shkrimit me anë të pyetjeve: kush, 
çfarë, kur, pse, si? Ata përzgjedhin fj alët për të shprehur idetë dhe diskutojnë se si ta 
bëjnë shkrimin më të qartë.
4. Rishikimi. Nxënësi merr parasysh sugjerimet e shokëve, përdor detaje për të
përmirësuar punimin etj. pas kësaj faze, mësuesi jep mendime.
5. Redaktimi. Nxënësi shkruan një kopje të punimit të tĳ  duke marrë parasysh 
korrigjimet e bëra nga faza e redaktimit dhe pastaj diskuton. Mësuesi bën sugjerimet 
e fundit për përmirësimin në këtë fazë.
6. Publikimi.Procesi i shkruarit është përfundimtar. Nxënësi publikon shkrimin 
e tĳ  në klasë, i vendos në portofolin vetjak, i boton në gazetën e shkollës etj.

Përfundime

1.Megjithëse të shkruarit përbën një mjet jashtëzakonisht të fuqishëm për zhvillimin 
e shkathtësive dhe shprehive të të menduarit kritik, ai e kryen këtë funksion cilësisht 
kur integrohet me të lexuarit, të biseduarit dhe të dëgjuarit. 
Mësuesve u rriten mundësitë për t’i ndihmuar nxënësit që të mësojnë, të mendojnë 
në mënyrë kritike, nëse i integrojnë strategjitë për të shkruar në mënyrë kritike, në 
përqasje me strategji të tjera. Duke qenë se nuk ka të dhëna që të dëshmojnë se veprimi 
i të shkruarit e përmirëson aft ësinë për të menduar, atëherë është e rëndësishme 
që mësuesit të përqendrohen në strategjitë e të shkruarit, të cilat kanë mundësi të 
ndikojnë në zhvillimin e të menduarit. 
Megjithatë kjo nuk do të thotë që përpjekjet për ta përdorur të shkruarit në funksion 
të të menduarit të kufi zohen vetëm në të shkruarit. Edhe llojet e tjera të të shkruarit 
mund t’i ndihmojnë dhe t’i nxisin nxënësit që të formojnë hipoteza për të analizuar 
e për të refl ektuar. 
Udhëzimet e mësuesit duhet të jenë të tilla që të mos u venë gardh mendimeve të 
nxënësve, por përkundrazi, t’u lihet liri mendimi dhe njohjeje. Mjaft  e rëndësishme 
është edhë ndihma e mësuesit gjatë punës duke i inkurajuar dhe duke i lënë që të 
kenë rrjedhshmëri mendimesh, gjë që nuk mund të bëhet për pak minuta dhe nuk 
mund të urdhërohet. Megjithëse kjo metodë ndihmon në bashkëpunimin ndërnjet 
8 Organizues grafi kë quhen strategji të tilla, si: kllaster, llojet e ndryshme të diagramit të Venit, 
kubimi, harta e tregimit etj.
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nxënësve, përsëri ata do të jenë të ndryshëm në mendime dhe mësuesi duhet ta ketë 
parasysh këtë gjë.
2.Arritjet e nxënësve nuk janë sipas pritshmërisë të programeve lëndore. Ata 
kanë problem në organizimin e shkrimit sipas llojit, në përdorimin e kuptimeve 
të fi gurshme të fj alëve; kanë problem në strukturimin e fj alisë; bëjnë gabime 
drejtshkrimore dhe nuk përdorin saktë shenjat e pikësimit si brenda dhe në fund të 
fj alisë. Gabimet sintaksore në ndërtimin e fj alive janë kryesisht të natyrës semantike, 
që burojnë nga mosvënia në punë e logjikës, por edhe horizonti kulturor i kufi zuar i 
nxënësit. Shpesh përsëriten të njëjta mangësi dhe ndryshimet janë të pakta.
3.Të shkruarit në kurrikulën aktuale është një ndër aft ësitë e lëndës së gjuhës shqipe 
që fi llon në klasën e parë dhe vĳ on e programuar deri në klasën e 12-të. Ndryshe 
nga kurrikulat e mëparshme, të shkruarit zhvillohet i planifi kuar për tekste letrare 
dhe joletrare; i jepet rëndësi llojit të shkrimit, qëllimit, lexuesit (audiencës) dhe 
këndvështrimit. Ndryshimet mes kurrikulave janë thelbësore që në konceptim, por 
në shkollat tona ende vazhdohet me praktikat e vjetra. Të shkruarit nuk konceptohet 
dhe nuk zhvillohet si një aft ësi që përft ohet në proçes.
Kurrikula e re e gjuhës shqipe e trajton të shkruarit si një aft ësi që zhvillohet duke 
u ushtruar përditë. Të shkruarit zhvillohet në proçes duke kaluar në disa hapa të 
domosdoshëm, si: parashikimi, skicimi, rishikim, redaktimi, publikimi.
Nxënësi duhet të realizojë shkrime të llojeve të ndryshme, letrare dhe joletrare: 
tregimtare, poetike, përshkruese, shpjeguese, informative, ndryshe nga kurrikulat e 
mëparshme ku shkrimet ishin kryesisht të llojit letrar. Të shkruarit është konceptuar 
si një proçes i orientuar dhe i qëllimshëm, ndaj nxënësi duhet të qartësohet për 
temën, qëllimin, audiencën dhe llojin e shkrimit që do të realizojë.
4.Përdorimi i teknikave dhe i strategjive që zhvillojnë aft ësitë shkruese janë 
një domosdoshmëri gjatë proçesit të të shkruarit. Teknikat bashkëkohore, si: 
brainstorming, diagram i Venit, kllasteri, kubimi, pesëvargëshi etj, lehtësojnë 
dhe ndihmojnë nxënësit gjatë proçesit të të shkruarit.Eseja është një nga llojet e 
shkrimeve që realizon nxënësi që në klasën e shtatë, por elementët e saj, si shkrimi 
i paragrafi t fi llon që në klasën e katërt. Ajo është relativisht e re në praktikën tonë 
të mësimdhënies, ndaj nuk trajtohet në mënyrën e duhur, pasi edhe një pjesë e 
mësuesve nuk janë të qartë për të.
Gjatë analizës së punimeve të nxënësve mund të themi se nxënësit kanë probleme 
të dukshme në shkrime të ndryshme. Kjo situatë duket dhe më shqetësuese, po të 
mendojmë se për llojet e shkrimeve, janë planifi kuar disa orë mësimi. Rimarrja e 
tyre vit pas viti nuk ka dhënë rezultatin e parashikuar në dokumentet zyrtare. Puna 
diku ngec. Duhet të gjejmë shkakun te mënyra sesi mësuesi punon me nxënësit 
për të kultivuar te këtë aft ësinë për të bërë shkrime të ndryshme për nevoja vetjake 
ose shkrime informative. Faktet tregojnë se i kushtohet pak rëndësi përvetësimit të 
elementëve përbërës të këtyre lloj shkrimesh. Mënyra e qortimit të këtyre punimeve, 
duke u përqëndruar më shumë te ndonjë gabim drejtshkrimor a pikësimi jep një 
imazh të gabuar te nxënësit.

Referencat 

Brown, H. (2004). An interactive and leraning. Language teaching.
Chen, K. (2005). The composing processes of four ESL students . Catesol jurnal , 1948.



86 

Early Writing The National Literacy Strategy. (n.d.). Ferris, D., & Hedgcock, J. (2005). Teaching 
ESL composition: Purpose, process and practice. Lawrence Erlbaum Associate , 25.
Gjokutaj, M. (2007). Didaktika e gjuhës shqipe. Tiranë: ShBLU.
IZHA. (2012). Korniza kurrikulare e arsimit bazë. Tiranë.
IZHA. (2012). Programe lëndore, Lënda: Gjuhë shqipe, klsasa 1-9. Tiranë.
IZHA. (2012). Standartet e të nxënit dhe të arritjeve. Tiranë.
Jashari, A. (2000). Për gjuhën shqipe dhe mendimin kritik. Tiranë.
Johnson, A. G. (1997). Teaching personal experience in the elementary. Northern Arizona: Writing 
Project Press.
Lloshi, Xh. (2003). Mësimi i shqipes në rrethanat e reja. Konferenca e mësuesve të gjuhës amtare 
shqipe.
Memushaj, R. (2011). Shqipja standarte. Tiranë.
Musaj, B. (2004). Si të shkruajmë ese. Tiranë: CDE.
O'brien, T. (2004). Writin in a foreign language: Teaching and learning. Language teaching.
Programi i gjuhës shqipe, i leximit dhe i leximit letrar. (1990).
R.A.Hudson. (2002 ). Sociolinguistika. Tiranë.
Tannen, D. (1982). Oral and literature strategies in spoken and writt en narratives. Language, 3.
 



87 

Njohja me rreziqet e duhanit në shëndetin tonë dhe trajtimi i tyre në tekstet 
shkollore

Senela Gjyshja
Mësuese Bio-kimie, Shkolla 9 – vjecare ´´Koli Sako´´ Divjakë

Abstrakt

Pirja e duhanit na bën keq, të gjithë jemi të vetëdĳ shëm.Gjithashtu nga pirja e tĳ  
mund të vdesim.Çdo vit në të gjithë botën numri i të vdekurve për shkak të duhanit 
po rritet me ritme të frikshme. duhanpirësit.Duhani gjatë djegies çliron 4 mĳ ë lëndë 
që nga nikotina dhe monoksidi i karbonit dhe Por efektet e cigareve në trupin e njeriut 
janë të shumta dhe ato ndikojnë cdo ditë në jetën e deri tek katranet,substancat me 
përbërje benzopireni,kobalti radioaktiv,që janë ndër shkaktarët kryesorë të kancerit 
të mushkërive.Në qoft ë se do të bëjmë një listë të dëmeve që shkaktohet drejt për drejt 
nga duhani ajo do të jetë tepër e gjatë,por le të përqëndrohemi mbi dëmet kryesore në 
trupin e njeriut.                                                                                                                                           
Synimi i ketĳ  studimi është për të kuptuar sesa i njohin nxënësit efektet negative të 
duhanit në trupin e njeriut.Nga e kanë marrë ata në fi llim këtë informacion? A kryejnë 
veprimtari sensibilizuese në ambjentin ku ata mësojnë ? A janë ata të interesuar për 
të marrë pjesë në këto projekte?   Cilët janë faktorët që ndikojnë në të bërit kurioz të 
fi llimit të pirjes së duhanit? Po familja çfarë ndikimi ka ?                                                                                       
Kam zhvilluar një pyetësor me 50 nxënës në mënyrë krejt rastësore në shkollën                                                      
9-vjeçare ``Koli Sako´´ Divjakë,më datë 31 Tetor 2017 . 

Hyrje

Për herë të parë duhani ka ardhur në Shqipëri nëpërmjet portit të Durrësit në 
shekullin XVII dhe se prodhimi i mirëfi lltë industrial i tĳ  fi lloi në shekullin e kaluar 
pikërisht në këtë qytet.Në formë të industrializuar ky prodhim,sipas studiuesit të 
historikut të Durrësit Xhod Bejës,nisi në vitin 1913 dhe u konsilidua me ngritjen e 
shoqërisë aksionere STAMLES në vitin 1924 me kapital të përbashkët të aksionerëve 
nga qyteti i Durrësit dhe ai i Tiranës.Për ti shërbyer kësaj fabrike në vitin 1929 u ngrit 
edhe centrali elektrik prej 640 Kw/orë që i shërbeu furnizimit me energji elektrike 
edhe ndriçimit të qytetit të Durrësit.Në fabrikën e pas çlirimit u punësuan mbi 1000 
punonjës.
Ç´është duhani?
Duhani,nënkupton bimën në familjen Nikotiniana të llojeve dhe tipeve të ndryshme 
të modifi kuar apo jo gjenetikisht,me gjithë pjesët e saj.
Katrani,nënkupton mbetjen e thatë të tymit të duhanit pa nikotinë.Varësia e duhanit 
është helmimi më vdekjeprurës për shoqërinë.Vdekja vjen si pasojë e sëmundjeve që 
shkakton duhani.
Në çdo cigare ka më shumë se 4000 mĳ ë lëndë kimike helmuese që shkaktojnë 
kancerin apo që mundësojnë zhvillimin e kancerit.
Nikotina është përbërësi që krĳ on varësinë nga duhani.Ajo është alkaloid helmues 
me erë të keqe,që gjendet në gjethet dhe në rrënjët e duhanit dhe që vepron si 
ngacmues mbi sistemin nervor.Nikotina ndikon në tru në sasi të vogla si nxitëse 
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dhe gjallëruese,në sasi të mëdha ngurron dhe bllokon dhe në sasi shumë të larta ka 
pasoja për jetën.Nikotina gjithashtu përshpejton rrahjet e zemrës,rrit tensionin dhe 
rrit rrezikun për qarkullimin e gjakut.Një cigare përmban 6 deri më 15 miligram 
nikotinë.Sasia vdekjeprurëse gjatë thithjes është për 1 kg peshë trupore,kjo sasi 
gjëndet në 3 deri 5 cigare.Vetem nikotina është përgjegjëse për varësinë ndaj duhanit.
Gazi i monoksidit të karbonit që gjendet në tymin e duhanit ul kapacitetin e gjakut 
për të mbajtur oksigjen dhe pengon trasportimin e mjaft ueshëm të oksigjenit në 
inde.Si pasojë e kësaj ata që pĳ në duhanin gjatë ushtrimeve fi zike lodhen më shpejt.
Sipas të dhënave të Shoqatës Botërore (WHO) në vitin 2006,4.8 milion persona kanë 
vdekur nga sëmundjet e shkaktuara nga duhani.  Ky numër mendohet të arrĳ ë në 
10 milion në vitin 2025.Gjithashtu cilësohet se kjo shifër,7 milion persona i përkasin 
vëndeve në zhvillim si vendi ynë dhe 25-30% e personave që nga duhani vdesin më 
herët. 

Zhvillimi

Efektet negative që ka duhani në trupin tonë
Duhani mbetet një prej shkaktarëve kryesor të vdekjeve në Shqipëri.OBSH në 
Shqipëri ngriti shqetësimin për prevalencën e lartë të duhanpirjes në Shqipëri,ku 
40% e popullatës mbi 15 vjeç janë përdorues.Duhanpirja është një ndër tre faktorët 
kryesorë të dëmtimit të shëndetit të Shqipëtarëve;1 në 5 vdekje vĳ në nga duhani dhe 
1 në 10 sëmundje vĳ në nga duhani.
Ja disa nga shqetësimet që sjell pirja e duhanit:
 Heq frymëmarrjen

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë,90-95% e tumoreve të mushkërive 
shkaktohen nga pirja e duhanit.
  Duke folur po për mushkëritë,pirja e duhanit shkakton bronkit akut afatgjatë, 
bronkit kronik dhe emfi zemë,si dhe incidencën dhe ashpërsinë e episodeve azmatike 
dhe infeksionet e përsëritura të frymëmarrjes.
 Zemra e ´´çmendur´´

Pirja e duhanit është shkaktari kryesor i infaktit dhe i sëmundjeve koronare të zemrës 
te gratë dhe te burrat dhe si rezultat 30% të vdekjeve vjen nga sëmundjet koronare 
të zemrës.Duhani rrit rrezikun e arterioklerozës dhe të infaktit miokardik, sepse ai 
favorizon formimin e pllakave dhe formimin e trompeve.Sëmundja koronare arteriale 
shkaktohet nga monoksidi i karbonit dhe nikotina. Ajo është një nga sëmundjet më 
të zakonshme në vendet e zhvilluara.
Duhanpirësit rrezikojnë të sëmuren dy herë më shumë sesa ata të cilët nuk e pinë atë.
 Duhanpirja dhe seksi

Tymi i duhanit është një faktor rreziku shumë i rëndësishëm në mosfunksionimin e 
organeve gjenitale tek meshkujve.Një studim i kryer në Masashuta ka treguar se si 
pirja e duhanit rrit rrezikun e impotencës,me një incidencë mes 5% dhe 15% më të 
lartë sesa ajo e joduhanpirësve.Por duhani nuk ka një efekt të dëmshëm vetëm mbi 
nivelin e enëve të gjakut,por ai ka një rol të drejtëpërdrejtë edhe në indet gjenitale të 
mashkullit.
 Më shumë cigare,më të shëmtuar

Edhe nga pikpamja estetike duhanpirja ka një ndikim negativ mbi trup.Në fakt 
duhani zvogëlon mbrojtjen imunitare përkundrejt pllakave bakteriale,shkakton një 
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zverdhje të dentinës dhe rrit rrezikun e gingivitit.Përveç këtyre,duhani përshpejton 
plakjen e lëkurës.
 Shtatzënia në rrezik
Të pish duhan gjatë shtatzënisë do të thotë të bësh një krim,sepse kjo gjë mund të 
shkaktojë dëme të përhershme fëmĳ ës tuaj ose në raste të tjera mund t´ju shkaktojë 
dëmtim spontan.Një grua shtatzënë e cila pi duhan ka një rrezik më të madh për 
të lindur fëmĳ ë të vdekur ose të lindë fëmĳ ë nën peshë.Gjithashtu pirja e duhanit 
gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë një vonesë në rritjen dhe zhvillimin mendor të 
fëmĳ ës,si dhe të mushkërive.
 Kancer jo vetëm në mushkëri

Pirja e duhanit rrit rrezikun e kancerit të fshikëzës,mëlçisë,laringut,ezofagut,pa
nkreasit dhe gojës.Duhani përveç këtyre,është një faktor rreziku për zhvillimin 
e diabetit në kohë të hershme.Kur kombinohet me pirjen e alkoolit ky rrezik 
shkon 150/1 në raport me popullsinë joduhanpirëse.Duhani duke kontribuar në 
vazokonstruksionin(ngushtimin) enëve të gjakut të stomakut rrit përqindjen për 
ulçerën e stomakut,ndërkohë që rritet 2.7 herë rrezikun për kancer në stomak.
Duhani shkakton shumë sëmundje dhe është i dëmshëm për shëndetin e njeriut.
Njërëzit mundohen ta lënë duhanin,por nuk munden,pasi ata janë mësuar ta 
konsumojnë shumë atë.Disa njërëz mendojnë se duhani të largon dhimbjen e 
kokës,por përkundrazi ai e shton akoma më shumë atë,por ne nuk e ndiejmë.

Pasojat e konsumimit të duhanit

Pirja e duhanit dëmton pothuajse çdo organ në trupin e njeriut.Në morinë e dëmtimeve 
të duhanit mund të përfshĳ më kryesisht sëmundjet kronike të mushkërive,të 
zemrës,të enëve të gjakut,të trurit,të sistemit tretës,riprodhimit etj.
Dëmtime të rënda konsiderohen efektet shkatërruese që ka duhani mbi qelizat dhe 
strukturat e tjera të rrugëve ajrore,sidomos ato në nivelin bazal ,ose bronko-alveolar 
të mushkërive.Fillimisht dëmtimet e mushkërive mund të nisin si minimale dhe të 
përshkruhen nga duhanpirësit,si kollë e thatë, ama me kalimin e viteve ajo mund 
të kthehet në kollë me sekrecione,ose në kollë të njomë.Prezenca e kollës së njomë 
te duhanpirësit nuk është gjë tjetër,veçse manifestimi më tipik i bronkitit kronik,që 
vjen nga duhani.Gjithashtu veçantia e kollës te këta të sëmurë është se ajo shfaqet në 
mëngjes herët.
Nëse nuk ndërpritet pirja e duhanit dhe nuk diagnostikohet me kollë bronkiti 
kronik,këta të sëmurë mund të preken edhe nga sëmundje të rënda si :bllokim dhe 
ngushtim të pakthyeshëm të bronkeve dhe rrugëve të tjera ajrore.Gjithashtu këta të 
sëmurë jo rrallëherë bëhen azmatikë dhe kanë nevojë për marrjen e pompave dhe 
mjekimeve të tjera, me synim lehtësimin e shenjave të komplikacioneve të pirjes 
së duhanit.Të gjithë e dinë lidhjen e drejtëpërdrejtë që ka kanceri i mushkërive me 
pirjen e duhanit.Në mbi 90 % e rasteve, kanceri i mushkërive ndodh te njërëzit që 
kanë pirë duhan.
Studime shkencore kanë demostruar lidhjen e drejtëpërdrejtë të pirjes së duhanit me 
frekuencën në rritje të kancerit,jo vetëm në mushkëri, por edhe në organe të tjera,si 
për shembull në stomak,zorrë,prostatë etj.
Në zemër dhe në enët e gjakut dëmet që sjell kjo sëmundje ka lidhje me rritjen e 
tensionit të gjakut,rritje në ritmin e zemrës,trashjen dhe shtimin e mundësive për 
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dëmtime arteriale,gjithashtu edhe në rritjen e rrezikut për trompoza dhe hemoragji.
Disa metoda për të lënë duhanin
 Të heqësh dorë me dëshirën e mirë:Një pjesë e të varurëve nga duhani  e lenë atë vetë 

menjëherë me dëshirën dhe vullnetin e tyre,si pasojë e vendimit që ata do marrin.
 Me trajtime që janë vërtetuar të jenë ndikuese:Për ata që e kanë të vështirë ta lënë 

duhanin mënyra më ndikuese e trajtimit është përdorimi i metodave shkencore me 
këshillën e mjekut.Trajtimet,ndikimi i të cilave është vërtetuar dhe aprovuar,janë 
trajtimi i nikotinës (çamçakëza nikotinë,spraj me nikotin për hundët,shiritat ngjitës të 
nikotinës ) dhe një ilaç antidepresiv që ul efektet e mungesës së nikotinës( bupropion 
).
 Bupropion :Është antidepresiv i përdorur për të reduktuar dëshirën për të pirë 

duhan dhe ka marrë aprovimin e FDAs për tu përdorur si suplementar në trajtimin 
e largimit nga duhani.Ai mund të ndihmojë në rritjen e shkallës së qëndrimit larg 
duhanit,më shumë sesa përdorimi i patchit dhe ndihmon në zbutjen e shqetësimit 
dhe simptomave të depresionit,të cilat janë të zakonshme te personat që janë në 
procesin e lënies së duhanit.
 Cigaret elektronike : Janë 60 % më shumë efi kase sesa ngjitësit e nikotinës,çamçakëzët 

apo dëshira e thjeshtë për ta lënë. Cigaret elektronike mund të përmirësojnë 
ndjeshëm shëndetin publik,për shkak të përhapjes së tyre të gjerë dhe të përfi timeve 
shëndëtësore të lënies së duhanit.Metoda e cigareve elektronike e trefi shon 
mundësinë e lënies me sukses të duhanit,krahasuar me metodat e tjera. 

Pakënaqësitë e lënies së duhanit

Lënia e duhanit nuk është një proces i lehtë. Ka vështirësi psikologjike pasi ai është 
një ves i cili nuk mund të harrohet lehtësisht. Në momentin që cilido që bindet për 
stopimin e duhanit mer parasysh dhe disa efekte që jep ky stopim.Në 2/3 e personave 
të varur nga duhani shfaqen shenjat e mungesës së nikotinës dhe këto shenja janë :
1)Të mos jesh i qetë.
2)Mungesë gjumi.   
3)Të stresuar. 
4)Vështirësi në përqëndrim. 
5)Të reagosh në mënyrë të tepërt. 
6)Të nevrikosur.  
7)Të lodhur. 
8)Dridhje.   
9)Dhimbje koke.  
10)Tharje të gojës.   
11)Hapje oreksi,shtim në peshë.      
12)Kollë,sekrecione.      
13) Kapsllëk.

Pyetësori i nxënësve

Për të kuptuar se sa mirë e njohin nxënësit efektet e duhanit në trupin e njeriut,kam 
bërë një pyetësor me 50 nxënës,të zgjedhur në mënyrë krejt rastësore në shkollën 
´´Koli Sako´´ Divjakë,më datë 31tetor 2017
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     Pyetësori
     Mosha :_______
     Seksi :a)Femër     b)Mashkull
     1. Si e kaloni kohën e lirë?
     a) Internet
     b) Bare
     c) Duke lexuar libra
     d) Sporte
    2. A keni informacion për efektet negative të duhanit?
    a) Po
    b) Jo
    3. Në shkollën tuaj kryhen veprimtari sensibilizuese për duhanin?
     a) Po
     b) Jo
     4. Ju vetë keni marrë pjesë në veprimtaritë,projektet për sensibilizimin kundër   
duhanit?
      a) Po
      b) Jo
      c) Ndonjëher      
5. A shoqëroheni me shokë që konsumojnë duhan?
     a) Po
     b) Jo
     c) Ndonjëher
     6. A jeni kurioz të provoni duhanin?
      a) Po
      b) Jo
     7. A jeni përdorues të duhanit?
      a) Po
      b) Jo
     8. A e siguroni lehtë duhanin?
      a) Po
      b) Jo
     9. A  mendoni se mund ta lini lehtë duhanin?
      a) Po
      b) Jo
      c) E lë kur të dua

Rezultate
Pjesëmarrësit në pyetësor ishin nxënësit të klasës së 8-të në shkollën ´´Koli Sako´´ 
Divjakë.     Morën pjesë 50 nxënës nga këto 15 femra dhe 35 meshkuj.
Pyetja 1. Si e kaloni kohën e lirë?
22 nxënës – Internet      15 nxënës – Bare        7 nxënës - Duke lexuar libra     6 nxënës 
– Sporte                                                                 Koha e lirë

Grafi ku nr.1.Si e kalojnë nxënësit kohën e lirë.
Pra,siç shihet dhe nga rezultatet 22 nxënës e kalojnë kohën e lirë në internet,dhe 
mund të them se tashmë jetojmë në një botë të dixhitalizuar ku të gjith janë të pajisur 



92 

me telefonat nga markat 
e fundit.Një pjesë tjetër 
e konsiderueshme prej15 
nxënës,e kalonin kohën 
në bare ku dhe mundësia 
për të pirë duhan është e 
madhe.Shumë pak prej 
tyre e kalonin kohën e 

lirë duke lexuar një libër apo bërja e sportit.
Pyetja 2. A keni informacion për efektet negative të duhanit ?
33 nxënës  - Po                      17 nxënës - Jo                          
                                                      

 Efektet e duhanit
Grafi ku nr 2.Sa nxënës kanë 
informacion mbi efektet negative të 
duhanit.
Shumë nga nxënësit e pyetur në 
se kishin informacion për efektet 
e duhanit,u përgjigjën po,por nuk 
i dinin të gjitha efektet.Pjesa tjetër 
nuk kishte informacion rreth këtyre 

efekteve.
Pyetja 3. Në shkollën tuaj kryhen veprimtari sensibilizuese për duhanin?
50 nxënës -  Po                          0 Nxënës -  Jo
                             

Fushatë sensibilizuese
Grafi ku nr.3.Kryerja e fushatave 
sensibilizuese për duhanin në shkollë.
Nga grafi ku të gjithë nxënësit pohojnë 
se në shkollën e tyre janë bërë fushata 
sensibilizuese.
Pyetja 4. Ju vetë keni marrë pjesë në 
veprimtaritë,projektet për sensibilizimin 

kundër duhanit?
33 nxënës - Po      5 nxënës - Jo        12 nxënës - Ndonjëherë

Grafi ku nr.4. Pjesëmarrja 
e nxënësve në aktivitete 
sensibilizuese.
Në aktivitetet sensibilizuese 
kundër duhanit të organizuara 
nga shoqata të ndryshme 
joqeveritare në shkollë,33 
nxënës kanë marrë pjesë,5 
nxënës jo dhe 12 prej tyre 

vetëm ndonjëherë.

j
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Pyetja 5. A shoqëroheni me shokë 
që konsumojnë duhan?
12 nxënës - Po      23 nxënës - Jo        15 
nxënës - Ndonjëherë
Grafi ku nr.5. Shoqërimi i nxënësve 
me shokë që pinë duhan.
Vetëm 12 nxënës shoqërohen 
rregullisht, 23 nxënës nuk kanë 
shokë që konsumojnë duhan dhe 15 

prej tyre ndonjëherë shoqërohen me shokë që e pinë atë.

Pyetja 6. A jeni kurioz të provoni duhanin?
30 nxënës - Po                    20 nxënës - Jo   

    
Grafi ku nr.6. A janë kurioz 
nxënësit të pinë duhan?
Shumë prej tyre,30 
nxënës kanë kuriozitet 
të provojnë duhanin.Kjo 
dëshirë vjen për shumë 
arsye si psh.shohin më të 
mëdhenjt,familjarët ose 
miku/mikja që konsumon 

duhan.Pjesa tjetër,20 prej tyre nuk kanë kuriozitet për ta provuar.

Pyetja 7. A jeni përdorues të 
duhanit?
6 nxënës - Po                    44 nxënës 
- Jo  
Përdorues duhani

Grafi ku nr.7. Konsumimi i 
duhanit 
Edhe pse janë nxënës të arsimit 
9-vjeçar 6 prej tyre konsumojnë 
duhan, 44 prej tyre nuk e 

konsumojnë atë. Këta nuk janë përdorues të rregullt por e pinë fshehurazi,nëpër 
ekskursione ose disko dhe në shumicët e rasteve për tu dukur.

Pyetja 8.A e siguroni lehtë 
duhanin?
6 nxënësit që konsumonin duhan 
iu përgjigjën pyetjes kështu:
4 nxënës - Po                2 nxënës - Jo  
    
  Grafi ku nr.8.Sigurimi i duhanit 
nga nxënësit.
Vëmë re 4 nxënës e sigurojnë 

 

pp
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lehtë duhanin për ta konsumuar,pasi këta rrjedhin nga familje që janë në gjëndje 
të mirë ekonomike dhe duke pasur lek nëpër duar duan të provojnë gjëra të pa 
eksploruara.Ndërsa 2 prej tyre nga lekët që marin për të blerë çdo ditë për nevojat e 
tyre personale,blejnë edhe disa cigare për konsumim e tĳ .
Pyetja .9. A  mendoni se mund ta lini lehtë duhanin?
6 nxënësit që konsumonin duhan iu përgjigjën pyetjes kështu:
2 nxënës - Po                1 nxënës - Jo          3 nxënës - E lë kur të dua

Grafi ku nr.9. A është e lehtë 
lënia e duhanit nga ata që e 
konsumojnë atë.
Nga grafi ku del që 3 nxënës 
mendojnë se e lënë kur të duan,2 
nxënës mendojnë se nuk kanë 
dyshime që e lënë pa problem dhe 
se e kanë nën kontroll duhanin .E 
konsiderojnë si lojë dhe se janë 
ata komandanti dhe nuk arrĳ në 

të kuptojnë varësinë që të krĳ on ai.1 nxënës mendon që nuk është e lehtë pasi ai e 
kishte provuar ta linte atë dhe nuk ja kishte dalë mbanë.   

Përfundime
Nga ky pyetësor arrĳ  të kuptoj se nxënësit e shkollës me arsim 9-vjecar ´´ Koli Sako 
´´ Divjakë, nuk kanë shumë informacion rreth konsumimit të duhanit, efekteve 
negative të tĳ  dhe se çfar mund të dëmtoj duhani në trupin e njeriut.
Tekstet shkollore kanë mangësi në trajtimin e temave që lidhen me duhanin,dhe një 
nga mënyrat është media apo shoqëria. Nxënësit që nuk janë njohur ende me këtë 
temë dhe nuk kanë njohuri me përbërësit e duhanit dhe efektet negative që sjell 
ai në trupin e njeriut. Sot duhet që të dy gjinitë si femrat dhe meshkujt të njihen 
me raste të ndyshme të personave që kanë konsumuar duhan dhe pasojat që kanë 
prej tĳ . Kështu nxënësit do të mund ti besonin më mirë dhe mësonin më lehtë këto 
efekte negative. Gjatë bisedave të bëra si me mësuesit dhe me nxënësit,edhe pse në 
shkollën´´ Koli Sako ´´Divjakë, janë organizuar disa aktivitete sensibilizuese kundër 
duhanit. Nxënësit nuk kanë shprehur shumë interes,edhe pse kanë marrë pjesë për 
faktin se kanë qënë të detyruar të dëgjojnë. Nxënësit edhe pse nuk konsumojnë 
duhan,kanë shumë dëshirë ta provojnë atë edhe pse shumë prej tyre e dinë që duhani 
nuk të bën mirë për shëndetin.Disa nga arsyet që ato e fi llojnë konsumin e duhanit 
janë se ato shoqërohen me shokë/shoqe që e konsumojnë duhanin dhe e marrin atë 
si model dhe për tu dukur përpara bashkëmoshatarëve të tyre. Një tjetër arsye është 
për inat të familjes apo thjesht si trend i kohëve të fundit.
Duhani është shumë i vështirë për tu lënë nga ata që e konsumojnë. Një rol të  
rëndësishëm luan trinomi: shkollë-familje-punonjës social, një shkrirje e këtyre tre 
elementëve në një do të japin një shoqëri solide dhe të shëndoshë. 

Rekomandime

• Duke parë analizën e teksteve të lartë përmendura, në tekstet e biologjisë dhe 
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edukimit shëndetësor 8-të, jepen shumë pak informacion mbi duhanin, përbërësit 
dhe efektet negative që ai shkakton në trupin e njeriut.
• Në shkolla të organizohen aktivitete sensibilizuese por nxënësit nuk 
parapëlqejnë t`i     ndjekin ato pasi i duken të mërzitshme.
• Nxënësit janë shumë kuriozë dhe kanë shumë dëshirë të konsumojnë duhan 
të fshehur nga mësuesit, prindërit apo të afërmit.
• Familja është një institucion tjetër më vete që edukon nxënësit kundrejt 
konsumimit të duhanit dhe pasojat që ai sjell. Familja duhet të jetë tepër e kujdeshme 
për të kontrolluar fëmĳ ën e tyre,si p.sh me kë shoqërohet djali/vajza,vizita të 
shpeshta në shkollë ose dhënia e një pagese të vogël kur ikën në shkollë apo kur del 
me shoqërinë.Për këtë mendoj se duhet të bëhen takime të shpeshta mesues-prindër-
nxënës që të mund të krĳ ohet një trinom edukativ dhe i vlefshëm në informacionet 
që do i përcillen nxënësve të shkollës.
• Në shkolla duhen bërë më shumë takime me institucione të ndryshme 
si:Shëndeti publik,Policia e shtetit e cila shumë shpesh organizon projekte informuese 
për konsumimin si të duhanit por dhe të drogave të ndryshme.
• Një mënyrë tjetër është dhe shpërndarja e broshurave të ndryshme ku vihet 
theksi tek efektet negative të duhanit,dhe vënia e thekstit se sa e rëndësishme është 
kryerja e aktiviteteve fi zike të ndryshme si sporti apo lojra të ndryshme.
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Mësimdhënia me në qendër nxënësin

Lindita Halili 
Mësuese e Arsimit Fillor, Shkolla 9-vjeçare “Koli Sako” Divjakë

Abstrakt

Në këtë punim jam përqendruar në mësimdhënien me në qendër nxënësin dhe 
metodat interactive të të mësuarit. Janë sjell modele nga fusha të ndryshme të 
kurikulave të zbatuara në arsimin e vendit tonë. Mbi të gjitha jam ndalur në konceptet 
dhe metodat e të mësuarit me në qendër nxënësin. Përvetëësimi i ideve dhe metodat 
për të mësuarit me në qendër nxënësin duke u krahasuar me metodat tradicionale. 
Të diskutuarit për teknikat e përqendruara dhe roli i mësuesit në mësimdhënien me 
në qendër nxënësin do të jenë pikat ku do të ndalem në këtë studim. Nxënësi është 
ai çka jemi ne dhe mbi të gjitha një mësues  i mirë mund të quhet atëherë dhe vetëm 
atëherë kur ka në qendër të vëmendjes nxënësin.
Shumë material shkruhen e strshkruhen, shumë korniza kurikulare ndryshojnë, por  
metoda e të mësuarit me në qendër nxënësin nuk ndryshon.  Mësimdhënia me në 
qendër nxënësin është një pikë e cila  gjithnjë e më shumë ka arritje dhe  rezultate të 
larta.
Në Arsimin Fillor është mëse e domosdoshme veprimtaria me në qëndër nxënësin, 
ndaj pika e nisjes së çdo ore mësimore  duhet të nisë nga  parësorja e  këndvështrimit  
nxënës-mësues. Kohët e fundit janë bërë një sërë ndryshimesh kurikulare, por ajo që 
mbetet më kryesore është  komunikimi me ta.
Metodat me në qendër nxënësit janë të shumta, madje edhe të përsiatura nga  përvoja 
e vendeve perëndimore gjë e cila mundëson standardet e mësimit në vendin tonë. 
Një mori të madhe në mënyrat e të shpjeguarit ka edhe  shkrirja e mësuesit ( në 
mënyrën e të shpjeguarit) në një me situatën e të nxënit.
Arsimi në vendin tonë tanimë është përsosur por sërishmi duhet mëshuar në  
elementin e zbatimit të metodës me në qendër nxënësin. Duke zbatuar këto veçori 
do të kemi një mësimdhënie dhe mësimnxënie të suksesshme. 
Tema mesimdhenia me ne qender nxenesin dhe metodat interactive te te mesuarit.
Vlerat dhe diferencat ne te nxenit e nxenesve.
Kurrikila esotme  kerkon qe te njihen mire diferencat e nxenesve ne te  nxene.jo te 
gjithe  nxenesit I pergjigjen me te njejtat sjellje apo arritje temave te ndryshme ne 
kurrikul.sipas mundesive dhe formimit te tyre individual ata percjellin formime te 
diferencuara dhe vlera te ndryshme.Ne kete kontekst lipset qe dhe detyrat per te 
nxenit ne formimin e nxenesit te jene te diferencuara dhe sa me shume alternative,per 
ti rritur ata si nxenes qe nxene ne menyre progressive dhe  individuale.
Duke pare problemin me gjere,duhet pranuar se nje  kurrikul duhet te parashikohen 
detyra dhe aktivitete ne pershtatje me nivelin e arritjeve te nxenesve.Ne ndihme 
vĳ ne teknikat,strategjite dhe metodat qe nxisin mesimdhenien ndervepruese me ne 
qender nxenesin.
1-Karakteristikat e mesimdhenies ndervepruese.
-Pjesemarrja dhe  pergjegjesia e nxenesit dhe pergjegjesia per te realizuar objektivat 
eshte e larte,mesuesi luan rol te vogel dhe ndihmues;pra;mesimdhenia ndervepruese
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-Akt bashkepunimi
-Dinamike
-Feksibel
-E hapur
     -Metodologjia ndervepruese;
Metoda ndrervepruese jane ato metoda qe perdoren; per te ndertuar stukturat e te 
menduarit te nxenesit.
-per te kultivuar qendrime e vlera!
Nxenesi perfshinet ne shume nivele p.sh nga ana intelektuale,emocionale,sociale,fi 
zike.
Nxiten nxenesit qe te mendojne ne menyre pararele dhe te gjejne  zgjidhje krĳ uese 
per problemet.
Inkurajohen zhvillimi I disa aft esive p,sh  degjimit,komunikimit, vezhgimit 
,bashkepunimit, negocimit,refl eksioneve kritike,parashikimit.   
Per te realizuar te nxenet bashkeveprues;
Mesuesi duhet te kete parasysh;
Planifi kimi
Angazhimi
Vleresimi
Puna me cilesi
Vezhgimi i vazhdueshem i nxenesve
Vendosja e kerkesave per kohen
Roli i mesuesit ne nxitjen e te nxenit te suksesshem ne klase
-Mesuesi zgjedh me kujdes grupet e nxenesve
Planifi kon veprimtarite e te nxenit ndreveprues apo ne bashkepunim.
Percakton objektivat mesimore dhe shoqerore per nje grup pune dhe kontrollon 
perparimin individual te nxenesit.
Kontollon te nxenit si grup.
Mesimdhenia duhet te jete e rendesishme per jeten dhe e nxenesit dhe e pershtateshme 
per nivelin e tyre te zhvillimit.
Perdorimi i udhezimeve dhe burimeve eshte shume i rendesishem.
Njohja dhe pershkrimi,objektivat e aktivitetit jane te qarta dhe te kuptueshme si dhe 
te shkruara ne menyre koncize.
-Shkallet e taksomanise se blumit duhet te njihen mire nga mesuesit.Pra metodat 
interactive jane  ato qe ndihmojne mesuesin ne mesimdhenien ndryshe,ku nxenesi 
eshte ne qender te saj;
-Diskutimi
-Puna ne grupe
-Mendo (puno ne dyshe)shkembe me te tjeret
-Loje ne role
-Puna me projekte
-Ekskursioni
-Tabela e koncepteve
-Ditari dypjesesh
-Kubimi
-Diagrami i venit
-Kllaster
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-Esete dhe shkrimet e lira.
Duke punuar me metodat e duhura nxitet bota afektive e nxenesit,ai ndjehet 
ivleresuar dhe ka besim ne vetvete.Metodat interactive per objektivat afektive,ku 
kalohet ne disa hapa:
Hapi i pare;nxenesi pranon te angazhohet, te marre pjese.
Hapi idyte; shpreh kenaqesi qe po merr pjese pjese
Hapi i trete; perfshihet ne veprimtari(zbaton detyrat qe ka)
Hapi i katert;organizohet ne permbushjen edetyres qe ka.
Hapi i peste;karakterizimi(veprimtaria kryhet pa ndihmen emesuesit)
Nxenesi ka krĳ uar vlera dhe qendrime.Roli i mesuesit kur nxenesi eshte ne qender 
nuk zbehet por eshte shume i rendesishem.
-Ai eshte partner ne komunikim dhe nderveprimin ne klase.
-Mesuesi jep keshilla perkundrejt veprimtarive qe do te zhvilloje nxenesi.
-Mesuesi nxit veprimin nxenes-nxenes.
-Mesuesi pranon reagimet e nxenesve lidhur me metoden qe do te zhvillohet dhe 
krĳ on mundesine qe nxenesi te jete i lire per te pyetur.
-Mesuesi ushtron nxenesit per nje vleresim te pavarur te arritjeve ne vepimtarite e 
tyre.
Po me nxenesit do te shtrohet pyetja cfare ndodh?
Ne kendveshtrimin nxenes-nxenes.
Nxenesit perfshihen ne menyre active ne procesin e nxenies dhe me metodat 
interactive nxenesit kane te drejte te marrin nisma
-Nxenesit bashkojne inikiativat.                                                               
-Nxenesit fl asin ne emer te grupit ne te cilin ata kryejne punen e ngarkuar.
-Vendosen rregulla te caktuara per situate te caktuara.
-Krĳ ojne marredhenie te reja komunikimi me njeri –tjetrin.
-Rritet cilesia e te mesuarit ne klase.
MESIMDHENIA ndryshe,bazuar tek metodat interaktive,ndihmom per zhvillimin e 
aft esive organizative;
-per te qartesuar vlerat ,besimet,perspektivat;
-per te asimiluar informacionin nepermjet stileve te ndryshme te te mesuarit;
-per te inkurajuar shprehjen endjenjave,idevepersonale;
-per te perforcuar vleresimin ndaj grupit dhe ndaj vetes;
-per te zhvilluar mirekutimin;
-per tekrĳ uar mje klase ku jetohet bashkarisht.
Perfundimi:
Pra qellimi kryesor i i shkolles  qendron ne formimine njerezve krĳ ues e jo vetem  
te perseritin ate qe kane zbuluar brezat e meparshem .por te jene edhe ‘Studentet- 
nxenesit’shpikes dhe zbulues.
Qellimi i dyte i arsimit qendron ne formimin e mendjes qe mendon ne menyre 
Kritike,i cili do ta verifi koje apo pranoje ate qe i serviret.(piaget 1975).
Ne kuader te metodave  aktive roli i mesuesit eshte  inspirues dhe krĳ ues i  situatave 
ne te cilat nxenesi ballafaqohet me problemet,ku sipas tĳ  nxenesi eshte nje mendimtar 
spontan dhe individual.
Ketu shkenca nuk merret si sistem i diturive te organizuara por si burim i 
problemeve,gjate te ciles arsimtari i nxit nxenesit qe vete te zbulojne.
Me fj ale te tjera,te  nxenit eshte nje veprimtari mjaft e e instalizuar,e cila zhvillohet ne 



99 

instituacione te specializuara-SHKOLLAT!!!!!
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Bullizmi

Enida Bashalliu
Marjola Lengu
Migena Doko
Besnik Doko

Ndoshta duke refl ektuar me veten mbi termin bullizëm, gjejmë se ky nuk është një 
fenomen i ri i kohëve moderne, por që ka qenë i pranishëm edhe më parë. Episode të 
këtĳ  lloji, në fakt, i gjejmë të përshkruara me detaje edhe në vepra letrare të njohura, 
si: në romanet "Zemër" nga Edmond de Amicis apo "David Koperfi ll" nga Charles 
Dickens, por gjëja më shokuese është se ky fenomen ka marrë përmasa të frikshme 
në kohët moderne sepse zhvillohet brenda mureve të shkollës ndërsa më parë ishte 
jashtë mureve të saj.
Një studim i kohëve të fundit ka treguar se:
 27% e episodeve të ngacmimeve ndodhin në klasë,
 14% në korridore
 dhe 16% në oborr. 
Shkolla, domethënë ajo që duhet të jetë mjedisi edukativ, fsheh një kulturë të dhunës. 
Bullizmi në shkollë është në rritje të vazhdueshme. Ky shqetësim po prek si të rinjtë 
adoleshentë, edhe të vegjlit në shkollat fi llore.Mësuesit priren të mos i japin peshën 
e duhur kësaj çështjeje, duke u bërë kështu bashkëpunëtor me ngacmesin ose 
ngacmuesit. Para së gjithash, të rriturit duhet ta kuptojnë këtë realitet të hidhur, që 
nuk është aspak i shëndetshëm për shoqërinë. Duket se gati 50% e nxënësve pohojnë 
se kanë qenë viktima, të paktën një herë, të bullizmit. 
Por, përpara se të kalojmë më tej, le të ndalemi te domethënia e këtĳ  termi. Kërkimet 
më të shumta rreth bullizmit janë bërë në një kontekst shkollor, prandaj përkufi zimi 
më i pranuar gjerësisht për bullizmin është dhënë nga studiuesi australian Ken Rigby 
(2002), sipas të cilit: “Bullizmi është një dëshirë për të dëmtuar tjetrin + një veprim që 
lëndon + një disbalancë në forcë midis personave + një përsëritje (në mënyrë tipike) 
+ një përdorim i padrejtë i forcës + një kënaqësi e dukshme e agresorit si edhe një 
ndjenjë e përgjithshme e të qenit mbizotërues ndaj viktimës”. Ai përfshin sjelljet e 
përsëritura, të dëmshme e agresive ndërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre 
të forcës dhe mund të jenë si fi zike, ashtu edhe psikologjike. Ato përfshĳ në goditjet, 
rrahjet, ngacmimet verbale, gjestet fyese, përjashtimin ose thjesht presionin për t’iu 
përshtatur dëshirave të atyre që krĳ ojnë sjelljen bulliste.
Këto karakteristika e bëjnë bullizmin jo vetëm një sjellje të dhunshme atipike dhe 
shumë specifi ke në raport me lloje të tjera të dhunës në shkollë, por gjithashtu edhe 
shumë të vështirë për t’u identifi kuar si e tillë. Me fj alë të tjera, sjellje të dhunshme që 
ndodhin midis nxënësve për shkaqe të tjera, të cilat nuk përfshihen në përkufi zimin 
e dhënë më sipër, nuk konsiderohen si bullizëm. Të tilla sjellje mund të jenë reagimet 
e ashpra në raste të grindjeve të provokuara nga viktima. Bullizmi është kryesisht një 
problem i marrëdhënieve midis nxënësve dhe duhen strategji afatgjata për të krĳ uar një 
klimë të sigurtë në shkollë nëpërmjet krĳ imit të marrëdhënieve të mbështetjes dhe 
përkujdesit.
Llojet e bullizmit:
• Fizik
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• Verbal 
• Social ose Relacional ( I marrëdhënieve)
• Material 
• Seksual
• Kibernetik
 Fizik: dallohet lehtë, sepse përmban goditje, gjuajtje me shkelma, të pështyra, 

shtytje, tërheqje; dhunë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë; vihet re kryesisht tek djemtë.
 Verbal: gjithashtu nuk ështe  e vështirë të dallohet (përfshin ngacmim, 

sharje, poshtërim, përqeshje, ofendim, shqetësim, kërcënim, shfaqja e xhesteve 
fyese, etj.),Problemi është se shumë  mësues, nxënës e prindër  nuk e shohin si rrezik. 
Ndonëse e traumatizon viktimën dhe sjell pasoja negative afatgjata tek të gjithë, në 
shumë shkolla ende shihet si sjellje e pranueshme;
 Social ose relacional (i marrëdhënieve): është një formë sjelljeje në të cilën 

dëmtimi ndodh duke i dëmtuar marrëdhëniet ose reputacionin dikujt;
-është shumë e vështirë të dallohet, sepse përmban sjellje që janë të vështira që 
shfaqen thjesht nëpërmjet vezhgimit (izolimi, përjashtimi nga një grup, injorimi, 
moskomunikimi, përhapja e thashethemeve, etj).
 - jo kontakt fi zik;
-më shumë e vënë re tek vajzat,
 Material: shkatërrimi ose marrja e sendeve të viktimës në prezencë te tĳ /saj; 

kërkimi i parave;
Zakonisht, nxënësit më të rritur – dhunuesit, kurse më të vegjlit – bëhën viktima; 
Seksual: Në shumicën e rasteve nuk vihet re nga mësuesit;
-akt seksual ndaj dikujt pa pëlqimin e viktimës, ose veprime të turpshme;
-Zakonisht, djemtë - dhunuesit dhe vajzat - viktima;
-problemi është se shpesh, veprime te tilla si: prekja e qëllimshme, komente seksuale, 
etj.nuk trajtohen si të dhunshme;
Kibernetik: është i padukshem për mësuesit sepse ndodh në fushën e mbyllur te 
teknologjisë moderne: rrjetet sociale, e-mail, mesazhe, etj.
-komente fyese, kërcënime, publikim fotosh të padëshiruara, apo materialesh private, 
vjedhje llogarie/identiteti, etj. 

Viktimat, dhunuesit, spektatorët:

Lista e shenjave të bullizmit (Dan Olews 1998, psikolog Norvegjez)
Viktima shpesh:
- Përqeshet, poshtërohet, tallet, kërcënohet, përbuzet, detyrohet të zbatojë urdhrat e 
dhunuesit;
- I vihet nofk ë e pakëndshme;
- Kërkon sendet e veta që i janë fshehur, shpërndarë ose shkatërruar;
- Ka shenja dhune fi zike (çarje, gërvishtje, rroba të shqyera)
- Qan, ose duket i/e mërzitur, jo i/e lumtur;
- …. ankth, depresion, drogë, vetvrasje
- Ndryshon humorin papritur: nga mërzia në acarim, shpërthim inati.
- Është i/e izoluar, nuk e përfshĳ në në veprimtari me shokët, mbetet vetëm kur shokët 
krĳ ojnë grupe, ose ft ohet në grup i/e fundit fare;
- Ka vështirësi të shprehet në klasë/mësim.
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- Humbet dëshirën/motivimin për të studiuar, rezultatet bien;
- Vjen vonë në shkollë, ndërron rrugën për në shkollë, le mësimin
- Rri vetëm në pushim ose pas mësuesve
- Nuk shkon në eksursion ose rri pas të rriturve
- Nuk ka shokë, nuk e ft on kush, nuk i ft on shokët në shtëpi
- Ka dhimbje barku, koke, probleme me gjumin, qan natën;
- Kërkon para shtesë nga prindërit (Olewus , 1998).
Arsyet se pse fëmĳ ët janë viktima të bullizmit

  
Dhunuesit:

- nuk veprojnë ngaqë provokohen. 
- ata e planifi kojnë dhe e nisin sjelljen agresive,
- qëllimi i tyre kryesor nuk është të shkaktojnë vuajtje viktimës, por të ndiejnë 
kënaqësinë e dominimit/pushtetit,
     -  përdorin dhunën për të arritur qëllimet: kontroll dhe pozicion i rëndësishëm ne 
grupin e bashkëmoshatarëve,
     -  nxjerrin inatin e mbledhur nga situata të tjera frustruese…që nuk kanë lidhje       
me viktimën.
Dan Olewus, qe studioi profi lin psikologjik te dhunuesve, zbuloi se 

Dhunuesit zakonisht:
- Janë më të rritur, më të fortë ose me fi zik më të fortë se viktima,
- Jane aktivë dhe energjikë, perpiqen ta dominojnë ambjentin rrethues dhe t’i 
përulin të tjerët,
- Janë impulsive, inatosen shpejt, të tensionuar ose te frustruar…,
- Nuk i respektojnë normat dhe rregullat,
- Rebelohen, fl asin kundër të rriturve, ndonëse mund të kenë frikë nga ata që janë 
më të fortë.

Përse një fëmĳ ë priret të bëhet bullist?

Njerëz të ndryshëm dhunojnë për arsye tëndryshme dhe disa dhunojnë më shumë 
se të tjerët. Disa dhunojnë sepse janë të pakënaqur me veten dhe mendojnë se duke 
i bërë edhe të tjerët të ndihen keq, kjo do t’u sjellë kënaqësi. Disa të tjerë dhunojnë, 
sepse kanë një nevojë të vazhdueshme për t’u treguar të tjerëve se kush drejton. 
Të tjerë dhunojnë, sepse e kanë perceptuar dhunën si të vetmen formë që siguron 
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mbĳ etesën në mjedisin kaotik social ku jetojnë. Shpesh, për fatin tonë të keq, disa 
fëmĳ ë dhunojnë sepse familjet ku jetojnë, janë tolerante ndaj dhunës ose më keq 
akoma, i gëzohen të qenit zot të vetes (edhe pse e bëjnë në mënyra shpeshherë të 
stërholluara dhe duke u përpjekur që të mos bien në sy të vetë fëmĳ ës). Shkollat 
vlerësohen si mjedisi ideal për bullizmin. Ato janë institucione hierarkike, si përsa 
i përket statusit të stafi t, ashtu edhe të nxënësve. Shkollat funksionojnë në bazë të 
dinamikave dhe fuqive të ndryshme. Sipas Lines (2008), nxënësit i shquajnë lojërat 
e forcës që zhvillohen midis anëtarëve të stafi t në shkollë dhe i brendësojnë ato në 
një masë të caktuar ose të paktën, i refl ektojnë ato në sjelljet e tyre ndërpersonale. 
A mund të dallosh nëse një fëmĳ ë është bullist? Sikur të ishte kaq e lehtë! Duke 
qenë se arsyet apo rrethanat që provokojnë dhe mbajnë sjelljen bulliste janë kaq të 
shumta sa ne i përmendëm (në fakt listimi i plotë i tyre do të kërkonte një hapësirë 
shumë më të madhe), është e vështirë të konfi rmosh dyshimin nëse një fëmĳ ë është 
bullist apo viktimë e bullizmit. Gjithsesi, edhe fakti se tek ne kanë lindur dyshime 
për praninë e një skeme bullizmi, ky është një ogur i mirë, pasi ne e njohim rëndësinë 
e sinjaleve që jep fëmĳ a. Përgjithësisht, fëmĳ ët që tregojnë sjellje bulliste kanë një 
vlerësim shumë të lartë për veten, ndryshe nga ç’mund të mendojnë disa njerëz. 
Mendimi i gabuar vjen pikërisht për shkak të faktit se pjesa më e madhe e bullistëve 
janë nxënës me pak interes për shkollën dhe me një performancë të ulët mësimore. 
Këta fëmĳ ë dhe të rinj, gjithashtu presin që gjithë të tjerët të përmbushin kërkesat e 
tyre dhe për më tepër, t’i kenë frikë. Këta fëmĳ ë, në përgjithësi nuk mendojnë se sa 
keq u bën të tjerëve dhuna e ushtruar prej tyre ose edhe në rast se e mendojnë, kjo gjë 
u jep kënaqësi. Sidoqoft ë, sjelljet bulliste janë tregues të faktit se ata që e ushtrojnë 
bullizmin nuk dinë të kontrollojnë dhe të menaxhojnë agresivitetin e tyre.

Vëzhguesit (spektatorët)

Ata kanë ndjesi kontradiktore: 
- dhimbsuri për viktimën & urrejtje për dhunuesin; 
- por edhe përçmim për viktimen & adhurim për dhunuesin,
Të pafuqishëm të reagojnë; frikë nga viktimizimi
Nuk duan të spiunojnë shokët,
Nga mosreagimi i të rriturve, vëzhguesit bëhen indiferentë ndaj dhunës dhe bullizmit; 
fi llojnë ta shohin veten si viktima të mundshme dhe mundohen t’i shpëtojnë rrezikut.
Bullizmi është një fenomen që ekziston në të gjitha shkollat për fat të keq edhe 
në të tonat. Të gjithë nxënësit kanë të drejtë të kenë një ambjent të sigurtë për të 
marrë dĳ e dhe ku të mësojnë të pranojnë dhe respektojnë  diversitetin kulturor e të 
personalitetit. Shkolla ka për detyrë  të krĳ ojë  një ambjent të qetë  e të shëndetshëm 
nëpër klasa për të lehtësuar të mësuarin dhe rritjen e personalitetit. Së bashku me 
prindërit kemi për detyrë të ndihmojmë nxënësit të bëhen të rritur, të përgjegjshëm, 
të aft ë për të marrë pjesë në mënyrë pozitive në shoqëri. Klasat  dhe miqësia janë 
grupit e vogëla të parart të cilat nxënësit mund të formojnë  eksperiencat e tyre për tu 
rritur. Për fat të keq kjo bëhet shumë e vështirë kur mbizotron një ambjent negative 
dhe bullizmi.

Politikat e brendshme të shkollës-kundër bullizmit
Politika të shkollës janë çdo grup parimesh, rregulla dhe udhëzime të formuluara 
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dhe të miratuara nga një shkollë për të arritur qëllimet e saj afatgjata ose për të 
adresuar një çështje apo sfi da të veçanta me të cilën po përballet shkolla.
Politikat e shkollës janë gjithnjë brenda kufi jve të politikave kombëtare të arsimit, 
por janë kontekstualizuar për nevojat e shkollës dhe rrethanat e saj të veçanta.

Masa efektive në identifi kimin, parandalimin dhe adresimin e rasteve të 
bullizmit

•Sistem i qartë raportimi (për nxënësit) duke përfshirë opsionin e konfi dencialitetit
•Pritshmëritë e sjelljeve të qarta (ne nuk detyrojmë, përpiqemi t'i ndihmojmë ata që 
janë ngacmuar, përpiqemi të përfshĳ më ata që janë lënë jashtë, raportojmë incidente 
ngacmimi për të rriturit)
•Procedurat e ndërhyrjes për të rriturit (mësuesit, stafi  tjetër i shkollës, prindërit), të 
veçanta për të gjithë ata që përfshihen (viktima, ngacmuesit, kalimtarë)
•Monitorimi i vendeve ku ndodh ngacmimi (pikat e nxehta të shkollës)
•Regjistrimi i incidenteve të ngacmimeve dhe procedurave të monitorimit

Një model politikë anti-bullizëm

1.Deklarata hyrëse përshkruan çfarë përcakton kjo politikë, rolin që kanë prindërit 
dhe mësuesit në këtë politikë,/ bazën ligjore(kombetare/rajonale/etj.), ku mbështetet 
kjo politikë dhe si aprovohet ajo
2.Fushëveprimi përshkruan pse zbatohet kjo politikë, për kë zbatohet, kur fi llon 
zbatimi.
3.Arsyetimi përshkruan motivet dhe nevojën për hartimin e kësaj politike
4.Karakteristikat dalluese të shkollës sonë përshkruajnë lidhjen që kjo politikë ka me 
imazhin që shkolla ka për veten, me traditën e kulturën e saj.
5.Deklarate e misionit përshkruan misionin e shkollës
6.Qëllimet/ Objektivat përmbajnë qëlimet/ objektivat e politikës anti-bullizëm
7.Përkufi zimi i sjelljes bulliste përcakton në mënyrë shumë të qartë sjelljen bulliste si 
edhe kur sjelljet nuk quhen ngacmime
8.Llojet e bullizmit listojnë disa ndarje kryesore sipas shkaqeve apo efekteve që 
shkaktojnë p.sh. Relacional, kibernetik, seksual, etj. dhe elementë dallues të tyre,
9.Shenjat dhe treguesit e bullizmit përshkruajnë shenjat dalluese të një viktime të 
bullizmit, sipas psikologjisë, sjelljes,  fi zike, sociale, ndërpersonale, të lidhura me 
shkollën.
10.Strategjitë edukuese e parandaluese për sjelljen bulluese pershkruajnë disa nga 
strategjitë që shkolla mund të perdorë, përfshirë botimin e një Politike Anti-Bullizem, 
Mbikëqyrja dhe Monitorimi, Përfshirja e nxënësve, Përfshirja në kurrikulë, nderlidhja 
me Politikat e tjera shkollore, përfshirja e prindërve/ kujdestarëve, komunitetit, etj.
11.Procedurat për sistemin e referimit dhe strategjitë e ndërhyrjes–jepen të 
përshkruara kush duhet të tregojë, si të tregojë, si dhe janq formate të gatshem të 
cilat plotësohen
12.Verejtje dhe regjistrime pershkruajnë se si regjistrohen rastet e bullizmit në shkollë 
(formate), cili është përgjegjës për këtë dhe si merr masa.
Procedurat për trajtimin e incidenteve të raportuara përshkruhen të ndara në: 
a) Procedurat për mësimdhënësit, b) Procedurat për anëtarë të stafi t që hetojnë 
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incidentin e raportuar, c) Hapat që duhet të ndërmerren, d) Procedurat për bullimin 
e stafi t nga nxënësit, e) Procedurat për bullimin e nxënësve nga stafi , f) procedurat 
për bullimin e stafi t nga stafi . 
14. Rregullat e zbatimit, rolet dhe përgjegjësitë 
Përshkruan rolet individuale, përgjegjësitë dhe detyrimet e stafi t, nxënësve dhe 
prindërve. Këto role dhe përgjegjësi duhet të përshkruhen qartë tek stafi  ekzistues 
dhe do t'ikomunikohen të gjithë stafi t të ri.
15. Ratifi kimi, Komunikimi dhe Rishikimi 
Përshkruan proceduren e miratimit te kesaj politike si dhe paraqet disa metoda te 
mundshme rishikimi

Gjashtë mënyrat kryesore të përfshirjes së prindërve dhe disa praktika, ose 
aktivitete për secilën prej tyre: 
 Mënyra 1. Prindërimi
 Mënyra 2. Komunikimi
 Mënyra 3. Vullnetarizmi
 Mënyra 4. Të mësuarit në shtëpi
 Mënyra 5. Vendimmarrja
 Mënyra 6. Bashkëpunimi me komunitetin
 Në këto mënyra përfshihen aktivitete që zhvillohen në shkollë, në shtëpi dhe 
në komunitet nga nxënësit, mësuesit, prindërit, drejtuesit e shkollave dhe aktorë 
të tjerë për përmirësimin e shkollës, forcimin e familjes, dhe rritjen e suksesit të 
nxënësve. 

Prindërimi

1- Aktivitetet e Prindërimit ndihmojnë familjet të përmbushin përgjegjësitë e tyre 
kryesore. 
• P.sh. ëorkshope, 
• programe të mbështetjes së familjes, arsimimit të prindërve dhe krĳ imin e lidhjeve 
midis prindërve të komunitetit,
të cilat i ndihmojnë prindërit të kuptojnë më mirë zhvillimin e fëmĳ ëve të tyre, 
përmirësojnë aft ësitë e tyre të prindërimit dhe kushtet e shtëpisë që favorizojnë 
procesin e të mësuarit në çdo moshë dhe nivel shkollor.
• Aktivitetet e Prindërimit i ndihmojnë shkollat të kuptojnë më mirë origjinën, 
formimin, kulturën dhe traditat e familjeve, llojin e prindërimit dhe objektivat që ata 
kanë për fëmĳ ët e tyre. 
2- Aktivitetet e Komunikimit 
I ndihmojnë arsimtarët dhe familjet të shkëmbejnë informacion në lidhje me 
programet shkollore dhe ecurinë e nxënësve në mënyra të ndryshme, të qarta e 
produktive. 
Shkolla dërgon informacion në familje nëpërmjet shënimeve, buletinëve,                                            
dëft esave, etj. dhe shkëmben informacion në takimet me  prindër dhe nëpërmjet 
telefonatave. 
Aktivitetet e Mënyrës 2 krĳ ojnë komunikim të dyanshëm nga shkolla në familje dhe 
nga familja në shkollë, në mënyrë që familjet të komunikojne lehtësisht me mësuesit, 
me drejtuesit e shkollës dhe me familjet e tjera.
3- Aktivitetet e Vullnetarizmit                                                                     
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• I ndihmojnë mësuesit/arsimtarët dhe familjet që të punojnë së bashku për të 
mbështetur programin shkollor si edhe punën dhe aktivitetet e fëmĳ ëve. 
• Vullnetarë quhen jo vetëm personat që vĳ në në shkollë gjatë ditës së shkollës, 
por edhe ata që mbështesin qëllimet e shkollës dhe procesin e të mësuarit të fëmĳ ëve 
në çdo vend apo moment.
4 – Aktivitetet e të mësuarit në shtëpi      
• Aktivitetet e të mësuarit në shtëpi i përfshĳ në familjet në detyrat e shtëpisë, në 
përcaktimin e objektivave për fëmĳ ët e tyre dhe në aktivitete e vendime të tjera që 
lidhen me kurrikulën. 
• Këto aktivitete krĳ ojnë lidhje të dyanshme midis shkollës dhe familjes për 
kurrikulën dhe të mësuarit akademik.
5 – Aktivitete të vendimmarrjes përfshĳ në familjet si pjesëmarrëse në vendimet e 
shkollës, në qeverisjen dhe në aktivitetet advokuese nëpërmjet Bordeve te Shkollës, 
Këshillave të Prindërve dhe shoqatave të tjera të prindërve. 
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Roli i edukimit mjedisor ne zhvillimin e qendrueshem

Ida Hoxha
Mesuese Biologji Kimie, Shkolla 9 Vjeçare “Koli Sako”Divjake

Abstrakti

Roli dhe rendesia e edukimit mjedisor ne zhvillimin e qendrueshem eshte nje mision  ne te 
cilin nxenesit fi tojne njohuri dhe aft esi duke punuar per nje periudhe te gjate kohore per te 
hetuar dhe per t'iu pergjigjur nje pyetje te nderlikuar, problemi, apo sfi de mjediosore.Motivimi 
perfaqesohet nga edukimi qe vepron brenda nje nxenesi dhe e detyron ate te sillet ne menyre 
te caktuar. Prandaj roli i mesuesit ne edukimin mjedisor ne zhvillimin e qendrueshem eshte 
te arrĳ e te motivoje nxenesit ne menyre sa me efektive.Te kultivoje aft esine per te integruar 
varesite e ndersjellta ekonomike, sociale, politike dhe ekologjike ne zonen urbane dhe 
rurale. Te punoje per ndryshimin e sjelljeve ne sherbim te vleresimit te burimeve natyrore, 
shfrytezimin dhe aft esive per te mbrojtur e permiresuar mjedisin. Te punoje per hartimin 
dhe zbatimin e projekteve qe i sherbejne zbatimit te parimeve te zhvillimit te qendrueshem. 
Tema artikulohet ne kater pjese. Ne pjesen e pare jepet nje hyrje mbi  njohurite e pergjithshme 
mbi edukimin mjedisor dhe zhvillimin e qendrueshe.Ne pjesen e dyte tregohen ndikimet 
e konferencave dhe perpjekjet per te arritur ne nje zhvillim te qendrueshem. Ne pjesen e 
trete jepet roli i edukimit te zhvillimit te qendrueshem ne arsim.Ne pjesen e fundit jepet roli 
qe ka gjithsecili ne arritjen e zhvillimit te qendrueshem..Kjo eshte realizuar nepermjet disa 
temave ne lenden e biologjise ku trajtohen tema per zhvillimin e qendrueshem. Gjithashtu 
eshte realizuar edhe nje pyetesor per njohjen e problematikave mjedisore ne shkollat tona. 
Mbledhja e informacionit u realizua nepermjet intervistave te zhvilluara me  mesuesve dhe 
nxenesve te shkolles 9 vjeçare “Koli Sako”Divjake.Anketa i’u eshte bere nxenesve te klases se 
8 (A) dhe 8 (B) te kesaj shkolle perkatesisht 50 nxenesve. Ky testim (ankete) ka per qellim qe 
ne te ndergjegjesohemi me shume per problemet qe ka sot mbare shoqeria, dhe perkatesisht 
ne problemet mjedisore dhe zhvillimin e qendrueshem. 

Fjale kyçe: zhvillim i qendrueshem, edukim mjedisor, nxenes, mesues

Hyr je

Nevoja per nje edukim sa me te plote dhe shume dimensional parashtrohet sot jo 
vetem si nje alternative per individe me te qyteteruar, por shpesh edhe si nje zgjidhje 
e vetme per te sfi duar problematiken e shumellojshme me te cilen perballemi. 
Problemet mjedisore ne nivelin global dhe ate lokal e bejne edukimin mjedisor, 
dhe me gjere edukimin per zhvillimin e qendrueshem, nje nder dimensionet me 
te theksuara ne permbajtjen dhe trajtimin e formave te ndryshme te edukimit: 
edukimin formal dhe jo formal. Perballja e njerezimit me problemet qe vete i ka 
krĳ uar, rritja e shkalles se njohjes per to dhe ndergjegjesimit mbi ndikimin negativ 
te veprimtarise njerezore ka mbartur me vete edhe domosdoshmerine e edukimit. 
Kerkesa per individe me te pergjegjshem dhe me aktive ne zgjedhjen e menyres 
se zhvillimit te vendit eshte bashkeshoqeruar me rritjen e pretendimeve ndaj 
thellimit te edukimit e shtrire ne te gjitha moshat dhe gjate gjithe jetes. Edukimi per 
zhvillimin e qendrueshem si pjese e edukimit qytetar dhe atĳ  te pergjithshem synon 
te vendose individin perballe formave te papelqyeshme te sjelljes dhe veprimit, te 
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cilat jo vetem cenojne te tashmen, por rrezikojne seriozisht te ardhmen. Çdo dite e 
me shume jemi deshmitare te alarmit mbareshoqeror “ Mjedisi ne rrezik ”. Dukuri 
te tilla si zvogelimi i pyjeve,pakesimi i shtresave te ozonit, ndotjet e shumta te ajrit, 
tokes, ujit, ndryshimet klimaterike, humbja e llojeve etj, po ushtrojne dukshem 
ndikim shkaterrues mbi mjedisin. Ne kete situate edukimit mjedisor ne pergjithesi 
dhe edukimi i zhvillimit te qendrueshem sot po i kushtohet nje rendesi e madhe. 
Zbatimi i tĳ  duhet bere shpejt dhe me pergjegjesi, per te shmangur dhe zgjidhur 
problemet e shumta , gjithnje e me te dukshme te mjedisit. Kjo vlen per te gjitha 
vendet dhe kombet (UNECE).Çdo dite e me shume edhe ne vendin tone, levizja 
mjedisore dhe edukimi mjedisor i popullates shihen si perparesi si nga ana e sektorit 
shteteror ashtu dhe e atĳ  jo qeveritar. Keshtu ne Strategjine Kombetare te Zhvillimit 
Socio -Ekonomik (SKZHE) te hartuar dhe miratuar nga Qeveria Shqipetare edukimi 
dhe ndergjegjesimi mjedisor percaktohet si nje perparesi e vecante. Nje vend te 
rendesishem ne kete levizje te gjithanshme mjedisore, ze sidomos edukimi mjedisor 
i nxenesve dhe studenteve ne nivele te ndryshme arsimore. Por duhet qe DAR-
te pergjegjese per hartimin e kurikulave duhet te ndihmojne me mjetet e tyre per 
realizimin me sukses te zhvillimit te qendrueshem, sidomos ne institucionet publike. 
Procesi i edukimit e kapercen teorine dhe del jashte mureve te shkolles, sepse prek 
menyren individuale dhe kolektive te te vepruarit. Koha e nevojshme per ndryshime 
qe arrĳ ne masen kritike dhe behen te qendrueshme eshte e gjate sepse ndryshimi i 
qendrimeve “tradicionale” fi llon tek vete individi, me pas shtrihet ne familje dhe 
komunitet. Vetem atehere do te kemi qytetare qe nuk pajtohen me menyren se si 
hidhen plehrat vend e pavend, si shperdorohet uji ne famĳ e apo demtohen siperfaqet 
e gjelberta ne komunitet. 
Pavaresisht rasteve pozitive ne vendin tone, nxitja dhe perkrahja institucionale 
e edukimit per zhvillimin e qendrueshem mbetet ende ne kufi jte e perpjekjeve 
individuale ku kurrikula apo veprimtarite e tjera brenda dhe jashteshkollore nuk 
kane kapercyer veshtiresite e integrimit kroskurikular te ketĳ  edukimi. Strategjia 
per zhvillimin e qendrueshem bazohet ne deklaraten e bere nga ministrat e mjedisit 
te UNECE ne konferencen e tyre te peste “Mjedisi per Evropen” (Kiev, Maj 2003). 
Strategjia ka perfi tuar nga pervoja e fi tuar ne shkalle rajonale dhe ate boterore. Ajo 
perben kontribut dhe eshte ne perputhje me kuadrin e zbatimit te skemes paraprake 
te aktiviteteve per dhjetevjeçarin e Kombeve te Bashkuara te Edukimit per Zhvillimin 
e Qendrueshem, e pergatitur nga Organizata per Kulturen, Shkencen dhe Arsimin 
e Kombeve te Bashkuara (UNESCO) dhe duhet perdorur si themeli per zbatimin 
rajonal te kesaj strategjie dhjetevjeçare dhe perfundimeve te Samitit Boteror per 
Zhvillimin e Qendrueshem.. Kjo strategji duhet te ndihmoje ne futjen dhe perkrahjen 
e edukimit per zhvillimin e qendrueshem (EZHQ) ne rajonin e UNECE dhe ne kete 
menyre te kontribuoje ne realizimin e vizionit tone te perbashket. Gjithsesi, mbeten 
ende sfi da per t’i perballuar ne menyre qe EZHQ te zbatohet ne menyre sa me 
efektive. Keshtu, duhen permiresuar sistemet e edukimit per te trajtuar drejt natyren 
nderdisiplinore te EZHQ, duhet forcuar perfshirja e shoqerise civile, duhen perfshire 
institucionet e duhura dhe duhen mbeshtetur me mjetet perkatese.

Linja I
1.1. Objekti dhe qellimi 
Nepermjet kesaj teme kerkoj te tregoj evoluimin e konceptit te zhvillimit te 
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qendrueshem ne edukimin mjedisor e me gjere.Konferencat kryesore mjedisore 
te cilat theksin kryesor e kane tek zhvillimi i qendrueshem ne mjedis kane sjelle 
zhvillimin e qendrueshem ne permiresim e gjendjes se mjedisit. Nje nga objektivat 
kryesore eshte theksimi i rolit qe ka DAR, kurikula, mesuesit, nxenesit, teknologjia etj 
ne permiresimin e mjedisit nepermjet nje zhvillimi te qendrueshem. Qellimi i kesaj 
teme eshte qe te ilustroje me shembuj konkrete, praktika te suksesshme te zhvillimit 
te qendrueshem. 
1.2. Njohuri te pergjithshme mbi edukimin mjedisor dhe zhvillimin e qendrueshem 
Ekonomistet klasike qe ne vitin 1917-1921, kishin konstatuar limitet e zhvillimit, si 
rjedhoje e rritjes se pakontrolluar te popullates 
dhe pamjaft ueshmerise se tokes buqesore dhe te burimeve natyrore( www.census.
gov).
Ne vitet 1960 studimi i mjedisit behej ne ate qe nxenesit studionin rrethinat e 
vendbanimit te tyre. Ne kete kohe doli ne mode ngritja dhe pjesmarrja ne rrethet e 
natyralisteve te rinj ose shoqatave shkencore te aferta me to.
Keto drejtoheshin kryesisht nga mesuesit e biologjise duke realizuar eksplorime ne 
natyre, grumbullime materiali etj. Filluan te aplikoheshin trajnime me instruktore qe 
kryenin marshime. Instruktore qe realizonin bashkepunime per edukimin me rite 
dhe zakone te popujve si dhe fi lluan te shfaqeshin bashkesi qe mbronin natyren. 
Ne kete kohe ishte formuar unioni nderkombetar per mbrojtjen e natyres i cili u 
mbajt ne Bankok te Tajlandes nje konference ne fund te nentorit deri ne fi llim te 
vitit 1969. Ne vitin 1966 Keneth Boulding fl iste qe njerezit duhet te gjejne vendin e 
tyre ne sistemin ciklik te ekologjise qe eshte e aft e per te riprodhuar vazhdimisht 
forma materiale. Ne vitet 1970 u vu re dhe shpjegoj qe ritmet e rritjes eksponenciale 
te popullise dhe aktiviteti ekonomik nuk mund te vazhdonte pafundesisht ne toke, 
ku ka burime natyrore te kufi zuara dhe aft esi te kufi zuara per tu marre me rritjen 
e popullsise.Presidenti Richard Nixon theksoi rendesine e leximit te mjedisit me 
kujdes,nenshkroi Aktin e Edukimit Mjedisor ne ligj (PL 91-516).
Ne qershor 1972 u mbajt konferenca e kombeve te bashkuara per mjedisin ne 
Stokholm.U mbajt nje bashkebisedim i kombeve te bashkuara ne Beograd ne 
tetor 1975 por e rendesishme eshte te theksohet sidomos per edukimin mjedisor 
konferenca e Tbilisit. Ne tetor kjo konference dha 12 principet dalluese per edukimin 
mjedisor. Edukimi mjedisor duhet te pergatise individin per jeten permes nje 
kuptimi te problemeve te medha te botes bashkekohore, si dhe sigurimin e aft esive 
dhe cilesive te nevojshme per te luajtur nje rol produktiv drejt permiresimit te jetes 
dhe mbrojtjen e mjedisit duke e respektuar ate(UNESCO, 1977 fq.24 ). Ne vitin 1983 
u ngrit komisioni boteror mbi mjedisin, ne 1987 u zhvillua kongresi nderkombetar 
i Moskes ku u vendos qe duhej nje personel mesuesish per edukimin mjedisor. Ne 
kete kohe edukimi mjedisor ishte per shume vende pjese e rendesishme e edukimit 
te pergjithshem universitar. Ne vitet 1990 dolen lende te reja, te lidhura me mjedisin. 
Filluan te jepeshin diploma mjedisore, fl itej per problemet boterore dhe lokale, per 
zhvillimin e qendrueshem etj. Ne qershor 1992 u mbajt konferenca e Rios e cila 
sanksionoi zhvillimin e qendrueshem. Ajo vuri ne dukje integrimin e disiplinave 
ne edukimin qytetar, pjese e rendesishme e te ciles ishte dhe edukimi mjedisor. Ne 
vitin 1997 u mbajt konferenca e Kiotos per uljen e hedhjeve te C02 ne atmosfere.Pas 
viteve 2000 u futen konceptet e gjeoqytetarise, dolen ne mode profesionet e ekologut, 
ambientalistit, perdorimi i ushqimeve bio. Ne shtator te 2002 u mbajt samiti i Tokes 
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ne Johanesburg ku u dhane objektivat e mĳ evjeçarit ne 8 pika kryesore. Sot gjithnje 
e me teper ne programet e shkollimit gjenden tema qe kontribuojne dhe investojne 
njohuri per planetin mbi mundesine e jetes ne te, por dhe  per sensibilizimin dhe 
edukimin mjedisor(Hungerford1980 p.44). Mjedisoret sot terheqin vemendjen 
per natyren dhe lidhjet qe ka ajo me shoqerine dhe me prosperitetin e njerezimit. 
Ambjentalistet sot vendosin para civilizimit pyetjen shqetesuese dhe problematike: 
Cili eshte planeti qe do te kene femĳ et tane?A do te kene ata edukimin e duhur per ta mbrojtur 
kete planet ne menyre qe ne te te vazhdoje jeta apo mos valle perspektiva eshte e erret Ne 
fi llim te shekullit XX, natyralistet u perballen me nje presion gjithnje ne rritje per 
ti shtuar eksperimentim metodave te tyre te studimit, ashtu siç kishin bere dhe 
disiplinat biologjike.Njerezimi po ballafaqohet me shume humbje balancash te cilat 
jane shfaqje e kontradiktes themelore midis nevojes te ligjshme qe ka ky njerezim 
dhe nga  ana tjeter  ne shkaterrimin e resurseve, varferimin e tyre dhe ndotjen e te 
gjitha mjediseve.
 Kemi te drejte legjitime te shfrytezojme por ky shfrytezim ka pasoja, pra ekuilibri 
mes tyre eshte problem i edukimit mjedisor i cili eshte pjese e edukimit per zhvillim 
te qendrueshem. 
Nga kjo gjendje lind domosdoshmeria e njohjes se mjedisit, e kultivimit te nje edukate 
mjedisore per te gjithe e sidomos per brezat e rinj qe shkollohen sot dhe jane e do 
te jene’’pronaret e planetit neser”. Eshte i nevojshem dhe i domosdoshem edukimi 
i nxenesve ne te gjitha nivelet. Edukimi mjedisor i nxenesve ne te gjitha nivelet e 
shkolles tone eshte pjese e rendesishme e edukimit qytetar. Vetem njohja e bazuar 
dhe e thelle e koncepteve te sotme mjedisore sidomos per mbrojtjen e natyres, te 
biodiversitetit, ruajtjen e formacioneve te rralla dhe te çmuara per token, per pyllin, 
per zonat rurale do te beje qe nxenesi te jete qytetar i denje i se nesermes, i cili do te 
garantoje vazhdimesine e jetes ne planet. Nxenesi do te jete nje ekoqytetar i ardhshem 
i cili do te kete nje solidaritet nderplanetar te shfaqur dukshem. Sot eshte e qarte 
se futja e edukimit mjedisor ne shkolle eshte prioritet per nje mjedis te garantuar 
dhe per nje brez te kulturuar dhe te informuar per natyren. Edukimi mjedisor 
eshte i lidhur me gjendjen e ketyre koncepteve ne shkollat tona sot, me metodat 
qe do te perdoren dhe qe perdoren per arritjen e tĳ  dhe me njohjen e tendencave 
boterore.Edukimi mjedisor eshte nje strategji komunikimi qe perçon dashurine dhe 
perkujdesin per natyren. Edukim mjedisor nuk do te thote vetem te mesosh nga 
pervoja por te zhvillosh aft esi te tilla tek njerezit dhe sidomos tek te rinjte ne menyre 
qe te marrin pjese ne menyre kritike ne diskutime per temat e lidhura me te dhe te 
japin altemativa per zgjidhjen e ketyre problemeve. Edukimi mjedisor deri para pak 
kohesh realizohej jo si lende me vete por kryesisht ne lendet e biologjise dhe kimise 
nga mesuesit perkates, sot ai po futet si lende me vete. Edukimi mjedisor duhet bere 
ne perputhje me moshen e femĳ es, me etapat e rritjes. Qe prej moshes me te re femĳ a 
sensibilizohet per mjedisin nepermjet vrojtimit direkt. Nepermjet vizatimeve ai 
shprehet per ate çfare vrojton, familjarizohet me ngjyrat dhe format. Ne kete moshe 
e rendesishme eshte futja e respektit per jeten e kafsheve dhe bimeve, respekt i cili 
fi tohet qe gjate femĳ erise se hershme.

Linja II

2.1 Efektet e zhvillimit te qendrueshem 
Qe edukimi I zhvillimit te qendrueshem  te jete sa me efektiv duhet qe: 
(a) Te jete e drejtuar ne dy menyra: 
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- nepermjet futjes se tematikave te EZHQ ne te gjitha lendet, programet dhe kurset, 
dhe 
- nepermjet pergatitjes se tematikave specifi ke, te programeve dhe kurseve. 
(b) te fokusohet ne dhenien e pervojave te vlefshme per te patur sjellje te qendrueshme.
(c) te rrise bashkepunimin dhe partneritetin midis anetareve te institucioneve 
edukuese dhe aktoreve te tjere. 
(d) te mund te depertoje ne problemet globale, rajonale, kombetare dhe lokale mjedisore, 
duke i shpjeguar ato nepermjet konceptit te ciklit jetesor dhe duke u fokusuar jo 
vetem ne ndikimin mjedisor, por edhe ne problemet ekonomike dhe sociale, duke 
trajtuar mjedisin natyror dhe ate te modifi kuar nga njeriu. 
(e)te perdore nje game te gjere metodash edukimi pjesemarres, i drejtuar nga proceset 
dhe gjetja e zgjidhjeve, te pergatitura posaçerisht per nxenesit. 
(f)te mbeshtetet nga mjetet dhe udhezuesit e duhur siç jane publikime metodike, 
pedagogjike dhe didaktike, libra shkollore, mjete vizuale, broshura, raste studimore 
dhe praktika te dobishme, burime elektronike audio dhe video. 

2.2Parimet kryesore te konferencave per zhvillimin e qendrueshem 
Eshte e nevojshme te mbahet parasysh evoluimi i kuptimit per zhvillimin e 
qendrueshem. Prandaj zhvillimi i nje shoqerie te qendrueshme duhet pare si 
proces i vazhdueshem i te mesuarit, duke zgjidhur çeshtje dhe dilema, ku pergjigjet 
dhe zgjidhjet mund te ndryshojne me geumbullimin e vazhdueshem te pervojes. 
Objektivat per te mesuarin rreth EZHQ duhet te perfshĳ ne njohuri, aft esi, qendrime 
dhe vlera.EZHQ eshte ende ne zhvillim si nje koncept i gjere dhe gjitheperfshires, 
duke perfshire ne vetvete çeshtje sociale, ekonomike dhe ato te lidhura me mjedisin.
EZHQ gjithashtu, perfshin shume elemente te zhvillimit dhe forma te tjera te 
edukimit. Si pasoje, edukimi mjedisor duhet te zhvillohet dhe plotesohet me 
fusha te tjera te edukimit, me nje fryme integrimi drejt edukimit per zhvillimin e 
qendrueshem. Ndermjet te tjerash,çeshtjet kryesore te zhvillimit te qendrueshem 
perfshĳ ne zbutjen e varferise, qytetarine, paqen, etiken, pergjegjesine ne nivel 
lokal dhe boteror, demokracine dhe qeverisjen, drejtesine, sigurine, te drejtat e 
njeriut, shendetin, barazine gjinore, larmine kulturore, zhvillimin rural dhe urban, 
ekonomine, çeshtjet e prodhimit dhe konsumit, pergjegjesine e perbashket, mbrojtjen 
e mjedisit, manaxhimin e burimeve natyrore dhe shumellojshmerine e pejzazheve 
dhe ate biologjike. 

Linja  III

3.1. Roli i edukimit te zhvillimit te qendrueshem ne arsim 
Edukimi mjedisor dhe ai per Zhvillimin e Qendrueshem eshte nje proces qe zgjat 
gjithe jeten: fi llon nga femĳ eria e hershme, ne edukimin e brezave te rritur dhe shkon 
me tej se edukimi formal. Vlerat, te tilla si menyra e jeteses dhe qendrimet fi tohen 
qe ne femĳ eri, prandaj roli i edukimit eshte i nje rendesie te veçante sidomos per 
femĳ et. Ai duhet te pershkoje programet mesimore ne te gjitha nivelet, duke perfshire 
edukimin profesional, trajnimin per mesuesit dhe edukimin e vazhdueshem per 
profesionistet. 
3.2Roli I mesuesit ne edukimin e qendrueshem
Duhet nenvizuar se   ne praktiken e perditeshme te percimit dhe zhvillimit te 
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veprimtarise per Edukimin Mjedisor ne klase disa role te mesuesit mbivendosen 
dhe nderthuren.Megjithate kjo nuk do te thote se eshte e pamundur te dallohen apo 
te vecohen nga njeri -tjetri.Rolet me kryesore qe merr mesuesi ne procesin mesimor 
jane: 
1- Lektor 2- Organizues i mesimit3 - Udheheqes i procesit 4- Partner ne komunikimin 
dhe nderveperimin ne klase 5-Motivues 6- Vleresues 
Te gjitha keto role qe mesuesi ndermerr dhe formimi i vlerave qendrimeve te reja 
ndaj mjedisit jane ne funksion te te nxenit te nxenesve. Ai drejton pyetje,kerkon,jep 
mesazhe verbale apo joverbale dhe u pergjigjet atyre. Mesuesi jep  mendime 
gjykime dhe nxit nxenesit per te shprehur mendimet,vleresimet dhe gjykimet e 
veta. Jep keshilla neper kundrejt veprimtarive te kryera nga nxenesit ne klase ose 
sipas kerkesave te vete nxenesve.Nxit,shtyn perpara,nderveprimin mesues nxenes 
dhe nxenes nxenes.Siguron fi dbeg pozitiv dhe negativ,duke pranuar dhe miratuar 
pergjigjen ose duke mos e miratuar ate. Modelon diskutimet ne klase si nje lehtesues 
i diskutimit ose si nje partner i cili luan nje rol specifi k ne diskutim ,me qellim 
inkurajimin e nderveprimit ne klase. Lidh permbajtjen e kurrikules me njohurite dhe 
pervojen egzistuese jashte shkollore te nxenesve te tĳ . Pranon reagimet e nxenesve 
lidhur me problematika te caktuara mjedisore dhe krĳ on mundesine qe ata te jene te 
lire per te pyetur,te kerkojne etj. 
Pranon gabimet e nxenesve dhe i keshillon ato vazhdimisht.
Ai inkurajon kembimin e mendimeve. Shprehja e mendimeve individuale ka me 
shume mundesi te realizohet kur nxenesit e kuptojne se eshte normale te shprehesh 
nje mendim te kundert me shokun.Mesuesi çon me tej opinionet e nxenesve.Ai 
sakteson theniet spontane te nxenesve,perifrazon dhe u pergjigjet nxenesve ,qarteson 
ate qe eshte thene ,drejton nxenesit per te bere pyetje ne vazhdimesi,ft on ata qe te 
paraqesin me kujdes opinionin vetiak,pergjithesojne qendrimet ,te dalloje mes asaj 
qe eshte thelbesore dhe jo thelbesore. Mesuesi zgjedh me kujdes grupet e nxenesve 
,planifi kon veprimtarite (si p.sh diskutim,eksperimentim,debat etj) percakton 
objektivat mesimore dhe shoqerore per nje grup pune dhe kontrollon perparimin 
individual te nxenesve,te nxenit si grup dhe perparimin shoqeror. Per te realizuar 
veprimtari mjedisore ne klase e jashte saj duhet: 1 - Planifi kimi.  2- Angazhimi  
3-VIeresimi 4 - Puna me cilesi 5-Vezhgimi i vazhdueshem i nxenesve 6- Vendosja 
e kerkesave  per kohen7- Perkrahja e frymes se besimit,unitetit dhe pergjegjesise.
Nepermjet grupeve bashkepunuese qe mesuesi mund te ngreje per realizimin e 
detyrave te ndryshme , mund te realizohen shume lloje te nxeni.Mesuesi mund dhe 
duhet te vendose , nese shprehi apo koncepte te vecanta qe shpjegohen ,mesohen 
me mire ne bashkepunim apo ne menyre individuale.Shume veprimtari i pranojne 
te dyja,si pune individuale ashtu edhe ate bashkepunuese apo nderveperuese.Eshte 
shume e rendesishme per mesuesin te vezhgoje dhe te vleresoje gjate perparimit te 
nxenesve dhe grupeve te punes ne teresi.Vleresimi i produktivitetit te mund te behet 
nepermjet matjes se kohes,raporteve mbi perparimin dhe rezultateve perfundimtare 
te grupit.VIeresimi i funksionimit shoqeror te grupeve mund te behet nepermjet 
vezhgimeve te mesuesit konsultimeve me grupet , vetevleresimeve ne grup apo te 
kerkesave per ndihmen e mesuesit3.2Roli i prinderve dhe i nxenesve per te arritur 
nje zhvillim te qendrueshem 
3.2.1Roli i prinderve. Komuniteti i prinderve eshte nje prej elementeve mjaft  te 
rendesishem dhe me nje rol shume te madh ne proçesin e edukimit dhe te arsimimit. 
Pa asnje lloj hamendje, familja jo vetem qe eshte qeliza baze e shoqerise, por 
njekohesisht eshte edhe vendi ku nxenesi do te formesohet permes modelit qe e 
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modelon. Prindi, mesuesi, nxenesi jane nje trinom i implikuar ne raporte te forta 
dhe te ndjeshme gjate arsimimit te femĳ eve. Bashkepunimi midis ketyre elementeve 
eshte nje domosdoshmeri, pa te cilin mbarevajtja e procesit arsimor per nxenesin, 
nuk do te rezultoje e frytshme dhe e efektshme.Eshte e natyrshme qe ai te ndihet 
i shqetesuar per ecurine e femĳ es se tĳ , por çoroditja nga mosadaptimi ne kohe 
me dinamiken e zhvillimeve, e frenon nga gjykimi real dhe i pandikueshem, nga 
modelet e se shkuares ne raport me rolin e institucionit te shkolles sot dhe metodat e 
reja te mesimdhenies. Prindi duhet te kuptoje qe pergjegjesia per ecurine e nxenesit 
ne shkolle nuk i takon vetem shkolles. Ai duhet te jete i ndergjegjshem per rolin e tĳ , 
sidomos per potencialet e aritjeve, mbeshtetjen emocionale dhe materiale te femĳ es 
se tĳ . (Macbeath 1996). 
3.2.2Roli i nxenesve 
Thelbi i edukimit mjedisor ne shkolle jane veprimtarite e nxenesve.Kjo eshte arsyeja 
se perse gjate aktivizimit te aktiviteteve vemendja me e madhe i duhet kushtuar 
metodave dhe teknikave nderveperuese qe cojne ne realizimin e veprimtarive.Kur 
perdoren ato eshte e rendesishme te mbahen parasysh: - Tregues te veprimtarive te 
nxenesve .-  Iniciativa e nxenesve. Nxenesit vene ne dukje veshtiresite ne 
permbushjen e detyres ne menyren e planifi kuar dhe ne disa rrethana te percaktuara.
Inicjativa mund t’u refrohet komponenteve te ndryshem te veprimtarise . C’lloj 
materialesh te perdoren ose te mos perdoren, organizimi i punes ne grupe     ( ndarja 
e roleve),qartesimi i dhenies se detyrave qe duhet te kryhen, berja e detyrave me 
specifi ke, si te prezantohet puna individuale apo ajo ne grup etj. Eshte shume e 
rendesishme menyra sesi mesuesi i trajton inicjativat e nxenesve dhe gjithashtu reagimi i 
tĳ  karshi tyre. (htt p/www.europa.eu.in) 

3.3Metodika e punes mjetet dhe materialet per te arrltur nje zhvillim te 
qendrueshem 
Eshte e nevojshme te pergatiten materiale ne te gjitha nivelet, per edukimin e 
pergjithshem, ate teknik dhe per te mesuarin autodidakt ne pershtatje me kushtet 
dhe nevojat lokale.Masat kyçe per te arritur kete synim mund te jene: nxitja e 
zhvillimit dhe perdorimit te mjeteve elektronike, audio, video dhe multimedia si dhe 
mjeteve vizive per qellime te mesimdhenies dhe shkembimit te informacionit; krĳ imi 
i lehtesirave ne perdorimin e burimeve te informacionit rreth edukimit mjedisor 
permes mjeteve elektronike dhe intemetit; perputhja e materialeve per te mesuarin 
formal, joformal dhe informal, zhvillimi i strategjive perkatese per shpemdarjen e 
tyre. Nese duam te perçojme mesazhet tona te rendesishme, duket se nuk do jemi ne 
gjendje ta bejme, nese nuk jemi ne gjendje te ilustrojme ate çka duam te themi.Sesecili 
ka diçka te rendesishme per te mesuar, secili duhet te sjelle vendime te pergjegjshme, 
dhe secili mund te mesoje me teper per veten permes te mesuarit e botes nga jashte. 
Per çdo rast,nxenesit nuk do te qendrojne indiferent. Perkundrazi, ata do te jene 
pergjegjes per te ardhmen.

Linja IV
4.1 .Rezultatet e punes 
4.1.1 Si mund te realizohet nje teme per zhvillimin e qendrueshem 
Per te realizuar nje teme ne zhvillimin e qendrueshem duhet te ndjekim disa hapa 
kryesore, qe jane: 1. Formulimi i nje pyetje madhore 
2. Planifi kimi i veprimtarive 
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3. Programimi i kohes
 4. Monitorimi 
5. Vleresimi
6. Analiza e rezultateve 
4.1.2. Realizimi I nje teme te zhvillimit te qendrueshem ne shkollen 9 vjeçare 
“Koli Sako”Divjake
Tema:Ndotja e ujit.Kursimi I tĳ .
- Formulimi i nje pyetje madhore . Cila eshte rendesia e ujit dhe pse eshte e rendesishme 
ta kursejme ate? 
- Planifi kimi i veprimtarive: Formulova disa pyetje dhe secili nga nxenesit dha pergjigjen 
e tĳ . U lashe detyre nxenesve qe te sillnin foto te mjediseve ujore, te semundjeve te 
ndyshme qe shkakton ndotja e ujit, si dhe te ndotjes se tĳ . Gjithashtu u kerkova te 
sillnin shishe me uje te ndotur.Diskutuam rreth fotografi ve dhe ujit te ndotur qe 
nxenesit kishin sjelle. Secili prej nxenesve komentonte fotot dhe jepte mendimin 
e tĳ  per shkaktarin e ndotjes se ujit dhe per ndryshimet qe duheshin here ne ate 
zone per pastrimin e ujit. Gjithashtu diskutuam se çfare do te ndodhe nese ne do te 
konsumojme uje te ndotur. 
- Programimi i kohes: 3 mesime nga 45 minuta secili. - Monitorimi: Ndava nxenesit ne 
grupe dhe u lashe si detyre te diskutojne me njeri-tjetrin mbi çfare ata kane sjelle. 
Sygjerova nxenesit per motive te ndryshme mbi ndotjen e ujit dhe rendesise qe ai ka 
per jeten e tokes. Ndoqa hap pas hapi bashkebisedimet dhe bashkeveprimet e tyre 
me njeri-tjetrin. 
- Vleresimi: Kjo veprimtari mbas mbledhjes se fotove, materialeve te sjella nga 
nxenesit u realizua ne plazhin e Divjakes. Secila nga fotot e sjella nga nxenesit kishte 
nje mesazh domethenes per ndotjen e ujit dhe per ruajtjen e tĳ . Nxenesit bene nje 
poster dhe e quajten “Çfare shkakton ndotja e ujit” dhe e vendosen ne kendin e 
klases. 
- Analiza e rezultateve: Pyeta nxenesit sesa perfi tuan dhe se sa e kishin pervetsuar ato 
3 ore mesimi dhe se sa do ti vlente atyre ne jeten e perditeshme per te mos e ndotur 
mjedisin e tyre rrethues si dhe shkaqet qe sjell kjo ndotje per ujin qe ne konsumojme. 
4.2 Ankete per zhvillimin e qendrueshem 
Ankete mjedisore 
Pyetje per mesuesin 
l)Sa ore mesimore lidhur me zhvillimin e qendrueshem jane te perfshira ne nje vit 
shkollor ne lendet e biologjise, kimise, dhe edukimit mjedisor?
2) A kane njohuri nxenesit rreth problematikave
mjedisore ne mbare boten? 
3)Sa te gatshem jane nxenesit per te marre pjese ne aktivitete mjedisore? 
4) A kane patur efektivitet perfshirja e edukimit mjedisor ne kurrikulen e re?PO JO 
Pyetje per nxenesin 
5) A i njihni ju zhvillimin e qendrueshem? PO-35   JO-15
6) A keni realizuar ndonje aktivitet mjedisor gjate viteve tuaja te shkollimit? PO-45 
JO-5 
7) A i njihni ju problematikat mjedisore te viteve te fundit? PO 42 JO 8 
8) A keni ndjekur ndonje emision edukativ ne lidhje me problemet mjedisore keto 
kohet e  fundit? PO24       JO   26
9) A ka vendbanime “ilegale” te mbeturinave ne qytetin tuaj?PO     41 JO 9
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10) Para se te fl akni mbeturinat ne kosh i ndani ato sipas perberjes?  PO20        JO  30
11)Per sa litra uje ka nevoje nje i rritur ne ditet e sotme? 50  60   70  80  90
5nx  17  3  6          19
12) A e perdomi ujin e rrjedhshem per te ft ohur objektet e nxehta ? PO 45  JO 5
13)A e mbyllni çezmen kur jeni duke lare dhembet? PO  56%   JO 44%
14)Kopshtin dhe lulet i vadisni me uje te:a)pishem  43 b)shiu   1  c)pusi 6
15)Çfare llampash perdomi ne shtepi?a)Te zakonshme 38 b)me neon 12
16) A i fi kni dritat kur nuk eshte e nevojshme?  PO          40               JO        10
17)A kane ane negative burimet e riperteritshme te energjise, diellit eres hidroçentralet 
etj  PO   41              JO          9
18) Kur shkoni per piknik a e pastroni vendin kur largoheni?   PO 44  JO    6
19)Sa peme keni mbjelle deri me sot? a)0 b)10-45nx 
c)50+ d)disa5nx  e)shume

Perfundime

Studim i bazuar ne ankete,per problemet mjedisore
Ky testim (ankete) eshte realizuar ne shkollen 9 vjeçare “Koli Sako”Divjake 
perkatesisht 22 nxenesve te klases se 8A dhe 28 nxenesve te klases 8B. Ky testim 
(ankete) ka per qellim qe ne   te ndergjegjesohemi me shume per problemet qe ka sot 
mbare shoqeria, dhe perkatesisht ne problemet mjedisore. 
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Ndërtimi i Personazheve në romanet e  Skender Drinit

Ma. Jetmir Qaushi

Abstrakt

Ky studim është një përpjekje për hedhur dritë mbi vepren e Skënder Drinit e me saktësisht 
mbi personazhet e tri romaneve të tĳ  Shembje e idhujve, Vraje tradhtinë, Midis dy kohrave, të cilët 
në letërsinë shqipe shquhen dhe zënë një vend të rendësishem në fonoteken e saj. Vlerësimi 
personazheve të Drinit nga studiuesit  e letërsisë, si një nga elementet më të rendësishme të 
një vepre letrare ka sherbyer si shtytje drejtë përzgjedhjes së objektit të këtĳ  studimi, e aq me 
tepër duke pas parasysh faktin se deri më tani me studimin e personazheve të Drini nuk janë 
marrë shumë studiues të letërsisë ose pothuajse as më tërësinë e krĳ imtarisë së këtĳ  autori. 
Romanet e Skënder Drinit përpiqën të paraqesin jetën e malesorëve shqiptar. Si një njohës i 
thellë i jetës së tyrë, Drini ka ditur të ravĳ ëzojë me dorë të sigurtë  si botën e tyrë të brëndshme, 
ashtu edhe ambientin, natyrën e shoqërinë që ata i rrethon dhe gjetje shumë interesante e 
personazheve është fakti se i ka vendosur në përballje mes të së resë dhe të vjetrës, midis asaj 
që  kanuni dhe feja me bestytnitë e ndryshme e kishin kthyer  në tabu dhe endrrës për një jetë 
më të mirë, të dënjtë për ta.
Përmes mjetëve estetike, që i zotëronte mjaft ë mirë autori, ai krĳ oi personazhe që me 
individualizmin e tyre japin tablonë  jetësore shqipetare, me situata të ndryshme të tipizimit 
të tyre, i plotëson ata duke i bërë  pothuajse njerëz real, arrin të paraqes të gjitha tipat e të 
gjitha shtresave shoqërore me të gjitha nuacat karakteristike të tyrë. Autori paraqet qendresën 
e malësoreve, ku sëcili në menyrën e vet shfaqin haptaz mospranimin e tyre ndaj situatave të 
krĳ uara dhe nga ana tjetër paraqet kulturën e këtyrë njerëzve, dëshirën për të përparuar në 
rrugën e arsimimit dhe dĳ ës.
Personazhet e Skënder Drinit si njerëz që jetojnë brënda shoqërisë dhe përballën me situatat 
që i ofron, japin mundësin e studimit të tyrë në rrafshin social dhe me theks të veçantë në 
ndërtimin e marrdhënieve  me njëri-tjetrin, gjë që paraqet një tablo të qartë të këtĳ  realiteti. E 
gjitha kjo tablo është e rrethuar nga konteksti shoqërorë në të cilin janë krĳ uar veprat dhe të  
lidhur ngusht edhe me luft ën Nacionalëlirimtare, e cila së bashku me sistemin në fuqi morën 
meritat për çrrënjosjen e ideve mentaliste që ekzistonin në atë kohë. Përmes pikëpamjeve që 
personazhet kanë mbi jetën dhe botën, qoft ë në menyrën individuale apo kolektive, ata krĳ ojnë 
fi lozofi në e tyre tipike shqiptare, ndërsa përjetimet dhe forcën e përballimit të vështirësive për 
të cilat kalojnë, na japin një analizë të qartë  në  rrafshin psikologjik dhe social. Personazhet 
e Drinit duke qenë pjesë e një populli në të shkuarën e të cilit pushtuesit e shumtë kanë 
lënë memorje të pashlyer, këto personazhe dallohen edhe për nga kompleksitetin e menyrës 
së bësimit, prandaj në këtë studim, duke u shqyrtuar nga këndveshtrime të ndryshme, 
personazhet e Drinit na shfaqën me tërë kompleksitetin e tyre. Ndërkaq romanet e Drinit 
demaskojnë artistikisht botën e vjetër të regjimeve të mëparshme dhe na japin vlera ideore 
dhe edukative.

Fjalët kyçe : Personazhet, Fatalitet,  Portretizim, Fe, Tradite.

Hyrje

Skender Drini është cilësuar si një shkrimtar prodhimtar.Vepra e tĳ  është e pastër, e 
pasur, e larmishme dhe me gjetje origjinale të temave të ndryshme.Tema me e pelqyer 
e tĳ  mbetët gjithnjë ajo që trajton problem e sferës sociale, të shtjelluara në menyrë 



117 

shumë komlekse dhe të ndërthurura me njëra tjetrën. Objekti i këtĳ  studimi e merr 
rendësinë për vetëfaktin se personazhet e romanëve të Drinit krĳ ojnë një tabloid të 
qartë të realitetit, i ndërthurur më së miri me tipizimin e tyre dhe mesazhi që tejçojnë 
tek lexuesi.
Për analizën e personazheve të veprës letrare është më rendësi  fi llimisht të 
kihet parasysh se ç’është personazhi, kur është shfaqur fi llimisht,sa ka tërhequr 
vëmendjën e teoricineve të letërsisë dhe se cili është roli i tĳ  në tërësinë e veprës. 
Edhe pse personazhi letrar deri më tani ka qenë objekt i shumë studimeve mbi 
çeshtjet letrare, ende nuk është dhënë një përkufi zim i qartë për të. Personazhet në 
tërësi janë përshkruar si njëri që ndërtohet me ndihmën e fj alëv dhe ka karakteristika 
emocionale, fi lozofi ke, intelektuale dhe psikologjike. Mirëpo edhe pse personazhet 
e Drinit  na shfaqën në një botë të mbyllur dhe mistike, ata kanë horizonte të mëdha 
në mendësi dhe mundohen me çdo kusht t’i kapërcejnë botës së mbyllur.
 Përgjatë rrefi mit, personazhet na shfaqën me veprimet e tyrë, mendimet, monologet, 
mendimet e personazheve të tjerë dhe portretizimeve të narratorit, por edhe nga vet 
veprimet e personazheve. Dukeqenëse veshtrimet e tĳ  Drini i drejton në ngjarjet e 
zakonshme të jetës sonë të përditshme dhe përqndrimi ipersonazhve  sërviret me 
botën e tyre të brëndshme , mendimet , ndjenjat, shqetësimet në psikologjinë e tyre.
Të lidhura me një ambient dhe atmosferë të përcaktuar, këta “heronjë” arrĳ në të 
transmetojnë tek lexuesi moment nga jeta e mbushur me transformime revolucionare. 
Shume tipa dhe karaktere të këtyrë romanëve mbesin në mendjen e lexuesit sepse 
jenë dhënë në botën e tyre të brëndshme, ata janë në një marrdhnënie simbolike dhe 
ne si lexues arrĳ më të kuptojmë  se përmes njerit kemi kuptuar edhe tjetrin, duke 
analizuar veprimet arrin deri tek shkaqet e tĳ  dhe nga njera analizë kalon tek analiza 
tjetër nga rrafshi horizontal në rrafshin vertikal. 
Fataliteti i personazheve përcaktohet nga damka e së kaluarës. Hibridizimi i realitetit 
në një profani biblike të shpie në opusin e përsonazheve vetmitarë. Në një farë 
mënyre duket sikur kemi të bëjmë me fajin e origjinës, ku tashmë nuk jemi para fajit 
të fi llesës po me fajin e një të kaluare të afërt, që i përndjek këto përsonazhe në ecjaket 
e tyre në realitetin e sotëm modern, një qerthull i ngjashëm me realitetin kafk ian. 
- Individualitet në trajtimin e temës së fatalitetit - Fati i paracaktuar, zbulohet në 
raportet bashkëkohore të individit me lirinë. Negativiteti, mungesa e rrugëdaljes, 
përpjekja e individit për t’iu shmangur kohës dhe hapësirës rezulton e dështuar, 
tipike për romanet kafk iane.
Përsonazhe të viktimizuara, jo gjithmonë nga keqorientimi në realitetin ku jetojnë, 
por dhe për shkak se ndodhen në kapërcyellin e dy epokave. Përsonazhe dhe 
individë që ngjajnë me shëmbëlltyrat e njerëzve që jetën e tyre e kanë me një këmbë 
te e shkuara. Përsonazhe sintezë që përmbledhin veëoritë e tipave dhe karaktereve 
të ndryshme njerëzorë në një. 

Veprat e Skënder Drinit si krĳ ime realiste

Në larminë e vlerave aristike të veprave të letërsisë shqipe, një vend mjaft ë të lartë 
zë, pa dyshim, romani i Skënder Drinit Shembja e idhujve ku dhe nga kritika është 
cilësuar si romani me i mirë i autorit dhe një vlerë e madhe që i është shtuar fondit 
ekzistues të letrave shqipe. Edhe dy romanet e tjera si Midis dy kohëve dhe Vraje 
tradhtinë edhe pse jo në nivelin e romait  Shembja e idhujve, megjithatë edhe këto dy 
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vepra mbartin rendësi të madhe në letërsinë shqipe.Temat e aksioneve të ndërtimit 
të Shqipërisë dhe veprave industriale që ngriheshin në vendin tonë, por edhe temat 
politike e ideologjike të kohës që jetoi si “Kënga e dritës”, 1970; “Njeriu gjigant”, 1973, 
“Shembja e idhujve”, 1975, “Midis dy kohëve”, 1978, “Vraje tradhtinë”, 1978, “Kirurgët”, 
1984 kanë qenë veprat më të lexuara nga bashkëkohësit e tĳ . Secili prej romaneve të 
tĳ  do të përbënte interes për t’u studiuar, por si ndërmjetës mes lexuesit dhe veprës, 
detyrë e jona është të merremi me vlerësimin e opusit letrar të autorit Drini dhe të 
analizojmë përvojat jetësore, ligjësitë shoqërore, idetë e përsonazheve, aktualizimin 
e problemeve të jetës shqiptare, që e rëndisin këtë prozator në listën e shkrimtarëve 
më seriozë të letërsisë sonë. 
Origjinaliteti në rimarrjen e temës së vetmisë. Ai spikat në krĳ imin e galerisë së 
përsonazheve ekzistencialë, që përcjellin dy lloj vetmish, vetminë individuale, 
Efraimi te Korbi, Fani, i vetmi Homo-Sapiens te tregimi “I fundmi i zotave”, një Sizif, 
e antikrisht dëshmitar i realitetit absurd. Ndërsa vetmia kolektive është tipar dallues 
i këtĳ  autori. Fati i heroit është fati i një populli të tërë, në këtë përvĳ im të përsonazhit, 
shtresohen gjurmët e një realiteti të përjetuar, që evidenton se vepra ngërthen në trup 
të saj historinë i një vendi plot gjurmë fataliteti.  Me zërin e autorit bashkohet në një 
kor tragjik klithma e bashkëudhëtarëve të tĳ  zemërçjerrë në përshkimin e rrathëve të 
ferrit mbitokësor.
Fataliteti i përsonazheve përcaktohet nga damka e së kaluarës. Hibridizimi i 
realitetit në një profani biblike të shpie në opusin e përsonazheve vetmitarë. Në një 
farë mënyre duket sikur kemi të bëjmë me fajin e origjinës, ku tashmë nuk jemi para 
fajit të fi llesës po me fajin e një të kaluare të afërt, që i përndjek këto përsonazhe 
në ecjaket e tyre në realitetin e sotëm modern, një qerthull i ngjashëm me realitetin 
kafk ian. - Individualitet në trajtimin e temës së fatalitetit - Fati i paracaktuar, zbulohet 
në raportet bashkëkohore të individit me lirinë. Negativiteti, mungesa e rrugëdaljes, 
përpjekja e individit për t’iu shmangur kohës dhe hapësirës rezulton e dështuar, 
tipike për romanet kafk iane. 
Fuqia e vërtetë transmetuese e lëndës që trajton Drini në dy etapat e krĳ imtarisë së tĳ  
është universale jo individuale, ajo përfshin në një kujtesë të vetme rende të ndryshme 
të jetës, sidomos asaj jete që duket e izoluar apo pa shpres. Tregimtari mban si një 
mundësi të përjetshme fatin e bashkësisë në të gjithë zgjerimet e pushtetit individual. 
Fati i bashkësisë është më i qartë për lexuesin mbi të cilin vepron fuqia e tranzicionit 
nga një perspektivë në një tjetër. Fuqia e tranzicionit, qëndron në mundësinë për të 
nënkuptuar lidhjet mes mendjeve dhe fateve.
Përsonazhe të viktimizuara, jo gjithmonë nga keqorientimi në realitetin ku jetojnë, 
por dhe për shkak se ndodhen në kapërcyellin e dy epokave. Përsonazhe dhe 
individë që ngjajnë me shëmbëlltyrat e njerëzve që jetën e tyre e kanë me një këmbë 
te e shkuara. Përsonazhe sintezë që përmbledhin veçoritë e tipave dhe karaktereve 
të ndryshme njerëzorë në një. 
Fryma universale e ideve dhe e mesazhit e bëjnë veprën e Drinit të lexueshme nga 
çdo lexues. Pas 90-ës, dallojmë një konceptim fi lozofi k të realitetit, frymë të thellë 
meditave, për të evidentuar krizën ekzistenciale ku është zhytur njeriu i tranzicionit. 
Dëshmitë e realizmit të përfshĳ në në autoportretizimin e nënkuptuar dhe 
portretizimin e njeriut industrial, bëjnë diferencën me mjedisin rrethues. Dallojmë 
hollësitë e persiatjeve të dramës ekzistenciale të njeriut në zbrastësinë e pakuptimtë 
të motivimit të jetës, të hapësirës dhe vendet që përzgjedh për të jetuar. 
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Pesha e romanit të Drinit në historinë e letërsisë
Për të gjitha këto veçori dhe të tjera që do citojmë, meriton për t’u paraqitur në një 
histori letërsie. Në kontekstin e brezit të tĳ  krĳ ues autori Drini: 
Është prozator dhe zë origjinalnë letërsinë tonë, krĳ oi në dy epoka, para dhe pas 
viteve ’90. Vepra e tĳ  letrare përcjell te lexuesi një sërë tematikash e motivesh që lidhen 
me njeriun e çdo kohë, me individin dhe ngjarjen historike. Autor me erudicion të 
rradhë, mjeshtër i dialogut, përshkrimit, meditimit dhe digresionit. Natyra e tekstit 
ka forma të ndryshme paraqitjeje, rrëfen, përshkruan, shpjegon, shpalos një të vërtetë 
ekzistenciale, transmeton një ndjenjë, shpërthen, dialogon, monologon me jetën dhe 
me vetminë. Mes mendimit dhe fantazisë, vetmisë dhe zhurmës, prodhon fi lozofi . 
Letërsia e tĳ  veçohet për përshkrimet plot jetë e kolorit të ngjarjeve dhe skenave 
masive, për fi lozofi në që i përshkon, për teknikat letrare, procedimet artistike.  
Me romanet e pas ’90-ës, jo vetëm konfi rmon përmasën ekzistuese si romancier 
elitar, por ridimensionon vlerat e opusit tonë letrar si shkrimtar modern që ka në 
fokus individë dhe fenomene universale. Rimëkëmb në vetëdĳ en e tĳ  krĳ uese objekte 
tematike shumëngjyrëshe me mundësi të pakufi zuara qasjesh e përkufi zimesh. 
Vëzhgues dhe zbulues i dramave ekzistenciale të individit dhe shoqërisë. 
Skënder Drini për fi llimet e aktivitetit letrar tregon se “botimi i tĳ  i parë ka qenë 
prozë”. Por ai sqaron se përpara se të botonte këtë, ai ka shkruar poezi dhe ato ja 
kishte dhënë për t’i shikuar një personi më të vjetër të letërsisë, i cili “u tremb” dhe 
nuk donte t’i shikonte më, megjithëse ishte një njeri i ndershëm. Unë kam botim 
të parë “Tregimet e së Shtunës” që ishte një libër për fëmĳ ë thotë zoti Drini, duke 
shtuar se botimet për fëmĳ ët ishin një taktikë e përdorur për të depërtuar në fushën 
e letërsisë me qëllim që të mos rrëmonin shumë në biografi në te tĳ . Këtë taktikë e 
kam përdorur edhe në botimin historik “Shqipja e Kreshtave Tona” dhe pikërisht 
këtu fi lluan telashet thotë ai, sepse më penguan të botoj vëllimin e dytë. Ky është 
rasti i parë që po i them këto dhe nuk dua t’i deklaroj për të mos bërë analizë të tillë 
të kaluar, por ka qenë tema historike ajo, e cila na largonte disi nga kontrolli dhe 
censura, sqaron romancieri i madh shkodran. 
Më tej ai ka shpjeguar se libri i tĳ  i anatomisë së kohës së pavarësisë është “Vraje 
Tradhtinë” i botuar shumë edhe në Kosovë që bën fj alë pikërisht për Shkodrën dhe 
shpirtin patriotik të saj, një libër që i ka shpëtuar të gjitha censurave dhe fi ltrave 
të kohës. Skënder Drini duke dashur të trajtojë temën e dramës shqiptare dhe 
problemeve të saj, ka thënë se “drama shqiptare nuk arrin sot të imponohet” dhe kjo 
për shumë arsye dhe e para është se pengesë është kualiteti i veprave dhe mund të 
them se si gjini drama është ajo që takon më shpejt me plagën e jetës sociale. 

Ndërtimi i personazheve

Sikurse shihet, në këto dhe disa fi gura të tjera të  Shembja e idhujve, Midis dy kohëve dhe 
Vraje tradhtinë, shkrimtari që bën punë të madhe dhe hulumtuese në jetë për tipat e 
aq punë krĳ uese laboratorike për t’i nxjerrë sa më të plotë e më thellësi psikologjike 
karakteret letrare.
Synimi për trajtim të shumanshëm të problemit, larmi tipash dhe ndryshueshmëri 
të situatave, përpjekja për ralizimin e disa linjave subjektore tregon se autori është 
mbështetur në një këndveshtrim të gjerë ndaj realitetit . Skënder Dini përmes 
karaktereve  e situatave të shumta, pasqyron procese të thella dramatike që ndodhin 
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në gjirin e masave punonjëse. Përpara lexuesit shpaloset realiteti i vështire i jetës së 
tyrë, që bëhët njëkohësisht edhe baza e revoltës dhe me pas edhe e luft ës së tyre të 
organizuar fi timtare. Nëse në shumicen e rasteve shtresat e gjëra e të varfëra të qytetit 
e fshatit mbajnë qendrime të drejta ndaj dukurive shoqerore, por jo duke i kuptuar e 
analizuar deri në fund mirë ato, kjo i dedikohet, siç tregon më të drejtë autori pozitën 
e  tyre klasore që lind bindjet e drejta tek ato, të cilat nuk janë zhvilluar e sqaruar 
sa duhet. Por akoma akoma më e thellë ndjehet drama e fshatarësisë, malësoreve të 
lëne në injorancë të thellë, me kanunin patriakal të rrenjosur në shëkuj e të përkrahur 
fuqishëm nga forcat reaksionare.
Pasojat dramatike të këtyre bindjeve dhe paragjykimeve i provojnë malësorët 
dhe i përfaqëson më forcë fati i plakut të Ucëve, për të cilin momenti i zbulimit të 
kalbësirës shekollore që ai kishte mbajtur si bazë të kuptimit dhe të organizimit të 
jetës, ku u kthye në një pikë kulminante të jëtës së tĳ  gjatë gjithë jetës, por mbi të 
gjitha, mbi këto konfl ikte që lindin si pasojë e luft ës së botëkuptimeve reaksionare 
dhe e veprimit aktiv të klasave dhe forcave ideologjike reaksionare, shkelqejnë 
tiparet e mrekullueshme të masave si trimëria, patriotizmi, ndershmëria, solidaritetit 
e humbanizmi. Rmonacieri Drini i ka vënë vetes detyrën të pasqyrojë ndasitë e 
mëdha të epokës, ato momente ku interesat klasore rrënjësisht të kundërta kanë bërë 
të fi llojë luft a për jetë a vdekje dhe pikërisht në këto momente shfaqen me gjithë 
gjërësinë e thellësisëe tyre tiparet e psikologjia e këtyre klasave antagoniste. Në këto 
vepra të Drinit shpërthejë energjitë e ndrydhura të masave, forca dhe heroizmi i 
tyre, qe tani kanë marrë karaktere të vetëdĳ shme, ku shkelqen patriotizmi popullor, 
urrejta e thellë kundër pushtuesit, që i bën masat të zgjedhin rrugën drejtë Lëvizjes 
Nacionalëlirimtare. Përshkrimi i këtyrë proceseve thelbësore, mund të themi se është 
dhënë me forcë realiste e përgjithësuese.
Karakteret që analizojmë janë përfaqesuesit tipik të shtresave më të gjëra e më 
përparimtare të masave popullore. Si kundërvënie ndaj tyre janë pasqyruar karakteret 
qe veprojnë si armiq e si pushtues njëkohësisht të tillë personazhe ka skalitur Drini 
si feudal, pashallarë, tregtarë, princë, ushtarakë, nëpunës zyrtar, klerikë reaksionar 
si përfaqësues të urretjes dhe si përfaqësues të pushtueve, si tradhëtar të popullit. 
Ndër më kryesorët janë: Esat Pashë Toptani, Dedë Gajtani, patër Ganjolla, e sigurisht 
Qorri i madh. Që të gjithë këto karaktere janë trajtuar më vërtetësi si ekstremistë, 
si sadist dhe si njerëz tëresisht të amoralshëm. Kujtojmë këtu Qorrin e madh i cili 
përfaqëson ata njerëz të thjeshtë nga masa e popullit që kur humbasin lidhjet më të, 
kur nuk i kuptojnë synimet e tĳ  e me e keqja kur i kundërvihen e i bëhën armiq. Ndaj 
këtyre populli ushqen urrejtje të madhe dhe i denon pa mëshirë, sepse pikërisht 
këta tipa i kthejnë shpinën dhe i ngulin thikën pas. Po në të njëjtën medalje ishte 
edhe patër  Ganjolla i cili kishte veëse një ndryshim: ai është më i maskuar dhe më i 
zgjuar në veprimet që kryen. Më të autori zbulon hipokrizinë dhe tradhtinë e dyrë të 
klerit katolik reaksionar, që gjithmonë ka predikuar dhe punuar kundër pavarësise 
së Shqipërisë. Po ashtu edhe fi gura e Dedës është një realizim i arrirë e origjinal sepse 
me të autori ka përgjithësuar tradhtinë në shkallë të gjërë veprimi të atyre njerëzve, 
që shiten tek çdo pushtues e shtypës.
Esat Pashë Toptani është përshkruar brënda kornizës së vet historike, veëse autori 
është thelluar në botën e tĳ  të brendhme të fshehur. Këtë personazh, Drini e pasuron 
edhe me disa veëori të pashpalosura me parë. Në vepër theksohet se ky tradhtar, që e 
konsideronte veten si njëri të jashtëzakonshem e të pagabueshëm, është në tëvërtetë  
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qenie e ndotur, maniak, tek i cili e keqja ligësia nuk njohin kufi . Figura e tĳ  është 
dhënë si tip i zhveshur nga ëdo ndjenjë njerëzore. Ai nuk përfi ll asgjë, ska asnjë ideal 
njerëzor,megjithëse pamja e para e paraqet krejt ndryshe. Duhet theksar faktin se 
Drini diti ta përgjithësojëtipin  e portretizimit të këtĳ  personazhi duke e simbolizuar 
si hipokrit e tradhtar profesionist, në theksimin e një tipari të rendësishem të 
karakterit, natyra e pabesë tinzare, që godet gjithnjë prapa shpinë.
Me mjeshtëri autori ka arritur të përshkruajë edhe gjendjen e konsujve, si përfaqësues 
të Fuqive të Mëdha. Tek ata është qëndrimi i tyre djallëzor lidhur me mbrojtjen e 
qytetit dhe pavarësinë e Shqipërisë. Për sa u takon përfaqësuesve të armikut me 
të cilët shkodranët ndeshen drejtëpërdrejt, shkrimtari nënvizon idenë e rrezikut 
të vazhdueshëm të tyre, por në të njëjtën kohë, shqiptaret nuk janë trembur kurrë 
prej tyre dhe as që i kemi harruar, përkundrazi, kemi qënë gjithmonë vegjilentë, 
sepse jemi mësuar me pabesitë e tyre. Në shumë drejtime kjo e vërtetë lidhet me 
aktualitetin. Kjo është një lidhje e terthortë që i lihet lexuesit të bëjë analogjinë. Tempi 
i përshkrimit në vepër  është i gjallë dhe poetik, por vende-vende ai është ca i fryerë 
dhe e dobëson realizimin. Ngjarjet, bëmat parakalojnëme shpejtësi para lexuesit, 
por disa prej tyre edhe mund të reduktoheshin, duke zgjedhur ato me funksionale. 
Veprat e Drinit kanë një plan të qartë kompozicional që i siguron ecuri e naracionit. 
Romanet e Drinit dallohen për forcë domethënëse  ideore dhe vlera të mirëfi llta 
artistike. Ai risjell para nesh një prej momenteve më të rëndësishme e kritike të 
historisë sonë.

Individualizmi i personazheve

Me individualizim kuptohet paraqitja e personazhit si individ që ka tipare dhe 
veçoritë të veçanta, individuale ndaj botës së jashtme, dhënjë e sa më shumë 
vetive individuale një personi, veti të cilat fl asin për një shkallë të lartë të profi lit 
psikologjik dhe social, që një personazh e bëjnë të dallohet nga të tjeret. Në veprat 
e Drinit, përkundër numrit të madh të personazheve, individualizmi i tyre është 
realizuar në shkallën më të lartë, sepse Drini  ka jetuar në realitetin e malësoreve 
dhe ka depërtuar thellë në tiparet origjinale të tyre.Në këtë plan lëvizjet e fuqishme 
të masave, të organizuara e të udhëhequra nga Partia Komuniste Shqitare. Urriejtja 
kundër pushtuesit e klasave shtypëse që vlonte, ku me revolta spontane, ku më e 
dobët ishte brumi, materiali që Partia gatoi në mënyrë të shkelqyer, duke i hedhur 
masat në luft ën për çlirimin kombëtare e shoqeror. Pikërisht në këtë luft ë të vështirë 
del puna dhe luft a e saj heroike, e dhënë përmes fi gurave të tilla si: Naimi, Vangjeli, 
Vata, Nadiri etj. Me mjeshtëri artistike jepet situate e fi llimeve të luft ës, luft a e vështirë 
për të redukuar e organizuar masat, që nga fshatari e punëtori i shtypur, i mbajtur në 
errësirëne e botëkuptimeve reaksionare e deri tek intelektuali i mbrojtur me ideale 
të humanizmit abstrakt. Ata kanë tiparet, psikologjinë ndjenjat dhe dramen e tyre 
konkrete, ndjenjat dhe dramën e tyre konkterete, veprimin e gjallë të revulucionit 
që ndodhet në ballë të proceseve të rëndësishme të kohës. Heronjtë, udhëheqësit 
komunistë, të ndriçuar nga botëkuptimi revolucionar, luft ojnë për çlirimin e masave 
nga ndikimet e huaja dhe iluzionet, demaskojnë manovrat demagogjike dhe krimet 
e pushtuesve e të klasave sunduese, gjenden vetë në ballë të fronteve më të vështira. 
Skënder Drini përmes karaktereve e situatave të shumta, pasqyron proceset e thella 
dramatike që ndodhin në gjirin e masave punonjëse. Nese në shumicën e rasteve 
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shtresat e gjera e të varfëra të qytetit apo të fshatiti mbajnë qendrime të drejta ndaj 
dukurive shoqëror, por jo duke i kuptuar e analizuar deri në fund mirë ato, kjo i 
dedikohet, siç tregon më të drejtë autori, pozites së tyrë klasore që lind bindje të 
drejta tek ato, të cilat nuk janë zhvilluar sa duhet. Duke ndjekur veprimet e 
përjetimet e tĳ  dhe të kampit reaksionar, ne shohim se si në psikologjinë e reaksionit 
edhe në momentet kur ai e ndjen veten të sigurte, madje rritën ndjenjat e disfatës së 
pashmangshme, qe nën goditjet e vazhdueshme të revulucionit e detyron t’i heq të 
gjitha maskat. Ajo duket më plotë qartësi tek dom Engjelli, i cili detyrohet të pranojë 
edhe mjetet trashanike të mashtrimit të masave që përdor dom Lazri deri tek dhuna. 
Është shumë interesante dueli mes Ëngjell Shtjefnit dhe dom Lazrit. Urrejtja, apo me 
saktë neveria, që ndjen ndaj dom Lazrit injorant e brutal, dĳ etari i kulturuar, nuk 
është gjë tjetër veçse ndjenja e disfatës së ideologjisë që ai mbron, e dobësisa e tĳ  e 
madhe. 

Karakterizimi i personazheve

Karakterizimi është një procesindividual, që përfshihet brenda karakterit dhe stilit të 
vet autorit. Në të përfshihen elementet nga më të thjeshtat, si emertimi i personazhit, 
e deri tek elementet që mund të përdorën vetëm tek një autor dhe që  përbëjnë 
origjinalitetin e tĳ . Personazhet e veprave Midis dy kohëve, Shembja e idhujve, Vraje 
tradhtinë dallohen me karakterizimin e personazheve dhe për ta bërë këtë autori 
ka njekur rrugë dhe mënyra nga më të ndryshme, duke krĳ uar kështu modele të 
ndryshme të karakterizimit, si: karakterizim fi zik, social, epic, psikologjik, gjuhësor, 
karakterizim më anë të lëvizjeve dhe veprimeve, karakterizim më anë të mjedisit 
veprues, karakterizim më anë të botës së tyre të jashtme dhe të brëndshme. Tipare të 
tilla më forcë të madhe përgjithësuese të individualizuar janë Ëngjëll Shtjefni, mësues 
Naimi, Martin Cani, Plaku i Ucëve, Vata, Dedë Gajtani, Hasan Riza Pasha, Salo Beu. 
Karakterizimi i këtyre personazheve është bërë përmes situatash e veprimesh, ku 
autori sit ë thuash i lë në fatin e vet, pra veprojnë në përputhje me logjikën e kushteve 
jetësore, të formimit e veëorive të karakterit e temperamentit individual.
Vlera të dukshme vihen re edhe në stilin e shkrimtarit. Autori disponon dhe përdor 
mjaft  mirë mjetet e pasura për vizatimin e karaktereve të personazheve dhe të 
ngjarjeve të tyre, por merr pjesë aktivisht me ndërhyrje të vazhdueshme në zhvillimin 
e subjektit e të karaktereve.Megjithatë, ndonjëherë, autori i terhequr pas poetizimit ë 
karaktereve e situatave, me qëllim  që të bëjë dhe një bilanc lirik, kemi edhe pengimin 
e shtjellimit aktiv të veprimit, edhe ndonjë romantizim të panevojshëm, sidomos të 
fi guave të malësoreve. Sikurse shihet, në këto dhe disa fi gura të tjera është romancieri 
Drini, që në veprat e tĳ  Midis dy kohëve, Shembja e idhujve, Vraje tradhtinëbën punë të 
madhe hulumtuese në jetë për tipat e aq punë krĳ uese laboratorikepër t’i nxjerrë sa 
më të plotë e më thellësi psikologjike karaktetet e personazheve të tĳ .

Karakterizimi direkt

Ky karakterizim shfqet atëhere kur autori fl et për veti të caktuara të personazhit 
dhe një rast të tillë e shohim kur narratori paraqet fi gurën e Vatës ( Midis dy kohëve), 
epunëtorit komunist, që shquhet për konceptimin e thelle realist. Autori e ka vizatuar 
atë me dorë të sigurtë duke nxjerrë në plantë parë devotshmerinëe tĳ  ndaj ëështjes 
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se madhe të Partisë dhe të popullit.Më tepër se sa fj ala atë e karakterizon vepra. Ai 
ështëprototipi i atentatorit të patrembur që zhdukte spiunët e tradhëtaret pa lëvizur 
asnjë qepallë. Sa  e fuqishme ështëdashuria e tĳ  për dashuria e tĳ  për shokët e idealit, 
aq e madhe është urrejtja e tĳ  për armiqtë. Dhënja e botës së brënshme të Vatës me 
dashurinë e tĳ  për  Fatimen, i ka shtuar fi gurës edhe më shumëtonet lirike. Veçse nuk 
na duket me vend, qëështë kuptuar vazhdimësia e heroit.  Për faqe të tëra tregohet 
për qëndrueshmerinë përpara turturave të fashistëvedhe më pas kalohet në heshtje 
fati i tĳ . Në fund të romanit merret vesh se njësive guerile u ka shpëtuar nga thonjtë 
e xhelatëve fashistë që në fakt mendojme se përshkrimi i këtĳ  momenti do të ishte 
mjaft ë interesante. 

Karakterizimi indirekt

Në fakt kjo veti e tipizimit të karaktereve indirekt të personazheve të Drinit i gjëjmë 
në të tre veprat e tĳ . Kështu nëpërjet lëvizjeve, veprimeve dhe bota e tyre shprehëse 
ndonse e pakët, ne, si lëxues dallojmë qartë personazhe të tillë që e bëjnë vepren 
e Drinit mjaft ë interesante. Mirëpo në shumë raste shohim edhe karakterizime të 
kombinuara të personazheve të cilët tejëojnë në vepër mjaft ë nuanca stilistike. Drini 
ka arritur që në veprën e tĳ  të paraqesë sa më shumë karaktere të cilët të ndërthurur 
me mjeshtëri nga pena e tĳ , sëcilit i jep peshën specifi ke dhe të rëndësishme për 
nga roli içdo personazhi. Lëxuesi në këto romane ka njohur larmi personazhesh dhe 
karakterësh, që do të thot se dhe vet lëxuessi di të identifi kojë objektivin e autorit, 
duke kuptuar në këtë menyrë se mesazhi i transmetuar nepërmjet tyrëështëI fortë 
dhe plotësues i veprës në tërësinë e saj. Indirect ose direkt, karakterizimi i vepres se 
Skënder Drinit vjen para lëxuesit si aureole plot ngjyra dhe stilt ë veëantë që e bën të 
ndryshem nga pjesa tjetër. Kur karakteret zbulohen përmes akteve dhe veprimeve, 
atëherë nënkuptojme se në vepër kemi të bëjmë me karaktere të kombinuara mirë 
dhe më mjaft ë mjeshtëri nga autori.

Karakterizimi i kombinuar

Ky lloj karakterizimi na shfaqet i përbërë pjesërisht nga  rrefi mi i narratorit dhe 
pjesërisht nga vetëzbulimi i personazheve. Po ashtu edhe këtë lloj karakterizimi e 
gjejmë të ndërthuru në të tri veprat e autori, ku mund të themi se karakterizimi 
i kombinuar vërehet më tepër te Midis dy kohëve si një roman social – fi lozofi k 
qëndron në përcaktimin, themelimin dhe zgjerimin e pikëpamjeve ideologjike dhe 
botëkuptimoretë heronjëve, si diëka dominuese në marrdhëniet dhe veprimet e tyre. 
Duke përcaktuar dhe nënvizuar për secilin nga karakteret e shumta dominimin e 
pikëpamjeve ideologjike apo estetike, autori nuk e ka kthyer atë në mekanizma të 
kohës, por u ka dhënë jetë si forcë e gjallë active e në ndeshje. Si në të gjitha drejtimet, 
edhe në këtë aspekt, ëdo karakter i romaneve të Drinit është tip, por në të njëjtën 
kohë është edhe personalitet i plotë me veçori të veta përkatëse në planin politik, 
social-etik, psikologjik dhe fi lozofi k. Një trajtim i tillë i ka dhënë mundësi shkrimtarit 
që karakteret individualiste, klerikalo – borgjeze, dhe fashiste t’i paraqese si proces 
i rënies së njeriut në shoqerinë klerikalo – borgjeze, duke fi lluar nga jeta shoqërore e 
duke mbaruar me jetën intime të tyre.
Edhe fi gurat e njerëzve të thjeshtë kanë tingëllim të fuqishëm ideoartistik. Në 
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përgjithësi dhe në veëanti ata mbartin patriotizëm shekullor të shqiptarit dhe frymën 
kombëtare dhe popullore, si për shembull Man Terziu, me episodin autollogjik 
të xhamadanit, Xhafa, Kolë Ternaku, plaku i Uceve, Dash Cungeli etj. Nëpermjet 
personazheve, veprat na përcjellin elemente të dukshme intrigue, por lëxuesi e 
pranon me interest ë madh, sepse nga ana e brendshme kompozicionale është 
shumë dinamike. Në këtë këndveshtrim duke parë personazhet në përgjithësi vemë 
re se ato janë plotësisht jetësorë, mbartës të ideve dhe mendimeve të ndryshme. 
Personazhet pozitiv si Nadiri, Vangjeli, Marĳ a, Rada, autori i pikturon ngrohtësi dhe 
simpati. Këto  personazhe fi tojme dashamirësinë e lëxuesit. Personazhet kryesore 
autori i vizaton me ngjyra realiste, ata janë ambicioz dhe të ashpër duke revalizuar 
njeri - tjetrin me poshterësinë, egoizmin, pabesinë dhe ligësinë  qëi karakterizonte. 
Personazhet kryesore janë të veshur dhe të paisur me tipare të qarta të karakteri dhe 
me marrdhënie të përcaktuara drejtëme personazhet e tjera. Në këtë mënyrë vepra e 
Drinit ngërthen në vetëvet larmi personazhesh të cilët janë të kombinuara mirë si në 
dialog dhe në veprime të ngjajeve që paraqet autori para lëxuesit. 
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Realizimi i konceptit të kohës narrative në prozën e shkurtër të Migjenit

Keti Mema

Rendi i ngjarjeve

Aristoteli mbështeste faktin se në çdo tragjedi përbëhet nga tri momente kryesore: 
nyja ( desis) pika e kthimit dhe zgjidhja (lysis). Nyja ndërtohet nga ngjarje që janë 
jashtë dhe brenda tragjedisë. Ndërsa pjesa tjetër është zgjidhja. Nyja është ajo pjesë 
që ndodhet në fi llim të tragjedisë dhe zgjat deri kur ngjarjet fi llojnë të ndryshojnë 
për shkak të fatit (atychían) apo fatkeqsisë (eutychían). Zgjidhja fi llon që këtu për të 
vazhduar deri në fund (Aristoteli, 2004, 55). Mbi bazën e asaj që u tha më lart mund 
të hartojmë një skemë të tillë: 
                          Pika e kthimit 

                   Nyja ( desis )                         Zgjidhja ( lysis )
Pra teorikisht mund të themi se në rrëfi m kemi një bashkëlidhje të personazheve me 
aksionin. Madje është pikërisht aksioni ai që i vërtit personazhet nëpër labirintet e 
realizimit të tĳ . Megjithatë në prozën e shkurtër të Migjenit një aksion i tillë mungon, 
dhe në shumicën e rasteve nuk i gjejmë të tre komponentët që sipas Aristotelit 
shtjellonin ngjarjen. Më shumë se sa lëvizje ritmike në kohë dhe veprime, në këto 
proza të shkurtra gjejmë dinamika të veprimit në gjykime, sepse ndodhitë e rrëfyera 
janë ngjarje që ndodhin në ndërgjegjen e mendjen e personazhit ose rrëfi mtarit. Nuk 
janë të shpeshta rastet kur rrjedha e ngjarjeve brenda këtyre krĳ imeve ndërpritet 
për të dhënë ngjarje nga pozita kohore të së shkuarës apo së ardhmes. Rrëfi mi në 
përgjithësi ka një renditjeje kronologjike e pa ndërlikime të shtuara analepsash e 
prolepsesh. 
Megjithatë ka edhe disa krĳ ime kur rrëfi mtari përdor edhe përthyerje kohore përgjatë 
rrjedhës së rrëfi mit. Në disa raste këto analepsa janë të gjata e përfshĳ në hapësira të 
mëdha kohore, ndërsa në disa raste janë të rrudhura e kalohem me pak rreshta.  
Alternimet kohore në këto krĳ ime kanë detyrën e realizimit të kontrastin mes së 
shkuarës se së ardhmes. Kjo shkon me bindjen se vetëm duke përshkruar saktë e në 
mënyrë koncize të shkuarën arrihet kontrasti me të tashmen. Në të tilla momente 
rrëfi mi hidhet me lehtësi herë në njërin moment i së shkuarës në një moment të 
së tashmes, por gjithmonë të projektuara drejt së ardhmes, duke përft uar nga këto 
pozicione qëndrime të reja. Kjo teknikë jep përshtypjen e një montazhi të alternuar, 
ku dy skena të ngjashme për nga mënyra e vështrimit, por të sjella në momente te 
ndryshme, zhvillohen dhe sillen para lexuesit paralelisht me njëra – tjetrën, pikërisht 
për të krĳ uar kontrastin, si parim udhëheqës, brenda secilës prozë. Të tilla janë 
analepsat në prozën ‘’Puthja e cubit’’, ‘’ Gogoli’’, ‘’Urime për 1937’’, ‘’Në sezonin e 
mizave ‘’ apo ‘’Të korrunat’’ ku ndërhyrjet retrospektive janë pjesë e strukturës së 
krĳ imit. Gjatë këtyre përthyerjeve kohore, gjithmonë rrëfi mi hidhet nga pozita e së 
tashmes që synon ndryshime në të ardhmen. Lëkundja ritmike që synon ardhjen 
nga një gjendje dhe shkuarjen drejt një gjendjeje tjetër, krĳ on një lloj ritmi. Ritëm i 
cili krĳ ohet në forma të ndryshme, por që ndjehet pothuaj në çdo prozë të shkurtër 
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të Migjenit. 
Një gjë e tillë ndodh edhe në prozën ‘’ Të korrurat’’. I gjithë krĳ imi është ideuar si 
një mozaik përshkrimesh nga e kaluara për të ardhur deri në të tashmen, nga ku po 
rrëfen rrëfi mtari. 
Proza e shkurtër fi llon me përshkrimin e një dite të zakonshme në fshat. Në këtë 
paragraf të parë rrëfi mtari nuk e merr mundimin të përcaktojë një çast kohor të 
ndodhjes së veprimeve, sepse kjo është një ditë e zakonshme që s’ka asgjë për tu 
dalluar nga të tjerat. Kjo gjë vihet në dukje edhe nga përdorimi i të njëjtit argument, 
kushtet klimaterike. Ky fakt përforcohet edhe nga përdorimi i ngjeshur i fj alëve të 
përafërta ose i të njëjtës fj alë. Për shembull fj ala diell përmendet katër herë brenda 
paragrafi t të parë. Ajo simbolizon të njëjtën periudhë kohore. Paragrafi  i dytë shënon 
kalimin e një periudhe disa ditore dhe fj ala diell shfaqet përsëri edhe këtu, sigurisht 
jo në intensitetin e paragrafi t të parë. Kësisoj  monotonia që përshkonte ngjarjet e 
paragrafi t të parë, ndërpritet menjëherë pas paragrafi t të dytë. Kjo tregon se deri në 
paragrafi n e tretë kur na thuhet: ‘’Dhe erdh dita e të korrunave’’ lineariteti që përshkoi 
pjesën e parë të krĳ imit, i cili erdhi duke u zbehur në paragrafi n e dytë, tashmë 
do të zhduket dhe vendin e saj do ta zërë një ngjarje e pa ndodhur më parë. Ne 
si lexues ndërpresim rrjedhën e mendimit me të cilën qemë mësuar më parë, për 
të adaptuar një mënyrë të re të perceptimit të ndodhive, dhe në fakt edhe për nga 
paraqitja grafi ke, paragrafi  i tretë është i fundit. Nuk shohim më në të një ndërprerje 
të dallueshme qartë. Kjo sepse rrëfi mtari s’do të na parashtrojë më për ngjarje të reja.
Kështu, për shkak të mungesës së një fabule të shtjelluar plotësisht, edhe personazhet 
paraqiten të ngrirë në një çast kohor dhe nuk zhvillohen. Ky tipar kërkon nga lexuesi 
kapjen dhe zbërthimin e gjithë asaj ndodhie që tashmë nuk ndodh jashtë personazhit, 
por brenda tĳ . Ky lloj strukturimi i bën këto proza të shkurtra sa të lehta në pamje të 
parë aq edhe të vështira për tu interpretuar. 
Jo gjithmonë ndryshimi  kohor në këto proza të shkurtra është lehtësisht i 
perceptueshëm përmes tekstit. Duke qenë se vepra i drejtohet një lexuesi që e 
njeh situatën për të cilën po fl itet rrëfi mtari s’ka nevojë të lëvizë në kohë e vendos 
të tregohet i kursyer në fj alë e të shmangë rrëfi min e gjërave që dihen. Dhënia e 
çastit, së tashmes, momentales, lidhet me të shkuarën, e cila është e depozituar në 
kujtesën e secilit lexues prej nga arrihet të projektohet ndryshimi. Lexuesi plotëson 
me njohuritë e veta vakumin e lënë qëllimisht nga rrëfi mtari. Këto strategji nxisin 
te lexuesi ndjesinë e rrëfi mit të diçkaje që i prek nga afër ata e që është në lëvizje të 
përhershme edhe pse të ngadaltë në kërkimin e diçkaje. Kjo kërkon vëmendjen e 
plotë të lexuesit, i cili përfshihet në vorbullën e ngjarjeve dhe i përjeton emocionet në 
mënyrë aktive e me intensitet më të lartë.
Ka edhe të tjera krĳ ime ku kontrasti kërkohet përmes detajeve të tjera e jo më përmes 
kthimeve në kohë. Këtu veprimi vendoset pothuaj në të tashmen, por është sfondi 
ai që ndryshon. Luhet këtu me ngjyrat, aromat, dritëhĳ et, lëvizjet, idetë, gjendjet  (‘’ 
Bukuria që vret, Qershiat, Ngjarje pa lëvizje). 
Në këto proza pothuajse zhduken vargëzimet kronologjike të fakteve për t’ia 
lënë vendin një kohëzgjatjeje fi lozofi ke1 e cila përbën thelbin e krĳ imit. Në vend 
1  Zhanë Hersh, ‘’Habia fi lozofi ke’’, ( përktheu Artan Fuga ), Dituria, Tiranë
* Herri Bergson përdor konceptin ‘’hapësirë - kohë’’ e cila interpretohet si momenti gjatë të cilit 
uni merret me shqyrtimin e vetvetes duke u projektuar jashtë saj. Gjatë këtĳ  introspeksioni uni 
projektohet menjëherë në një hapësirë të veçantë ku kristalizon përvojat e veta të përjetuara si të 
ishin sende të ndodhura në një hapësirë psikologjike. Kjo hapësirë që ne e marrim për kohën tonë 
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të projektimeve drejt së shkuarës së personazheve, si një strategji e zakonshme 
e ndërthurjes së prozës, rrëfi mtari në këto proza hedh rrënjë në ndërgjegje e 
personazheve dhe prej andej fi llon të analizojë ngjarjet që i ndodhin para syve. Ai 
ngre pyetje që e çojnë drejt së ardhmes duke ndërtuar kësisoj momente të ndryshme 
të vendosura në pika të caktuara të boshtit të kohës. Përzierja e kësaj kohe fi lozofi ke 
me ngjarje të së tashmes i japin prozës së Migjenit një tipar modern.  
Një thurje të tillë kompozicionale e shohim te proza e shkurtër  ‘’Moll’ e ndalueme’’ 
ku zhytjet në ndërgjegjen e punëtorit të ri nuk e prishin kronologjinë e rrëfi mit, 
por e projektojnë atë drejt së ardhmes së pashpresë. Kjo teknikë, e re për prozën e 
shqiptare, që zhbiron në ndërgjegjen e personazhit, i lejon lexuesit që të jetojë bashkë 
me të momente të veçanta. Në këtë mënyrë koha e rrëfi mit si kohë e endjes pa fund 
së bashku me kohën e pështjellimeve psikologjike në kokën e personazhit realizon 
një rrëfi m më e ngadalësuar.  Psh në fragmentin e mëposhtëm 
Një tridhjetëvjeçar. I papunë. Qëndron përpara reklamave të kinemas – e ditë pune asht. 
Phe! – i pështyhet nga buzët dhe e sjell kryet prej reklamave. Iu ba se e thërret dikush... Por 
jo. Askush se thërret. Askush nuk ka nevojë për punëtor. E ky rahat – rahat vazhdon punën 
e përditshme: shikon reklamat e kinemas. Phe! Kta çojnë jetë, - thotë, dhe afrohet për studim 
më preciz (Migjeni, 1988, 132).
shohim një rrëfi m të ndërtuar përmes fj alive të shkurtra. Duket sikur qëllimi i 
rrëfi mtarit është përshkrimi i njëpasnjëshëm i veprimeve të veçanta të personazhit. 
Kësisoj kemi përft uar një rrëfi m të ngjeshur në detaje e me një ritëm të përshkallëzuar 
drejt ngadalësimit e që kërkon vëmendje maksimale. 
Hasim në këtë rrëfi m reminishenca të përroit të ndërgjegjes, të cilat ndërthuren 
mjaft  mirë me situatën konkrete. Kështu bota e brendshme shpirtërore dhe mendore 
e personazhit ( punëtorit të papunë në këtë rast ) fsheh gjithë kompleksitetin e 
ndjenjave që ai mbart brenda tĳ ; gjithë diapazonin e gjerë të ndjesive shpirtërore dhe 
mendore, kontradiktore mes tyre e që pavarësisht nga personazhi ekzistojnë brenda 
tĳ  dhe synojnë të komandojnë veprimet dhe gjendjen e tĳ  emocionale. 
Zhvendosja nga koha e rrëfi mit të ngjarjes, drejt kohës psikologjike të personazhit 
dhe anasjelltas sjell një ngadalësim të rrëfi mit, por jo një ndërprerje të fabulës.. 
Përdorimi i kohës së tashme të foljes në të gjitha momentet përligj karakterin e kaotik 
të saj në aspektin e momentit të ndodhjes së veprimeve. Edhe pse në prozë jepen 
tregues kohorë ne asnjëherë nuk orientohemi kohësisht se për ç’moment fl itet. Kjo 
nxit një lloj vërtitje mendore jo vetëm te personazhi, jo vetëm te rrëfi mtari që futet në 
mendimet e personazhit, por edhe tek ne si lexues që futemi në kohën e të dyve. Kjo 
mungesë konkretësie në lidhje me kohën, edhe pse jemi të ndërgjegjshëm se ngjarjet 
zhvillohen brenda një dite, i jep prozës një tipar të pazakontë. 

2.  Zgjatja në paraqitjen e ngjarjeve

Në themel të të gjithë strukturave narrative të këtyre prozave të shkurtra qëndron 
një konceptim kohor në dukje statik . Koha, hapësira dhe ritmet ndërthuren me njëra 
– tjetrën për të realizuar qëllimet e rrëfi mtarit, prandaj veprimi herë vjen i shtruar e i 
qetë përmes tonesh meditative, e herë e herë vjen përmes shpërthimesh të vrullshme.
Për G. Genett e shpejtësia e rrëfi mit lind si funksion i një raporti mes lindjes së historisë 

gjatë së cilës ndodhi përvoja jonë e përjetuar u shndërrua në një projeksion hapësinor  të cilën 
Bergson e quan hapësirë – kohë. 
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së rrëfyer, kohës që vendosim për ta rrëfyer atë dhe sidomos kohës që harxhojmë për 
ta lexuar atë (Genett e, 1976, 77). Mes tyre nuk mund të ketë një përputhje të plotë. 
Kësisoj gjendemi përpara një raporti të përmbysur mes izokronisë 2 dhe anizokronisë 3, 
rrjedhojë e të cilave janë efektet ritmike që ilustrohet brenda kornizës së prozave të 
shkurtra të Migjenit. Prishja e këtyre ekuilibrave në raportet kohore sjell dramaticitet 
dhe larmi të strukturave narrative. 
Kështu në prozat e shkurtra ‘’Sokrat i vuejtun apo derr i kënaqun?, Ose...- Ose..., 
Tragjedi apo komedi’’ gjendemi përpara një teknikë narrative e cila synon ngjeshjen 
e rrëfi mit. Kjo ngjeshje realizohet me anë të  mbushjes dhe plotësimit me detaje të 
cilat lidhen fort e në mënyrë logjike me njëra – tjetrën, në formën e hallkave të një 
zinxhiri, qëllimi i të cilit është të sigurojë një intensitet të lartë vëmendjeje nga ana e 
receptuesit të veprës. Është një rrëfi m që nuk lë hapësira për momente shkujdesjeje. 
Për të shmangur humbjen e interesit dhe lodhjen mentale të lexuesit, shpesh herë 
rrëfi mi ndërpritet prej pyetjeve retorike, pasthirrmave që shprehin habi apo edhe 
komenteve personale të rrëfi mtarit të cilat jepen të futura mes kllapash psh: 
Ç’ ironi groteske!  
Ç’ bani njeriu me alternativën?
( Ha fort qerrata duel njeriu.)
Por ku...  ku asht anmiku? Si nuk ia pamë ende gjurmat? 4 
Këto ndërhyrje ç’tensionojnë rrëfi min, ç’lodhin lexuesin dhe japin një ndjenjë 
afrimiteti mes rrëfi mtarit dhe lexuesit i cili ndihet pjesë e gjithë asaj që po ndodh. 
Rrëfi mtari pyet përmes tyre, në mënyrë të tërthortë, nëse lexuesi e ka ndjekur apo 
jo rrëfi min dhe e përgatit atë për vazhdimin e mëtejshëm të tĳ . Kjo taktikë, tendos 
dhe shtendos, tensionon dhe ç’tensionon, mbledh dhe lëshon sipas interesit ritmin 
e prozës. Vibracionet emocionale dhe mendore që përft ohen ngacmojnë lexuesin 
dhe realizojnë një komunikim ndërpersonal e më të afërt. Gjithashtu përmes tyre 
realizohet edhe një përballje idesh të cilat vendosen në dy plane të ndryshme rrëfi mi 
dhe realizojnë përplasjen e ideve të kundërta mes tyre.
Ngjeshje të ritmit sjellin gjithashtu edhe përdorimi i aliteracioneve. Shpesh herë 
hasim deri edhe përsëritjen e së njëjtës fj alë disa herë brenda të njëjtit paragraf. 
Këtë dukuri mund ta vëmë re mjaft  mirë në skicën ‘’ Ose – Ose ‘’ ku fj ala ultimatum 
përsëritet katër herë brenda pak fj alish. Më tej kemi përsëritje të fj alëve të tjera si: 
kushtrim, lëvizje, entuziazëm, u ft of etj. Vëmë re se përsëritja e këtyre fj alëve vjen si 
rezultat i një strategjie të menduar mirë dhe aspak të rastësishme. Në disa raste këto 
fj alë përsëriten në fi llim të fj alisë, në ndonjë rast këto fj alë mbyllin dhe menjëherë 
hapin fj alinë pasardhëse, ndonjëherë gjenden në mes të fj alisë e ndonjëherë brenda 
të njëjtit paragraf. Teknikë e tillë, e ngjashme, përdoret edhe në prozën ‘’Tragjedi 
apo Komedi? ’’. Këtu është fl agrant rasti këtyre përsëritjeve. Tashmë s’kemi të bëjmë 
vetëm me një fj alë, por kemi të bëjmë me një shprehje të tërë që përsëritet:  
Gjini njerzuer asht një kitarë e gjallë...
Kjo shprehje që shoqëron fi llimin e tre paragrafëve, krĳ on më tej, rreth saj një fushë të 
tërë semantike me fj alë të tilla si: kitarë ( që vazhdon të përsëritet disa herë ), melodi 
e madje këto fj alë shoqërohen edhe me shprehje onomatopeike ( ting – tung – tang..., 
- tungtangting ). Ky ritëm i nxituar me një përshkallëzim ngjitës përforcohet edhe më 
2  Izokronia, term të cilin G. Genett e e përfshin në kategorinë e zgjatjes. Ajo është një konstante 
shpejtësie e cila rrëfen për një barazi të zgjatjes mes tregimit dhe ngjarjes së treguar. 
3  ‘’ Sokrat i vuejtun – apo derr i kënaqun ‘’, Migjeni, Vepra’’, Naim Frashëri, Tiranë, 1988, f 110
4  Qëndrim të ngjashëm mund të gjeni edhe në interpretimin e B. Sutës, vep e cit, f 129
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tej pikërisht me përsëritjen e disa fj alëve:
Dora me pasion të ndezur, lëmon telat e kitarës, ngadalë – ngaldalë, pak shpejt, shpejt ma 
shpejt, shumë shpejt... gjaku pikon, pikon... teli u këput... melodia vdiq – dhe njeriu! �

Gërshetohen këtu mjetet shprehëse të prozës me ato të poezisë duke i dhënë shprehjes 
një muzikalitet të spikatur që e vesh këtë prozë me tipare poetike. E gjithë kjo lidhet 
me synimin për ta vendosur lexuesin në të njëjtën nivel emocional dhe mendor në të 
cilin është edhe vetë rrëfyesi. Kjo teknikë vendos mes tyre ura lidhjeje dhe shpejtësi 
maksimale të komunikimit.
Shohim sesi ritmi i rrëfi mit përputhet plotësisht me qëllimet e rrëfi mtarit i cili kërkon 
theksimin logjik e psikologjik të ndjenjës e mendimit. Shprehja që përsëritet në formën 
e refrenit na fut në temë, pastaj vëmendja e lexuesit vazhdohet të mbahet gjallë me 
fj alë ( të shkëputura nga e njëjta fushë leksikore), përsëritja e të cilave evokon tek ne 
tingujt e gjallë e ritmik e një kitare që bie. Përforcohet kjo edhe përmes onomatopeve, 
duke arritur intensitetin maksimal, e në fund kemi një ndërprerje të menjëhershme 
të gjithë kësaj, njësoj si një jetë që këputet krejt papritur. Kjo përsëritje sintaksore si 
në shembullin e mësipërm ndërthuret me përft esa fonetike, të cilat e ndajnë rrjedhën 
e mendimit në masa muzikore dhe prandaj shërbejnë për t’i dhënë frazës ritëm ose 
lëkundje ritmike
Një tjetër lloj zgjatjeje na ofrohet në skicën tjetër të Migjenit, ‘’Të fala nga fshati’’ këtu 
rrëfi mi është i ngadaltë, i qetë, pothuaj i njëjtë me hapat e ngadaltë të shëtitjes së 
zgjatur e pa vëmendje të rrëfi mtarit. Në këto sorollatje pa kompas e me një orientacion 
spontan, me kokën që vlon nga mendimet e një njeriu që vuen s’do të ishte logjike të 
ndeshnim një ritëm të ndryshëm. Shpejtësia e mendimeve dhe përsiatjeve vjen me të 
njëjtën shpejtësi përtace edhe tek lexuesi, falë fj alive të gjata. Fjali të cilat ndërthuren 
aty – këtu me ndonjë fj ali më të shkurtër, si për të shkundur lexuesin nga gjithë 
ajo qetësi. Pra mund të themi se kemi të bëjmë me një shpejtësi të ekuilibruar ose 
pothuaj izokrone të ngjarjeve të treguara. Psh:
E mendimet e mia atëherë nuk janë mendimet e një njeriu që asht i kënaqun me jetën, por janë 
mendimet e një njeriu që vuen. Vuej bashkë me fëninë, të cilit prindi nuk ia bleu lojnën, vuej 
bashkë me të riun që digjet n’erotizëm, vuej me pesdhetvjeçarin që mbytet n’apatinë e jetës, 
vuej me plakun që dridhet nga friga e vdekjes; vuej me bujkun që luft on me tokën, vuej me 
puntorin të cilin hekuri e ndrydh, vuej me të sëmundët të gjithë sëmundjeve të botës, por nuk 
vuej me kët mizë, së cilës gjithnjë dallndysha i kërcnohet e për motrën e së cilës tha një plakë: 
Gjynah asht kenës i zotit. Vuej me njeriun! (Migjeni, 1988, 119)
Një ritëm të ndërthurur gjejmë në prozën ‘’ Një refren i qytetit tem’’. Fillimisht një 
përshkrim i qetë e  i pa nxituar e mandej zhurma e një qyteti që zgjohet përgjumshëm 
pas një nate dimri. E mes gjithë kësaj rrëmuje, një skenë na tërheq vëmendjen. Dy 
personazhe, dy botë nën ritmet e dy refreneve të ndryshme. Njëri nën ritmin e 
qetë ë të trishtuar të skamjes, ndërsa tjetri nën ritmin e vrazhdë e të ngjeshur të 
refrenit të sezonave (si sinonim i pandërprerë i shndërrimit të së parëndësishmes 
në të rëndësishme). Të dy, të bashkuar nën shpejtësinë e ekuilibruar të një skene 
të dhënë me vërtetësi. Pra gërshetohen natyrshëm përshkrimet, me një shpejtësi të 
ngadalësuar, me skenat e veprimeve konkrete dhe me dialogun ku shpejtësia është 
izokrone ose pothuajse e tillë. Shohim konkretisht:
a) Kur mëngjesi përtrihet ndër rrugat e qytetit, rrezet e diellit fi llojnë të ngatrrohen 
nëpër kambët e njerëzve, hĳ et e automobilave e karrocave fi llojnë të rrëshqesin nëpër dhe, - 
atëherë ndër trotuare ia fi llon një refren, refren i bukur i qytetit tem: ‘’ Zotni, zotni, të lutem, 
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zotni ma fal noj send!’’
b) Zotni, zotni, të lutem, zotni, ma fal ndoj send!’’ Por njeriu – zotni notonte ndër mendime: 
sezona e re vjen; sezona! sezona! sezona! dhe gjithnjë sezona: ndërron sezona, do të ndërrohet 
gruaja; ai, fëmitë – si e lyp sezona. Me këto mendime i okupuem nuk e kish në mend lypsin e 
vogël (...) (Migjeni, 1988, 124)
Pra kemi ruajtjen e të njëjtit ritëm brendapërbrenda të njëjtit episod dhe një ritëm 
të ndryshuar në episodet e tjerë. Secili episod paraqitet i ndarë nga episodi tjetër në 
formën e paragrafëve, megjithatë ritmi i ndryshuar realizon dallimin e një episodi 
nga tjetri 
Nisur nga alternimet ritmike brenda prozës së shkurtër shohim psh se si te ‘’ Legjenda 
e misrit’’ realiteti herë afrohet duke u bërë më i qartë e herë largohet, mjegullohet 
duke u lënë i papërcaktuar. Psh:
• Lajmi se do të shpërndahet misri doli nga zemra e dheut, rrodhi nëpër dejt e thella deri te 
gjymtyrët e mpita të dheut që quhet shtet. Dhe bani të dridhen nga gëzimi frymorët që s’kanë 
me çka ta mbajnë frymën.
• Dhe kur e marrin misrin, njeni mbas tjetrit gjatë udhës së ngushtë të malit dhe të jetës. 
Ndodh që njenit i derdhen kokrrat e misrit nëpër birë të vogël të thesit, shoku mbrapa pa i pa i 
shkel, i treti shok as një as dy ia hjedh mallkimin e pamëshirshëm: ‘’ Mos i shkel he të shitoft ë 
Zana’’(Migjeni, 1988, 167)
Këtu tonaliteti i rrëfi mit është gjatë gjithë kohës në lëvizje, duke u bërë herë fi lozofi k, 
herë meditues herë përshkrues e herë meditativ. Edhe natyra e predikimit është 
po në këtë linjë. Natyra e tĳ  priret drejt së ardhmes, drejt qiellit, drejt së mirës e 
drejt parajsës. Në kundërshtim me këtë çdo gjë në prozë shkon drejt vdekjes, dheut, 
nëntokës. Shohim konkretisht:
Malet e egra me mjegull e borë, që tue derdh shi, të lag deri në palcë, kishin dashtë t’ia presin 
rrugën malësorit. Por kush ia ndalon atĳ  hovin kur shkon me marrë misër?! Misër për fmi të 
nximë nga mjerimi, të cilët kur duert shtrĳ në, u përngjajnë lugetnëve të vocërr. Dhe këta fomi 
janë dëshmorët e vërtetë të tragjedisë njerëzore (Migjeni, 1988, 169).
Shihet një lloj simetrie e lëvizjeve ritmike që ulen e ngrihen, ngjishet e lëshohet në 
përputhje me kontrastet ideore të prozës së shkurtër. Rrëfi mtari na ngjason me një 
lloj Sizifi , vështrimi i të cilit ulet ngrihet në një lëvizje të pareshtur vertikale ngjitëse 
e zbritëse, nga fusha, drejt malit, drejt qiellit, dhe anasjelltas e nga qielli, drejt malit 
drejt fushës. Çuditërisht kjo është dhe fi lozofi a e krejt prozave të të tĳ  të shkurtra, 
të arrĳ ë në sferat të larta të shoqërisë e më pas të zbresë në skutat më të errëta të saj. 
Ai transformohet vazhdimisht gjatë këtyre ecejakeve duke humbur nga vetja për tu 
gjendur tek shpirtra të tjerë. Ai njëkohësisht është i vetëm dhe me të tjerë. Pikërisht 
këtu qëndron origjinaliteti i veprës së tĳ , tek  lëvizjet e vrullshme shpirtërore, morale, 
ideore. Pa një lëkundje të tillë ritmike në kohë e hapësirë, ai s’do ekzistonte, do të 
zhdukej, sepse moderniteti është koha e shpejtësive, e njeriu modern s’mund ta 
kuptojë jetën pa lëvizje.  

3. Frekuenca në paraqitjen e ngjarjeve

Për Gerard Genett e frekuenca narrative është një nga aspektet më fondamentale të 
kohës narrative. Ai shpjegon se ‘’ rishfaqja’’ në  të  vërtetë  është  një  rindërtim i idesë 
që përmes së njohurës të na japë të panjohurën 9genett e, 1976, 91). 
Në këto proza për sa i përket aspektit të frekuencës do të ndeshemi me rimarrjen 
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nga poezia në prozë të motiveve të ngjashme. Përsëritja shihet si mjet për theksimin 
e dukurive që autori ka si qëllim që t’i vërë në dukje. Ideja e varfërisë, skamjes, 
mjerimit, paditurisë, pabarazisë, amoralit përsëritet edhe brendapërbrenda vetë 
prozave. Pra gjendemi në një botë të trilluar me efektet e një labirinti.5 Vetë qyteti 
verior, me rrugët e rrugicat e tĳ , shndërrohet në një lloj rrjeti të ngatërruar kalimesh 
e shtigjesh, të mbidheshme e të nëndheshme, nëpër të cilat zhvillohet jeta e dukshme 
dhe e padukshme, e lejueshme dhe e palejueshme, morale dhe amorale e këtĳ  qytetit. 
Çdo kthim e rikthim, shkakton te lexuesi ndjesinë e diçkaje që po rishfaqet sërish, 
por tashmë përmes nuancave të reja. Pra një ndodhi që duket e zhduket, e parë nga 
këndvështrime të ndryshme vjen me synimin për të na sjellë një informacion më të 
pasur, e më shterues se herën e parë. 
Nisur nga kjo karakteristikë mund të  bëjmë një grupim  tematik të skicave:
Proza të shkurtra  mbi shqetësime fi lozofi ke: 
• Sokrat i vuajtun apo derr i kënaqun? 
• Ose – Ose, 
• Tragjedi apo komedi?
• Vetëvrasja e trumcakut
• Ngjarje pa lëvizje 
• Idhujt pa krena
• Programi i një reviste
• Novelë mbi krizën
• Në sezonën e mizave 

Proza të shkurtra me tematikë nga realitetit social: 
  
• Një refren i qytetit tem
• Në kishë 
• Të korrurat 
• Gogoli 
• Zoti të dhashtë
• Moll’ e ndalueme
• Bukuria që vret 
• Legjenda e misrit 
• Urime për 1937
• Luli i vocërr
• Zeneli

Proza të shkurtra me tematikë erotike:

• Puthja e cubit 
• Qershiat
• A do qymyr zotni?

E bëmë këtë lloj grupimi të prozave të Migjenit pikërisht për të theksuar e nxjerrë në 
dritë rikthimet e disa hershme mbi të njëjtën tematikë e fi gura personazhesh. Futemi 
përmes teknikave të tĳ  narrative në një botë me efektet e një labirinti. Një ide të tillë e 
5  Koncept i përdorur nga Umberto Eko në’’ Mbi letërsinë’’, Dituria, Tiranë, 2010, f 45. 
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mbështesim edhe në studime, sipas të cilave vepra e Migjenit synon shumëkuptimësinë 
e rrathëve inferrnalë.6

Migjeni luan në këto proza përmes rimarrjes së tematikave, ideve, ndjesive, 
personazheve, vendeve e hapësirave të ngjashme mes tyre, të cilat realizohen përmes 
një rrjeti strukturash përsëritëse. Le ta shohim më konkretisht këtë dukuri:
Luli i vocërr dhe Zeneli janë dy personazhe në thelb të ngjashëm. Të njëjtën ndjesi ka 
edhe S. Hamiti kur thotë: ... po të përqafohen personazhet duket se dalin si variante të njëri 
tjetrit ...(Hamiti, 2009, 418) Në qoft ë se nuk do t’i gjenim këto dy personazhe brenda 
kufi jve të dy prozave të ndryshme, mund të thoshim se ato do të ishin vazhdim e 
plotësim i së njëjtës fi gurë, veçse të para nga dy këndvështrime të ndryshme, herë 
së jashtmi e herë së brendshmi. Ata vendosen brenda të njëjtit ambient, shkollës 
e pikërisht kjo përsëritje hapësirash bëhet shkas për nxjerrjen në pah të situatave 
ideore sa të ngjashme aq edhe të dallueshme mes tyre. Njëri i vendosur jashtë orës së 
mësimit e tjetri brenda saj; njëri përmes varfërisë materiale e tjetri përmes paditurisë, 
por të bashkuar nën pasurinë e ndjenjave dhe pafajësinë e moshës. Ata përforcojnë 
imazhin e shkollës si i vetmi vend që mund tu falë sadopak lumturi, e që mund tu 
hapë dyert e së ardhmes. Megjithatë entuziazmi i refrenit Rroft ë shkolla! Rroft ë arsimi! 
shuhet nën mëdyshjen hamletiane:
Rroft ë shkolla! Rroft ë arsimi! që na mëson shkrim e këndim, të cilën me të vërtetë nuk kanë me 
na hy shumë në punë në jetën tonë, por mjaft  që kemi me marrë një hu... jo për gja tjetër por, 
për të shkrue në qiell: Rroft ë shkolla! Rroft ë arsimi! (Migjeni, 1988, 183)
Kjo mëdyshje hamletiane, që si një lavjerrës ia turbullon mendimet mësuesit, me po 
të njëjtën forcë e vendosmëri turbullon edhe mendimet e punëtorit të papunë, por 
edhe malësores së re që enden rrugëve të qytetit. E mes alternativës ‘’të rrosh a të 
mos rrosh’’ ata zgjodhën të mbĳ etojnë për forcë zakoni, e hapat e tyre vazhdojnë të 
rënkojnë trotuareve që prishin qetësinë e shqetësuar të këtĳ  qyteti. 
Por trumcaku alternativës iu përgjigj me vetëvrasje. Ai iu vodh forcës së zakonit dhe 
u dorëzua.
Ai : u mëzit të shikojë qimet e derrit, u mërzit të fl uturojë prej brenës mbi brenë. Nga mërzia 
dhe idhnimi mbylli sytë. Ra në pikëllim melankolik. Njeriu me temperament melankolik asht 
inteligjent dhe trumcaku me temperament melankolik asht inteligjent. E inteligjenca në 
kuptimin ma të hapët të fj alës pakkuj i solli qetësi dhe të mirë.(Migjeni, 1988, 147)  
Edhe pse rrëfi mi nga një ambient real, konkret, zhvendoset drejt një areali surreal 
personazhet mbeten thellësisht tragjikë. Përballja e këtyre heronjve me pamundësinë 
e realizimit të ëndrrave të tyre për jetën i çon ata drejt një fundi të hidhur fi zik ose 
shpirtëror, sepse personazhet migjeniane s’kanë aft ësinë e lëvizjes. Ata janë të fi ksuar 
brenda një çasti të jetës së tyre dhe mundësia e vetme që i jepet për tu dalluar është 
theksimi i mungesës, dhe i pamundësisë për ta mbushur atë. 
Tragjikja është nuancë që vesh të gjitha prozat  e Migjenit. Pothuaj në të gjitha rastet 
ajo është e lidhur me bollëkun e asgjësë dhe mospraninë e gjithçkasë. Kalimi nga 
mungesat personale drejt mungesave më të mëdha ia bjerrin tragjikes karakterin 
personal dhe e ngrenë atë në nivel kombëtar. Tragjikja s’do ekzistonte nëse s’do 
mund të ekzistonte mundësia për të qenë ndryshe, prandaj personazhet migjenianë 
vendosen para zgjedhjeve. Liria për të zgjedhur dhe zgjidhur, i vendos ata mes 
‘’alternativash’’ e zgjon brenda tyre trajtat e mbinjeriut. Por duke jetuar mes vuajtjesh, 

6  Për më gjerë shih Yllka Filipi, ‘’ Dante, Migjeni, Kadare- trekëndëshi infernal universal ’’, Tiranë, 
2012, f  61.
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personazhet migjeniane zbulojnë dobësitë e tyre dhe shndërrohen në komikë. 
Ligjësitë harmonike të botës së trilluar të Migjenit janë të cënuara rëndë, prandaj 
kjo botë bëhet vetëm një botë disharmonike e çekuilibruar dhe kaotike me tiparet e 
së shëmtuarës. Ajo është një botë moderne në miniaturë, që shkon gjithmonë e më 
shumë drejt shthurjes së rendit të shkuar dhe vendosjen e rendit të ri perëndimor, me 
fe tjetër e me tempuj të tjerë. Mirëpo për njeriun migjenian kjo botë plot me të papritura 
e të panjohura dhe e pasigurt, është një botë e papranueshme. Të rritur mes kanunit e 
rregullave fi kse, shekullore banorët e botës migjeniane se pranojnë dot ndryshimin, 
prandaj si ‘’don kishotë’’ do të dëshironin ta kthejnë rrotën e historisë andej nga 
erdhi. Kjo i bën këta personazhe sa tragjikë, për humbjen e diçkaje që shkoi pa kthim, 
po aq edhe komikë. 
Prandaj ‘’Qeshu, paljaço, ndërsa zemra të pëlcet!’’. Kjo asht një Tragjikomedi!...ose përralla 
e ndjenjave njerëzore, po ju pëlqeu. 
Ashtu siç e vëren edhe Anastas Kapurani, fi gura e lypsit shfaqet disa herë në prozën 
e Migjenit. Për dendësinë e saj tekstuale të pazakontë, ky ‘’luks’’ e kërkon një shpjegim.(...) 
Lypsari është mishërim i saktë i zbrazëtisë...(Kapurani, 2010, 297). E shohim këtë zbrazëti 
në çdo qoshe të qytetit, në çdo shtëpi, në çdo mendje e shpirt. Zbrazëtia mbush të 
çarat e jetës së personazheve, ashtu siç mbush edhe duart e zgjatura të lypsave. Për 
Migjenin çdo gjë që mungon, çdo gjë e ndaluar, e mallkuar, e shpallur jashtë ligjit dhe moralit 
bëhet e afërt për shpirtin e tĳ  (Kadare, 1988, XVI). Kjo ndjesi boshe, krĳ on imazhin e një 
bote të zhytur në vakum, ku edhe vetë zoti mungon.
‘’Eni tek unë ju të dëbuemët dhe të përbuzunit e këtĳ  shekulli, - ka thanë dikur zot’ i kësaj 
kishe, - se tek unë do të gjeni prehje...’’
Lypsi ka ardhë. Dhe me të vërtetë ka gjet prehje. Lagshtina e kishës e fashiti të nxehtin e trupit 
të tĳ  që gati  e përvëloi. 
Jashtë asht zheg. Dielli asht aq marrisht i nxehtë dhe aq egër të lëmon, saqë të rrahin tëmthat, 
si të rrahunat e farkëtarit mbi hekurin e kuqun (Migjeni, 1988, 141). 
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Sjelljet problematike në arsimin fi llor

Mësuese e CU Lindita Gixho
Shkolla 9-vjeçare  “Koli Sako”

Abstrakt

Një ndër aspektet kryesore dhe të rëndësishëm në trajtimin e didaktikës është edhe aspekti 
menaxhues, i  cili ka nje ndikim thelbësor dhe të drejtpërdrejtë ne zhvillimin e proçesit të 
mësimit. Gjatë përvojës time 20-vjeçare si mësuese në arsimin fi llor si dhe duke u nisur nga  
shkëmbimet e eksperiencave respektive me kolegë në qytete të tjera te vendit kam konstatur 
faktin se sjelljet problematike  përbëjnë një nga problematikat më të mëdha në arsimin e vendit 
tonë. Megjithë përpjkekjet e shumta që janë ndërrmarrë në kuadër te këtĳ  problemi si psh: 
zhvillimii praktikave të menaxhimit efektiv nga ana e mësimdhënësit, sjelljet problematike në 
klasë përbëjnë një problem në rritje dhe një nga shqetësimet më serioze të arsimit shqipëtar. 
Ky punim ka në thelb të tĳ  pikërisht menaxhimin e sjelljeve problematike në klasë. Ky trajtim 
në këtë punim, përfshin kritert më themelore që ndërlidhen me menaxhimin  e klasës, atribute 
këto të cilat duhet t’i posedojë dhe zbatojë çdo mësimdhëmës në shkollën e sotme. Studimii tilë 
ka të bëjë konkretisht me menaxhimin e sjelljeve problematike në klasë,si pjesë e rëndsishme e 
aft ësive të mësimdhënësit, klimës së krĳ uar dhe disiplinës në klasë. Qëllimi këtĳ  punimi është 
të sjellim në vëmëndje një ndër problematikat më të përhapura në arsimin shqiptar në ditët e 
sotme, atë të menaxhimit të sjelljeve problematike në ambjentet shkollore. Këto sjellje realisht 
janë kthyer në një problem të madh në gjithë sistemin arsimor shqipëtar, duke u nisur dhe nga 
fakti se mësimdhënësi duhet të jetë tej mase  i përgatitur për menaxhimin e tyre. 

Fjalë kyce: Sjellje problematike në klasë, mësimdhënës, menaxhimii klasës, mësimdhënia me 
në qendër nxënësin, menaxhim efektiv.

Hyrje

Në një situatë “tranzicioni arsimor”,ku shoqëria jonë po përpiqet të kalojë nga 
mësimdhënie  me në qendër mësuesin në një mësimdhënie me në qendër nxënësin, 
nga mësimdhenie e drejtpërdrejtë në një mësimdhënie ndërvepruese, është e qartë 
që do të hasemi me problem thelbësore që kanë të bëjnë me riorganizimin e gjithë 
kësaj strukture, me përshtatjen në klasë dhe me rezultatet e ndryshimeve.Sot 
bëhen studime të konsiderueshme që kanë të bëjnë me drejtimin e klasës, fi llimin 
dhe përfundimin  e mësimit, ekologjinë e klasave,klimën e klasës, motivimin e 
nxënësve, vetitë e mësimdhënësit, komunikimi me nxënësit,mbajtja e disiplinës 
në klasë dhe trajtesa te tjera që mund të rrjedhin nga këto tema. Një ndër faktorët 
kryesorëI cili ndikon drëjtpërdrejtë në zvogëlimin e situatave problematike në arsim 
është proçesii organizimit të klasës. Të organizosh do të thotë të bësh punë dhe 
angazhime duke kryer përgatitjet programore të nevojshme për proçesin mësimor, 
duke bërë planifi kimin e duhur si dhe duke sistemuar si duhet nxënësit në ambjentet 
mësimore. Të organiozsh do të thotë të krĳ osh kushte, klimë, mjedis të përshtatshëm 
për realizimin me sukses të materjes mësimore drejt nxënësve.
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1.Rëndësia e punimit

Rëndësia e këtĳ  punimi lidhet ngushtë me problemin që shkaktojnë sjelljet 
problematike në klasë. Problemii adresuar në këtë punim është fakti që sjelljet 
problematike në klasë, çojnë në një pamjaft ueshmëritë kohës ndërvepruese mësues-
nxënës, përfaqëson një faktor kritik rreziku, i cili mund të kontribojë në një përvojë 
te pasukseshme për të gjithë fëmĳ ët në shkollat fi llore dhe të mesme. Kur sjelja 
problematike ndodh gjatë viteve të shkollës fi llore, është vënë re se ndikon negativisht 
te aft ësitë e deshifrimit, në lexim dhe arritje akademike. Kombinimet e këtyre 
faktorëve janë të lidhura me normat e braktisjes së shkolles. Sjelljet problematike i 
vendosin nxënësit në një disavantazh në të nxënë në shkollat fi llore. Më shumë se 60 
% e nxënësve kanë disavantazh në të nxënë për shkak të sjelljes problematike.

2.Menaxhimi i klasës

Duke qënë se menaxhimii sjelljeve problematike në klasë lidhet ngushtë me konceptin 
e menaxhimit në tërësiështë  e rëndësishmë të trajtojmë në tërësi këtë koncept. Fjala 
menaxhim do të thotë udhëheqje, drejtim, organizim, në këtë kontekst, në kuadër 
të proçesit mësimor.Trajtimi teorik mbi menaxhimin e klasës, dhe refl ektimi rreth 
metodologjise efektive për zbatimin praktik në klasë, janë dispozitat themelore me 
të cilat mund të realizohet mësimdhënia e sukseshme.
Interpretimet teorike të : “Metodologji e mësimdhënies” e defi nojne menaxhimin në 
këtë mënyrë:
“Menaxhimii mësimit ka të bëje me drejtimin dhe organizimin e veprimtarive të 
tilla të të nxënit duke synuar që të maksimalizohet përfshirja productive e nxënësit 
nëmësim .”
Është e vërtetë se mësimdhënësi përballet çdo ditë me befasi, të cilat i vĳ në 
papritur,edhe pse ai nuk ka parashikuar raste të tilla, por se si mund t’iu shmanget 
ai këtyre problemeve të cilat e pengojnë zhvillimin normal të proçesit mësimor ,kjo 
varet se sa ai posedon aft ësi dhe njohuri menaxhuese të klasës, si arrin ta kordinojë 
dhe stabilizojë objektin si tërësi e zhvillimit të mësimit .Natyrisht, këto problem 
janë të karakterit  psiko-praktik dhe atĳ  objektiv dhe sukbjektiv, veti këto të cilat i 
kanalizon mësimdhënësi gjatë proçesit të mësimdhënies .
Menaxhimi i klasës është një nga shqetësimet kryesore të mësuesve, në mënyrë të 
veçantë për mësuesit fi llestare, po ashtu edhe për drejtuesit dhe prindërit.Studentët, 
gjatë vëzhgimeve në praktikat mësimore, presin nga mësuesit që ata vëzhgojnë të 
jenë edhe menaxhues të mirë të klasave të tyre. Kur koha e klasës konsumohet me 
problem të menaxhimit, nxënësit nuk ndihen rehat dhe rendimenti i mësimit është 
i ulët. E shprehur ndryshe, menaxhimi i mirë i klasës është një nga ndikimet më të 
fuqishme në të nxënë.
Menaxhimi i mirë i klasës është një përbëres kryesor i suksesit të klasës, i 
mësimdhënies dhe i të nxënit. Për të përmbushur këto qëllime, kërkohet që mësuesit 
të vendosin një atmosferë të mirë pune, duke planifi kuar pikë së pari rregullat, 
proçedurat dhe veprimtaritë dhe më pas vjen mësimiI nxënësve me rregullat dhe 
proçedurat, kështu që veprimtaritë të zhvillohen natyrshëm e pa vështirësi. Kjo 
duhet të fi llojë qysh në ditën e parë të mësimit. Pasiështë vendosur një mjedis 
pozitiv pune ai duhet të mbahet gjatë gjithëvitit . Një nga mënyrat më të mira për 
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ta bërë këtëështë parandalimii problemeve sapo ato fi llojnë të shfaqen. Më pas do të 
shqyrtojmë mënyrat e komunikimit të efektshëm të mësuesit me nxënësit në situate 
tëndryshme .
Për sjelljet problematike në klasë, vlen thënia: “parandalimiështë mëi mirë se kurimi”, 
dhe pikërisht kjo shprehje qëndron në thelb të diskutimeve të lindura në këtë studim 
.Mësimdhënia cilësore mund të bëjë shumënë  shmangien apo zvogelimin e sjelljeve 
problematike. Dhe thelbiI kontrollit të sjelljeve të këqĳ a është të jemi vigjilent dhe të 
veprojmë që në fazat e para të shfaqjes së këtyre sjelljeve.

3. Defi nimii “Sjelljeve Problematike”

Sjelljet problematike janë ato sjellje që prishin, pengojnë apo ndalojnë mësimdhënien 
e të nxënët në klasë. Literatura përforcon faktin se sjelljet e këqĳ a në klasë janë një 
problem i vazhdueshëm për  mësuesit, nxënësit, prindërit dhe sdministratoret. Të 
gjithë studimet nga Hunter- Love,Todras, Sentelle, Jung e Boman dhe të tjerë vënë 
në dukje shqetësimet gjithëpërfshirëse të shkaktuara nga sjelljet e këqĳ a. Këto lloj 
sjeljesh nuk shpërqëndrojne vetëm mësuesit, por gjithashtu fokusin në të nxënë të 
nxënësve. Ato gjithashtu ndërhyjnë në klimën positive në klasë, ndërveprimin social 
ndërmjet nxënësve dhe mund të krĳ ojë një atmosferë që zvogëlon pjesëmarrjen 
enxënësve .
Nxënësit që ekspozojnë problem të sjelljeve problematike janë sfi dues për mësuesit, 
sepse ata kërkojnë që mësuesi të shpenzojë një kohë të konsiderueshme në klasë 
me mënyrën e tyre të të sjellurit sesa me mësimin .Mesuesit përballen me detyrën e 
frikshme të të adresuarit të sjelljeve problematike të këtyre nxënësve .
Pakënaqësitë, mospërgatitja dhe sjelljet e pavëmendshme të manifestuara nga këta 
nxënës shpesh çojne në rrëmujë në klasë. Në vend të të qenit të aft ë të lehtësojnë 
zhvillimin akademik dhe social, mësuesit i kushtojnë një pjesë të madhe të kohës dhe 
të energjise korrigjimit të këtyre sjelljeve problematike. Si pasojë, ora mësimore dhe 
arritjet akademike janë të shtrira negativisht.
Një cështje e rëndësishmë në shkollat fi llore është sjellja problematike e nxënësve 
në klasë dhe ndikimi që mësimdhënia mund të ketë në këto sjelljë. Është pranuar që 
metodat e mësimdhënies janëinfl uencuese ndaj sjelljeve problematike te nxënësve. 

4.Kategorizimii sjelljeve problematike sipas literarures botërore

Sipas Madsen dhe disa autorëve të tjerëi kategorizojnë kështu sjelljet e fëmĳ ëve :
1.Lëvizje të mëdha. Të çohesh nga karrigia, të ngrihesh lart, të vraposh, të hidhesh, 
të ecësh përreth, të lëvizësh karrigen etj. 
2.Zhurma e objekteve. Të përplasësh lapsat ose objektet e tjera, të duartrokasësh, 
të përplasësh këmbët në dysheme, të grisësh letra, të përplasësh libra në tavolinë, 
të godasësh bankën. Vlen vetëm nëse mund të dëgjohet zhurma kur sytë janë të 
mbyllur. 
Nuk përfshihet rënia aksidentale të objekteve.
3.ShqetësimiI pronës së të tjerëve. Të rrëmbesh objekte ose punë, të hedhësh 
librat e shokut të bankës nga banka, të shkatërrosh pronën e dikujt, të shtysh me 
tavolinë(quhet vetëm nëse dikush është aty ), ti hedhësh objekte dikujt pa e prekur 
atë. 
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4.Kontakti ( Iintensitetit të lartë dhe të ulët ) Te goditurit, të shkelmuarit, të pickuarit, 
të goditurit me një object, të kafshuarit, të shkulurit te fl okëve, të prekurit etj. Çdo 
kontakt fi zik quhet,vlen.
5.Verbalizimi . ZhvillimiI bisedave me femĳ ët e tjerë kur nuk lejohet. Pergjigja ndaj 
mësuesit pa ngritur dorën ose pa tu thirrur emir të bësh komente,të thërriturit 
e mësuesit në emër për të marrë vëmendje, të qarit, të bërtiturit, të kënduarit, të 
fi shkëllyerit, të qeshurit, të kolliturit ose të shfryrit me zë. Këto  përgjigjeI drejtohen 
mësuesit ose nxënësit.
6.Të kthyerit prapa. Të kthesh kokën për të parë dikë, ti tregosh objekte një fëmĳ e 
tjetër në lidhje me një femĳ ë tjetër. Duhet të jenë në një gjatësi mbi 4 sekonda ose 
më shumë se 90 gradë duke përdorur bankën si referim. Nuk quhet nëse fëmĳ a nuk 
ështëI ulur. Nëse ky reagim kalon 2 intervale kohe dhe nuk mund të quhet I pari 
sepse zgjat më pak se 4 sekonda, atëherë quhet intervali në të cilin fundiI reagimit 
shfaqet.
7. Sjellje të tjera te pavenda. Injoron pyetjet ose komandat e mësuesit . Bën dicka 
ndryshe nga cfarëI kërkohet, duke përfshirë sjellje të vogla lëvizore, sit ë luajturit me 
laps ose gomë,kur supozohet që të jetë duke shkruajtur, të gërmëzuarit gjatë mësimit 
të matematikës, luajtja me objektet. Fëmĳ a e përfshin veten në një detyrëqë nuk është 
me vend .
8.Futja e objekteve në gojë.Futja e gishtit të mad hose gishtave, lapsave, ose çdo 
objekti tjetër në kontakt me gojën.
9. Loja e izoluar. E kufi zuar te koha e të luajturit të lirë në kopshte. Fëmĳ a duhet 
të jetë më larg se 1 metër nga çdo person, nuk merr iniciativën ose reagon ndaj 
verbalizimeve nga njerëzit e tjerë, pajtohet pa sjellje ndërvepruese të një natyre jo 
verbale me fëmĳ ët e tjerë prej një periudhe prej 10 sekondash. 

5.Sjelljet problematike si pasojë e kushteve në klasë

Në shkollat fi llore numrii nxënësve nëpër klasa është shumëi  madh. Sipas gjendjes 
aktuale në çdo klasë mësojnëderrri në 30-35 nxënës. Në këto klasa  mësimdhënësi 
has në destabilizimin e nxënësve, si rezultat i kësaj ngarkese të madhe . Gjatë 
eksperiencës time si mësuese në arsimin fi llor kam vënë re se në klasat më të 
populluara edhe pse me diferencë të vogël vihej re dhe një prirje më e madhe drejt 
sjelljeve problematike,sidomos tek djemtë.
Gjatëeksperiencave në këto klasa me numër te madh nxënësish kam konstatuar 
gjithashtu, që në momentin e  korigjimit të punëssë një nxënësi, pjesa tjetër e klasës 
shpërqëndrohet, duke tejkaluar stabilitetin e orës mësimore. Ata fi llojn biseda, 
përshpërĳ n, ngacmohen ose qeshin.
Nga eksperienca ime personale mendoj se faktori kryesor dhe thelbësor në 
uljen e sjelljeve problematike në ambjentet mesimore eshtë mësimdhënësi dhe 
mënyra e organizimit të proçesit të mësimdhënies nga ana e tĳ . Për të devĳ uar 
sjelljet problematike është e rëndësishme, që të kemi marrëdhënie të shëndosha 
mësimdhënës-mësimnxënës. Në momentin që nxënësit kanë një raport të mirë më 
mësuesin/en, kanë besim dhe janë të bindur në aft ësitë e tĳ  /saj mësimnxënëse, ata 
ndihen “të detyruar” të sillen mirë me të. Në momentin kur mësimdhënësi, krĳ on një 
frymë frike tek nxënësit në klasë, duke bërtitur dhe me ndëshkime, qoft ë në vlerësim 
ashtu dhe në forma tëtjera.,ora mësimore ështe e ngurtë, pa kurrfarë ndërveprimidhe 
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ndikon negativisht në çdo aspect të mësimdhënies. Përgatitja e duhur dhe me nivel 
e më shumë strategjive menaxhuese të sjelljes së nxënësit nga ana e mësimdhënësit 
është një veprim i suksesshëm. Njohja e strategjive administrative për përcjelljen e 
sjelljes pozitive në shkollë parandalon në kohë sjelljet problematike. Trajtimi i drejtë, 
këshilla dhe ndihma janë mënyrat ideale që nxënësit të bëjnë një zgjedhje të mirë 
të sjelljes së tyre. Në shumë prej rasteve problematike arrihet në konkluzionin se 
protagonistët janë modele “të deformuara”  por për mendimin tim janë modele 
të paformuara, të patrajtuara të cilët janë në kohë për tu dhënë formën e duhur. 
Një mësimdhënës I suksesshëm dhe me përvojë ka suksesin bashkëudhëtar në 
menaxhimin e sjelljeve problematike.

6.Përfundime dhe Rekomandime
       
6.1 Përfundime 
Nisur nga eksperienca personalemendoj sedisa nga faktoret kryesore të cilët ndikojnë 
në parandalimin dhe kryerjen e një menaxhimi efektiv të sjelljeve problematike në 
arsim mund te përmblidhen si më poshtë:
• Bashkëpunimin me prindërit për t’u mësuar fëmĳ ëve rëndësinë  e vetëkontrollit.
• Krĳ imi i një fj alori ndjenjash dhe vendosja e tyre në një tabelë të lexueshme nga 
e gjithë klasa (ja disa nga fj alët e fj alorit : nervoz, ngacmues, injorues, indiff erent ).
• Përforcimi i sjelljeve dhe arritjeve  të mira të nxënësit problematik.
• Injorimi i sjelljeve të papërshtatshme që mund të tolerohen.
• Kontakt fi zik (përqafi me, ledhatime).
• Manipulimi i mjedisit rrethues.
• Premtime dhe shpërblime.
• Lehtësimi i tensionit nëpërmjet humorit (jo sarkazëm) dhe menaxhimit 
professional.
• Inkurajimi i pikave të forta të nxënësit problematik.
• Ekzistenca dhe respektimi i limiteve.
Mësimdhënësit, prindërit i kanë besuar produktin e tyre më të çmuar, fëmĳ ën për ta 
edukuar, mësuar, përgaditur dhe drejtuar në udhën e jetës. Të qënit i suksesshëm në 
trajtimin e situatave problematike kërkon angazhim, kohë, punë, lodhje, shqetësim, 
por përpos të gjitha këtyre që më lart, është kënaqësi, nder dhe respekt të përgatisësh 
breza që në dëft esë mbajnë fi rmën tënde.
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Zhvillimi i mendimit kritik në lëndën e Gjuhës Angleze

Florenc Sota
Mësues i Gjuhës së Huaj Angleze në Shkollës 9-vjeçare Rushan Qevani,Selvias (Elbasan)

                                                “Edukimi nuk është të mësuarit e fakteve,por   stërvitja e 
 mendjes për   të   menduar “,Albert Einstein
                                             “ Të mendurit në mënyrë kritike është faktor pozitiv dhe  vendimtar 
për t’u bërë një lexues e më pas një shkrimtar i suksesshëm”,Richard Paul

Abstrakt

Qëllimi i këtĳ  ministudimi është të kuptojmë në vĳ a të përgjithshme se çfarë është të 
menduarit kritik,veçanërisht të menduarit kritik tek nxënësit në lëndën e gjuhës anlgeze. 
Gjithashtu të shohë qëndrimet e  mësuesve të anglishtes ndaj mendimit kritik  dhe metodave 
të vlerësimit në gjuhën angleze si gjuhë e huaj. Arsyeja e zgjedhjes së kësaj teme është shumë e 
thjeshtë,sepse gjithmonë jam i mendimit që  mendimi kritik përmban në vetvete atë që vërtet 
mësuesi kërkon nga nxënësi që ai të asimilojë dhe të arrĳ ë ta përvetësojë vërtet mësimin dhe 
jo thjesht një asimilim dhe riprodhim mekanik. Duhet të kemi parasysh diçka,të menduarit 
kritik,nuk ka të bëjë aspak me të meduarit  në mënyrë kritike dhe në një këndvështrim 
kritik. Mendimi kritik përfshin aft ësitë përbërëse të analizimit të argumenteve, duke nxjerrë 
konkluzione duke përdorur arsyetimin induktiv ose deduktiv, duke gjykuar ose vlerësuar, 
duke marrë vendime ose duke zgjidhur problemet. Është shumë e rëndësishme që gjatë orës 
së mësimit nxënësit të përdorin mendimin kritik sepse ato tregojnë që janë mendje hapur 
dhe të drejtë, janë kureshtarë, janë fl eksibël , kanë prirje për të kërkuar arsye, dëshirë për t'u 
informuar, respekt dhe gatishmëri për të argumentuar pikëpamje të ndryshme . Në ndërtimin 
e vlerësimeve të të menduarit kritik, mësuesit duhet të përdorin detyra të hapura, tematika 
të problemeve në botën reale ose "të përjetuara" dhe probleme të ke menaxhuara që kërkojnë 
nga nxënësit  të shkojnë përtej rikujtimit ose rishikimit të informacionit të mësuar më parë. 
Detyra të tilla duhet të kenë më shumë se një zgjidhje të mundshme dhe të futin materiale 
të  shumta arsyetimi për të mbështetur  objektivat e vendosura. Së fundi, detyrat e tilla të 
vlerësimit duhet të bëjnë të kuptueshme arsyetimin e nxënësve  duke kërkuar që nxënësit  të 
japin shembuj ose argumente logjike në mbështetje të gjykimeve, zgjedhjeve, arsyetimeve ose 
pohimeve.

Fjalët kyçe: të menduarit kritik,zgjidhja e problemeve,arsyetimi,vlerësimi,anglishtja si gjuhë 
e huaj.

Hyrja

Që nga viti 1990, anglishtja është konsideruar pothuajse një gjuhë e dytë nga disa 
në shqipëri. Ajo ka fi tuar terren në një mori fusha, njëra prej të cilave është fusha 
e arsimit. Edhe pse disa njohuri të përgjithshme në gjuhën angleze fi tohen patjetër 
nga prezenca e dukshme e anglishtes në shoqërinë shqiptare, përgatitja për gjuhën 
e huaj angleze do të gjendeshin  kryesisht në shkollën nëntëvjeçare dhe të mesme 
ku nxënësit  mësojnë gjuhën angleze e më pas të mund të vazhdojnë universitetin 
duke u bërë mësues të gjuhës së huaj angleze. Pyetja që del nga kjo është se sa mirë  
përgatiten  nxënësit në të vërtetë  duke u angazhuar me gjuhën angleze, veçanërisht 
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kur bëhet fj alë për të menduar në mënyrë kritike të mësuarit të saj. Studentët në 
botën moderne dhe të globalizuar nuk mund të varen nga shkëmbimi mekanik, 
interpretimi dhe asimilimi i informacionit pa u angazhuar në mënyrë kritike me të. 
Ekziston nevoja që studentët të identifi kojnë qëllimin, paragjykimet dhe  pikepamjet; 
duke përdorur këto gjetje për të nxjerrë përfundime dhe për të formuar mendimet 
e tyre (Paul, 1985). Problemi për zhvillimin e aft ësisë angleze dhe aft ësive shumë të 
nevojshme të të menduarit kritik qëndrojnë tek mësuesit  dhe shqetësimi është se sa 
mirë janë të përgatitur ata që duhet të merren me këtë detyrë. Ky studim synon të 
hetojë se si mësimdhënësit e gjuhës angleze interpretojnë konceptin e të menduarit 
kritik , se si ata angazhojnë studentët në udhëzimet e mendimit kritik  dhe cilat 
metoda dhe mënyra të vlerësimit  përdorin gjatë vlerësimit të aft ësisë së studentëve 
gjatë mendimit kritik.
Sidoqoft ë, asnjë studiues nuk ka zhvilluar në mënyrë specifi ke mendimin kritik me 
zhvillimin e gjuhës. Për të gërmuar në lidhjen midis mendimit kritik dhe zhvillimit 
të gjuhës, ne duhet të lëvrojmë në shekullin njëzet e një. Kohët e fundit, lidhja mes  
zhvillimit të gjuhës angleze si gjuhë e dytë dhe përdorimit të mendimit kritik ka 
fi tuar një interest ë veçantë. Studiuesi Shaaban (2014) ka pohuar se mësimi i qartë 
i metodave të të menduarit kritik ka çuar në përmirësime në aft ësitë e të kuptuarit 
të leximit të nxënësve. Së fundi, Jafarigohar, Hemmati, Rouhi, & Divsar (2016) kanë 
bërë kërkime rreth  mendimit kritik që tregon se njohja me konceptin e të menduarit 
kritik lidhet me gatishmërinë për t'u angazhuar me të menduarit kritik udhëzimin 
dhe qëndrimin ndaj rëndësisë së të menduarit kritik në klasën.

Të menduarit kritik

Mësuesit  kanë kohë që janë të vetëdĳ shëm për rëndësinë e aft ësive të të menduarit 
kritik si rezultat i mësimit të nxënësve. Çdo mësues duhet të ketë dëgjuar në një 
farë mënyre gjatë karrierës së tyre të mësimdhënies termin "të menduarit kritik". Ky 
koncept është  i pranishëm çdo ditë në proçeset  edukative, artikuj dhe programet 
mësimore. Për më tepër, duket se ekziston një marrëveshje e përgjithshme mbi 
"korrektësinë" e një termi të tillë dhe përdorimin e saj.
Literatura për të menduarit kritik ka rrënjë në dy disiplina kryesore akademike: 
fi lozofi a dhe psikologjia (Lewis & Smith, 1993). Sternberg (1986) gjithashtu vuri në 
dukje një linjë të tretë të të menduarit kritik në fushën e arsimit. Këto linja të veçanta 
akademike kanë zhvilluar qasje të ndryshme për të përcaktuar të menduarit kritik që 
pasqyrojnë shqetësimet e tyre përkatëse. Secila nga këto pikëpamje është eksploruar 
më poshtë.

1.1Pikëpamja fi lozofi ke
Shkrimet e Sokratit, Platonit, Aristotelit dhe më së fundi, Mateut Lipman dhe 
Richard Paul, ilustrojnë pikëpamjen fi lozofi ke. Kjo pikëpamje përqendrohet tek 
mendimi kritik hipotetik, duke numëruar cilësitë dhe karakteristikat e këtĳ  personi, 
sesa sjelljet ose veprimet që mund të kryejë mendimtari kritik (Lewis & Smith, 1993; 
Thayer-Bacon, 2000). Sternberg (1986) ka vënë në dukje se kjo shkollë e mendimit 
i afrohet mendimtarit kritik si një tip ideal, duke u përqendruar në atë që njerëzit 
janë të aft ë të bëjnë në rrethanat më të mira. Prandaj, Richard Paul (1992) diskuton 
mendimin kritik në kontekstin e "përsosmërisë së mendimit" . 
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Ata që punojnë brenda traditës fi lozofi ke theksojnë gjithashtu cilësitë ose standardet 
e mendimit. Për shembull, Bailin (2002) përcakton të menduarit kritik si të menduarit 
e një cilësie të veçantë - në të vërtetë një mendim i mirë që plotëson kriteret e 
specifi kuara ose standardet e përshtatshmërisë dhe saktësisë.
Për më tepër, qasja fi lozofi ke është përqendruar tradicionalisht në zbatimin e 
rregullave formale logjike (Lewis & Smith, 1993; Sternberg, 1986). Një kufi zim i kësaj 
qasjeje për të përcaktuar të menduarit kritik është se ai nuk përputhet gjithmonë 
me realitetin (Sternberg, 1986). Duke theksuar mendimtarin ideal kritik dhe atë që 
njerëzit kanë aft ësinë për të bërë, kjo qasje mund të ketë më pak për të kontribuar në 
diskutimet rreth asaj se si njerëzit mendojnë.

1.2Pikëpamja kognitive
Pikëpamja kognitive dallon nga perspektiva fi lozofi ke në dy mënyra. Së pari, 
psikologët kognitivë, veçanërisht ato të orientuar në traditën e sjelljes dhe në 
paradigmën kërkimore eksperimentale, kanë tendencë të përqendrohen në atë se si 
njerëzit mendojnë në mënyrën se si mund ose duhet të mendojnë në kushte ideale 
(Sternberg, 1986). Së dyti, në vend që të përcaktojnë të menduarit kritik duke treguar 
karakteristikat e mendimtarit kritik ideal ose duke numëruar kritere ose standarde 
të mendimit "të mirë", ata që punojnë në psikologjinë kognitive priren të përcaktojnë 
mendimin kritik nga llojet e veprimeve ose sjelljeve që mund të bëjnë mendimtarët 
kritik. Në mënyrë tipike, kjo qasje për të përcaktuar të menduarit kritik përfshin 
një listë të shkathtësive ose procedurave të kryera nga mendimtarët kritik (Lewis & 
Smith, 1993).

1.3Pikëpamja edukimit (arsimore)
Ata që punojnë në fushën e arsimit kanë marrë pjesë gjithashtu në diskutimet rreth 
mendimit kritik. Benjamin Bloom dhe bashkëpunëtorët e tĳ  janë të përfshirë në këtë 
kategori. Taksonomia e tyre për aft ësitë e përpunimit të informacionit (1956) është 
një nga burimet më të përmendura gjerësisht për praktikuesit e arsimit kur është 
fj ala për mësimdhënien dhe vlerësimin e aft ësive të të menduarit të rendit të lartë. 
Taksonomia e Bloom është hierarkike, me "kuptim" në fund dhe "vlerësim" në krye. 
Tre nivelet më të larta (analiza, sinteza dhe vlerësimi) thuhet shpesh se përfaqësojnë 
të menduarit kritik (Kennedy et al., 1991).

Zhvillimi i mendimit kritik

Kjo nënçështje shqyrton literaturën empirike mbi aft ësitë e të menduarit kritik 
të individit  të rritur, duke u ndjekur nga një minihetim i të menduarit kritik në 
fëmĳ ët e vegjël. Përfundimisht, po shqyrtoj një pikëpamje teorike për të kuptuar se si 
mendimi kritik mund të shfaqet dhe të zhvillohet me kalimin e kohës.

2.1 Mendimi kritik tek të rriturit
Shumë studiues që punojnë në fushën e të menduarit kritik shprehen  se  të menduarit 
kritik tek të rriturit dhe fëmĳ ët më të arsimuar është në nivele të ulëta. Për shembull, 
Halpern (1998) tregon për kërkime nga fusha e psikologjisë, duke arritur në 
përfundimin  se shumë, nëse jo shumica e të rriturve dështojnë të mendojnë në mënyrë 
kritike në shumë situata. Kennedy et al., (1991) dhe Van Gelder (2005) gjithashtu 
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kanë konstatuar se shumë të rritur nuk kanë aft ësi bazë të arsyetimit. Halpern 
(1998) citon shembullin se një numër i madh njerëzish pretendojnë të besojnë në 
fenomenet paranormale, pavarësisht mungesës së provave në mbështetje të gjërave 
të tilla. Halpern ia atribuon dështimet e tilla jo për pamundësinë për të arsyetuar 
mirë, por për "gabime" të thjeshta në arsyetime. Ajo argumenton se qeniet njerëzore 
janë programuar të kërkojnë modele, veçanërisht në formën e marrëdhënieve shkak-
pasojë, madje edhe kur nuk ekzistojnë. Van Gelder (2005) i bën jehonë kësaj ndjenje, 
që karakterizon njerëzit si "kërkues të modeleve dhe tregues të tregimeve".
2.2 Mendimi kritik tek fëmĳ ët
Hulumtimet e hershme sipas pikëpamjes piazhetiane (Piaget) synonin t'i shihnin 
proceset kognitive të fëmĳ ëve të vegjël si të mangët në lidhje me ato të individëve 
të moshuar. Më pas shumë të tjerë që mbështesnin këtë  pikëpamje interpretojnë 
fazat e zhvillimit të Piaget për të nënkuptuar që fëmĳ ët e vegjël janë të paaft ë për 
operacione formale (arsyetimi abstrakt), të cilat janë të nevojshme për mendimin 
kritik. Silva (2008) argumenton se nuk ka një moshë të caktuar  kur fëmĳ ët kanë 
arritur zhvillimin mendor për të mësuar mënyra më komplekse të të menduarit. 
Për më tepër, Willingham (2007) tregon se shumë fëmĳ ë të vegjël janë vërejtur të 
mendojnë në mënyrë kritike, ndërsa shkencëtarët e trajnuar ndonjëherë bien pre e 
gabimeve në arsyetime. Kennedy, et al. (1991) hulumtoi literaturën kërkimore dhe 
arriti në përfundimin se edhe pse aft ësia e të menduarit kritik duket të përmirësohet 
me moshën, edhe fëmĳ ët e vegjël mund të përfi tojnë nga mësimi i mendimit kritik. 
Bailin et al. (1999) argumentojnë se mësimi i mendimit kritik në nivelet e klasës 
së parë mund të përfshĳ ë gjatë mësimdhënies; vlerën dhe të vërtetën e vlerës; 
respektojnë njëri tjetrin  gjatë diskutimit; janë të hapur;të jenë të gatshëm për të parë 
gjërat nga perspektiva e një tjetri;perceptojnë dallimin midis përkufi zimeve dhe 
deklaratave empirike;përdorin strategji njohëse, të tilla si kërkimi i shembujve kur 
diçka është e paqartë; dhe përdorin parimet e të menduarit kritik, të tilla si shqyrtimi 
i alternativave përpara marrjes së një vendimi.

Zhvillimi i mendimit kritik në lëndën e gjuhës angleze

Në këtë kapitull do të ndalemi më gjërësisht për të kuptuar  sesi mendimi kritik 
ndikon në lëndën e gjuhës  angleze dhe të mundohemi të ndajmë idetë teorike nga 
ato praktike të të menduarit kritik në kontekstin e mësimdhënies,konkretisht në 
lëndën e gjuhës angleze. 

3.1 Pse të integrohet dhe zhvillohet mendimi kritik në mësimdhënie? 
Mendimi kritik shoqërohet me të menduarit cilësor dhe, nëse zhvillohet mjaft ueshëm, 
u siguron nxënësve një mënyrë më të aft ë për të komunikuar me njerëzit e tjerë, për të 
fi tuar njohuri të reja dhe për t'u marrë me idetë, besimet dhe qëndrimet. Në të gjitha 
këto zona gjuha luan një rol vendimtar. Ne mund të kemi nevojë të bëjmë dallimin 
mes gjuhës si një mjet komunikimi  në situatat e përditshme dhe përdorimin e gjuhës 
jashtë nivelit të mbĳ etesës. Megjithatë, kur mësohet një gjuhë e huaj, edhe niveli 
i gjuhës së mbĳ etesës mund të kërkojë më shumë mendime se si të komunikojnë 
në një gjuhë të huaj.Kjo është për shkak se gjuhët janë të përcaktuara kulturalisht 
(David Chrystal's The Stories of English, 2004). Dhe ndërsa kulturat ndryshojnë, 
kështu bëjnë edhe gjuhët. Traditat dhe mentaliteti refl ektohen  tek gjuha, fj alori i 
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tĳ , strukturën dhe gramatikën e gjuhës etj. Kur mësojnë gjuhën e huaj, studentët 
duhet t'i pranojnë këto dallime kulturore jo si një devĳ im, siç mund të mendojnë, me 
gjuhën e tyre amtare por si mënyrë plotësisht e natyrshme, edhe pse e ndryshme, 
e shprehjes verbale brenda një fushe të ndryshme kulturore. Duke praktikuar të 
menduarit në mënyrë kritike kur përpiqeni të identifi koni ngjashmëritë dhe dallimet 
në mënyrën se si e njëjta fj alë vendoset në fj alë të një gjuhë tjetër, e bën proçesin e 
mësimit më të këndshëm dhe pasurimin kulturor edhe në nivelin fi llestar. Për më 
tepër, gjuha angleze përdoret globalisht dhe gjithashtu dhe këtu në shqipëri për 
komunikim ndërkulturor.
Aft ësitë e të menduarit kritik janë të domosdoshme kur praktikohen tipare të tilla 
intelektuale si ndjeshmëria dhe toleranca duke u përgatitur për komunikim në 
kontekste multikulturore.
Një aspekt tjetër që justifi kon dhe madje kërkon futjen e mendimit kritik në klasën 
ngrihet për shkak të tendencave në rritme të shpejta  diversitetit  studentor  në 
shumë shtete ndërkombëtare  dhe përdorimit të gjuhës angleze si gjuhë mësimore në 
shkollat anembanë botës. Studiuesit e Fondacionit Amerikan për Mendimin Kritik 
(www.criticalthinking.org) argumentojnë se mendimi kritik nuk është si një aft ësi e 
natyrshme si të folurit ose drejtimi, është një grup i ndërlikuar qëllimisht i zhvilluar 
i aft ësive dhe karakteristikave që kërkon vite për të fi tuar. Së fundi, të menduarit 
kritik kërkon mësim aktiv dhe interaktiv. Nuk toleron të mësuarit pasiv, duke marrë 
gjëra dhe mendime të reja si fj alë të gatshme përmendësh. Në përvojën tonë, nxënësit  
priren të mësojnë më mirë në mënyrë aktive duke komunikuar me njëri-tjetrin në një 
orë mësimore , veçanërisht nëse ata inkurajohen të zbatojnë të menduarit kritik kur 
krahasojnë pikëpamjet dhe idetë e tyre, kur vlerësojnë argumentet, kur shqyrtojnë 
standardet intelektuale të qartësisë dhe saktësisë, gjerësisë dhe thellësisë, , etj. Të 
angazhuar në aktivitetet interaktive gjatë ushtrimit të aft ësive komunikuese dhe të 
mendimit kritik, studentët kanë një shans më të mirë për të përmirësuar vetëdĳ en 
e tyre, kuptimin e aft ësive dhe kufi zimeve të tyre dhe duke i hapur rrugën vetë-
përmirësimit si nxënës, si profesionist i ardhshëm dhe si individ.

3.2  Si të integrohet mendimi kritik në një plan mësimi? 
Deri tani ne kemi përqendruar vëmendjen tonë në eksplorimin e disa aspekteve 
teorike të të menduarit kritik, por siç e di çdo mësues i gjuhës angleze, mund të 
jetë e vështirë të gjesh mënyrën për të aplikuar dhe zhvilluar plane mësimore që 
adresojnë të menduarit kritik në mënyra të besueshme dhe realiste. Si zakonisht, 
ka kontekste të ndryshme dhe karakteristika të nxënësve  që mund të ndikojnë 
në shkallën në të cilën mund të futen dhe zhvillohen mendimet kritike. Praktika 
jonë dhe reagimet e nxënësve do t'u ofrojnë mësuesve informacionin e nevojshëm 
për të fi lluar rishikimin e mësimeve, në mënyrë që ata të përfshĳ në nxënësit në 
zhvillimin e të menduarit kritik, perkatësisht të përshtasin përmbajtjen, detyrat e 
gjuhës, strategjitë e të mësuarit në aft ësitë njohëse dhe afektive. Pa dyshim, shkrimi 
i një plani mësimor ndihmon në organizimin e mendimeve tona dhe ka një kornizë 
që tregon se si t'i marrim nxënësit tanë në disa "arritje mësimore". Në mënyrë që 
të zhvillohen plane që përfshĳ në zhvillimin e mendimit kritik disa elementë ose 
përbërës thelbësorë janë tipikë për çdo plan mësimor, megjithatë disa komponentë 
të tjerë duhet të shtohen dhe përshtaten në mënyrë që të integrohen me elementin 
kritik. Në fund të fundit, nëse duam të zhvillojmë një mendim kritik në klasën tonë 
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të gjuhëve të huaja, ne duhet të përfshĳ më disa elementë të veçantë të mësimit në 
planin mësimor, përveç komponentëve tradicionalë të përshkrimit të mësimit siç 
janë parakushtet, objektivat mësimore, aktivitetet mbështetëse dhe vlerësimin . Në 
mënyrë tipike, mësuesit e gjuhës janë mjaft  të lumtur nëse nxënësit e tyre mësojnë disa 
struktura gjuhësore duke përfshirë fj alët dhe bashkimet e fj alëve, si dhe strukturat e 
gramatikës dhe praktikojnë ato, së pari, në një ushtrim dhe më vonë në prodhimin 
e pjesëve të tyre të tekstit me gojë ose shkruar. Kjo pikëpamje  tradicionale njihet si 
PPR, e cila nënkupton Prezantim - Praktike- Riprodhim. Qëllimi i fazës fi llestare të 
quajtur "prezantim" padyshim që t'i ekspozojë studentët në një material të ri, të cilin 
studentët mund ta mbajnë mend, me fj alë të tjera, të marrin, njohin më vonë dhe të 
kuptojnë domethënien. Të jenë në gjendje të interpretojnë dhe shpjegojnë atë që kanë 
mësuar ,që ka lidhje me ‘praktikën’ dhe, më vonë, për të zbatuar atë që mësuan në 
një kontekst të ri, një fazë të njohur si 'riprodhimi'. Një transferim i tillë i njohurive 
zakonisht nga mësuesi tek nxënësi  nuk mund të kërkojë të mësuarit aktiv. Me një 
objektiv të mendimit kritik në mendje, kjo nuk mjaft on. Duke përfshirë një objektiv 
kritik, mësimdhënësit priren jo vetëm të planifi kojnë një mënyrë kureshtare për të 
mësuar fenomenet e reja gjuhësore, por edhe për të angazhuar nxënësit e tyre në 
një aktivitet interaktiv të përqendruar në çështje të ndryshme që mund të jenë me 
interes për një grup të veçantë nxënësish. Kjo mund të bëhet duke u mbështetur 
në përvojën e mëparshme të studentëve, duke parashtruar pyetje për sqarime në 
mënyrë që çështja të bëhet më e qartë, më e saktë, duke krahasuar mendimet, duke 
identifi kuar faktorët themelorë etj. E gjithë kjo ka efekt në cilësinë e argumenteve 
dhe të menduarit, duke u bërë kështu praktikë personale në përdorimin e një gjuhe 
të huaj dhe duke menduar në mënyrë kritike në të njëjtën kohë. Përfshirja e të 
menduarit kritik në planet e mësimit është një sfi dë që mësuesit e gjuhës duhet të 
përjetojnë në mënyrë që t'u ofrojë nxënësve të tyre një përvojë cilësore mësimore. 
Element i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh është se mendimi kritik nuk mund 
të zhvillohet brenda natës, është një proçes dhe si i tillë ka shumë hapa që duhet 
të ndërmerren. Ne e kuptojmë se kontekstet dhe rutinat e mësimdhënies mund të 
çojnë lehtësisht në zhgënjimin dhe shkarkimin e shpejtë të praktikave inovative dhe 
prandaj kërkohet një planifi kim i kujdesshëm. . Përfundimisht, çdo kontekst mësimor 
i siguron mësuesit disa burime për mendimin që ai / ajo do të duhet të përpunojë 
duke aplikuar mendimin e tĳ  kritik kur bën ndryshime në planet e mësimit. 

Konkluzione

Ky studim synonte t'i përgjigjej tre pyetjeve në lidhje me mënyrën se si mësimdhënësit 
e gjuhës angleze interpretojnë konceptin e mendimit kritik.Gjetjet e lidhura me 
pyetjen e parë tregojnë se mësuesit veprojnë rreth konceptit të mendimit kritik 
nëpërmjet një përkufi zimi dhe fushëveprimi të kufi zuar, i cili është në përputhje me 
studimet e bëra më parë në të njëjtën fushë (Onosko, 1990, Stapleton, 2011). Sa i përket 
arsyes prapa kësaj, ka shumë përgjigje të mundshme. E para është ndërgjegjësimi i 
mësuesit për konceptin, i cili mund të ndiqet nga mungesa në programet e trajnimit 
të mësimdhënësve , gjë që nga ana tjetër çon në mungesën e mësimdhënësve ndaj 
konceptit të mendimit kritik. Së dyti, kjo mund të lidhet me faktin se kritika burimore 
duket të jetë koncepti mbizotërues që përcakton mendimin kritik që kufi zon disa 
aspekte të tjera të rëndësishme të tĳ . Së fundi, një arsye e mundshme është për shkak 
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të përdorimit përgjithësisht të kufi zuar të një përkufi zimi të plotë të mendimit kritik. 
Lidhur me pyetjen e dytë, megjithëse nuk janë të vetëdĳ shëm se shkalla që mësuesit 
angazhohen me nxënësit  në aft ësitë e mendimit kritik, situatat që ata raportuan për 
të demonstruar vetëdĳ en e mësuesve për rëndësinë e mendimit kritik, besimin e tyre 
në atë se është një aft ësi e mësimdhënies. Së fundmi, për pyetjen e tretë lidhur me 
mënyrën se si mësuesit vlerësojnë aft ësinë e studentëve nëpërmjet mendimit kritik, 
gjetjet zbuluan se mësuesit rrallë kishin një metodologji konkrete për t'u përdorur 
për vlerësimin e aft ësisë së nxënësve në mendimin kritik.
Nëpërmjet këtĳ  studimi, gjetjet tregojnë se mësimdhënësit nuk janë shumë të  
familjarizuar mekonceptim mendim kritik gjatë  mësimdhënies. Kjo mund të jetë 
një pikë për hulumtime të mëtejshme, për të hetuar se sa të përgatitur duhet të 
jenë  mësuesit dhe nxënësit  për të zhvilluar mendimin kritik,veçanerisht gjatë orës 
së gjuhës angleze. Një pikë tjetër për hulumtime të mëtejshme do të ishte ti jepej 
mësuesve mundësia për të marrë instruksione eksplicite të mendimit kritik dhe një 
metodologji specifi ke për t'u angazhuar  në klasë dhe për praktikat e vlerësimit dhe 
t'i ndiqnin këta mësimdhënës gjatë orës së mësimit.  Është vërtet e nevojshme që 
mësuesit të njihen me mendimin kritik, të kuptojnë proçeset dhe aspektet që përbëjnë 
konceptin. Kjo njohuri do të ndihmojë mësuesit në zhvillimin e shkathtësive brenda 
nxënësve të tyre, që do t'i bëjë ata lexues, folës dhe shkrimtarë më të mirë, duke 
u përqëndruar në aft ësitë specifi ke njohëse dhe duke i lidhur ato së bashku. Kur 
mësuesi e kupton me të vërtetë atë që është të jesh një mendimtar kritik që kjo dĳ e 
mund t'u kalojë nxënësve dhe të përgatisë sytë e tyre kritikë për sfi dat me të cilat ata 
duhet të përballen në botën e globalizuar të orientuar nga informacioni.

Referenca

“Developing Critical Thinking in the English Language classroom”,Elena Vdovina (2013).
“Critical thinking”  A literature revieë,Emily R.Lay (2011).
“Critical Thinking in the Language Classroom”, John Hughes (2014).
“Critical Thinking in English as a Foreign Language ”, Ivan Marĳ ic &Marcus Romfelt.



147 

Krĳ imi i klimës emocionale të favorshme gjatë mësimit në arsimin 9-vjecar

Msc. Liljana Gjini
Mësuese në shkollëm 9-vjeçare “Sulë Harri”, Elbasan

Mësuesi i arsimit 9-vjeçar, gjatë ushtrimit të profesionit nuk mjaft on të njohë mirë e 
shkencërisht lëndët që mbulon, por profesionaliteti i tĳ  manifestohet edhe në aft ësitë 
që ai ka për t’ja transmetuar njohuritë, dĳ et e konceptet, për të formuar kompetencat 
kyçe te nxënësit e tĳ . Këto aft ësi cilësohen ndryshe edhe si kompetenca profesionale, 
ose pedagogjike, e mësuesit. Mësimdhënia përkufi zohet si akti i të dhënit mësim 
në një institucion arsimor; është veprimtaria dhe drejtimi i procesit mësimor nga 
mësuesi. Mësimdhënia gjithnjë është një proces i qëllimshëm, ku duhet të realizohen 
objektivat e caktuar (Grillo, 2002, 182).
Mësuesit i nevojiten kualifi kime dhe krĳ im të aft ësive jo vetëm si zbatues i thjeshtë 
i kurrikulës shkollore, por edhe si një person që është në gjendje të menaxhojë, të 
udhëheqë, të komunikojë, të refl ektojë gjatë tërë proceseve e procedimeve me grupin 
social të nxënësve që mëson. Këtu pikërisht profesioni i mësuesit cilësohet edhe si 
art. Mjaft  didaktë aft ësitë e mësuesit për të dhënë mësim e kanë cilësuar si “arti i të 
mësuarit”. Shumë elementë të veçantë të mësimdhënies që kanë të bëjnë me mësuesin 
cilësohen si: arti i të folurit, arti i komunikimit, arti i të shpjeguarit, arti i të pyeturit, 
arti i demonstrimit, arti i vlerësimit të nxënësve etj. Nuk ka receta të gatshme se si një 
mësues do të fl asë, do të shpjegojë, do të pyesë, do të vlerësojë e do të komunikojë në 
përgjithësi me nxënësit e tĳ . Mësimdhënia si art përfshin emocionet, situatat, vlerat, 
elasticitetin, fantazinë, që realizon mësuesi në mënyrë individuale gjatë mësimit 
(Kuri & Gjini, 2015). Në këtë mënyrë mësuesi krĳ on në klasë, para nxënësve të tĳ , një 
situatë të favorshme emocionale, që ndikon fuqishëm në mbarëvajtrjen dhe suksesin 
e mësimit. Kjo situatë në literaturëm didaktike e psikologjhike cilesohet ndryshe 
edhe si “klimë pozive”.
 Gjykohet që mësuesi është “i lirë” në fantazinë dhe intuitën e tĳ  që sa thamë më 
sipër t’i realizojë në mënyrë të tillë që të ketë sukses. Kështu, ai me mënyrën e 
komunikimit duhet të krĳ ojë në klasë një klimë emocionale të përshtatshme dhe 
tërheqëse për nxënësit. Të qenurit e profesionit të mësuesit edhe art nuk do të thotë 
që mësuesi është krejtësisht i lirë të fantazojë dhe të krĳ ojë çfarëdo situate në klasë 
me nxënësit e tĳ . Në praktikën e mësimdhënies, nga ana tjetër, është e detyruar të 
merret në konsideratë edhe “pavarësia e kufi zuar”, që do të thotë që në të gjitha 
rastet e të folurit dhe të komunikimit me nxënësit, mësuesi udhëhiqet e orientohet 
nga misioni i shkollës, nga programi mësimor, e objektivat e lëndës apo të temës 
së mësimit në veçanti, kur orientohet drejt krĳ imit të aft ësive e kompencave të 
nivele të ndryshme te nxënësit e tĳ . Në shumë drejtime pavarësia e kufi zuar është e 
lidhur edhe me politikat arsimore të shtetit, me interesat e nxënësve, prindërve dhe 
komunitetit. Gjithashtu arti i përdorur nga mësuesi është i kushtëzuar nga parimet e 
etikës profesionale dhe modeli që krĳ on fi gura e mësuesit para nxënësve të tĳ .
Nxënësit në përgjithësi janë perceptues dhe të ndikuar nga emocionet që krĳ on 
mësuesi dhe shpesh ata reagojnë ndaj këtyre emocioneve. Një mësues që është i 
pasionuar entusiazmin për lëndën e tregon këtë përmes fj alës së tĳ , përmes shprehjeve 
të fytyrës, larmisë së intonacionit, xhesteve, shikimit, lëvizjeve. Entuziazmi i mësuesit  
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është elementi më sinjifi kativ që e bën profesionin e mësuesisë të vlerësohet edhe 
si art (Kuri & Gjini, 2015). Studimet e ndryshme kanë dëshmuar se entusiazmi i 
mësuesit ndikon fuqishëm në rezultatet e nxënësve.
Krĳ imi i një klime të suksesshme në klasë me një mjedis mbështetës është një nga 
fi lozofi të më të rëndësishme të menaxhimit të klasës nga mësuesit. Mësuesit, nëse 
duan një klasë të suksesshme, duhet të krĳ ojnë një klime të hareshme në klasë dhe 
kjo do të motivojë më tej nxënësit, në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm. Në qoft ë 
se mësuesi krĳ on klimën pozitive në klasë, përvojat sugjerojnë se nxënësit do të 
mësojnë më shumë dhe në mënyrë efektive dhe arritjet e tyre do të jenë në nivel të 
kënaqshëm.
Menaxhimi i klasës me strategji që promovon një klimë pozitive në klasë mbështetet 
në entuziasmin nga ana e mësuesit. Hulumtimet tregojnë se mësuesit që vazhdimisht 
dërgojnë mesazhe pozitive te nxënësit, në lidhje me temën që shpjegohet, kanë një 
ndikim edhe në atë se si nxënësit mund të përgjigjen, duke i motivuar ata më shumë 
rreth asaj teme. Nxënësit nuk mund të jenë të frymëzuar nga mësuesit, të cilët nuk 
janë entuziastë, ose që krĳ ojnë një klimë negative në klasë. Natyrisht, në jetën reale, 
nuk është e mundur një mësues të jetë entuziast gjatë gjithë ditës apo çdo ditë, 
por të paktën duhet të mundohen të mos paraqesin para nxënësve gjendjen e tyre 
shpirtërore që nuk përcjell entuziasëm, por mërzitje dhe apati. Mësuesit entuziastë 
shpesh vĳ në të gjithë si specialistë me besim në vetvete që me të vërtetë të gëzojnë 
për të mësuar lëndën e tyre dhe mund të "përfundojë" të mësuarit në shumë mënyra 
të ndryshme për ta bërë atë interesante dhe të arritshme për të gjithë nxënësit.
Demokratizimi i jetës në shkollën e sotme të vendit tonë drejtimin më të rëndësishëm 
ka respektimin e lirive dhe të drejtave të nxënësve. Sa më tepër të respektohen të 
drejta dhe liritë e nxënësve, aq më tepër do të ndjehet edhe vet mësuesi i respektuar. 
Një mësues rigoroz përdor rrugë komunikimi të ngrohta me nxënësit, për t’i 
motivuar më tej ata për arsimimin e edukimin e tyre.  Ai duhet të jetë i kujdesshmë 
në përmbajtjen e fj alorit dhe të tonit të përdorur, në mënyrë që nxënësit jo vetëm të 
mos i fyejë apo t’i imponojë, por edhe të respektojë gjykimin, mendimet dhe idetë 
e tyre personale dhe të lira. Shpesh vihet re që për përgjigje të gabuara të nxënësve 
apo për ndërhyrje pa “leje” mësuesit u drejtohen atyre me fj alë të ashpëra e me ton 
ndëshkues. Kjo mënyrë komunikimi jo thjesht nuk është etike, por më tej, është e 
palejueshme për mësuesit. Vetëm me takt e ngrohtësi një mësues i mirë mund t’i 
ndërgjegjësojë nxënësit për gabimet dhe t’i orientojë ata për të refl ektuar.
Respektimi i lirive dhe i të drejtave nuk do të thotë që të shkelen apo nënvlerësohen 
detyrat e nxënësve. Në rastet kur nxënësit nuk kryejnë detyrat apo nuk respektojnë 
rregulloren e shkollën mësuesi nuk duhet të kalojë menjëherë në ndëshkim, por 
të përdorë fi llimisht këshillimin. Ky këshillim është mirë të bëhet privatisht, kokë 
më kokë me nxënësit, të cilit t’i bëhet e qartë që sjellja e keqe nuk është në interes 
as të tĳ , as të familjes e as të shoqërisë në tërësi.  Me vullnet dhe kujdes mësuesi 
nëpërmjet këshillimit duhet ta bindë nxënësin për gabimet apo shkeljet e bëra. 
Këshillimi përfundon vetëm atëherë kur nxënësi premton që sjellja e tĳ  e keqe nuk 
do të përsëritet. Në rast se kjo sjellje përsëritet atëherë mësuesi mund të përdorë 
qortimin, fi llimisht privatisht e më pas para kolektivit të klasës. 
Mësuesi duhet të jetë i ndjeshëm ndaj nevojave dhe interesave të nxënësve, të 
konstatojë problemet e vështirësitë e tyre dhe të përpiqet përherë për t’i zgjidhur 
apo lehtësuar ato. Shpesh sjelljet e nxënësve kushtëzohen nga rrethana të caktuara, 
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personale, familjare apo të komunitetit shoqëror të nxënësit. Një mësues i mirë, në 
rast se konstaton sjellje jo pozitive te nxënësve të veçantë, duhet të kuptojë se cilat 
rrethana kanë çuar në këto gabime apo veprime jo të dëshiruara. Ai duhet të qëndrojë 
pranë nxënësit që gabon, apo nuk studion, e bashkë me të të veprojë mbi rrethanat 
negative që kanë ndikuar në veprimet jo të mira të këtĳ  nxënësi. Duke ndjerë pranë 
ngrohtësinë dhe gadishmërinë e mësuesit për ta ndihmuar, sigurisht që nxënësi, 
pavarësisht nga rrethanat ndikuese jashtë shkollës, do të priret më tepër drejt sjelljes 
pozitive se sa drejt asaj negative.
Klima pozitive e klasës dhe të mësuarit e vetëdĳ shëm inkurajohen vetëm në situata 
mirëpritjeje, dashamirësie dhe vlerësimi rëciprok. Pa mirëpritje nuk ka komunikim: 
ka vetëm zhvlerësim, brutalitet (Di Pasquale & Maselli, 2003).
Edukimi i nxënësvë nis nga një shikim dashamirës. Shikimi I tillë bën që nxënësit të 
përqëndrojnë vëmendjen dhe të rrisin nivelin e interesit lidhur me atë që dëgjojnë. 
Gjithashtu, një buzëqeshjë në momentin e duhur krĳ on simpati, interes dhë besim. 
Të shikuarit në sy në mënyrë miqësore, është një elemënt i komunikimit efi kas. Kur 
ne si mësues jemi dashamirës e mirëpritës ndihemi të qetë, të butë, të ngrohtë edhe 
të tjerët perceptohen si persona të hapur, besues, të disponueshëm(Di Pasquale & 
Maselli, 2003). Vëmendja kundrejt gjuhës jo verbale të trupit tonë dhe kundrejt tjetrit, 
rrit vetdĳ shmërinë emotive, dhe lehtëson komunikimin.  
Një klimë pozitive në klasë, ka tendencën të zhvillohet, kur mësuesit sillen në mënyrë 
të lirshme, pa sforcime dhe shtirje. Një gjë e tillë mund të stimulohet nëpërmjet 
komunikimit pozitiv, efi kas në nivele të ndryshme, ku mësuesit inkurajojnë nxënësit, 
të përcjellin në procesin e tyre të të mësuarit një sintezë të mirëqënies së tyre si fi zike, 
ashtu edhe emocionalë dhe intelektuale. 
Është e një rëndësie thelbësore, përdorimi i metodave dhe strategjive të të mësuarit 
që sigurojnë te nxënësit një përfshirje në tërësi në procesit e të nxënit. Një mësues 
efektiv është përgjegjës për të krĳ uar një klimë të ngrohtë dhe pozitive në klasë, të 
promovojë entusiazëm dhe motivacion, të refl ektojë përkujdesje dhe dashamirësi, 
të jetë i kuptueshëm si dhe të krĳ ojë një marrëdhënie interaktive me nxënësit. Mjaft  
psikologë e didaktë perëndimorë e kanë vënë dhe e vënë theksin në këtë drejtim. 
Kështu, që në vitin 1964, Holt arriti në përfundimin se mësimdhënia është përmiresuar 
si rrjedhojë e njohurive të mësuesve, entuziazmit dhe përgjegjësisë duke komunikuar 
në mënyrë efektive, për të krĳ uar një klimë të ngrohtë, pranuese dhe pozitive në klasë, 
për këtë ai nënvizonte se “Nxënësit dëshirojnë të mësojnë dhe të pranojnë sfi dën për 
një proces të menduari ndryshe”. Ndërsa Stronge (2004) konstatoi se mësimdhënia 
është profesion, dhe mësuesit efektivë duhet të jenë të apasionuar pas profesionit 
që kanë zgjedhur, një mësues efektiv ka një ndikim psikologjik tek nxënësit, dhe 
një infl uencë të fortë në arritjet e tyre. Sipas Gibbs (2002) “Mësuesit duhet të jenë në 
gjendjë t’i mbĳ etojnë kërkesave, kërcënimeve, dhe sfi dave në varësi të rrethanave 
të ndryshme të mësimdhënies”(Gibbs, 2002). Ai konstatoi se është e nevojshme 
që një mësues efektiv të jetë këmbëngulës, fl eksibile dhe inovativ ndaj qasjeve të 
reja të mësimdhënies, njëkohësisht dhe i përgatitur në rast dështimi”. Smith (1995) 
konstatoi se mësuesit dhe mësimdhënia duhet të jenë krĳ uese, në mënyrë që të lejojë 
nxënësit të mësojnë në mënyrë të natyrshme. Ai shtoi gjithashtu se institucionet 
edukuese dhe arsimore duhet të shpenzojnë më shumë kohë “në të vepruar “dhe më 
pak kohë “duke folur rreth të mësuarit dhe mësimdhënies”(Smith, 1995, 584-590) 
Vec kesaj Gurney (2007) sygjeroi se në vend qëtë refl ektohet vetëm mbi teori dhe 
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praktike, duhet të refl ektohet në atë cfarë zhvillohet në klasë. Mësuesit efektiv duhet 
të fokusohen në arritjet e nxënësve. Më tej Gurney sugjeronte se të bëhesh një mësues 
efektiv duhet të ekzistojë një bashkëveprim mes faktorëve të ndryshëm. Njëri prej 
tyre është mësuesi i ditur, entuziast dhe përgjegjës për procesin e mësimdhënies. Një 
tjetër faktor është se mësuesit efektivë duhet të sigurojnë aktivitete që i inkurajojnë 
nxënësit të mësojnë nga burime të ndryshme si dhe nga përvoja, ashtu sikundër edhe 
të paturit e një reagimi (feedback) (Gurney, 2007, 89-98). 
Në përfundim, duhet krĳ uar një mjedis, klime dhe një marrëdhënie të ngrohtë, 
pozitive dhe bashkëpunuese me nxënësit, ku respekti  reciprok të rrisë produktivitetin 
në procesin e të nxënit. 
Gjatë zhvillimit të mësimit, për të krĳ uar klimën e përshtatshme emocionale në klasë, 
nësuesi mund të përdorë këto rrugë, metoda e teknika:
Organizimi i një mësimi tërheqës për të nxitur kureshtjen e nxënësve forcon 
motivimin e tyre për mësimin dhe ngjall emocione positive. Tek mësimi interesant 
nxënësit shohin jo vetëm plotësimin e kureshtjes së tyre, por edhe rritjen e dëshirës 
dhe të vëmendjes për të marrë pjesë gjallërisht në të. Në këtë mënyrë të mësuarit e 
tyre bëhet i ndërgjegjshëm dhe i qëndrueshëm.
Kallëzimi është paraqitja e gjallë, fi gurative dhe emocionale e ngjarjeve dhe dukurive 
, sidomos në lëndët shoqërore. Përdoret për të realizuar të njohurit nëpërmjet 
përshkrimit. Kallëzimi realizohet kryesisht nga mësuesi, fj ala e tĳ  duhet të tërheqë 
vemendjen e nxënësve dhe të ngacmojë tek ata ndjenja dhe reagime emocionale (Kuri 
& Gjini, 2008, 193). Radha e të treguarit duhet të jetë logjike dhe të realizojë lidhjen 
dhe ndërveprimin e fakteve e të ngjarjeve. Më tepër kallëzimi përdoret ne klasat e 
ulëta dhe në shkollën 9-vjeçare në tërësi.
Me rëndësi në krĳ imin e klimës pozitive emocionale në klasë është teknika e drejtimit 
të pyetjeve. Pyetja duhet të shqiptohet qartë, me tonalitetin e duhur, fj alët duhet të 
shoqërohen me drejtimin e shpërndarjen e shikimit të mësuesit në të gjithë klasën. 
Pas drejtimit të pyetjes nxënësi duhet dëgjuar me vëmendje, pa e ndërprerë, në rast 
se ai devĳ on nga objekti i përgjigjes, apo ka vështirësi në kujtesë, mun të udhëzohet 
me anë të pyetjeve ndihmëse apo nxitëse.
Në krĳ imin e nje klime positive në klasë do të ndihmonte edhe përfshirja e tyre e 
tyre në veprimtari mësimore interesante, si biseda, konkurse, lojëra mësimore, si për 
shembull loja me role, loja enigmë, biseda me të ft uar, etj. 
Dhënia e detyrave mësimore të studiuara, në përshtatje me mundësitë e nxënësve, bën 
që ata të ndiejnë jo vetëm përgjegjësinë e realizimit të detyrës, por edhe kënaqësinë 
e arritjes së suksesit dhe të përjetojnë “gëzimin e të gjeturit”. 
Edhe vlerësimi objektiv i nxënësve shërben si premisë e rëndësishme për krĳ imin e 
mocioneve pozitive te nxënësit. Notat e vëna në mënyrë të merituar ndikojnë tek ta 
për të rritur dëshirën për të mësuar në mënyrë sistematike, krĳ ojnë në ndërgjegjen 
e tyre një përshtypje të mirë për drejtësinë dhe paanësinë e mësuesit të tyre. Klima 
e krĳ uar në klasë nga vlerësimi objektiv vlerësohet si një faktor nxitës për të rritur 
efektivitetin e të mësuaritt  dhe të edukimit të nxënësve në tërësi.
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Motivimi i nxënësve në lëndën e historisë

Enkeleda Sinjari
Mësuese historie

Shpesh herë ndeshem me reagime negative të njerëzve pasi ju them  se unë jam 
një mësuese  e historisë. "Oh, kjo ishte lënda  ime më e keqe." "E urreja Historinë." 
"Historia ishte e mërzitshme." "Emrat dhe datat nuk mund t’i mbaja mend." dhe 
"Unë nuk mund të kujtoj ndonjë gjë prej saj!"
Për pyetjen time, përse nuk u pëlqen Historia, përgjigjja e tyre ishte: puna e kujtesës, 
lista e emrave dhe datave, jo interesante, nuk i interesonin ato, mësuesja fl iste gjithë 
kohën dhe ne nuk bënim asgjë.
Shumica e njerëzve kanë pasur mjaft  përvoja të ngjashme me orët e historisë: ata 
mësuan faktet dhe datat që mësuesi dhe teksti i konsideronin të rëndësishëm. Kjo 
pikëpamje e historisë ndryshon rrënjësisht nga mënyra se si historianët e shohin 
punën e tyre. Nxënësit  që mendojnë se historia ka të bëjë me faktet dhe datat, u 
mungon mundësia emocionuese për të kuptuar se si historia është një disiplinë që 
udhëhiqet nga rregulla të veçanta të provave dhe se si aft ësitë analitike të veçanta 
mund të jenë të rëndësishme për të kuptuar ngjarjet në jetën e tyre (shih Ravitch dhe 
Finn, 1987) . Për fat të keq, shumë mësues nuk paraqesin një qasje emocionuese në 
histori, ndoshta sepse edhe ata u mësuan në metodën e datave-fakte.
Nga ana tjetër, ndonëse më të ralla janë reagimet pozitive prej atyre që e donin 
historinë në shkollë. Mësuesi i tyre i çonte në ekskursione, ata rikrĳ onin historinë 
përmes dramës, mësuesi ishte një tregimtarë i apasionuar, i cili nxiste debate dhe 
diskutime duke e bërë historine për ta më interesante.
Kjo është arsyeja që kam studiuar Historinë dhe pse jam bërë mësuese e Historisë. 
Në klasën e tete, një mësuese Historie me pamje autoritare , një ditë bëri një gjë 
shumë të pazakontë. Ajo na tha të dilnim nga vendet tona dhe të shkonim në dritaret 
e mëdha të klasës. Atje na u shfaq pamja madheshtore e kalasë së Beratit, Mangalemi 
me hĳ eshine dhe bukurine e tĳ . Ajo tha, "Mundohuni të imagjinoni ushtrinë e 
Skëndërbeut që rrethon kalanë e Beratit. Kalasë së cilës i mungon hĳ eshia e lagjes 
Mangalem. Një skenë e përgjakshme luft e midis ushtrisë sonë dhe asaj osmane......” . 
Minutat kaluan shpejt pasi në mendjet tona kishim krĳ uar skenat dhe imazhet. Në 
ato minuta unë kisha imagjinuar ngjarjen si një fi lm të ndodhur në realitet. Prej  
këtĳ  momenti u ndez  imagjinata ime historike për të mos u fi kur më. Historia 
erdhi e gjallë për mua atë ditë! Atë ditë të pazakontë, mësuesja bëri 4 gjëra të 
rëndësishme. Ajo e bëri historinë aktive - ne u larguam nga tryezat tona. Ajo na 
kërkoi të përdorim imagjinatën tonë. Ajo e tregoi historinë e Skëndërbeut  duke 
e paraqitur atë teper reale. Ajo i dha vlere madhështisë dhe bukurisë së kalasë 
dhe lagjes Mangalem duke na paraqitur  rëndësisë e tyre për komunitetin tonë.  
Unë mendoj se përparësia e parë në mënyrën se si të japim historinë në mënyrë 
efektive është të zhvillojmë strategji mësimi që ngjallin dhe angazhojnë  imagjinatat 
historike të nxënësve tanë. Ne duhet t'i inkurajojmë nxënësit  që të marrin rolin e 
historianit në një mënyrë krĳ uese dhe kritike. Një mësues Historie nuk duhet të 
fokusohet vetëm në përshkrimin e ngjarjeve apo thenien saktë të emrave e dateve 
për qëllime testimi. Që kur lexova rezultatet e një studimi të kujtesës të kryer nga  
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Universiteti i Teksasit, i cili zbuloi se "ne kujtojmë vetëm 10% të asaj që lexojmë, 20% 
të asaj që dëgjojmë, 30% të asaj që shohim, 50% të asaj që ne shohim dhe dëgjojmë, 
dhe 90 % të asaj që bëjmë dhe themi ", nuk mund  të jap mësim në " mënyrën e vjetër".
Ajo që kam mësuar edhe duke folur me ish nxënësit e mi që e pëlqenin historinë 
ishte se ata vazhdojnë të studiojnë dhe mësojnë historinë edhe pas përfundimit të 
studimeve. Ata vazhdojnë, në shumicën e rasteve, jo duke studiuar historinë në 
kuptimin akademik, por duke lexuar libra historikë për kënaqësi,ose si një hobi 
duke hulumtuar gjenealogjinë e familjes së tyre, duke mbledhur pulla të vjetra, duke 
udhëtuar dhe vizituar muzetë dhe vendet historike. Ajo që ne kuptojme është se jeta 
e tyre do të jetë më pasur dhe më interesante si rezultat i interesit të tyre për historinë. 
Sfi da për mësuesit e historisë është që t'i bëjnë nxënësit e tyre  kurioz, të interesuar 
dhe të angazhuar gjatë mësimit. Vetëm atëherë ata do të duan të mësojnë historinë 
dhe të kënaqen me të. Qëllimi i një mësuesi historie është të ndihmojë nxënësit të 
kenë sukses në botën e nesërme duke përdorur edhe njohuritë e tyre historike. 
Albert Ajnshtajni e cilësonte çmendurinë "duke bërë të njëjtën gjë pa pushim dhe 
duke pritur rezultate të ndryshme". Nëse ndjeheni se nxënësit tuaj nuk janë të 
angazhuar aq sa duhet në lendën  e historisë, ndonjëherë ndryshimet më të vogla 
mund të bëjnë dallimin. Për të nxitur te nxënësit kënaqësinë e të nxënit mësuesi 
duhet të zhvillojë strategji të ndryshme. Ndodh që përdorim strategji interesante , qe 
jo domodoshmerisht janë edhe efektive.
Shumë  mësues historie kërkojnë një sërë veprimtarish për ta bërë mësimin  e Historisë 
më interesante. Gjithashtu dhe unë përdora disa nga këto strategjive, para se të 
kuptoja ndryshimin dhe rëndësinë e bërjes së mësimeve të mia jo vetëm interesante, 
por edhe impenjative dhe efektive. Ju paraqes  disa prej  strategjive interesante, por 
jo efektive: 
Fjalëkryqe, kërkime me fj alë , plotësimin e vendeve bosh etj. Sigurisht që 
këto veprimtari mund t'i mbajnë nxënësit  të zënë dhe për disa nxënës  mund të 
përforcojnë përkohësisht disa data ose ngjarje, por ata nuk mësojnë asnjë kontekst 
historik, nuk përfshihen në një rikrĳ im imagjinar të një epoke apo ngjarjeje dhe 
nuk përfshĳ në  ndonjë aft ësi  apo mendim kritik të historianit. Një tjetër veprimtari  
interasante por jo efi kase janë dhe krĳ imi i posterave. Kam vënë re shumë mësues, 
me qëllimin  për të prishur të njëjtat rutina të vjetra, u kërkojnë nxënësve  të krĳ ojnë 
postera. Preferencat e tyre janë postera mb i Luft ën e Parë dhe te Dytë Botërore. Nëse 
klasa e Historisë do të ishte një klasë e Artit do të ishte një detyrë e mirë. Nxënësit 
që duan të vizatojnë ose të pikturojnë mendojnë se është e bukur dhe e ndryshme. 
Por shumë shpesh ai përfshin pak refl ektim historik, shndërrohet në një ushtrim 
kopjimi dhe nuk përfshin ndonjë mendim kritik dhe pse imazhet apo materialet e 
printuara tregojne për këtë periudhë . Pa këto aft ësi posterat mund të shikohen si 
një humbje kohe në një klasë të Historisë. Të gjitha këto veprimtari kanë potencial 
të mrekullueshëm për të angazhuar nxënësit dhe sigurisht që janë të shkëlqyera 
për të krĳ uar shumëllojshmëri, për të zhvilluar disa aft ësi, për ta bërë mësimin më 
interesant. Sidoqoft ë, ajo që u mungon është angazhimi i imagjinatës historike.

Strategjite interesante dhe efektive

 Shikimi i fi lmave, videove ose DVD-ve: Videot mund t'i ndihmojnë nxënësit të 
përfytyrojnë një epokë ose ngjarje. Shumë shpesh, megjithatë, ato përdoren si një 
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proces pasiv pa ndonjë analizë të asaj që paraqitet, pse paraqitet dhe si prezantohet. 
Ato mund të stimulojnë një interes, por nëse nxënësit  nuk angazhohen në disa 
pyetje të cilat kërkojnë përgjigjë ato nuk sjellin efi kasitet. Ne  duhet të pyesim veten 
se çfarë mësojnë nxënësit dhe nëse kjo është me të vërtetë një mënyrë efektive për 
të mësuar historinë. Ekskursionet në vende historike: Si mund dikush të kritikojë 
një ekskursion në terren? Nxënësit  i duan ato. Ekskursioni  mësimor duhet parë 
si  zhvillimi  i mësimit jashtë objektit shkollor, e kurrsesi vetëm si  qëllim argëtimi 
apo dëfrimi, siç shikohet shpesh nga  nxënësit dhe mësuesit. Objektiv i ekskursionit 
mësimor, patjetër duhet të  jetë arritja e njohurive të cilat duhen të arrihen, por që 
nuk mund të demonstrohet në objektet shkollore.. Hulumtimi dhe stërvitjet para 
dhe pas udhëtimit në terren mund të bëjnë dallimin midis një shëtitje argëtuese dhe 
një përvoje të rëndësishme mësimore. Nëpërmjet ekskursioneve mesimore nxënësit 
bëjnë vëzhgime të drejtpërdrejta, biseda hulumtuese, shfrytëzojnë  instrumenta 
të ndryshme, , kryejnë paraqitje grafi ke e punime hartografi ke, biseda mësimore, 
referime, përshkrime, ese, etj. Debatet: Janë veprimtari të preferuar nga disa mësues 
që pëlqejnë idenë e polemikave dhe konkurrencës. Unë i shikoj këto veprimtari 
tepër efi kase pasi kam mësuar për tekniken PMI të Edward DeBono.  P = plus ose 
pozitiv, M = minus ose negativ, dhe I =  interesante ose pyes veten. Koncepti është 
se grupet e nxënësve mendojnë një çështje dhe regjistrojnë aspektin plus, minus 
dhe interesante për një çështjeje. Problemi me debatet është që nxënësit  janë më të 
interesuar të fi tojnë argumentin e tyre sesa të mendojnë në mënyrë krĳ uese për  një 
çështje, vendim apo ngjarje në histori. Debatet prodhojnë mendime të konvergjuara 
se sa divergjente. PMI mund të çojë në diskutime të mëdha, të menduarit kritik të 
shkëlqyeshëm dhe refl ektim të të menduarit për të kaluarën. Një tjetër alternativë 
ndaj debatit është veprimtaria "forma-U". Shumë mësues po e zëvendësojnë këtë 
format kundërshtues, me mendje të mbyllur, me diskutime më të hapura ku nxënësit 
inkurajohen të shohin meritat e të gjitha palëve dhe të pranojnë pozicione përgjatë 
një vazhdimësie. 
Për të lehtësuar këtë qasje, diskutimet në klasë mund të konfi gurohen në një 
"U-formë". Nxënësit me pikëpamje polare (ose fuqimisht dakord ose fuqimisht 
nuk pajtohen me propozimin) ulen vetë në majën e "U;" studentët me mendime të 
përziera ulen në vende të përshtatshme përgjatë pjesës së rrumbullakët. Në faza të 
ndryshme të diskutimit, studentët mund të lëvizin në pozicione të ndryshme të “ 
formës –U”. Në këtë mënyrë inkurajohen qëndrime më pak dogmatike: mesazhet 
e nënkuptuara të debatit tradicional - mendime të zeza ose të bardha, me qëllim të 
fi timit të argumentit - zëvendësohen nga mesazhe të ndryshme të diskutimit "në 
formë- U". Harta e mendjes: nxënësit gjithmonë e shikojnë si lodhje dhe si makthin 
e tyre më të keq  kur ju kërkojmë të shkruajnë një raport.Unë kam kuptuar se për 
shumë nxënës krĳ imi i hartës së mendjes eshtë më interesante dhe efekase.
Një hartë mendore është një paraqitje vizuale e mendimeve të nxënësit dhe procesit 
të mendimit.
Mund të tregojë se si lidhin ide dhe zbulojnë një kuptim të marrëdhënieve shkak-
pasojë. Kam zbuluar gjithashtu se nxënësit, duke përdorur hartat e tyre të mendjes, 
mund të shpjegojnë idetë e tyre dhe atë që kanë mësuar mjaft  mirë. Hartat e mendjes 
më kanë treguar se disa nxënës që shfaqën pakënaqësi kur kërkova një raport me 
shkrim jo vetëm që mund të mendonin, por gjithashtu mund të fl isnin. Grafi ku i 
ngjarjeve: unë e përdor për të qartësuar fi llimin e  një temë të re të tilla si Revolucioni 
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Francez ose Revolucioni Industrial etj. Si mund të kuptojnë nxënësit çfarë po ndodh  
pa pasur njohuri për rendin e ngjarjeve? Unë mund të mbajë një ligjeratë , por do 
të kem para meje nxënës që do të fl enë për 45 minuta. Për të shmangur këtë gjë 
u jap atyre një afat kohor të ngjarjeve kyçe dhe u kërkoj të vlerësojnë rëndësinë e 
ngjarjeve sipas një sërë kriteresh të përcaktuara. Për shembull, sa njerëz ishin prekur 
nga ngjarja? A ka shkaktuar ndryshime të mëvonshme? A ishte ndikimi i ngjarjes 
afatshkurtër apo afatgjatë?  Nxënësit duhet të bëjnë kërkime për të mësuar më shumë 
rreth ngjarjeve. Unë zakonisht e bëj këtë si një detyrë grupi në mënyrë që nxënësit të 
mund të ndajnë  studimin, të bashkojnë njohuritë e tyre dhe të fl asin për renditjen e 
tyre të ngjarjeve. Përfundimisht, ata bëjnë një grafi k të renditjes së ngjarje midis 0 dhe 
10, ku dhjetë ishin më të rëndësishmet. Pastaj nxënësit paraqesin gjetjet e tyre duke 
përdorur grafi kët. Prezantimet çojnë në shumë diskutime të gjalla, pasi interpretimet 
e nxënësve për ngjarjet nuk janë kurrë të njëjta. Pasi të kuptojnë afatin kohor atëherë 
mund të vazhdojnë  të studjonim shumë çështje dhe koncepte të tjera. A ka ndonjë 
model për revolucion? Sa e rëndësishme është roli i çdo personi të vetëm? Cili ishte 
roli i grave në këtë revolucion apo luft ë? A kemi të dhëna të mjaft ueshme për të 
rindërtuar atë që ka ndodhur me të vërtetë? Si është pikëpamja jonë e sotme e botës 
e prekur nga kjo ngjarje? 
Unë besoj se mësuesit mund të angazhojnë në mënyrë efektive nxënësit në lëndën 
e  historisë nëpërmjet të mësuarit përmes strategjive të mësimdhënies që përdorin 
një varg stilesh të të mësuarit. Elementi më i rëndësishëm për një strategji që të jetë 
efektiv është aktivizimi i  imagjinatës historike të nxënësit. Disa strategji që nuk 
janë vetëm interesante, por që angazhojnë në mënyrë aktive , efektive dhe  kreative 
nxënësit, janë përshkruar si më poshtë:. 

Strategjitë interesante, imagjinative dhe efektive

Zakonet e mira kërkimore janë të nevojshme për të shmangur historinë e gabuar 
dhe të pasaktë. Luajtja në role, tablotë dhe simulimet: Unë u siguroj nxënësve të 
mi të marin pjesë në të paktën një nga këto në një 3-mujor. Pse? Sepse vit pas viti, 
për më shumë se 20 vjet, kur u kërkova nxënësve  të mi të vlerësonin mësimin e 
tyre të preferuar, shumica thanë luajtja në role dhe simulimet. Simulime, të tilla si 
Kuvendi i Lezhës ose duke luajtur pjesë të emigrantëve me pasaporta dhe zyrtarë 
të imigracionit të armatosur me rregullat e hyrjes, i vendosin nxënësit në situata 
vendim-marrëse.Nxënësit mësojnë jo vetëm për ngjarjen, rregullat, datat dhe 
njerëzit, por mësojnë edhe më shumë rreth procesit. Në rastin e një Kuvendit  të 
Lezhës, nxënësit mësojnë se si të negociojnë, të bëjnë kompromis dhe madje të 
bëjnë një përshtypje të mirë. Në rastin e simulimit të emigracionit nxënësit  jo vetëm 
që mësojnë procesin e emigracionit duke kaluar disa aspekte të tĳ , por gjithashtu 
ndiejnë disa nga emocionet që janë një pjesë e madhe e të gjithë debatit rreth 
imigrantëve, emigracionit, rregullave të emigracionit dhe kufi zimeve. Tablotë  : 
Një pikture ose një foto është një skenë mbresëlënëse. Një sërë pikturash dhe fotosh  
mund të përdoren në mënyrë efektive për të rikrĳ uar një ngjarje, veçanërisht kur 
një transmetues përdoret për të përshkruar skena të ndryshme ose progresionin e  
ngjarjeve. Një tjetër ndryshim në lojën me role, piktura ose fotoja  mund të jetë më pak 
frikësuese, sepse jo gjithkush duhet të fl asë, por të gjithë mund të marrin pjesë. Në 
këtë veprimtari nuk është i rëndësishëm argëtimi. Aspekti  më i rëndësishëm i këtĳ  
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aktiviteti është shpjegimi, përceptimi dhe interpretimi. Ajo që u portretizua, përse 
ishte e rëndësishme, a është një rikrĳ im i saktë i ngjarjes, cilat aspekte na duhet të 
mësojmë më shumë, a ekzistojnë interpretime të tjera të asaj që ndodhi dhe, sigurisht, 
çfarë kemi mësuar nga ky aktivitet? Futja në fi gurë (një kombinim i lojës në role dhe 
tablosë): Ky është një koncept i zhvilluar pas pjesëmarrjes në një histori të gjallë! 
Disa nga tablotë e mia të preferuara për këtë strategji janë të rëndësishme, të tilla si; 
"Skëndërbeu në shtratin e vdekjes" , fotoja "Konferenca e Jaltës", “Holokausti” etj. 
Ideja është që të caktojë role në bazë të njerëzve në fi gurë, nxënësit  kërkojnë personin 
e tyre dhe pastaj krĳ ojnë një bisedë rreth çështjes. Ky ushtrim është i shkëlqyer për 
nxitjen e imagjinatës historike, hulumtimin, diskutimin e çështjeve dhe identifi kimin 
e njerëzve dhe vendeve. Me ndihmën e kujdesshme të mësuesit përfshihen disa 
mendime kritike të shkëlqyera. Mësimdhënësi do të duhet të inkurajojë nxënësit që 
të bëjnë disa pyetje të thella për të rikrĳ uar një kontekst realist ose të saktë historik. 
Kartolina nga e kaluara: Nxënësit  mërziten dhe frustrohen me shkrimin e eseve dhe 
raporteve. Një  alternativë interesante është shkruajtja e kartolinave nga e kaluara. 
Kur jeni duke studiuar një njësi të kohës ose rreth një ngjarjeje, kërkoni nga nxënësit 
që të krĳ ojnë kartolina nga këndvështrimi i asaj periudhe kohore. Kartolina duhet 
të jetë sa më historike . Kartolina duhet, natyrisht, të shkruhet në personin e parë 
dhe të kenë formatin e duhur të kartolinës, duke përfshirë një foto përfaqësuese në 
pjesën e përparme. Unë mendoj se ky është një ushtrim shumë më i dobishëm sesa 
thjesht të shkruash një letër ose të vizatosh një fi gurë. Kjo do të përfshĳ ë nxënësin 
në bërjen e disa hulumtimeve, të cilat shumë shpesh nuk janë ato që bëjnë nëse 
i kërkoni atyre thjesht të nxjerrin një foto ose të krĳ ojnë një poster. Kam kuptuar  
se për të motivuar nxënësit e mi për të bërë hulumtime është pritshmëria ime për  
saktësinë në informacionin faktik, si dhe për mendimet e tyre kritike për atë që 
ndodh. U kërkoj që të japin disa përgjigje për pyetjet : çfarë, ku, kush, kur dhe pse 
dhe disa aspekte se si duhej të përfshiheshin në tregimin e kartolinës. Ky ushtrim 
përfshin të gjitha kriteret e mia për një mësim efektiv: ai kërkon imagjinatën, kërkon 
kërkime, apelon në stile të ndryshme të të nxënit dhe është një mësim kreativ dhe 
aktiv. Krĳ imet  historike: Shumica e njerëzve pëlqejnë të lexojnë fantazi historike. 
Në të vërtetë shitja e romaneve me trillime historike është rritur shumë. Pra, pse të 
mos i futni nxënësit tuaj në këtë zhanër dhe të bëhen krĳ ues. Ju gjithashtu mund të 
inkurajoni përdorimin e dokumenteve primare si burim të informacionit për krĳ imet 
historike imagjinare të nxënësve. I inkurajoni ata t’i botojnë më pas në gazetën e 
shkollës. Pyetja është ... si mund të njiheni me ngjarjet në të kaluarën? Përgjigja mund 
të përmblidhet në një fj alë: hulumtim. Ajo që duam është që nxënësit të angazhohen 
në tregimin e historisë dhe të jenë të saktë në të dhënat që paraqesin. Hulumtimi i 
mirë, zbatimi i imagjinatës dhe shkrimi i një historie rreth një ngjarjeje historike apo 
personit - kjo tingëllon si një strategji e shkëlqyer për mua dhe ka shumë shembuj 
që mund t'i përdorni për t'i pajisur nxënësit  me modele. Një biografi  është një 
përmbledhje e mrekullueshme dhe interpretim i jetës së një personi. Më pëlqen ideja 
për të gjetur dokumente primare për njerëz të rendësishëm, të tillë si Skëndërbeu, 
Andrea Muzaka ,  Ismail Qemali, Adolf Hitler ,Churchill etj  dhe t'u kërkoj nxënësve 
të shkruajnë biografi  për ta, në vend të burimeve sekondare ku shumica e punës 
është bërë. Sigurisht, ky sugjerim do të varet nga mosha dhe aft ësia e nxënësve. 
Madje edhe shkrimi i biografi   nga burimet dytësore kërkon kërkime, kreativitet, 
aft ësi treguese dhe aft ësi shkrimi. Nxënësit  mund të praktikojnë aft ësitë e tyre të të 
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folurit publik duke paraqitur punën e tyre. Kjo është një aft ësi që nuk pëlqehet nga 
të gjithë, por që i stërvit ata për të ardhmen.
Në mesin e disiplinave akademike, Historia ofron një perspektivë unike për veten 
dhe botën. Historia gjithashtu ofron mundësi të shkëlqyera për zhvillimin e kërkimit, 
shkrimit dhe aft ësive analitike, të cilat janë qendrore për çdo karrierë profesionale. 
Mbani mend, historia nuk ka të bëjë vetëm me ngjarjet kronike,memorizimin e datave, 
përshkrimin apo shpjegimin. Historia jep përgjigje të pyetjeve , kërkon modele dhe 
mjete për ta bërë botën një vend më të mirë. Mësimi i Historisë do të thotë të tregosh 
se si njerëzit e zakonshëm kanë bërë një ndryshim gjatë gjithë historisë.
Pra , në vend që thjesht t'i mësojmë nxënësit me fakte, ne duhet t’i ndihmojmë ata 
të kuptojnë natyrën problematike të interpretimit dhe analizës historike dhe të 
vlerësojnë rëndësinë e historisë për jetën e tyre të përditshme. Një  mësues historie i 
mëson nxënësit se si te diskutojnë me argumente. Argumentet bazohen në aplikimin 
e provave, dhe provat përfi tohen përmes analizës së informacionit. Kjo është ajo 
që ne bëjmë. Ne shikojmë në problemet historike. Ne ndërtojmë argumente për 
pyetjet që kemi krĳ uar. Ne i mësojmë mënyra për të përdorur dëshmi të mbështetur 
në argument. Nxënësit duan shumëllojshmëri veprimtarish me një strukturë 
të besueshme. Ata duan të sfi dohen, por të mos jenë të zhytur plotësisht në lojë. 
Ata duan të jenë në gjendje të mendojnë, të fl asin dhe të bëjnë histori. Nxënësve  
gjithashtu duhet t'u jepet mundësia të marrin disa vendime, të ecin në këpucët e një 
personi për një kohë dhe të përdorin imagjinatën e tyre.
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Edukimi i  te  drejtave te  njeriut ne  programet  shkollore

Matilda  Toska

Abstrakt

Përgjithësisht, edukimi efektiv për te drejtat e njeriut,kontribuon drejt zhvillimit të 
dĳ es së orientuar nga vlerat, shkathtësive të bazuara në veprim dhe kompetencave 
të përqendruara në ndryshime, që i fuqizojnë njerëzit e rinj dhe forcojnë drejtësinë 
sociale.
Këshilli i Evropës nënvizon rëndësinë esenciale të EQD/EDNJ për përgatitjen dhe 
fuqizimin e njerëzve për të jetuar dhe për të vepruar në shoqërinë demokratike. Ai 
nënvizon gjithashtu objektivin thelbësor të EQD/EDNJ si inkurajim dhe përkrahje për 
nxënësit për tu bërë qytetarë aktive, të informuar dhe të përgjegjshëm.Eshte disi ironike 
te trumpetosh koncepte te lirise e te pergjegjesise, te apelosh per iniciativa individuale dhe 
te brohorasesh per diversitin si nje pasuri e vyer e shoqerive tona, dhe ne te njejten kohe 
t'i rrethosh keto deklarata me biseda mbi kerkesa apo detyrime te padiskutueshme dhe 
te qendrueshme per zhvillimet globale. Liria e qytetarit, apo se paku, nje forme e caktuar 
tradicionale e saj, eshte liria e shoqerise dhe diskutimi ne nje ambjent publik, i udhehequr, 
teorikisht, nga barazia midis te gjithe individeve.
Keshtu kemi kaluar nga konceptimi i te drejtes se qytetarise, i cili e vinte theksin ne 
ndjenjen e perkatesise dhe ku edukimi perkates qe shoqeronte kete kalim e vinte 
theksin shume forte ne ndjenjen e bindjes ndaj rregullave kolektive ne nje konceptim 
me te individualizuar e me te instrumentalizuar te se drejtes se qytetarise, te nje te 
drejte qytetarie qe i hap vend individit dhe te drejtave te tĳ  dhe qe i kalon ne plan te 
dyte identitetet kolektive dhe te pjesshme , ne kuptimin gjeogafi k e kulturor, identitete 
keto qe misherohen nga shtetet. Idenditeti dhe perkatesia ndryshojne dhe shprehen 
ne rrethana te reja dhe ne kuptime te tjera, te cilat duhen kuptuar e zoteruar nga ne. 
Jeta po refl ekton gjithnje e me me force fuqine e imagjinates, emocionet dhe ndjenjen 
emotive ne ndertimin dhe shprehjen e ketyre identiteteve individuale dhe kolektive.
Ndërsa mësuesit janë specialist për lëndët e tyre, për shembull, historianët, gjeografët 
dhe shkencëtarët,ata janë gjithashtu shumë më tepër se kaq. Të gjithë mësuesit duhet 
të jenë në gjendje të konsiderojnë bazën e lëndëve të tyre, tu qasen në mënyrë kritike, të 
bëjnë lidhjet me fushat dhe sferat e tjera si qytetaria, dhe të studiojnë dobinë shoqërore 
të tyre, relevancën dhe raportin me kulturën bashkëkohore, duke promovuar 
tolerancën, çështjet e barazisë, diversitetin si një pasuri kolektive dhe respektin për 
zhvillimin e të drejtave të njeriut.

Hyrje

Aspirata për të mbrojtur dinjitetin njerëzor të të gjitha qenieve njerëzore, paraqet thelbin 
e konceptit për të drejtat e njeriut.Kjo aspirate e vë qenien njerëzore në qendër të 
interesit. Kjo aspirate është e bazuar në sistemin e përbashkët universal të vlerave të 
përkushtuara të të drejtës për jetë, si një e drejtë e paprekshme, dhe ofron një kornizë 
për ndërtimin e sistemit të të drejtave të njeriut, të mbrojtur nga normat dhe standardet 
e pranuara ndërkombëtarisht. Gjatë shekullit XX, të drejtat e njeriut janë zhvilluar si 
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formulime morale, politike dhe ligjore dhe udhërrëfyese për zhvillimin e një bote të 
lire nga frika dhe skamja.
Puna mbi zhvillimin e burimeve njerëzore ofron një themel të shëndoshë për 
përmirësimin e kushteve të jetesës, forcimin e demokracisë dhe pjesëmanjen aktive 
të qytetarëve, respektimin e të drejtave të njeriut dhe diversitetit kulturore. Përveç 
kësaj, në kuadër të procesit të integrimit Europian të disa prej vendeve partnere (të 
ashtuquajtura vende të IPA), është e rëndësishme të theksojmë se parimet e të drejtave 
të njeriut, përfshirë këtu edhe respektin për mbrojtjen e minoriteteve janë një pjesë 
integrale e kritereve të Konpenhagenit per pranimin në BE1.
Sfi da, për konsolidimin e një shoqërie demokratike, rrit përgjegjësinë për 
shtetin, shoqërinë dhe individin. Për të qenë pjesë e familjes europiane kërkohet një 
përgjegjshmëri dhe ndërgjegjësim i të gjithëve në mënyrë që të përfaqësohemi sa 
me denjësisht dhe ta meritojmë vendin që na takon në BE.Vend të veçantë për këtë 
ndërgjegjësim zë shkolla, pasi ajo ka në dorë femĳ ët, të ardhmen e shoqërisë. Duke 
investuar per to, ne investojmë për të ardhmen. " Organizatat ndërkombëtare si GKB, 
ekspertë të të drejtave të njerit, dhe specialiste të edukimit kanë ngritur vazhdimisht 
zërin për punën që duhet bërë në shkollë për njohjen dhe përvetësimin e të drejtave 
të njeriut në të gjitha hallkat e arsimit"
Në kushtet e vendit tone, me probleme të shumta sociale, në fi llimet e krĳ imit të një 
shoqërie demokratike, edukimi merr një rëndësi të veçantë.Përvoja e shkollës tonë në 
fushën e edukimit me të drejtat e njeriut ishte e zbrazët.Vendosja e sistemit komunist 
solli me vete edhe praktikat e tĳ  të egra, nuk ekzistonin institucionet e pavarara, nuk 
kishte sistem të pavarur gjyqësor apo legjislature, u hoq e drejta e praktikimit të ligjit, 
fj ala "e drejtë" nuk kishte më domethënie per qytetarin e zakonshëm. Në Shqipëri, këto 
të drejta jo vetëm u penguan, u ndaluan e u dënuan, por edhe u dhunuan në kuptimin 
e tyre më të egër.
Shkëputja e Shqipërisë nga e kaluara gjysem shekullore ndodhi si një proces në një 
kontekst historik sic ishin zhvillimet në Europen Lindore, ngjarjet në Timishuara, rënia 
e Murit të Berlinit, reformat e Gorbacovit në Bashkimin Sovjetik etj.Ndryshimet në 
Europën Lindore ndikuan në liberalizimin e strukturave partiake në Shqipëri dhe 
ndihmuan individë dhe grupe individësh të kuptonin se komunizmi kishte ezauruar 
mjetet dhe mundesitë e tĳ  si sistem dhe po përballej me grahmat e fundit per të jetuar.
Fenomeni i "ambasadave?në korrik të 1990, refugjatët e pare me sytë drejt demokracive-
europiane, shënuan fi llimin e procesit të shëmbjessë idhujve të komunizmit2.
Miratimi i paketës ligjore të lirive dhe të drejtave të njeriut ishte hapi i pare historik 
që dëshmonte që në Shqipëri kishte fi lluar realisht institucionalizimi i demokracisë. 
Ngritja e Qendres për Edukimin me të Drejtat e njeriut dhe e Komitetit të Helsinkit 
përkrah shumë organizatave të tjera joqeveritare që luft onin në fushën e të drejtave 
të njeriut, janë një argument tjeter se dimensionet civile në shoqerinë shqiptare po 
rriteshin dhe rruga drejt demokracisë ishte pa kthim. Në një teren tani të krĳ uar 
shkolla u pa si një nga vatrat më të rendesishme , ku u realizuan programe efi kase per 
njohjen dhe zbatimin e te drejtave të njeriut.
1  1Planifi kimi i politikave dhe praktikave të përgatitjes së mësuesve për një arsim gjithëpërfshirës 
në kontekstin e diversitetit social dhe kulturor (Një raport i përgatitur nga SCIENTER dhe Qendra 
per Politikën Arsimore), Bolonje, 20 Dhjetor 2009, © Fondacioni Europian i Trajnimit, 2009, fq. 9-10. 
Të drejtat e njerit në procesin e edukimit.Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, Tirane", 2004, 
fq. 51. 
2  Marjana Sinani, Milika Dhamo, “Edukimi qytetar demokratik”, Tirane 2004, f.10.
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Prandaj, shkolla si institucion edukimi zë një vend të veçante në formimin qytetar 
demokratik të nxënësve, përgatitjen e tyre për të përballuar sfi dat, për të analizuar 
e zgjidhur situatat, aft ësimin e tyre për të ushtruar të drejtat dhe përgjegjësitë, për të 
jetuar në një shoqëri multikulturore, për të qenë aktivë e të përgjegjshëm në jetë dhe 
në shoqëri.
Shoqëritë pluraliste paraqesin një sfi dë: individët mund të gëzojnë një shkallë më të 
lartë të lirisë personale se kurdoherë më parë por, në anën tjetër, ata duhet të punojnë 
më shumë për të rënë në ujdi për një marrëveshje dhe për një kompromis, pa të cilat 
nuk mund të mbĳ etojë asnjë komunitet.

Metodologjia

Studimi   fi llon  me  nje  paraqitje ,ne vĳ a  te  trasha ,e  rolit  te  shkolles ne  edukimin  
e  te  drejtave te  njeriut .Para se  gjithash ,shqyrtoet  nje numer    aspektesh lidhur  
me  interesin  ne  rritje per  te  drejtat  e  njeriut te  cilat ,diskutoen pjeserisht nga 
percaktimet e  ndryshme,te  mundeshme te qytetarit  si  individ .Ne  pjesen  e  dyte 
perdoren studime  te  ndryshme KDF-se,per  te zhvilluar diskutimin mbi  te  drejten  
e  qytetarise  .Studimi  perqendroet  tek  te  rinjte pasi  edukimi eshte para  se  gjithash 
nje  ceshtje qe  I  perket rinis  si  dhe tek  autoritetet  publike  ,duke  perdorur rolin  
e  tyre ne  edukimin e  te  drejtave  te  njeriut .Dhe se  fundi,  ne  menyre me  te  
pergjithshme   shqyrtoen  mardheniet midis shtetit ,shoqerise  civile dhe  tregut ,nje  
ceshtje  kjo teper  aktuale .Kjo paraqitje e  aspekteve te  permbajtjes se  pergjitheshme 
pasoet  nga shpjegimi  I  konceptit te  se  drejtes te  individit ,bazuar  mbi  nje  model 
I  cili percakton nje “ thelb  vital” ,pa  te  cilin mendimi  I  vertete mbi  te  drejtat e  
njeriut  do  te  kosistonte ne  pohime e  deklarata te  paqarta e te  turbullta dhe  ne  
nje  seri fushash   veprimi  ,te  cilat jane  ende ne  process diskutimi e  zhvillimi  .  Kjo  
menyre ve  ne dukje shume “ sfi da konceptuale”.Me  poshte  vazhdoet me  paraqitjen 
e  shembullit te  shqipesise si  vendi model  per  diversitetet kulturor  dhe  fetar ,duke  
I  kombinuar  ato  ne  teresi te  vetme duke u  dhene atyre  nje  kuptim me  te  gjere 
dhe duke  inkurajuar  koherencen ,lidhjen logjike  te  tyre .Natyrisht  pjesa  me  e  
madhe  e  studimeve te  kryera kohet  e  fundit  pajtoen  me  mendimin   se  shoqerite 
tona  kane ndryshuar  ne  menyre  radikale dhe  eshte  jetike   te  vazhdoet   te  
refl ektoet  ,teorikisht   dhe  praktikisht  mbi  nje  ceshtje  ne  metamorfoze konstante .
Na  mbetet  vetem   te  shpresojme  se ceshtja e  te  drejtave  te  njeriut do  te  vazhdoje  
te  jete  gjithnje  nje  ceshtje  aktuale dhe se ne   nuk  do  te  mundim kurre   t`i  lajme 
duart  nga  kjo  ceshtje  kaq   delikate   per  demokracine e  brishte  shqiptare .
Refl ektimi mbi konceptet e edukimit per te drejten e qytetarit eshte pjese integrale e 
veprimit, refl ektlmi  jep kuptim veprimit dhe e kunderta. Refl ektimi dhe veprimi nuk 
qendrojne në një raport hierarkik me njera tjetren, as permes ndonje "marredhenieje te 
terthorte" dhe as brendaperbrenda dy sferave te vecanta. Veprimi mbeshtetet gjithnje 
nga konceptimi i aktoreve, ndersa refl ektimi e ushqen vazhdimisht kete veprim 
dhe merr kuptim duke iu referuar eksperiences. Eksperienca mund te marre kuptim 
vetem me mendimet dhe fj alet qe perdoren per te shprehur, drejtuar apo ushqyer 
kete mendim. Tipi i te menduarit, ketu eshte dialektik edhe pse, per arsye te perfi timit 
editorial, disa tekste përqedrohen me shume ne eksperiencen dhe  per pasoje, edhe 
ne diversitetin global ekzistencial, nderkohe qe te tjere, sic eshte rasti i dokumentit 
aktual, terhiqen disi nga eksperienca konkrete. Sfi da ka te beje me bashkimin (shkrirjen 
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ne nje te vetme) te eksperiencave, pikepamjeve dhe imagjinatave te panumerta, te 
perjetuara e te shprehura ne universet e ndryshme kulturore dhe sociale. Ky studim 
konceptesh duhet te shihet para se gjithash, i lidhur me raportet e Keshillit te Evropes 
dhe me botime te tjera te tĳ  dhe se dyti, me tekstet qe fi nalizojne projektin mbi Edukimin 
per te Drejten Demokratike te Qytetarise.
Te gjitha keto tekste e kane furnizuar dhe frymezuar kete studim. Mbi dhe pertej 
shumellojshmerise se gjere te informacionit, ne duhet te kemi parasysh veç e veç 
referencat përkatese, " shtratin e patjetërsueshem te te drejtave te njeriut" dhe 
institucionet politike demokratike.
Pjesa teorike e punimit është gërshetuar me literaturën e shqyrtuar, për të dhënë 
një tablo sa me te qarte te rolit të te drejtave te njeriut. Përdorimi i kombinuar i 
metodologjisë krĳ on mundësinë e marrjes së informacionit dhe përdorimin e tĳ  per 
krahasime qoft ë edhe në nivelin panoramik me studime rasti. Vlen të theksohet se në 
dhënien e shpjegimeve ka ndihmuar edhe bibliografi a, e cila duke qenë bashkëkohore 
ka lehtësuar punën në nivele konceptuale e praktike.

Teorite dhe literatura 
Këndvështrimi i përgjithshëm
Është një gjë e pranuar botërisht që roli i mësuesve në promovimin e mësimit demokratik 
përmes qasjeve aktive dhe me pjesëmarrje është jetik.Suksesi i edukimit per 
qytetari demokratike (EQD) dhe i edukimit për të drejtat e njeriut (EDNJ) varet në 
masë të madhe nga profesioni i mësimdhënies. Shkolla në demokraci përpiqet të 
japë në vĳ imësi mësimin se fëmĳ ët dhe nevojat e tyre janë në qendër, se shkolla u 
shërben interesave të tyre dhe të prindërve. Që të mund të realizojë qëllimet e larta 
të edukimit demokratik, shkolla duhet të inkurajojë pjesëmarrjen dhe jo hierarkinë. 
Aktualisht, shkolla është një Institucion hierarkik, që inkurajon parreshtur respektimin 
e hierarkisë. Pjesëmarrja është më e neglizhuar dhe me pak e besuar në potencialin e 
saj qytetërues.
Arsimi në demokraci nuk është gjë tjetër, veçse një përpjekje për të ekspozuar fëmĳ ët 
ndaj sistemeve dhe stileve të ndryshme të jetesës ku secili mund të zgjidhet edhe nga 
ata. Kur u japim fëmĳ ëve këtë shans, nuk duhet të shqetesohemi se zgjedhjet që do të 
bëhen do të jenë të gabuara. Zgjedhjet bëhen mbështetur në konceptin që fëmĳ ët kanë 
për veten e tyre.
Detyra e edukimit mbetet krĳ imi i kushteve për kohezion kulturor, liria rritet në 
shtratin e tĳ . Kjo detyrë operacionalizohet në kushtet e klasës e të shkollës, ku 
fëmĳ ët mësojnë të veçantat dhe të përbashkëtat. Synimi i edukimit qytetar: "për 
përgatitjen e qytetarëve të ardhshëm, aft ësimin e tyre për të ushtruar liritë dhe 
përgjegjësitë qytetare dhe aft ësimin e tyre per të përballuar me sukses sfi dat e së 
ardhmes nëpërmjet një pjesëmarrje aktive, të vetëdĳ shme dhe të përgjegjshme në jetën 
e shoqërisë"3është domosdoshmëri profesionale. Ne duhet të kuptojmë, dhe nxënësit 
tanë duhet të kuptojnë, se ne nuk mund të lëvizim drejt një vizioni per të ardhmen 
derisa ne te kuptojmë kontekstin socio-historik ku jemi tani. Ku jemi ne? Ngjarjet. Çfarë 
na çoi këtu ku jemi ne? Si mund kjo të informojë zhvillimin tone te një vizioni për të 
ardhmen dhe se si ne duam që arrĳ më atje? Një artikulim i qartë i qëllimit të arsimit 
per shekullin e 21 është vendi per të fi lluar. Krĳ imi i një vizion se ku duam të shkojmë 
na kërkon që të shtrohet pyetja - pse? Cili është qëllimi i arsimimit? Çfarë duhet të 
3 Sinani Marjana, Dhamo Milika,Edukimi qytetar demokratik, 2004, f. 116. 
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bëjmë për të përmbushur këtë qëllim?

Edukimi me të drejtat e njeriut në shkollë

1.1.     Kuadi  ligjor kombëtar në mbështetje të edukimit ndërkulturor dhe të të 
drejtave të njeriut në shkollë
Politikat për edukimin m e të drejtat e njeriut dhe edukimin ndërkulturor në shkollë 
mbështeten ne tre tipe dokumentesh ligjore:
■ Ne ligjin themeltar të shtetit (Kushtetutë),
■ Ne ligjin për arsimin parauniversitar,
■ Ne aktet, dekretet dhe urdhëresat qeveritare4.
Kushtetuta e Republikës se Shqiperisë.
Kushtetuta e Shqiperisë, në 50 nga 183 nene të saj garantan liritë dhe të drejtat themelore 
të shtetasve.Dedikimi i një kapitulli të veçantë të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, dëshmon se kushtetuta është një garanci e angazhimit të shtetit per respektimin 
e tyre.Kushtetuta e Shqiperisë i përmban të gjitha të drejtat e parashtruara ne Karten 
Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut. (Karta Ndërkornbëtare e të Drejtave të Njeriut 
përmbledh tre dokumenta haze:
- Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (miratuar dhe shpallur nga Asambleja e
Përgjithshme eOKB më 10.12.1948);
- Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, (miratuar dhe
hapur për aderim më 16.12.1966, hyrë ne fuqi më 3.1.1976);
- Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Politike dhe Civile, (miratuar dhe hapur per aderim
më 16.12.1966, hyrë ne fuqi më 23.3.1976).
Angazhim kushtetues i shprehur në Nenin 55 6(...Republika e Shqipërisë është  
përgjegjësepër zbatimin e së drejtës ndërkombëtare të detyrueshme për t'ë)   të Kushtetutës se 
Republikës se Shqipërisë, është burimi i nismave ligjore dhe qytetare për t'i ndihmuar 
qytetaret te njohin dhe respektojnë të drejtat e tyre. Kushtetuta e Shqipërisë, tërthorazi 
ose drejtpërdrejtë, respekton të drejtat e fëmĳ ëve të parapara në Konventen për të 
drejtat e fëmĳ ëve, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 
ne 20 nëntor 1989 dhe hyrë në fuqi në 2 shtator 1990. Ratifl kimi i Konventes nga ana 
e qeverisë shqiptare përfaqeson angazhimin e saj për të respektuar dhe plotësuar 
nevojat e fëmĳ ëve.Miratimi i Konventes per të drejtat e fëmĳ ës ka shënuar fi llimin 
e një aksioni të madh si nga ana e qeverisë, ashtu edhe e aktorëve të tjerë sociale për 
edukimin me të drejtat e njeriut.
Ligji për arsimin parauniversitar.
Ligji në tërësi përshkohetnga besimi se edukimi është një prioritet strategjik që 
lidh arsimin me çështje të ndryshme të zhvillimit të shoqerisë,globalizimit dhe 
formimit të personalitetit qytetar. Ligji krĳ on hapësira për zhvillimin e objektivave 
multidimensionale të arsimit,konceptuar nga U N E S C O si modeli i arsimit për 
shekullin 21: " Tëmësojmë për të qenë vetja, për të ditur, për të vepruar dhe për të 
jetuar se bashku me të tjerët".
 Dispozitat
Ligji për arsimin parauniversitar është shoqëruar me prodhimin e një sërë aktesh 
nënligjore që synojnë të ngrenë straktura dhe të vendosin praktika ne kërkim të 
4  Edukimi nderkulturor dhe te drejtat e njeriut ne shkolle, Tirane 2012, F. 13.
5  Kushtetura e Republikes se Shqiperise, Tirane 1998.
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respektimit të ligjit.Dispozitat Normative të Arsimit Publik janë akti nënligjor themelor 
që rregullon jetën e shkollës, mardhëniet e prindërve dhe fëmĳ ëve me mësuesit 
dhe administratën shkollore.Në dispozitat normative, të cilat janë të detyrueshme 
për zbatim nga të gjitha institucionet shkollore publike që përfshihen ne rrjetin e 
institucioneve shkollore parauniveristare të Republikës se Shqipërisë, parashtrohen 
synimet themelore të shkollës parauniversitare si: "... emancipimi shpirtëror dhe 
zhvillimi i personalitetit të nxënësve, zhvillimi i mendimit dhe veprimit të pavarur, 
kritik, krĳ ues, konstruktiv e tolerant, edukimi i vlerave atdhetare, njerëzore, morale e 
demokratike, si dhe krĳ imi i mundësive për krĳ imin e shanseve të barabarta për të 
gjithë nxënësit dhe aft ësimin e tyre per përballimin e jetës..."
Nga studimi i dispozitave normative, është konstatuar se ky dokument është 
mbështetur edhe ne Konventen për të Drejtat e Fëmĳ ëve, e cila njeh të drejtën e fëmĳ ës 
per arsimim (neni 28 dhe 31) te  drejten per  pushim ,te perfshirjes  ne  aktivitete 
shlodhese te  pershtateshme per  moshen  e  femĳ es  dhe  te  pjesmarrjes lirisht  ne  
jeten  kulturore dhe te  artit .Neni  6 i  dispozitave  normative detyron  shkollen te  
angazhoet totalisht  jo  vetemm  ne  hartimin e  nje  kurikule zyrtare te  pershkruar 
nga fi lozofi a e  te drejtave civile ,politike ,socjale,kulturore, ,ekono-ike ,por edhe  ne  
krĳ imin e  kushteve te  atilla  ne  shkolle ku te  respektoen maksimalisht te  drejtat 
dhe  diversiteti  i  femĳ eve.

Ligji per  mediat elektronike

Media  elektronike po  fi ton gjithnje  dhe  me  shume terren ne  formimin  e femĳ eve 
.Me  kete  logjike, kemi  synuar te  shohim ku ,si  dhe  ne cfare mase  percillen 
ineresat per  edukimin e  te  drejtave te  femĳ eve ne  Ligjin   per  Mediat Elektronike 
.                                                                                                                                                                
Ligji permes  Nenit  38 ndalon  te  jepen programe  qe  nxisin  dhunen dhe   urrejtjen  
kombetare  ,fetare,racjale,dhe  ndarjet territorjale dhe  trasmetimin e  informacjoneve 
qe  cenojne jeten  private te  shtetasve .Duke  qene  se   reklamat  jane  teper  terheqese  
per  femĳ et ,Neni Nr 56  i  titulluar “mbrojtja  e  te   miturve” thote  se  nuk  lejoen  
te  jepen    reklama  qe  nxisin sjellje  te  cilat   rrezikojne shendetin   dhe   zhvillimin  
normal  te  femĳ eve .

Analiza e  programeve  aktuale  te  lendeve

Ne  sistemin arsimor zhvilloet lenda  e  “Edukates qytetare ” ne  te  gjiitha  klasat  
e  shkolles 9vjecare ,si  dhe “ Njohuri  per  shoqerine “  ne  shkollen e  mesme te   
pergjitheshme  ,  te  cilat permbajne  ne  programet  e  tyre tema   dhe  objektiva  
te  drejteperdrejta qse  te  terthorta  per  edukimin  e  te  drejtave  te  njeriut  e  te  
femĳ eve ,te  pergjegjesive  te  femĳ eve dhe  te  te  rriturve  ne   familje  dhe   ne  
shoqeri ,elementeve  te   edukimit  ligjor etj.
Dekada  e  Kombeve  te  Bashkuara per  Edukimin e  te  Drejtave te  Njeriut afi rmon 
se  Shtetet duhet  te zhvillojne programe  dhe  stragjedi  te  vecanta zhvillimi  per  
te  siguruar  edukimin me  te  gjere  te  te  drejtave  te  njeriut  dhe  perhapjen 
e  informacjonit  permes  nxitjes ,inkurajimit ,perqendrimit mbi  veprimtarite e  
edukimit  te  te  drejtave  te  njeriut.
Edukimi i  te  drejtave te  njeriut    kontribuon per  njie  koncept zhvillimi ne   perputhje  
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me  dinjitetin  e  grave  dhe burrave  te  te  gjitha moshave:merr parasysh segmente 
te  ndryshme te shoqerise te tille si femĳ et ,popujt indigjene,minoritetet dhe personat 
me  paaft esi dhe faktin qe cdo grua ,burre apo femĳ e te realizoje potencjalin e tĳ  e 
te plote eshte  e  domozdoshme qea i/ajo te behet  i  ndergjegjshem  per  te gjitha te 
drejtat  e  tĳ /saje civile, kulturore ,  ekonomik,  politik  ,dhe socjal.Sot i  kushtohet 
mjaft  vemendje te arriturave akademike te nxenesit  ,por  ne  nuk duhet te harrojme 
nje rol tjeter  me  rendesi te arsimit :promovimi  i  vlerave dhe shkathtesive socjale 
qejane parakusht  per  bashkjetese paqesore ne shoqerine modern te globalizuar .

Cilat jane perfi timet nga  EQD/EDNJ ?
• EQD/EDNJ  u ofron njerezve te rinj dhe te rriturve mundesine   per  tu perfshire 
ne ceshtjet bashkohore qe  u  intereson atyre.
• EQD/EDNJ inkorporon shume forma aktive te mesimit dhe mundesi per  te rinjte 
dhe te rriturit.
• Per  te diskutuar dhe debatuar  per  ceshtjet kunderthenese.
• Mesimdhenia per EQD/EDNJ eshte kenaqesi .Klasat dhe ambjentet mesimore 
jashte klases.
• Gumezhĳ ne nga idete ,opinion dhe pasioni.
• Cfare eshte  me  e  rendesishme    se  sa te mundesoet qe njerzit ne  nivel 
lokal,nacjonal dhe  global te bashkjetojne    ne  paqe dhe bashkpunim.
• EQD/EDNJ eshte nje forme  e  edukimit te”te ardhmes”.
• EQD/EDNJ siguron mundesi natyrore dhe “ reale “ per  njerezit  e  rinj si dhe  per  
mesuesit qe te“bejne dallimin”dhe te lobojne per  ndryshim.
• EQD/EDNJ eshte  e  rrenjosur ne  nocionet  e  perfshirjes se  komunitetit –njerezit 
e  rinj dhe mesuesit mund te angazhohen  ne  dialog me  partnered pertej portes  se  
shkolles .
• EQD/EDNJ krĳ on hapsire Brenda programit mesimor per  tu mesuar te rinjeve 
qe te mesojne me  teper  per  ceshtjet si ligji , te drejtat  e  njeriut ,si dhe  per  ceshtje 
politike e  mjedisore qen dryshe nuk  do  te gjenin vend  ne mesimet  e  tyre.
• EQD/EDNJ ofron mundesi per  te marre nje qendrim pozitiv ndaj forcave negative 
ne  shoqeri ( per shembull:racizmi ,stereotipat  ne  media  dhe perceptimet e  gabuara 
lidhur  me  migrimin  global ).
• EQD/EDNJ  u  mundeson te gjithe mesuesve (cilido qe te jete lenda  e  tyre qe te 
lidhin mesimdhenien  e  tyre  me  temat  e  ndryshme ,kjo ndihmon qe procesi i  te 
mesuarit te behet  i  rendesishem dhe  relevant .
• EQD/EDNJ mund ti fuqizoje mesuesit  ne  kohen  kur permes  presioneve te 
ndryshme ,ata mund te ndjejne  se  jane te privuar nga ndikimi qe imponohet  permes  
urdherave nga lart .

1.2 Kuptimi  I te drejtave te njeriut
Kuptimit  te  sotem te  te  drejtave  te  njeriut  i  kane  paraprire  plejade  e  tere  
dĳ etaresh ,juristesh, politikanesh  e  fi lozofesh te  shekujve  
16-18 .Emra  te  tille si Hugo Grocius ,Spinoza ,Volteri e Rousseau te  paret i  dhane  
hov rendesise se  barazise  dhe  lirise se  njeriut .Derisa Grocius prokamonte se”  
te  drejtat qe  ka  secili njeri jane te  pa  cenueshme ,te  patjetersueshme   dhe te  
paparashkrueshme  sepse  jane  te  dhena nga Krĳ uesi  ose jane ligji i  vertete ,ligji  i 
arsyes qe  eshte ne  pajtim  me  natyren ,qe eshte  i  pergjithshem  ,  i  pandryshueshem 
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,i  perjetshem  urdhrat  e  te  cilit   ft ojne  per  detyra  ndalesat e  te  cilit  largojne  
nga  e  keqja ...” Spinoza argumentonte se  liria  e  mendimit  dhe  e  fj ales  nuk  ishin  
ne  kundershtim me  demokracin  ,por  perkundrazi  dilnin  si  teresi  vlerash te  
ketĳ   sistemi  .Edhe Volteri  me  kryeneci  ishte  vendosur  ashper  kunder  rrymes  
se   percaktuar   nga  kisha  katolike  dhe  shoqeria  feudale .Po  kaq   kritik ,por  me  
efi kas   ishte Rousseau i  cili  ndikoi  ne  idene e  “kontrates  shoqerore “ sipas se  ciles  
individet i  perkasin  teresise nga  teresia vepron  ne  baze te  vullnetit  te  individeve .
Ngritja  e vetedĳ es njerezore  rreth  te  drejtave  te  njeriut  eshte edhe  thelbi i  
rezolutes 49/184 te  Asamblese   se  Pergjitheshme te  OKB-se  e  23 dhjetorit te  vitit 
1994  sipas  se  ciles “Shkollimi mbi  te  drejtat e  njeriut  duhet te  perfshĳ  me  teper  
se  vetem   pjesen  informative  dhe  duhet   te  jete   proces  i perhershem  dhe  
gjithperfshires   ne  te   cilin   njerezit   e  te  gjitha  niveleve   te    zhvillimit   dhe  
shtresave   te  shoqeris  mesojne  per  respektin  ndaj   dinjitetit  te  te  tjereve si  dhe 
per  mjetet  dhe  metodat  e  sigurimit te  atĳ   respekti  ne  te  gjitha  shoqerite “.Nisur  
nga  keto  te  dhena del  se nje  nga  menyrat me  te  mira  per   te  promovuar  te  
drejtat  e  njeriut  eshte vetedĳ esimi i  njerezve  per  te  drejtat  qe  u  takojne.Vetem  
duke qene  te  informuar  mbi  te  drejtat  dhe  lirite   esencjale   ,njerezit mund  te  
kerkojne  ate qe  u  takon   ligjerisht.  
Ne  te  kunderten  abuzimi me  te  drejtat  e  njeriut  nga  shtetet mund  te  vĳ e  ne  
shprehje shume  me  lehte  kur   vet  populli nuk  eshte  i  vetedĳ shem per  ate  qe  i  
takon .
Te  drejtat  e  njeriut ,ne  njeren  ane  merren  me zhvillimin e   qenieve  njerezore 
d.m.th .  sa   ata  jane  ne  gjendje  te  vene  ne  jete  potencjalin  e  tyre  te  plote ne  
mardheniet  me  bashkqytetaret e  tyre . Ne anen  tjeter ,te  drejtat e  njeriut  percaktojne   
pergjegjesite  e  shtetit  komb  ndaj  individeve .Dokumentet  e  rendesishme  mbi  
te drejtat  e  njeriut  perfshĳ ne   Deklaraten e   Universale  mbi  te  Drejtat  e  Njeriut   
,Konventen Evropjane mbi  te  Drejtat e  Njeriut dhe  Konventen mbi  te  Drejtat  e   
Femĳ es .Tradicjonalisht ,  te  drejtat  e  njeriut  jane  ndare  ne  kategori :te  drejtat  
civile ,politike ,socjale,ekonomike  dhe  kulturore .
T.H Marshall  ka  dalluar   tre  lloje  te  drejtash  qe  shoqerojne  rritjen  e  qytetarise 
(Marshall 1973)
Te  drejtat  civile   kane   te  bejne me  te  drejtat   ligjore te  individeve . Te  drejtat   
civile kane te  bejne me  lirine e  individeve per  te  jetuar  atje  ku  ata  deshirojne   te   
jetojne ,lirine  e   fj ales  dhe  te  fese ,te  drejten  e  prones  se  tyre ,dhe  te  drejten   per  
barazi perpara ligjit.
Lloji  i  dyte  i  te  drejtave  qytetare  ka  te  beje  me  te  drejtat  politike , vecanerisht 
te  drejten  per  te  mare   pjese  ne   zgjedhje   dhe  ne  funksjone shteterore .
Lloji  i  trete  i  te  drejtave  qytetare  qe  percakton  Marshall  jane te  drejtat  socjale 
.Keto kane  te  bejne  me  te  drejtat  e  cdo  individi  per  te  gezuar  nje  standart  
minimal  te  ndimes   ekonomike  dhe   siguris .
Keto  kategori shoqeroen me  etapat  e  zhvillimit  te  historise  se  te  drejtave  te  njeriut 
,ku  te  drejtat  civile  dhe  politike   konsideroen  si  “gjenerata  e  pare”,pasuar  nga  te  
drejtat  socjale dhe   ekonomike   si  “gjenerata  e  dyte” dhe  te  drejtat   kulturore  ose  
te  drejtat  per  zhvillim  qe  konsideroen  si  “gjenerata  e  trete “.Pavarsisht  vleres   
se    kategorizimit  te  te  drejtave  EQD/EDNJ-ja  kerkon  promovimin  e  te  kuptuarit  
te  te  drejtave  te  njeriut  pa   bere   dallime .Te  gjitha   kategorite  i  konsideron te  
nje  rendesie  te  njejte  :civile ,politike,socjale,ekonomike  dhe  kulturore.Pra EQD/
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EDNJ-ja  periqet  te   balancoje  tendencen  e te  kaluares   per  te   konsideruar  te  
drejtat e  caktuara  si  me  te  rendesishme  se  te  tjerat .Derisa  te  drejtat e  njeriut  
tradicionalisht jane   shoqeruar me  shtetin  me  marredheniet  e  tĳ  me  individet 
,EQD/EDNJ –ja gjithnje e  me  shume  e  ve  theksin ne  te  drejtat    e  grupeve ose  te  
popujve .Perpjekjet per  te  perfshire keto  ide ne EQD/EDNJ  jane te  rendesishme  per  
zhvillimin  e  vete  konceptit dhe per zhvillimin e  komuniteteve  lokale ,nacjonale  
dhe  raciale.
Te   drejtat   e  njeriut   i   kane   tre elemente :bartesin  e  te  drejtave ,permbajtjen   
e  te  drejtes (cfare ka  te  drejte te   kerkoi  bartesi )bartesin  e  detyrimit  (presoni  
ose institucjoni  qe  duhet t’i  pergjigjet kerkeses ).Detyrimet  zakonisht  zakonisht  
vlersoen  me  tre nivele:
-Te  respektosh do  te  thote te permbahesh nga  privimi  i  drejteperdrejte  apo i  
terthorte i  te  drejtave  individuale ,duke perfshire edhe permbajtjen  nga krĳ imi i  
nje  sistemi  institucjonal  ,i cili do  t’i  privonte njerezit nga te  drejtat  e  tyre apo nga  
stimulimi i  te  tjereve per  te  privuar  njerezit nga  te  drejtat  e  tyre.
-Te  mbrosh  do  te  thote te  zbatosh kete  respekt  :te  parandalosh ata  te  cilet duan 
te  privojne tjetrin nga  te  drejtat  e  tĳ e  ,qofshin  ata  zyrtare  qeveritare ,institucjone 
nderkombetare ,korporata private ,udheheqes te  komunitetit ,anetare te  komunitetit 
apo  anetare  te  familjes ,qe  kete  te  mose  e  bejne .
-Te permbushesh do  te  thote te  ndihmosh  te  privuarit ,duke  perfshire edhe  ata  
per  te  cilet    kemi  pergjesi specjale ,ata  te  cilet  jane  privuar sepse  nuk eshte 
kryer  detyrimi per  te   respektuar dhe  per  te  mbrojtur  te  drejtat  e  tyre dhe  ata   
te   cilet   jane  viktima te   katastrofave  natyrore .Kjo  ndihme  perfshine ndermarjen   
e  veprimeve   legjlislative  ,buxhetore,gjyqesore   dhe  te  tjera per  te  siguruar  
ambjentin  me  te  mire  te  mundshem  ku  mbizoterojne  parimet per  mbrojtjen e  
te  drejtave.
Lirite e  mbrojtura  si  te  drejta civile   perfshĳ ne lirine  e  mendimit te  opinionit 
dhe  te  shprehjes ,lirine  e  besimit religjoz dhe  praktikimit te  atĳ  religjioni ,lirine  e  
levizjes  brenda shtetit dhe  te  drejten  per  tubim paqesor   dhe  ne  shoqata (shoqeri).
Te  drejtat  e  tjera  civile mbrojne privatesine  e  individit ,jeten familjare dhe  te  
drejtat   e  tjera   perpara   ligjit. 
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Diskutimi si metodë mësimore

Shpresa Kojo

Metodologji te mësimdhënies me në qëndër nxënësin

Abstrakt

      Në kushtet e sotme të zhvillimit të vrullshëm të shoqërisë shqiptare dhe rritjes 
me ritme të shpejta të informacionit, metodat tradicionale të mësimdhënies me në 
qendër mësuesin nuk mund ti përgjigjeshin më zhvillimeve të reja. Prandaj sot, në 
të gjitha ciklet e shkollimit, po aplikohen metoda të reja, të cilat vendosin në qëndër 
të mësimit nxënësin, kurse mësuesi është organizuesi i mësimit, pra e udhëheq 
nxënësin për të kërkuar në mënyrë të pavarur informacionin. Një ndër to është 
dhe metoda e diskutimit i cili shërben për zhvillimin e aft ësive organizuese, për 
asimilimin e informacionit, për përforcimin e vlerësimit ndaj grupit dhe ndaj vetes.
Nëpërmjet medodës së diskutimit arrihet që nxënësit të kenë një pjesmarrje aktive 
në mësim, të nxisin të menduarin kritik si dhe të krĳ ohet një klimë baskëpunuëse 
ndërmjet nxënësve. Zhvillimet e një botë vazhdimisht në ndryshim, përcaktojnë 
qartë kërkesa të reja dhe sfi duese për sistemin tonë arsimor. Kërkesat për zotësi në 
punë në mĳ evjecarin e ri po ndryshojnë me shpejtësi. Kërkesat për profesione njohëse 
rutin dhe punë krahu për shembull, po reduktohen. Këto kërkesa të reja kërkojnë 
mënyra të reja të të menduarit për nxënësit dhe mësuesit, si dhe për të mësuarit dhe 
mësimdhënien.  Në proçesin kompleks të mësimdhënies, është dhe mbetet problem 
përdorimi i metodave sa më efi kase të punës me nxënësit. Mësimdhënia duhet të 
jetë e menduar mirë por dhe e planifi kuar drejt. Mësuesi në veprimtarinë e tĳ  përdor 
një sërë strategjish, metodash dhe teknikash mësimore ku nxënësit ndërveprojnë në 
mënyra të ndryshme organizimi. Metodat e diskutimit krĳ ojnë një mjedis mësimor 
në të cilin mbështetet tek të nxënit aktiv. Gjithashtu përdorimi i metodave efi kase 
ndikojnë në rritjen e cilësisë në arsim. Termi cilësi në arsim është i lidhur ngushtësisht 
me modelet bashkëkohore apo me metodat dhe teknikat e ndryshme që përdorin 
mësuesit gjatë proçesit të mësimdhënies, për arritjen e objektivave mësimore. Për këtë 
arsye, sot në botë janë ndërmarrë studime të shumta në fushën e arsimit që tregojnë 
se përfshirja aktive në proçesin e të nxënit, ndihmon në fi ksimin e materialeve të 
ndryshme por edhe për një të kuptuar më të thellë e më të saktë të njohurive.
Psikologu i famshëm belg Eric De Corte ka sugjeruar katër parime fundamentale të 
të mësuarit Ata janë si vĳ on:
 Të mësuarit është konstruktiv. Mendimi nuk ekziston në botën e jashtme. Mendimi 

formohet nga nxënësit ndërsa ata bashkëveprojnë me botën e jashtme.
 Të mësuarit është kontekstual. Të mësuarit ndodh kur nxënësit bashkëveprojnë 

me kontekstet dhe mjeshtëritë, në mënyrë të veçantë duke marrë pjesë në veprimtari 
shoqërore dhe kulturore.
 Të mësuarit është bashkëpunues. Të mësuarit nuk është një veprimtari pastërtisht 

“vetëm”, ne mësojmë me të tjerët dhe nga të tjerët (Pesikan, 2013, 108).

Keywords: Metodë, teknikë, diskutimi, mësim, mësim model.
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Hyrja

Metodat e të mësuarit janë: rrugët, mënyrat, ecuritë dhe proçedurat didaktike 
që mësuesit dhe nxënësit i përdorin gjatë proçesit mësimor dhe jashtë tĳ , për 
transmetimin dhe përvetësimin e njohurive, shkathtësive e shprehive. Historikisht 
metodat kanë evoluar, kanë ndryshuar, janë përsosur dhe janë modernizuar në 
përputhje me zhvillimet shoqërore, ekonomike dhe politike.  Në mësimdhënie 
është shumë e r ëndësishme përzgjedhja dhe  përdorimi i metodave që do të përdori 
mësuesi. Mësuesi duhet ta bëjë mësimin sa më interesant dhe në klasë të ketë gjallëri 
sepse nësë mësuesi përdor gjithmonë të njëjta metoda, mësimi bëhet monoton dhe 
nxënësve u largohet interesi për njohuritë e reja që do të merren.  Strategjitë, teknikat 
dhe metodat e mësimit të historisë synojnë të realizojnë të dyja anët kryesore të 
proçesit të të mësuarit, mësimdhënien dhe të nxënit. Stategjitë më tepër kanë 
të bëjnë me mënyrën e organizimit dhe të aktivizimit të nxënësve, të përpunimit 
të informacionit për të ndërtuar dhënie e marrje materiali mësimor në mënyrë të 
kuptueshme dhe të logjikshme. Teknikat kanë të bëjnë me mëyrën e komunikimit 
me nxënësit formulimin e fj alive, taktin, gjestet dhe demostrimin që përdor mësuesi. 
Ndërsa metodat kombinojnë strategjitë dhe teknikat mësimore për arritjen e qëllimeve 
dhe objektivave mësimore. Ato ndërtojnë rrugët, format që përdoren gjatë orës së 
mësimit nga mësuesi në bashkëpunim me nxënësit për trasmetimin e njohurive, 
dĳ eve dhe shprehive tek nxënësit (Kuri & Gjini, 2008, 190). Një ndër metodat që 
përdoren në lendën e historisë përveç të tjerave është dhe metoda e diskutimit.  
 

1. Ç’është metoda e diskutimit
 
 Metoda e diskutimit është metoda mësimore në të cilët nxënësit bisedojnë së bashku 
me qëllim që të ndajnë informacionin rreth një teme apo një problemi ose të kërkojnë 
përgjigjet për një problem bazuar në një evidencë të mundshme1. Ajo është një nga 
metodat më të thjeshta që përdoret për të mundësuar proçesin e pjesëmarrjes sa më 
të gjerë të nxënësve në mësim dhe kur duhet të realizohet ndërveprimi midis të gjithë 
nxënësve në klasë ose brenda grupeve të nxënësve. Metoda diskutimit ka për qëllim 
që t’u mësojë nxënësve shprehitë e të nxënit afatgjatë, zhvillon të menduarin kritik, 
si dhe ka ndikim të madh në mënyrën se si nxënësit përpunojnë informacionin, në 
zgjidhjen e problemeve dhe bashkëpunimin me të tjerët. Të gjitha këto, shprehitë, 
njohuritë, vlerat janë të lidhura me njëra-tjetrën. Nxënësit sa më të zhvilluar që t’i kenë 
shprehitë e përpunimit të informacionit, bashkëpunimint, të shkrimit, leximit aq më 
në gjendje do të jenë që të bëjnë shkrime ku të shprehin pikëpamjet dhe qëndrimet e 
tyre rreth koncepteve apo problematikave të ndryshme.  Diskutimi fi llon në çastin kur 
nxënësit drejtojnë pyetje dhe kur një nxënës përgjigjet për atë që ka thënë një nxënës 
tjetër. Pra kjo metodë është një përzierje e shpjegimeve të ndërsjella mësues-nxënës, 
e shkëmbimit të pikëpamjeve dhe pyetjeve ndërmjet tyre (Çerraga & Loka, 2015, 14).  
Duhet thënë se diskutimi mësimor ndryshon shumë nga biseda dhe brainstormingu. 
Ndërsa këto marrin formën e një dialogu mësues – nxënës ku shprehen lirshëm 
mendimet dhe ide, diskutimi merr formën e një polemike të vërtetë duke u bërë një 
përzierje e shpjegimeve dhe e pikpamjeve nga të dyja palët. Përdorimi i metodës së 
diskutimit në histori kërkon një përgatitje paraprake nga ana e mësuesit por dhe 
1   Metodat e mesimdhenies. Toena, Tirane 1999 fq 88.



169 

nga ana e nxënësve. Për të arritur një diskutim në klasë që të jetë sa më efi kas dhe 
që nxëesit të jenë sa më aktiv gjatë diskutimit duhet që paraprakisht të përcaktohen 
qartë ç’ështjet që do të hidhen në diskutim si dhe pyetjet përkatëse. Nxënësit njihen 
me to si dhe u jepen udhëzime për gjetjen dhe përdorimin e burimeve teorike nga 
literatura, si dhe orientohe se si të mbajnë shënime ose të nxjerrin skeda dhe se si 
të bëjnë analizën dhe sintezën e të dhënave nga këto burime (Kuri & Gjini, 2008, 
198).  Kur mësuesi vendos të organizojë diskutimin në klasë duhet të marrë parasysh 
dy momente vedimtare. E para, mënyrën e sistemimit të klasës dhe së dyti, deri në 
ç’masë dhe gjërësi mësuesi ka ndërmend të drejtojë diskutimin (Musaj, 2003, 176). 
Në përdorimin me efekt të mirë të diskutimit në klasë është e dobishme të tregohet 
qëllimi i diskutimit, sa parashikohet të zgjasë si dhe të përmblidhen në fund të gjitha 
përfundimet që kanë dalë prej diskutimit. Mësuesi duhet të kujtojë se një nga arsyet 
kryesore për të zhvilluar diskutimin në klasë është që tu jepet nxënësve mundësia të 
zhvillojnë dhe të shprehin idetë e tyre. Metoda e diskutimit kërkon nga mësuesi që të 
tolerojë shfaqen e pikpamjeve të ndryshme të nxënësve. Diskutimi është një proçes 
aktiv i cili përfshin në mjedisin e klasës si nxenësit ashtu dhe mësuesin (Musaj, 2003, 
169). Diskutimi i lejon nxënësve që të zbulojnë dhe të deklarojnë një mendim apo një 
pikpamje vetjake dhe jo atë që ka paraqitur mësuesi apo teksti shkollor.  Nxënësit 
gjatë proçesit të diskutimit duke korrigjuar dhe saktësuar mendimet e njeri-tjetrit 
arrĳ në në përfundime më të sakta. Nëpërmjet diskutimeve dalin në dukje dhe aft ësitë 
e nxënësve. Pra nxënësit nxiten të mendojnë dhe të gjykojnë për një temë të caktuar.
   Përdorimi i diskutimit në mësim kërkon dhe kujdes, në mënyrë që nxënësit të mos 
vihen përpara situatave të vështira si dhe të mos rrokin ç’ështjet jashtë tematikës 
së parashikuar. Diskutimi duhet të jetë i drejuar mirë si dhe i orientuar sipas një 
vĳ e logjike (Kuri & Gjini, 2008, 198).Diskutimet janë të suksesshme kur çdo nxënës 
zhvillon njohuritë personale përsa i përket temës së diskutimit.
Përfi timet e nxënëvet nga pjesmarrja në diskutim janë:
 Rrit thellësinë e të kuptuarit të përmbatjes. 
 Rrit motivimin dhe nxit një pjesmarrje më të madhe në mësim.
 Zhvillon qëndrime pozitive ndaj përdorimit të materialeve të fundit të paraqitura 

në mësim.
 Zhvillon aft ësitë për të zgjidhur probleme, të cilat janë të veçanta për përmbatjen 

e mësimit.
 Ofron praktikë në zbatimmin e koncepteve dhe të informacionit (Musaj, 2003, 170).

    Diskutimi përfaqëson shkallën më të lartë të bashkëveprimit ndërmjet pjesmarrësve.
Nëpërmjet tĳ  arrihet:
• Zbulimi i ekzistencës së një problemi që mund të zgjidhet me mirkuptim. 
• Përcaktimi i një problemi.
• Analiza e një problemi për të gjetur faktet dhe rrethanat që e shoqërojnë .
• Rrugëzgjidhja e ç’ështjeve.
• Nxjerrja e përfundimeve2.
   Që në klasë të ketë një diskutim të arrirë dhe nxënësit të jenë të gjithë pjesmarrës në 
të duhet të kalohet në disa faza ose rrugët që duhet të ndjekë mësuesi në mënyrë që 
të krĳ ojë ambjentin e duhur në klasë.
Faza I. është faza përgatitore për diskutim. Në këtë fazë mësuesi:
• Zgjedh temën që do të diskutohet.
2 Metodat e mësimdhënies. TOENA. Tiranë 1999. Fq 88.
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• Përcakton objektivat e diskutimit.
• Ndan detyrat e pjesmarrësve në diskutim.
• Rregullon ambientin.
Faza 2. është faza e fi llimit të diskutimit ku:
• Paraqitet i përmbledhur tema e diskutimit dhe plani i diskutimit.
• Nisja e diskutimit mund të fi llojë me një hyrje të shkurtër nga ana e mësuesit, me 
një fi lmim ose dhe me një pyetje nxitëse në mënyrë që nxënësve ti duket interesant 
dhe të jetë një stimul për të hyrë në diskutim.
Faza 3. është mbatja e diskutimit në linjën e duhur.
Në këtë fazë pyetjet duhen ndërtuar me mjeshtëri
• Pyetjet e spikatura shënohen në dërrasën e zezë në mënyrë që të ndihmojnë në 
mbatjen e linjës së diskutimit dhe e orientojnë grupin drejt temës së duhur që është 
në diskutim.
• Nëse bllokohet diskutimi mire është që të sqarohet diçka shumë thjeshtë dhe 
shkurt dhe jo të bëhen pyetje mbas pyetjesh apo të mbahen fj alime. Diskutimi nuk 
është rast për leksion.
• Ftojeni nxënësit të vazhdojnë diskutimin duke përdorur shprehjen: “Duket ide 
interesante, mund ta vazhdosh më tej mendimin”?
• Mundohuni të krĳ oni një atmosferë mbështetëse duke pranuar çdo kontribut të 
nxënësve edhe sikur të mos jetë shume i vlefshëm.
Faza 4. Është faza e vlerësimit të diskutimit ku bëhen përfundimet dhe vlerësimet e 
diskutimit:
• Përmblidhen pikat kryesore.
• Renditen faktet e paraqitura.
• Tregohet ç’është realizuar.
• Arrihet mirëkuptimi.
• Bëhet vlerësimi i punës.
    Për të vlerësuar diskutimin në fund bëhen pyetje si:
• A e arriti diskutimi atë që ishte parashikuar?
• A pati mangësi? Në ç’drejtim?
• A pati dalje jashtë teme?3

   Metoda e diskutimit përveç përparësive që ka në një mësimdhenie ku nxënësit të 
jenë aktiv dhe që zhvillojnë të menduarin kritik, ka dhe kufi zimet e veta. Diskutim:
• Në qoft ë së nuk planifi kohet mirë, mund të kthehet në stërmundim.
• Nëse pyetjet nuk paramendohet mirë mund të ketë shmangie nga tema, ose 
diskutimi mund të degjenerojë në një dialog mësues – nxënës, thjesht me pyetje – 
përgjigje.
1.2   Teknikat e diskutimit
   Dallimi midis një diskutimi të gjatë dhe të gjallë dhe atĳ  që përfundon në një diskutim 
ku vetëm mësuesi fl et dhe nxënësit rrinë të tulatur, është shpesh i vështirë për tu 
kapur. Zakonisht, diskutimet dalin të mira, atëherë kur drejtimin e tyre e përcakton 
kureshtja e nxënësve. J.T. Dillon (1988) ka përcaktuar katër teknika, përmes së cilave 
mësuesi bën të mundur që diskutimi të vazhdojë dhe të ruajë përqëndrimin mbi 
nxënësit siç janë pohimet, pyetjet, shenjat dhe heshtja(Musaj, 2003, 179).
a) Pohimet janë mënyra shprehëse së reagimit të të kuptuarit ose të nevojës për sqarime 
të mëtejshme për atë që thuhet. Ato janë më të drejtëpërdrejta sesa pyetjet, ndaj ngjallin një 
3  Metoda e mesimdhenies: Toena, Tirane 1999. Fq 90.
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reagim me të mirë.
b) Zakonisht nxënësit diskutojnë rreth pyetjeve të tyre, sesa për pyetjet e mësuesit. ndaj 
mësuesi duhet të kultivojne mënyra se si tu kërkojnë nxënësve të bëjnë pyetje rreth tekstit.
c) Shenjat. Është mirë që diskutimi të mbahet i gjallë me shenja dhe gjeste. Një mimikë pyetese 
dhe duart e zgjatura përpara shpreh se kërkon sqarime të mëtejshme;. 
d) Heshtja. Kur hidhet një pyetje për diskutim, nxënësve u jepet kohë të mendojnë. Një 
pritje në heshtje prej 5 sekondash shërben si një motivues i fortë për dikë që të mbushë 
zbrazëtinë(Musaj, 2003, 179).
   Teknikat në vetvete ndihmojnë në nxitjen e proçesit të të kuptuarit dhe të menduarit 
tek nxënësit. Këto teknika kapërcejnë qëndrimin pasiv të nxënësve dhe sjellin 
pjesmarrjen e ndërgjegjshme të nxënësve në mësim. Këto teknika karakterizohen 
nga pjesmarrja aktive e nxënësve në mësim, nga kontrolli i vazhdueshëm mbi 
mësimnxënien dhe vetvlerësimin nga bashkëveprimi në grupe nxënësish, ose nga 
veprimi si klasë e tërë (Markja, 2006, 27). 
Disa teknika që realizojne diskutimin në klase janë:
Rrjeti i diskutim
   “Rrjeti i diskutimit” është një teknikë e mësimdhënies, gjatë së cilës bëhet organizimi 
grafi k i informacionit. Kjo veprimtari i bën nxënësit të jenë të vëmendshëm në leximin 
e tekstit, për të kuptuar përmbajtjen dhe idenë kryesore të tĳ . Pjesëmarrja e nxënësve 
në këtë aktivitet është maksimale dhe argumentet e produktet e saj rezultojnë mjaft  
të frytshme (Çerraga & Loka, 2015, 11). 
   Per realizimin e rrjetit te diskutimit, mësuesi harton një pyetje binare (pyetje 
që pranon përgjigje pozitive ose negative), e cila prek direkt thelbin e çështjes që 
trajtohet në tekst. Mësuesi u kërkon nxënësve që të argumentojnë pse janë pro ose 
kundër çështjes. Klasa do të pozicionohet në dy grupe pro dhe kundër  dhe nxënësit 
do të përcaktojnë pozicionin e tyre. Bëhet një raportim para klasës për arsyet se pse 
kanë zgjedhur të jenë pro ose kundër çështjes. Për çdo paraqitje caktohet një kufi  
kohor prej një minute. Gjatë kohës që dy grupet raportojnë arsyet e tyre, nxënësit 
mund të ndryshojnë pozicion dhe të shkojnë në grupin që paraqet arsyet më bindëse. 
   Rrjeti i diskutimit përdoret në fazën e realizimit të kuptimit ose të refl ektimit.
Figura 1
 A janë vendimet e Kongresit 
Po         të Lushnjes tregues për një politik                   Jo 
               të aft ë për të mbrojtur interesat e vendit?

Diagrami i Venit
Me anë të kësaj teknike synohet ballafaqimi ose krahasimi i dy koncepteve, ngjarjeve 
apo dukurive të tjera historike. Pra të evidentohen të përbashkëtat dhe dallimet mes 
tyre. Diagrami i Venit hartohet duke ndërtuar dy ose më shumë rrathë në mënyrë 
që ata të ndërpriten me njëri - tjetrin. Në hapsirën brenda ndërprejes shkruhen të 
përbashkëtat, ndërsa në hapsirat që mbeten për çdo rreth, shkruhen të veçantat për 
çdo koncept a dukuri historike (Gjini, 2008, 43).Diagrama e Venit është një teknikë e 
cila zakonisht përdoret gjatë fazës së refl ektimit në strukturën ERR, pra gjatë fazës 
përmbledhëse të orës së mësimit. Kjo teknikë konsiston në një moment ku ora e 
mësimit ka hyrë në fazën e saj përfundimtaredhe në lëndën e historisë përdoret 
shpesh në historinë e klasës së 8-të, ku nxënësit e kanë të thjeshtë të bëjnë krahasimë 
midis shteteve të ndryshme apo edhe ngjarjeve të mëdha historike. psh krahasime 
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midis Luft ës së I-rë Botrore me Lutën e II-të Botrore, por edhe ne historinë e klasës së 
9-të gjen përhapje ku kemi krahasime midis fi gurave Shqipëtare apo edhe ngjarjeve 
në historinë e popullit Shqiptar. Në këtë teknikë mësuesi është ai që e udhëheq orën 
e mësimit, por nxënësit janë ato që nxjerrin të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet 
dy fi gurave historike, ngjarjeve historike, apo shteteve që po krahasojmë dhe për 
këtë duhet të kenë njohuri mbi cfarë po krahasojmë. Koha që kërkon Diagrama e 
Venit ëdhtë relativisht e shkurtër e cila zgjat nga 10-15 minuta, kjo në varësi të asaj 
që po krahasohet por edhe për faktin sepse është pjesë e fazës përfundimtare të 
një ore mësimi. Kjo teknikë e përdorur gjatë fazës së refl ektimit u shërben shumë 
nxënësve për të përmbledhur gjithë informacionin që ato kanë marrë gjatë gjithë orës 
se mësimitpër ta bërë më të thjeshtë mbajtjen mend të informacionit si dhe ndarjen 
e informacionit kryesor nga ai më pak i rëndësishëm që është marrë gjatë orës së 
mësimit. Mënyra apo struktura sesi ndërtohet Diagrama e Venit është e thjeshtë 
dhe e qartë. Ai ndërtohet nga ndërprerja e dy apo më shumë rrathëve dhe pastaj 
me anë të një tabele bëhet edhe ndarja. Ajo që duhet theksuar është që kjo teknikë 
mund të gjejë zbatim në të gjitha lëndët shkollore dhe jo vetëm në lëndën e historisë, 
dhe ndërkohë është një ndër teknikat më të përdorura nga mësuesit gjatë procesit 
mësimordhe ndërkohë është një ndërcteknikat më efektive për informacionin që jep.
Ky diagram përdoret gjatë fazës së refl ektimit. Veprimtaria zgjat 10-20 minuta, në 
varësi nga specifi kat e temës.

Tabela e koncepteve
   Është një teknikë që bazohet në organizimin grafi k të informacionit. Përdoret 
veçanërisht kur jepen njëkohësisht më shumë se një koncept a dukuri. Kjo teknikë 
ndihmon së tepërmi të kuptuarit përmes strukturimit të materialit, pas leximit dhe 
në realizimin e skemave të qarta. Që sigurojnë qëndrueshmërinë e dĳ eve (trendafi li 
& Karaguni, 2008, 197).
   Tabela e koncepteve hartohet duke renditur konceptet e dukuritë, që duhet të 
krahasohen dhe në kolona renditen tiparet apo karakteristikat mbi bazën e të cilave 
bëhet ky krahasim.
   Kjo teknike realizohet me sukses në fazën e realizimit të kuptimit dhe refl ektimit.

Figure 3

Koncepti Koha e 
mbledhjes Qëllimi Vendimet

Kongresi  I Vjenës
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Kllasteri
   Kllasteri ndryshe emërohet si “harta e mendimeve”, është një teknikë që i nxit 
nxënësit të mendojnë për të krĳ uar lidhje midis fakteve. Shërben si një mjet i 
fuqishëm për fi llimin e proçesit të të mësuarit, sidomos për ata nxënës që u mungon 
një dëshirë e tillë.
   Kjo teknikë realizohet në fazën e evokimit dhe realizimit kuptimit.
   Për të realizuar kllasterin duhen ndjekur keto hapa: 
 Përshkruhet veprimtaria dhe hapat e paraqitur në klaster.
 Mësuesi përzgjedh një temë e cila është në interes për nxënësit dhe e përshtat me 

proçesin, si një proçes në grup.
 Pasi u jepet tema nxënësve, atyre u lihet kohë që të bëjnë një kllaster rreth temës.
 Planifi kohet koha që pjesëmarrësit e grupit të shkëmbejnë kllasterat e tyre me 

grupin dhe mendime ne njëri-tjetrin.
 Diskutohet në nivel klase apo me çift e për përmbajtjen dhe mënyrën se si ata 

mund ta përdorin atë në të ardhmen. Pasi diskutohet, rishikohen fazat e strukturës 
si mund të përdoret kllasteri.
Figura  4

Diskutimi vlerë – qartësuese
Në këtë teknikë përfshihen diskutime të shkurtra, të llojit të zbulimit të cilat janë 
shumë të dobishme dhe i ndihmojnë nxënësit të zbulojnë dhe të kuptojnë vlerat 
dhe u jep atyre mundësi për të analizuar këndvështrimet e tyre, gjithashtu që këto 
këndvështrime t’i krahasojnë me këndvështrimet e nxënësve të tjerë.   Diskutimet 
vlerë-qartësuese shpesh herë, gjatë orës së mësimit mund të lindin në mënyrë të 
natyrshme. Me anë të diskutimit vlerë-qartësues, mësuesi synon të shkojë drejt një 
fundi të papërcaktuar. Qëllimi i tĳ  është që të forcojë tek nxënësit të kuptuarin e 
problemit dhe jo ta moralizojë atë.
Simpoziumi 
Simpoziumi është një teknikë më formale në të cilët pjesemarrësit paraqesin punimet 
me idetë e tyre të ndryshme dhe janë të gatshëm dhe të hapur për të hyrë në diskutim 
me të tjerët dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve.
Brainstorming 
Brainstorming është një veprimtari që shërben si fi llim i një diskutimi për një problem 
të caktuar i cili zakonisht zgjat nga 5’ – 10’. Qëllimi i përdorimit të brainstorming-
ut është të vërë në dukje sa më shume ide, zgjidhje ose komente për një problem të 
dhënë. Në këtë teknikë mësuesi ka për detyrë që të nxisë mendimin e lirë dhe krĳ ues 



174 

të nxënësve.  Përmes brainstoming-ut krĳ ohen kushte për aktivizimin e nxenësve të 
drojtur, në mënyrë që edhe ata të shprehin mendimet e tyre. Megjithëse gjatë zhvillimit 
të brainstorming-ut nxënësit nuk mbajnë qëndrime të dukshem kritik, kjo metodë 
ka rëndësi sepse krĳ on mjedisin e favorshëm në klasë, që nxënësit me iniciativen e 
tyre, të shprehin lirshëm idetë dhe i parapërgatit ato për një mësimdhënie e të nxënë 
te vetvetishëm e kritik. Në mësimin e historisë, brainstorming mund të përdoret 
gjërësisht në ç’do moment të mësimit, pra si në fazën e evokimit ashtu edhe në atë 
të realizim kuptimi dhe te refl ektimit. Brainstorming, është mjaft  i përdorshëm në 
histori në fazën e evokimit, para njohjes me një temë të re. Ngjarjet historike meqenëse 
ndodhin vetëm një here, kane lidhje me ngjarjet dhe dukuritë e mëparshme. Prandaj 
para se të shpjegohet një temë e re, me anë të  brainstorming, nxënësve u kërkohet të 
shpalosin idetë dhe mendimet e tyre për ç’ështje që ato i kanë lexuar apo mësuar më 
parë dhe që kanë lidhje me temën e re (Gjini, 2008, 31).
Rregulla për brainstorming:
 Të gjitha idetë duhen të njihen, me përjashtim të shakave të dukshme.
 Asnje lloj kritike s’duhet të bëhet ndaj sugjerimeve.
 Anëtarët duhet të ndërtojnë idetë e njeri-tjetrit. Në analizën e fundit, asnjë ide nuk 

i takon individëve të veçantë, gjë që nxit përgjigjen e përbashkët.
 Udhëheqësi duhet të krĳ ojë ide apo mendime nga nxënësit e heshtur dhe të japë, 

pastaj, mbështetje pozitive.
 Cilësia është më pak e rëndësishme sesa sasia, por kjo nuk i ç’liron anetaret e 

grupit nga nevoja për të menduar në mënyrë krĳ uese (Musaj, 2008, 172).
Përdorimi i Brainstorming- ut sjell një sërë përfi timesh në këto drejtime:
• Zhvillon aft ësitë pjesmarrëse të nxënësve.
• Rrit pavarësinë e gjykimit të nxënësve, bazuar në fakte.
• Nxit nxënësit të krĳ ojnë ide.
• Jepen zgjidhje të paparashikueshme.
• Zbulon parapëlqimet e nxënësve.
• Sugjeron arsye për të vazhduar diskutimin në forma të tjera.
• Kërkon burime të pakta e të thjeshta (Hykollari, 2).
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a. Pyetjet 
   Është një teknikë që ka në themel përdorimin e pyetjeve si dhe marrjen e përgjigjeve 
nga nxënësit. Në veprimtari qëllimi i përdorimit të tyre janë për të motivuar fëmĳ ët, 
për t’i përfshirë në veprimtari, për të nxitur të menduarin, për të ndihmuar nxënësit 
në interpretimin e materialeve. Mesuesi përdor pyetjet sokratike dhe organizon 
klasën mbi bazën e dialogut mësues-nxënës (Markja, 2006, 28).
Rrethi 
   Teknika e rrethit u krĳ on mundësi nxënësve që të shprehin lirshëm idetë, mendimet 
dhe ndjenjat e tyre. Organizimi i klasës në këtë teknikë është vendosja e të gjithë 
nxënësve të klasës në një rreth. Kjo mënyrë e vendosjes u tregon nxënësve se ata 
janë të gjithë të barabartë përballë njëri-tjetrit. Mësuesi pranon çdo lloj diskutimi 
të nxënësve, por secili nxënës ka të drejtë që të fl asë vetëm njëherë. Nxënësit duhet 
të fl asin me radhë, ta dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të mos ndërhyjnë për të ndërprerë 
mendimin e shokut apo të shoqes. Në mënyrë graduale nxënësit duhet të krĳ ojnë 
bashkëpunim me njëri-tjetrin për të mos kundërshtuar apo gjykuar përgjigjet e 
gabuara. Mësuesi duhet  t’i motivojë nxënësit që të ndjehen të vlerësuar dhe që ata 
dëgjohen nga të tjerët.
Loja me role
   Loja në role është një teknikë grupi në të cilën nxënësit marrin një rol dhe e luajnë 
atë në një situatë të veçantë. Nxënësve iu kërkohet që të jenë krĳ ues, novatorë dhe ta 
luajnë atë pjesë ose rol sa më mirë që të jetë e mundur. Pra loja në role është një dramë 
e vogël që luhet nga nxënësit. Në pjesën më të madhe të rasteve ajo improvizohet. 
Elementët e lojës me role:
 Informimi dhe udhëzimi i nxëëesve, shpjegimi i temës dhe krĳ imi i një situate të 

kuptueshme për secilin nxënës.
 Luatja e dramës, që do të thotë të sillesh si nje aktor, në situatën e përshkruar.
 Marrja e informacionit, komenteve, analiza e mënyrës së luajtjes së roleve dhe 

indetifi kimi i llojeve të koncepteve të mësuara.
   Simulimi është një përfaqësim ose rikujtim i një objekti të vërtetë, problemi, ngjarje 
apo situate. Simulimi e shmang mundësinë e cënimit të personalitetit të pjesmarrësve. 
Ai mund të përdoret për të nxitur interesin në një temë, për të ofruar informacion, 
për të rritur zhvillimin mendor, për të ndryshuar qëndrimet dhe vlerësuar shfaqen, 
duke e krahasuar atë me një standart, të vendosur sa më parë.
Qëllimet e simulimit:
• Të zhvillojë ndryshimet në qëndrimet e nxënësve.
• Të ndryshojë sjellje të veçanta.
• Të rritë aft ësitë e nxënësve për të zbatuar parimet.
• Të zvogëlojë problemet apo situatat  komplekse në elemente të manovrueshëm.
• Të motivojë nxënësit.
• Të zhvillojë proçeset analitike.
• Të sensibilizoje individët për rolët në jetë të personave të tjerë.
• Të rritë aft ësitë e nxënësve për të zbatuar parimet.
• Të ndihmojë individet të kuptojnë rolet e tyre aktuale.
• Të përgatitë pjesmarrësit për të luajtur role të reja në të ardhmen.
Mësuesi nuk mund të arrĳ ë të gjitha qëllimet e renditura nëpërmjet një simulimi të 
vetëm. Të gjitha ushtrimet simuluese duhet të nxitin nxënësit të mësojnë më shumë 
nëpërmjet studimit apo kërkimit të pavarur (Musai, 2008, 175). 
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l. Harta e mendjes.  Harta e mendjes është një metodë e mbajtjes së shënimeve, e 
përdorur për të konspektuar informacionin nga ana pamore. Ajo shpesh krĳ ohet 
rreth një fj ale qendrore kyçe, teksti, apo ideje tek e cila shtohen idetë, fj alët dhe 
konceptet shoqëruese. Kategoritë kryesore rrezatojnë nga një qelizë qendrore, dhe 
kategoritë më të pakta janë nëndegë të degëve më të mëdha. Harta e mendjes nxit të 
menduarit simbolik dhe “të tablosë së madhe”.
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Praktikat dhe rëndësia e tyre në mësimdhënien e lëndës së Biologjisë  së 
AML

Stela Murataj

Abstrakt

Puna praktike, duke përfshirë punën në terren, përbën një pjesë vitale të edukimit shkencor 
në biologji.  Ajo i ndihmon nxënësit të fi tojnë njohuri në kontekstin e kërkimit shkencor duke 
i vendosur kështu nxënësit në një terren në të cilin ata transferojnë njohuritë e fi tuara në 
kontekste të ndryshme duke fi tuar gjithashtu dhe njohuri të reja.
Analiza e bërë në këtë tezë mund të ndahet në katër çështje kryesore që lidhen ngushtë me 
njëra-tjetrën. Çështja e parë shqyrton rëndësinë që i japin standardet e të nxënit të shkencave 
të natyrës, punëve praktike. Në vĳ im shqyrtohet rëndësia që i jep teoria konstruktiviste e të 
nxënit punëve praktike në biologji, kurrikula e biologjisë AML si dhe vetë nxënësit. 
Nga sa më sipër kjo mikrotezë synon që përmes një mini-analize objektive, të nxjerr në pah 
rolin që luan aft ësimi praktik në biologji në zhvillimin e potencialit shkencor në këtë lëndë.

Fjalët kyçe: Punë praktike, standardet e të nxënit, kurrikula e biologjisë AML, mësimdhënie 
ndërvepruese.

Hyrje

Arsimi parauniversitar shqiptar është prej dy dekadash në një proces ndryshimesh të 
thella dhe komplekse. Ndryshimet në mësimdhënie e të nxënë janë ndër ndryshimet 
më të rëndësishme të këtĳ  procesi. Gjithnjë e më shpesh mësimdhënia ndërvepruese 
është në qendër të zhvillimeve të sotme në arsim. Ajo i përgjigjet prirjes së sotme 
botërore për ta shndërruar klasën në një mjedis të gjallë, ku, në vend të dhënies së 
informacionit, kultivohen shprehitë për gjetjen, kërkimin e pavarur të tĳ , diskutohen 
çështje në këndvështrime të ndryshme, analizohen ato, identifi kohen problemet dhe 
punohet bashkërisht për zgjidhjen e tyre (Muharremi, 2013).
Të gjitha njohuritë dhe teoritë në biologji e kanë origjinën tek vrojtimet praktike dhe 
eksperimentet. Kjo është e vërtetë për të gjitha studimet biologjike pavarësisht nga 
fusha në të cilën ato kryhen, duke fi lluar nga studimet ekologjike dhe deri tek ato të 
biologjisë molekulare dhe gjenetikes (Paparisto et al., 2003).
T'i shkrish bashkë teorinë dhe realitetin e kurrikulës shkollore është një hap i 
rëndësishëm në planifi kimin shkollor, por jo të gjitha teoritë përkthehen butësisht në 
praktikën reale (Noti, 2013).
Për  një kohë të gjatë biologët britanik të tillë si  Reverend Gilbert White (1720-1793), 
John Ray (1628-1705) dhe Charles Darwin (1809-1882) e kanë përdorur  punën në 
terren si një mjet të domosdoshëm për të vëzhguar dhe mbledhur të dhëna për llojet 
dhe habitatet, ndaj të nxënit e biologjisë duhet të ndërtohet mbi diversitetin dhe 
të krĳ ojë diversitetin (Noti, 2013). Shumica mendojnë se ndarja e përmbajtjes nga 
zbatimi praktik ka efekt të kundërt ndaj sistemit arsimor (Hibert, 1996). Nxënësit 
shpesh mësojnë fakte, i mësojnë përmendsh procedurat dhe rregullat me shumë pak 
ndërlidhje të qëllimit me përmbajtjen dhe zbatimit me diturinë (Prenton et al., 2009).
Nisur nga ky kontekst, teza synon të analizojë ndikimin që ka mësimdhënia 
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ndërvepruese krahasuar me mësimdhënien e drejtpërdrejtë në lëndën e biologjisë.

II Qëllimi i punimit dhe objektivat

2.1. Qëllimi i punimit
Qëllimi kryesor i këtĳ  punimi është të nxjerrë në pah rëndësinë e  praktikave në 
mësimdhënien e lëndës së biologjisë AML.
2.2. Objektivat 
Me qëllim të përmbushjes së qëllimit të punimit, janë përpiluar këto objektiva:
I. Rishikimi i literaturës mbi llojet e veprimtarive praktike,vendin që ato zënë 
në kurrikul dhe zbatimin në praktikë të tyre. 
II. Analiza e rëndësisë së punëve praktike në biologji bazuar në të dhënat e 
standardeve të të nxënit, kurrikulës dhe anketimit. 

III Materiali dhe metoda e punës

Për të realizuar qëllimin fi nal të punimit është bërë rishikimi i literaturës së 
autorëve të ndryshëm ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë lidhur me klasifi kimin 
e veprimtarive praktike në biologji, teknikat e zhvillimit të tyre me sukses në klasë 
dhe në terren si dhe ështe punuar me analizën e teksteve të biologjisë së kurrikulës së 
vjetër dhe altertekstit ku janë përzgjedhur për t'u analizuar një mostër përfaqësuese 
në mesin e shumë teksteve shkollore të biologjisë së gjimnazit. Rëndësi e veçantë i 
është kushtuar edhe rishikimit të standardeve të të nxënit të shkencave natyrore për 
gjimnazin.
Për të përshkruar  rëndësinë që i japin nxënësit punëve praktike në lëndën e 
biologjisë u përdor si instrument, anketa. Ajo synon të identifi kojë së pari, njohuritë 
e përgjithshme  të nxënësve në lidhje me zhvillimin e punëve praktike në lëndën e 
biologjisë së gjimnazit, infrastukturën që ofron iu shkolla  si dhe rëndësinë që këto 
praktika paraqesin në procesin e mësimdhënies së biologjisë.
Anketat i janë drejtuar dy gjimnazeve të Tiranës, një me vendndodhje në qendër 
të Tiranës “Sami Frashëri” dhe një tjetër në periferi “Abdulla Keta”. Numri i 
kampioneve është 100 për secilën shkollë, në total 200 anketa drejtuar në mënyrë 
të barabartë klasave të 10,11,12 të cilat janë plotësuar individualisht, nën asistencën 
time, në kushte dhe në orare të përshtatshme kohore.  Anketa përmban në total tre 
blloqe pyetjesh. Çdo pohim i anketës i përket një qëndrimi, sjellje apo emocioni që 
dekodon anën praktike të zhvillimit të njohurive shkencore të nxënësve, ndikimin e 
tyre në të kuptuarit e procedurave shkencore hetimore, në progresin e tyre shkencor, 
në problematikat që ata hasin gjatë zhvillimit të këtyre punëve.
Anketa kurseu kohë në mbledhjen e të dhënave dhe siguroi anonimatin. Të dhënat 
e mbledhura nga anketa janë të pasura dhe lejuan përpunimin e nevojshëm në 
përputhje me objektivat e kësaj mikroteze.

IV Pjesa teorike

4.1. Llojet e punëve  praktike në biologji
Punët praktike përkufi zohen si përvoja të të mësuarit në të cilat nxënësit ndërveprojnë 
me materiale ose me burime sekondare të të dhënave për të vëzhguar dhe për të 
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kuptuar botën (Lunett a et al., 2007). 
Punët praktike përfshĳ në aktivitetet krĳ uese sistematike, ku duke zbatuar metodat 
dhe qasjet përkatëse, arrihet deri te implementimet e nevojshme të diturive, që kanë 
vlerë dhe janë dobiprurëse. Dobia dhe vlera shprehen nëpërmjet  rezultateve në 
praktikë (Jakupi, 2005).
Në shumë disiplina akademike, duke përfshirë biologjinë, shkencat mjedisore  puna në 
terren është konsideruar zakonisht si një nga format më të vlefshme të mësimdhënies 
dhe të nxënit. Ndërsa përmbajtja me bazë ligjëratash duket se zbehet në kujtesën e 
nxënësve, puna në terren, nga ana tjetër, ofron një përvojë jashtëzakonisht intensive 
edukative që shpesh sjell  si  përfi time sociale ashtu dhe akademike.
Të nxënët jashtë klasës nënkupton nxjerrjen e nxënësve nga klasa e zakonshme për 
t’u ofruar atyre përvoja sfiduese, interesante dhe të ndryshme (MASHT, 2012). Të 
nxënët jashtë klasës mund të organizohet pothuajse në çdo kohë dhe kudo jashtë ose 
brenda, në oborrin e shkollës, në rrugë, në park, në muze dhe galeri arti, në bjeshkë 
dhe në lumenj, në vendet e shenjta, në ferma ose në fabrika.
Kjo është një mënyrë thelbësore e të nxënit dhe nuk duhet të kufizohet vetëm 
në stinën e verës ose si aktivitet plotësues pas përfundimit të mësimit. Të nxënët  
jashtë klasës paraqet përvojë të fuqishme për të cilën është dëshmuar se i shton 
arritjet, kontribuon në shëndetin dhe mirëqenien e fëmĳ ëve dhe të rinjve, e pasuron 
mësimdhënien në klasë, mund të përforcojë të kuptuarit e një çështjeje të ndërlidhur, 
ndihmon për ta bërë të nxënët më interesant dhe rrit pjesmarrjen e nxënësve.
Objektet e punëve praktike në biologji janë të llojeve të ndryshme, varësisht nga 
disiplina shkencore që trajtohet në kapituj të veçantë të kurrikulës së biologjisë së 
gjimnazit, nga problemet që trajtohen ose nga qëllimet që pretendohen të arrihen 
(Jakupi, 2005).
Wellington (1988) vë në dukje se ekzistojnë  të paktën pesë lloje aktivitetesh që mund 
t’i klasifi kojmë si “Punë praktike". Ato janë: Grumbullimi i materialeve shkencore, 
kërkimet observatorike (vëzhgimore), ekskursioni, demonstrimi dhe  kërkimet 
eksperimentale.
Grumbullimi i materialeve shkencore (Fig. 4-1) paraqet nivelin më të ulët të punës 
praktike në biologji. Ky hulumtim ka të bëjë me gjetjen, identifi kimin e burimeve 
të rëndësishme për të dhëna shkencore, për informacione, por që nuk janë të 
përpunuara. Përpunimin, seleksionimin dhe përcaktimin e peshave relevante e bëjnë 
ekspertët e kualifi kuar dhe në këtë mënyrë kristalizohet materiali, i cili është burim i 
rëndësishëm për hulumtime të mëtejshme shkencore nëpër fusha të caktuara (Barker 
et al., 2002).

Grumbullimi i materialeve        (marrë nga interneti)   
   
   

Figura 4-2  
Ekskursioni 
(marrë nga 
interneti) 
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Ndër metodat me të efektshme për përvetësimin aktiv të njohurive teorike njihen 
ekskursionet (Fig. 4-2). 
Organizimi i mirë i ekskursionit zhvillon te nxënësit  aft ësinë e përvetësimit, 
vëzhgimit, analizës, sintezës, kujtesës logjike, intuitës, të menduarit të pavarur dhe 
krĳ ues, që ndikojnë drejtpërdrejtë në përvetësimin e vetëdĳ shëm dhe të qëndrueshëm 
të njohurive shkencore biologjike. Që të mos merret nga nxënësit  si “ një shëtitje e 
thjeshtë në natyrë”, ai duhet të përgatitet mirë nga arsimtari. Kjo nënkupton se edhe 
arsimtari paraprakisht duhet të përgatitet për ekskursion, duhet të ketë përgatitje 
komplete profesionale biologjike dhe orientime të qarta didaktike.
Kërkimet observatore (vëzhgimet) përmbajnë lloj të veçantë shkencor kërkimor, ku 
hulumtuesit kryesisht bazohen në vëzhgime  për të ardhur deri te rezultati i synuar. 
Vëzhgimi ështe një proces i varur thellësisht në aft ësinë përceptuese të vëzhguesit 
(Paparisto et al., 2003). Përceptimi përfshin si procesin e përceptimit pamor dhe 
intuitiv ashtu edhe interpretimin e asaj çfarë shikohet. Vëzhgimi mund të jetë 
i drejperdrejtë, kur bazohet në të dhënat, të cilat grumbullohen nga shqisat ose i 
tërthortë, kur këto të dhëna sigurohen nëpërmjet përdorimit të pajisjeve të ndyshme, 
të cilat plotësojne të dhënat e shqisave.

Në rastin e përdorimit të shqisave (Fig. 4-4) 
mundësohet  vëzhgimi i tërthorte si pasojë e të cilit 
çfarë vëzhgohet përshkruhet me tepër mes fj aleve 
ose termave se sa mes përdorimit të numrave. 
Përdorimi i këtyre mjeteve vëzhguese përfshin 
përshkrimin subjektiv në terma e ndryshoreTë 
tillë janë ngjyrat, format, erëtat etj. Këto të dhëna 
shpesh realizohen përmes përdorimit të fotografi ve 
ose skicave. Nga ana tjeter, instrumentat (Fig. 
4-3) sigurojne vlera numerike, që rrjedhin nga 
numërimi ose matja e një ndryshoreje, e cila 
nuk mund të matet në mënyra të ndryshme. Në 
praktikën e zbatimit të metodës shkencore të 
dy llojet e vëzhgimit janë të përdorshëm dhe të 
nevojshëm (Paparisto et al., 2013).
Në lëndët e shkencave të natyrës demonstrimi 
është një metodë që përdoret shpesh (Fig. 4-6). 
Në këto lëndë  më dendur përdoret demonstrimi 
i eksperimentit. Zakonisht, së pari, demonstrimin 
e bën mësuesi dhe më pas veprojnë nxënësit  nën 
drejtimin e mësuesit,  por gjithmonë nëse kryerja 
e eksperimentit nuk ka rrezik për nxënësit. Për 
të kryer demonstrimin në këto lëndë përdoren 
laboratorët. 
Kërkimet eksperimentale (Fig. 4-5) janë punë  
shkencore kërkimore, që mbështetjen e kanë 
në metodat eksperimentale, të matshme, me të 

cilat mund të sublimohen rezultatet me saktësi. Qëllimi i shumë eksperimenteve 
ështe që të sigurojë evidenca të mjaft ueshme për rastësinë. Rezultatet e marra gjatë 
zhvillimit të një eksperimenti, ku përdoren disa kampione testimi, tregojnë shkallën 

Fig. 4-4 Vëzhgimi nëpërm-
jet shqisave(marrë nga 
interneti) 

Fig. 4-3 Vëzhgimi 
nëpërmjet instrumente-
ve (marrë nga interneti)
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e ndryshueshmërise të përgjigjes gjatë të 
njëjtit trajtim. 
4.2. Standardet e të nxënit të shkencave të 
natyrës në AML
Parimi bazë mbi të cilin mbështeten 
standardet e shkencave është postulati: 
“Shkenca është për të gjithë nxënësit”. 
Parimi i barazisë kërkon që të gjithë nxënësit 
në gjimnazet e Shqipërisë duhet dhe 
mund të përvetësojnë njohuri shkencore. 
Standardet e shkencave për gjimnazin janë 
për të gjithë nxënësit, pavarësisht nga gjinia, 
etnia, formimi kulturor, paaft ësitë, interesat 
dhe motivacioni në shkencë (Ninka et al., 
2012).
Sipas standardeve të të nxënit, edukimi 
shkencor në gjimnaz duhet të vërë theksin 
në aft ësitë e kërkimit shkencor si një 
komponent i rëndësishëm i formimit 
shkencor. Standardet vendosin kërkimin 
shkencor në bazë të mësimit të shkencave, 
gjë që dikton përzgjedhjen e veprimtarive 
mësimore të nxënësve në funksion të 
jetësimit së kësaj kërkese.
Nga ana tjetër thuhet se këto standarde 
bëhen funksionale vetëm kur nxënësve u 
krĳ ohen mundësitë për kërkim shkencor 
dhe zhvillim të aft ësive të të menduarit, të 
pyeturit, të planifi kuarit dhe të hetuarit. Për 
zbatimin e këtyre standardeve sugjerohet 
që nxënësve duhet t’u krĳ ohen mundësi për 

të përdorur mjete dhe teknika të përshtatshme për grumbullimin e të dhënave, për të 
menduar në mënyrë kritike dhe logjike rreth marrëdhënieve midis evidencave dhe 
shpjegimeve, për të bërë dhe analizuar shpjegime alternative dhe për të komunikuar 
argumente shkencore.
Sipas Ninka (2012), standardet e shkencave janë ndërtuar mbi parakushtin se shkenca 
është një proces aktiv dhe se nxënësit duhet ta mësojnë atë në mënyrë aktive dhe jo 
vetëm në mënyrë demonstrative. Përmes këtyre standardeve të arritjes të shkencave të 
natyrës, nxënësit kanë shansin të përvetësojnë njohuri dhe aft ësi të reja shkencore që u 
shtohen njohurive dhe aft ësive shkencore që nxënësit i kanë fi tuar në arsimin e detyruar.

4.3. Qasja e teorisë konstruktiviste në mësimdhënien e biologjisë
Konstruktivizmi presupozon se mjedisi i të mësuarit duhet të mundësojë pikëpamje 
ose interpretime të ndryshme të realitetit, konstruktim të diturisë, pasuri të 
përmbajtjeve dhe aktiviteteve që bazohen në përvojë. Këtu bëhet fj alë për besimin 
se personi e krĳ on diturinë e tĳ  në bazë të përvojës së tĳ , strukturave mendore 
dhe besimeve që përdoren për interpretimin e objekteve dhe ngjarjeve (Prenton 

          Figura 4-6 Demonstrimi
              (marrë nga interneti)   

        Figura 4-5 Eksperimenti
           (marrë nga interneti)                                       
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et al., 2009).Një komponent i rëndësishëm i teorisë konstruktiviste është që arsimi 
fokusohet në detyrat autentike të cilat kanë vlerë dhe dobi në botën e vërtetë ose që 
burojnë nga realiteti, ndërsa janë të integruara në planin dhe programin mësimor, 
me çka mundësojnë pjesëmarrje të caktuar të nxënësit. 
Sipas kësaj teorie, nxënësit e mësojnë tërësinë që të mbajnë mend vetëm një pjesë të 
saj, e jo që të bëjnë mbindërtim të diturisë. Idetë dhe interesat e nxënësve e lëvizin 
procesin e të mësuarit. Dvawr (1991) mendon se kjo qasje më shumë është e orientuar 
drejt fëmĳ ës sesa drejt kurrikules, ndërsa Bagli & Hanter (1992) konsiderojnë se 
mësimi është proces dinamik. Ata mendojnë se mësimi aktiv çon drejt një shkalle 
më të lartë të të menduarit dhe ashtu si rritet vazhdimisht dituria me informacione, 
edhe nxënësit patjetër duhet të mësojnë si të kenë qasje në ato informacione, sepse 
sot ekzistojnë jashtëzakonisht shumë informacione për t’u mbajtur mend.
Mësimi është procesi i brendshëm dhe është nën ndikim të personit që mëson, nën 
ndikim të diturisë paraprake dhe nën ndikim të qëllimeve të mësimit. 

4.4. Metoda dhe teknika për zhvillimin e punëve praktike
4.4.1 Metoda e punës me projekte
Punët praktike bëhen më të  kapshme dhe më të lehta, nëse mbështeten në 
metodologjinë përkatëse, të ndërtuar dhe të verifi kuar. Me zbatimin e metodologjisë 
shkencore kërkimore lehtësohen, përvetësohen mënyrat e hulumtimit për të 
konkretizuar aktivitetet në rezultate (Jakupi, 2005).
Metoda më përdorur për realizimin e punëve praktike në biologji është ajo mësimit 
përmes projekteve me të cilën hulumtohen çështje që kanë të bëjnë me përmbajtjet 
e programit mësimor ku me ndihmën e procedurave për zgjidhjen e çështjeve dhe 
përdorimin e burimeve të ndryshme të të mësuarit dhe materialeve arrihet produkti 
fi nal. Karakteristikat kryesore të kësaj metode janë paraqitur në tabelën e mëposhtme 

Tabela 4-1

Karakteristikat e metodës : Punë me projekte
Produktet fi nale Nxënësit punojnë me qëllim që të krĳ ojnë produkt që mund 

të jetë: send, mekanizëm, lojë, fi lm, prezantim etj.
Puna në grupe Nxënësit punojnë në ekipe.
Detyrat autentike Nxënësit punojnë në projekte për zgjidhjen e problemeve të 

jetës reale.
Qasja interdisiplinare Detyrat e projektit zakonisht përfshĳ në përmbajtje nga disa 

lëndë.

Të menduarit kreativ Nga nxënësit kërkohet që të gjejnë zgjidhje vetë.
Të menduarit kritik Nxënësit i analizojnë problemet dhe mendojnë për

opsionet e ofruara..
Hulumtimi i pavarur Nxënësit përdorin burime të ndryshme të të mësuarit.

që të arrĳ në deri te informacionet, madje shpeshherë 
përdorin TIK.

Orientimi nga
arsimtari

Arsimtari i mbështet nxënësit, siguron materiale dhe
i orienton drejt planifi kimit, zbatimit dhe vlerësimit të
detyrës

Ja si do të zhvillohej një punë praktike duke zbatuar këtë metodë :
Tema: Biodiversiteti në zonën apo rajonin rreth meje
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Objektivat pedagogjikë: Në përfundim të këtĳ  projekti, nxënësi/ja do të jetë i/e aft ë:
• Të sjellë shembuj të pasurisë së botës së gjallë që karakterizon mjedisin ku ai jeton;
• Të kryejë vëzhgime në zonën ku jeton mbi bimët apo kafshët e kërcënuara nga 
ndryshimet klimatike;
• Të mbajë qëndrim dhe të përcaktojë kontributin e tĳ  në zbutjen e pasojave negative 
që vihen re.
Periudha kohore: 45’ për prezantimin e punës.
Materialet burimore: Të dhëna të siguruara përmes: literaturës (rekomandime nga 
mësuesi), vëzhgimeve, internetit, informacioneve nga institucione apo organizata 
mjedisore, nga pushteti vendor (bashki, komunë)
Metodologjia që do të përdoret: Punë me grupe, analizë.
Hapat që do të ndiqen:
• Grumbullimi i të dhënave të ndryshme (mbështetur në materialet burimore), për 
pasurinë e biodiversitetit të zonës ose rajonit ku jeton. 
• Bëhen vëzhgime mbi bimët dhe kafshët e kërcënuara nga ndryshimet klimatike, 
në zonën ku nxënësi/ja jeton;
• Përcaktohen rrugët dhe faktorët (humanë e shtetërorë) kontribues për minimizimin 
e problemit.
• Hartohet materiali përmbledhës, teorik dhe vizual që do të diskutohet në klasë.
• Materiali mund të jetë: raportim me shkrim, prezantim me videoprojektor. 
Mësimi përmes projekteve është interesant për nxënësit. Ata janë të motivuar më 
shumë në punë gjë që mundëson arritje të nivelit më të lartë të zhvillimit kognitiv. Po 
ashtu, nxënësit përvetësojnë shkathtësi të komunikimit dhe prezantimit, shkathtësi 
për organizim dhe koordinim të kohës, shkathtësi për hulumtim, refl ektim, për 
punë ekipore dhe liderizëm. Përparësitë e kësaj metode krahasuar me metodën 
tradicionale paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabela 4-2

Krahasim i metodës tradicionale me metodën e punës me projekte

Metoda tradicionale Metoda e punës me projekte

Përcjellja e udhëzimeve të arsimtarit.
Zbatimi i aktiviteteve për mësim me orientim 
drejt vetvetes.

Memorizimi dhe përseritja e fakteve.
Hulumtimi, integrimi dhe prezantimi i 
informacioneve.

Dëgjimi dhe reagimi ndaj pyetjes së parashtruar.
Komunikimi dhe ndërmarrja e përgjegjësisë 
për mësimin.

Përvetësimi i diturive për fakte, terma dhe 
përmbajtje.

Kuptimi i procesit të mësimit përmes 
zgjidhjes së problemeve dhe përmes 
hulumtimit.

Përvetësimi i teorisë.
Kontrollimi dhe zbatimi i teorisë.

Varësia nga arsimtari.
Mbështetja dhe nxitja nga arsimtari.
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4.4.2 Metoda e dizajnimit
Realizimi i punëve praktike përmes metodës së dizajnimit është një qasje mësimore 
që i lejon nxënësit të  angazhohen në procesin e dizajnimit me qëllim që të zgjidhin 
një problem autentik, të rëndësishëm dhe real. Përmes procesit të dizajnimit nxënësit 
i zbatojnë dhe zhvillojnë dituritë e tyre nga shkencat natyrore, që si produkt 
përfundimtar kanë një zgjidhje origjinale. Kjo metodë përmbledh tre faza të cilat 
përfshĳ në: Të menduarin rreth identifk imit të problemit, materialeve, stuhinë e 
ideve dhe zgjidhjeve të mundshme.
 përzgjedhjen e zgjidhjes nëpërmjet dizajnimit, ritestimit dhe përvetësimit të  diturive 
si dhe fazën e hulumtimit që përfshin këmbimin e zgjidhjeve refl ektimin apo  
qasjen kritike dhe diskutimin. Përparësitë e kësaj metode krahasuar me metodën 
tradicionale paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabela 4-3

Krahasim i metodës tradicionale teknike me metodën e zgjidhjes së problemit përmes dizejnimit

Metoda tradicionale teknike Metoda  e dizejnimit     

Nxënësit mësojne vetem shkathtësi të konstruktimit dhe 
përpunimit.

Nxënësit mësojnë edhe shkathtësi të 
dizajnimit.

Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur. Nxënësit punojnë në ekipe.

Të gjithë përpunojnë produkt të njëjtë. Nxënësit dizajnojnë produkt personal.

Potencohet cilësia e produktit përfundimtar Potencohet cilësia e të menduarit dhe 
kreativiteti.

Procesi i zgjidhjes së problemeve përmes dizajnimit u mundëson nxënësve të 
zhvillojnë shkathtësi specifi ke që janë të dobishme për gjithë jetën, pa marrë 
parasysh llojin e problemit, ta zbatojnë diturinë e tyre, përvojën personale, interesat 
dhe talentin në procesin e krĳ imit në grup si dhe të kalojnë nëpër mësimin përmes 
përvojës ku falë frymëzimit të brendshëm  të mësojnë dhe të jenë krenarë që e kanë 
arritur qëllimin.
4.4.3 Metoda e hulumtimit të pavarur 
Pjesë elementare e mësimit përmes projektit është hulumtimi i pavarur ku nxënësit 
në mënyrë individuale ose grupore përdorin materiale të ndryshme dhe pavarësisht 
nga arsimtari zbulojnë të dhëna të nevojshme për zgjidhjen e problemit të dhënë. 
Nxënësit mund ta përdorin mësimin nga hulumtimi personal si bazë për studimin 
e një problemi më të gjerë ose që të fi tojnë ide që do t’i ndihmojnë në përpunimin e 
një produkti më cilësor.
Përmes hulumtimit të pavarur nxënësit punojnë në problem të hapur që mundëson 
zgjidhje të ndryshme. 
Ata inkuadrohem në përcaktimin e mënyrës së procesit të mësimit që të arrĳ në deri 
te zgjidhja. Kjo metodë i nxit ata të mendojnë në mënyrë kritike dhe të përvetësojnë 
përvoja praktike në zgjidhjen e problemeve në komunikim dhe në vetëorganizim 
duke marre vendime gjatë procesit të mësimit, duke refl ektuar për aktivitetet e 
zbatuara si dhe duke zhvilluar shkathtësi për punë në grupe. Në këtë mënyre ata 
përvetësojnë dituri dhe shkathtësi që do t’u duhen për të qenë të suksesshëm në 
karrierën e tyre jetësore.
4.4.4 Metoda e mësimit autentik
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Zhvillimi i punëve praktike përmes metodës së mësimit autentik u mundëson 
nxënësve të hulumtojnë, të punojnë detyra dhe të zgjidhin probleme të jetës reale dhe 
të mësojnë përmes përvojave të tyre në rol të personave të profesioneve të caktuara. 
Detyrat autentike bëjnë të mundur që nxënësit të mësojnë përmes aktiviteteve të 
përvetësuara në rol të hulumtuesve. Nxënësit shpesh punojnë në çift e ose në grupe 
dhe mësojnë drejtpërdrejt nga përvojat që kanë kaluar, prandaj është shumë e mundur 
që ky mësim të mbetet gjatë në memorie. Përparësitë që paraqet metoda e mësimit 
autentik në krahasim me metodën tradicionale paraqiten në tabelën e mëposhtme :

Tabela 4-4
Krahasim i metodës tradicionale me metoden autentike 

Metoda tradicionale Metoda e mësimit autentik

Më shpesh përdoren shembuj të librit. Problemet janë dhënë në situate praktike  të jetës 
reale.

Problemet janë më shumë abstrakte pa ndonjë si-
tuatë reale.

Problemet janë reale dhe nxënësit janë të angaz-
huar në përkufi zimin dhe zgjidhen e tyre.

Problemet nuk kanë ndonjë thellësi të madhe janë 
të thjeshta dhe zgjidhja zgjat një kohë të shkurtër.

Problemet kanë thellësi më të madhe, janë më të 
komplikuara dhe zgjidhja zgjat më gjatë.

Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur dhe përg-
jegjësia është individuale.

Zgjidhja e problemeve kërkon bashkëpunim të 
ndërsjellë ndërmjet nxënësve.

Problemet më shpesh janë artifi ciale, më pak ade-
kuate dhe me më pak vlerë për nxënësit.

Problemet janë reale, ndërsa dobitë e mësimit për 
nxënësit kanë vlerë më të madhe 

4.5.  Vendi i praktikave në kurrikulën e biologjisë AML
Në programin e lëndës së biologjisë afërsisht 70% e orëve mësimore totale janë për 
shtjellimin e njohurive të reja lëndore dhe 30% e tyre janë për përpunimin e njohurive 
gjatë vitit dhe në fund të vitit shkollor.  Gjatë orëve të përpunimit të njohurive, 
nxënësve ju krĳ ohet mundësia të punojnë detyra tematike, projekte kurrikulare, 
të zgjidhin situata problemore nga jeta etj. Pjesë e përpunimit të njohurive është 
rishqyrtimi vjetor i cili ka për qëllim të nxjerrë në pah dhe përforcuar konceptet e 
metodat themelore të kësaj lënde. Në tabelën 4-5 paraqitet organizmi i përmbajtjes 
së lëndës së biologjisë AML ku tregohet numri i orëve të programuar për secilën 
veprimtari

 Teo-
ri   

P u n ë 
labora-
tori

U s h -
trime

T ë 
lira

T o -
tali

Frekuenca e 
orëve

       
Biologjia 10 (kurrikula bërthamë) 47 7 10 8 72 36 javë x 2 orë

Biologjia 11 (kurrikula bërthamë) 50 5 6 11 72 36 javë x 2 orë

Biologjia 11 (kurrikula me zgjedhje 
të detyruar)

45 5 8 4 72 36 javë x 2 orë

Biologjia 12 (kurrikula me zgjedhje 
të detyruar)

40 12 6 10 68 36 javë x 2 orë

Organizmi i përmbajtjes mësimore të lëndës së biologjisë
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4.5.1 Vendi i praktikave në kurrikulën e biologjisë 10
Programi i biologjisë 10 konsiston në zhvillimin e njohurive dhe aft ësive përmes 
aplikimeve praktike dhe shembujve konkretë sepse vetë ai është i pasur me 
aktivitete. Ai i ft on nxënësit të eksplorojnë, të investigojnë ide shkencore në mënyra 
të ndryshme e të pasura. Përmes biologjisë 10 dhe lëndëve të tjera të fushës së 
shkencave të natyrës, nxënësit parashikohet të zhvillojnë dhe përforcojnë aft ësi të 
rëndësishme, përfshirë aft ësinë për të identifi kuar çështje, për të realizuar kërkime, 
për të kryer eksperimente, për të zgjidhur probleme, për të prezantuar rezultate dhe 
për të punuar me projekte. 
4.5.2 Vendi i praktikave në kurrikulën e biologjisë 11
Në programin e biologjisë si lëndë me zgjedhje në klasën e 11 thuhet se ky program 
përqendrohet në njohuri, aft ësi biologjike të lidhura me një kontekst social, mjedisor, 
me teknologjinë madje programi mundëson zbatimin e asaj që mësohet duke krĳ uar 
një bazë të fortë  konceptuale dhe aplikative sajë pjesëmarrjes aktive gjatë të nxënit. 
Pra, konceptet që ata mësojnë, parashikohet të gjejnë zbatim në situata të jetës reale. 
Kështu, nxënësit referuar programit inkurajohen të zbatojnë koncepte biologjike në 
disiplina, si: mikrobiologjia, bioteknologjia, shëndeti dhe biologjia mjedisore. 
Gjithashtu, nxënësve u jepet mundësia të hulumtojnë rreth profesioneve të ndryshme 
lidhur me disiplinat biologjike në studim. Po ashtu janë përfshirë çështje të ndryshme 
lidhur me mjedisin dhe shëndetin me qëllim nxitjen e të menduarit kritik dhe krĳ ues. 
Ato marrin në konsideratë veprime individuale në mbrojtje të mjedisit dhe shëndetit 
publik. 
4.5.3  Vendi i praktikave në kurrikulen e biologjisë 12
Programi i biologjisë me zgjedhje të detyruar, klasa e 12-të përmbyll njohuritë në 
shkencat biologjike për arsimin parauniversitar. Lënda e biologjisë është konceptuar 
jo vetëm si një përqasje intelektuale, por edhe si një “ndërmarrje” aktivitetesh brenda 
një konteksti shoqëror. Sikurse dhe programet e bërthamës, ai është organizuar sipas 
linjave e nënlinjave të përmbajtjes. Në këtë mënyrë, linja “Studimi i organizmit” vĳ on 
me thellimin e njohurive rreth anatomisë dhe fi ziologjisë së bimëve, fi ziologjisë së 
krahasuar të kafshëve nëpërmjet të cilave nxënësit krĳ ojnë një përfytyrim më të plotë 
për shkallën e ndërlikimit të gjallesave dhe rëndësinë e studimit të tyre. Gjithashtu, 
nxënësit parashikohet të zhvillojnë dhe të thellojnë të kuptuarit e proceseve biologjike 
të frymëmarrjes qelizore dhe të fotosintezës, ndërsa konceptet gjenetike thellohen me 
gjenetikën e popullatave. Përmbajtja e programit synon të rritë interesin e nxënësve 
për shkencën e biologjisë duke i pajisur ata me njohuritë e aft ësitë e nevojshme që e 
ndihmojnë për të zgjidhur probleme e për të marrë vendime duke u mbështetur në 
qëndrime shkencore. 
4.6. Vendi i punëve praktike në tekstet e biologjisë AML
Roli dhe funksioni i teksteve shkollore  në procesin e informimit, arsimimit dhe 
edukimit të nxënësve, vazhdon të jetë i pazëvendësueshëm dhe rrjedhimisht, cilësia e 
teksteve shkollore ka një rëndësi të veçantë për të ardhmen dhe karrierën e nxënësve. 
Në tabelën e mëposhtme tregohet shpërndarja e veprimtarive praktike në lëndën e 
biologjisë AML në botimet 2003-2013.
Shpërndarja e veprimtarive praktike në kurrikulën e biologjisë AML 
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Tekstet e biologjisë AML Punë praktike
Punë labo-
ratori

Punë e pa-
varur

Punë me 
projekte

T o -
tali

Biologjia 10 (M.Koni & L.Nikollari) 3 3 - - 6

Biologjia 1 (E.Ruka & L.Memushi) - 6 - - 6

Biologjia 2  (E.Ruka, Z.Bajrami & 
L.Memushi)

6 - - - 6

Biologjia 11  (E.Ruka & D.Nashi) 1 10 3 - 14

Biologjia 3  (E.Ruka, Z.Bajrami & 
L.Memushi)

- 5 - - 5

Biologjia 4 (E.Ruka, Z.Bajrami & 
L.Memushi)

- 2 - - 2

Shkenca 12 (E.Ruka, E,Andoni, 
M.Ifti & D.Bello)

3 - - 1 4

Në këte tabelë vihet re se në librin e Biologjia 10 ekziston një shpërndarje e barabartë 
midis punëve praktike dhe atyre të laboratorit. Nga ana tjetër po të krahasojme 
totalin e këtyre veprimtarive me numrin e orëve të lira të planifi kuara në programin 
mësimor vihet re se mbulohet vetëm 50% e tyre. Në librin Biologjia 1 dhe Biologjia 
2 shohim se kemi një shpërndarje prej  gjashtë punësh laboratori në vitin e parë 
(tashmë klasa IX) dhe gjashtë punësh praktike në vitin e dytë (tashmë klasa X). Në 
librin Biologjia 11 duket se për secilën veprimtari është programuar një aktivitet 
dhe po të krahasojmë totalin e orëve të lira të programit të biologjisë së 11-të me 
numrin e këtyre veprimtarive duket se ato mbulojnë mbi 80%. Në librin Biologjia 3 
dhe Biologjia 4 iu kushtohet rëndësi punëve të laboratorit, kurse në librin Shkenca 12 
përfshihen vetëm tre punë praktike. 

V Rezultatet e punës

5.1. Blloku I-rë : Njohuri të përgjithshme
Lidhur me konceptin punë praktike, nga 200 të intervistuar në total në dy gjimnazet 
respektive, rezulton se 98% prej tyre konsiderojnë si të tillë procedurat laboratorike 
ku 42% prej të anketuarve  janë nxënës të shkollës 
Sami Frasheri dhe 56% janë nxënës të shkollës Abdulla Keta. (Tab. 5-1).

Tabela  4-6
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Tabela 5-1
Shpërndarja e disa prej vlerave të pyetjeve të bllokut të parë 

   Pyetjet 

                     Alternativat Sami Frashëri Abdulla Keta

Çfarë konsideroni si “punё 

praktike” 

Procedurat laboratorike 41.58% 56%

Demonstrimi i një teme teorike në mjedis 43.56% 34%

Prezantimi në power-point 10.89%               5%                                      

Vizitat në muze ose institucione të tjera 0.00%              3%                                             

Vizitat në pika të ndryshme turistike                3.96%                 2%

A keni zhvilluar ndonjë orë 

punë praktike ?

Po 71% 34%

Jo 26% 53%

Nuk e di 3% 13%

Nëse po, a mund të 

përmendni ambjentin ku e 

keni zhvilluar ?

Në klasë 54% 85%

Në oborrin e shkollës 32% 10%

Në laborator 14% 5%

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se gati gjysma  e nxënësve konceptojnë 
punët e laboratorit si punë të mirëfi llta praktike, e dhënë kjo që përputhet me faktin 
se edhe në tekstet e biologjisë AML dominojnë punët e laboratorit. Nga ana tjeter  
78% e  të anketuarve janë të mendimit se puna praktike nënkupton demonstrimin e 
një teme teorike në mjedis, 44% prej të cilëve janë nxënës të gjimnazit Sami Frashëri 
dhe 34% nxënës të gjimnazit Abdulla Keta. 
Kjo e dhënë lidhet ngushtë me faktin se një pjesë të mirë të veprimtarive praktike 
nxënësit i realizojnë kryesisht në oborrin e shkollës, në parkun e Tiranës apo 
gjatë ekskursioneve, siç edhe kanë deklaruar në një prej pyetjeve e anketës. Ndër 
veprimtaritë praktike të zhvilluara në këto dy gjimnaze përmendim: Matjen e pulsit 
në ambjentet rreth shkollës, aktivitetet e zhvilluara me rastin e ditës së tokës dhe 
ditës së ujit, punët me projekte në klasë. Megjithatë, vendi klasik i zhvillimit të këtyre 
punëve mbetet klasa dhe kjo duket kur ndër 200 të anketuar 139 shprehen se klasa 
është ambjenti kryesor. Pjesa tjetër prej 42% shprehen se është oborri i shkollës vendi 
ku i kryejnë këto veprimtari praktike dhe 19% e nxënësve evidentojnë edhe praninë 

Shkollat dhe rezultatet

Grafi ku 5-1 Paraqitje 
grafi ke e vendzhvillimit të 

punëve praktike
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e laboratorëve për zhvillimin e këtyre punëve me natyrë praktike në biologji.
Nga të dhënat e anketës vihet re një diferencë e ndjeshme midis dy shkollave ku 
përqindjen më të madhe të punëve praktike të zhvilluara në klasë e zë gjimnazi 
Abdulla Keta dhe të punëve në oborrin e shkollës e zë gjimnazi Sami Frashëri.
(Grafi ku 5-1).
Këto të dhëna janë të lidhura ngushtë me infrastukturën që ofron secila prej shkollave. 
Nga njëra anë 47% e nxënësve të gjimnazit Abdulla Keta pohojnë se shkolla e tyre 
nuk është e pajisur me mjete të posaçme për zhvillimin e 
punëve praktike ndërkohë që 34% e nxënësve të gjimnazit Sami Frashëri 
deklarojnë se shkolla e tyre i disponon këto mjete. Megjithatë, fakti se mbi 50% e 
nxënësve në total shprehen se nuk e dinë nëse shkolla e tyre ka apo jo 
të tilla mjete, tregon se realisht infrastruktura përbën një barrierë për realizimin e 
punëve praktike në biologji. (Grafi ku 5-2).

Pavarësisht këtĳ  fakti, pyetur nëse të anketuarit kanë zhvilluar ose jo punë praktike 
në lëndën e biologjisë së gjimnazit 10-12, 105 ndër 200 të anketuar janë shprehur  
pozitivisht ndër të cilët 71% nxënës të gjimnazit Sami Frashëri dhe 34% nxënës së 
gjimnazit Abdulla Keta. Nga ana tjetër 79% e të anketuarve shprehen se nuk kanë 
zhvilluar asnjë orë punë praktike në lëndën e biologjisë, 26% prej të cilëve nxënës 
në gjimnazin Sami Frasheri dhe 53% nxënës të gjimnazit Abdulla Keta. Vetëm 16% 
prej të anketuarve nuk arrĳ në të përcaktojnë qartë nëse kanë zhvilluar apo jo punë 
praktike në lëndën e biologjisë, ndaj 3% të nxënësve të shkollës Sami Frashëri dhe 
13% të nxënësve të shkollës Abdulla Keta të cilët janë shprehur se nuk dinë gjë mbi 
këtë fakt. 
Sa i takon prezantimeve në power-point vetëm 16% e të anketuarve i konsiderojnë 
ato si punë praktike,11% prej të cilëve nxënës në gjimnazin Sami Frasheri dhe 5% 
prej tyre nxënës në gjimnazin Abdulla Keta. Kjo gjë mund të lidhet me faktin se 
punët me projekte janë të limituara edhe në kurrikul. Pyetur mbi vizitat në muze 
apo institucione të tjera vetëm 3% e nxënësve të gjimnazit Abdulla Keta ndër 200 
të anketuar i konsiderojnë si punë praktike, ndërkohë që 6% prej të anketuarve 
përcaktojnë si punë praktike edhe vizitat në pika të ndryshme turistike, 4% prej 
të cilëve nxënës në gjimnazin Sami Frashëri dhe 2% prej tyre nxënës në gjimnazin 
Abdulla Keta. Sikurse u pa më lart edhe gjatë shqyrtimit të kurrikulës, kjo tregon 
sërish se baza e veprimtarive praktike qëndron në punët e laboratorit e pas tyre vĳ në 
ato të terrenit.

Grafi ku 5-2  Para-
qitje grafi ke e të dhënave 

mbi infrastukturën e 
shkollave
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Në pyetjen e radhës, lidhur me shkallën e dakordësisë së deklaratave të dhëna të 
anketuarit janë përgjigjur në këtë mënyrë. Nga 200 të anketuar 169 prej tyre janë 
dakort me pohimin se  punët praktike në biologji  ndihmojnë në të qënit më interaktiv 
dhe lehtësimin e përvetësimit të mësimit. Ky fakt të bën të mendosh se megjithëse 
të kufi zuara në numër dhe shpeshti punët praktike duket se janë mbreslënëse për 
nxënësit. Ndryshe nga shpjegimi teorik, duke u bazuar në të dhënat e anketimit 
mund të themi se këto lloj veprimtarish duket se përforcojnë konceptet në lëndën 
e biologjisë.  Raporti i përgjigjeve është 82:87 respektivisht për gjimnazin Sami 
Frashëri dhe Abdulla Keta. Nga ana tjeter 27% prej të anketuarve janë të dyzuar në 
mendimin e tyre duke zgjedhur si alternativë as dakort dhe as jo dakort në lidhje 
me këtë deklaratë.Vihet re se ky qëndrim është i pranishëm në të dy gjimnazet ku 
13% prej të anketuarve janë nxënës të gjimnazit Sami Frashëri dhe 14% prej tyre janë 
nxënës të gjimnazit Abdulla Keta. (Grafi ku 5-3)

Grafi ku 5-3 Paraqitje grafi ke e të dhënave të deklaratës nr.1
Vetëm 5% prej 200 të anketuarve nuk kanë rënë dakort me pohimin në fj alë , 2% prej 
të cilëve nxënës të gjimnazit Sami Frashëri dhe 3% nxënës në shkollën Abdulla Keta. 
Një kategori e të anketuarve prej 6%, respektivisht 3% për secilën shkollë shprehen 
skeptik në lidhje me deklaratën duke zgjedhur si alternativë “nuk e di „. Për këtë 
grup nxënësish të mësuarit duke bërë nuk dihet nëse ka apo jo ndikim në të nxënët 
e biologjisë. 
Në deklaratën e radhës,15% prej 200 të anketuarve janë deklaruar se janë dakort me 
pohimin se punët praktike nuk i ndihmojnë aspak ata në të mësuarin e koncepteve 
në biologji sepse ato konsistojnë vetëm në njohjen me aparatura, e dhënë kjo që 
lidhet me faktin se shumica e punëve praktike kryhen në formën e demonstrimeve 
të thjeshta në klasë për shkak të infrastukturës jo të plotë gjë që e ul entuziasmin 
e nxënësve. Ndërkohë që 38% prej të anketuarve mbajnë një qëndrim asnjanës, 
qëndrim që paraqitet më i theksuar në gjimnazin Abdulla Keta. Me këtë pohim nuk 
pajtohen 139 prej nxënësve. 
Nga ana tjeter vetem 8% prej nxënësve të anketuar shprehen se nuk e dinë nëse punët 
praktike vërtet i ndihmojnë ata në të mësuarin e biologjisë. Megjithatë në pyetjen e 
radhës duket se pjesa më e madhe e nxënësve i shikojnë ekspeditat në mjedis si një 
element interesant në mësimin e biologjisë. Gjithashtu nuk ekziston asnjë i anketuar 
që për këtë pohim të ketë mbajtur një qëndrim asnjanës dhe pjesa tjetër prej 5% 
të anketuarish nuk mbajnë një qëndrim të caktuar, kurse 10% prej të anketuarve i 
konsiderojnë punët praktike një humbje kohe. 
Ndër nxënësit e anketuar,138 prej tyre i konsiderojnë të dobishme punët praktike në 
lëndën e biologjisë dhe mendojnë se zhvillimi i tyre u jep mundësinë të kuptojnë më 
mirë mjedisin që i rrethon, gjë e cila sipas tyre do t’i ndihmojë në të ardhmen. Prej 
tyre, 33% shprehen asnjanës në qëndrimin e tyre ndërkohë që 13% prej të anketuarve  
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nuk pajtohen me këtë deklaratë    dhe 16% shprehen se nuk e dinë nëse vërtet punët 
praktike në biologji janë kaq të rëndësishme sa që mund të konsiderohen të dobishme 
për të ardhmen e tyre.
Sipas 140 prej të anketuarve, punët praktike janë një mënyrë e mirë për të përfytyruar 
sesi punojnë praktikisht biologët me gjallesa bimore dhe shtazore. Por, vihet re se 
51% prej tyre nuk arrĳ në të përcaktojnë qartë nëse punët me karakter praktik në 
biologji nxisin apo jo përfytyrimin e proceseve biologjike dhe mënyren sesi biologet 
i studiojne këto procese. Ndërkohë që nga ana tjetër 5% prej të anketuarve nuk 
pajtohen me këtë pohim, kurse 14% prej tyre shprehen se nuk e dinë nëse punët 
praktike mund të kenë këtë efekt në mësimnxënien e biologjisë. (Grafi ku 5-4)

Në deklaratën e radhës 172 prej të anketuarve i konsiderojnë punët praktike si një 
element të rëndësishëm në të mësuarin e biologjisë për faktin se ato demonstrojnë 
në mënyrë praktike detaje të rëndësishme të jetës së gjallë, por 12% prej tyre nuk 
pajtohen me këtë pohim dhe 9% prej tyre mbajnë një qëndrim asnjanës. Vetëm 7% 
prej të anketuarve, nxënës në gjimnazin Abdulla Keta janë deklaruar se nuk e dinë 
nëse punët praktike duhen konsideruar apo jo si një element i rëndësishëm në të 
mësuarin e biologjisë.
 5.2. Blloku II-të: Rëndësia e praktikave
Pyetur se deri në ç’masë punët praktike i motivojnë nxënësit, 20% prej tyre janë 
shprehur pak, 167 janë shprehur shumë dhe vetem 3% e nxënësve të gjimnazit 

Abdulla Keta janë deklaruar se këto punë nuk i motivojnë aspak.
Pyetur sesa shumë i inkurajojnë punët praktike punët në grup, 153 të anketuar i 
vlerësojnë me shkallën shumë, ndërkohë që 47% prej të anketuarve shprehen se 
ato ndikojnë pak në punët në grup, kurse pjesa tjetër  prej 3% mendojnë se punët 
praktike nuk ndikojnë aspak në nxitjen e punëve në grup.(Tab. 5-2)

Tabela 5-2
Të dhënat e grumbulluara mbi shkallën e dakordësisë së rëndësisë së punës praktike

Rëndësia e punëve prak-
tike

Shkalla e dakordësisë
  Sami Fra-
shëri

Abdulla 
Keta

Motivojnë Pak 11% 9%

Shumë 89% 78%

Aspak 0% 3%

Inkurajojnë punët në grup Pak 22% 25%

Shumë 79% 74%

Aspak 0% 5%

Lidhin teorinë me praktikën Pak 13% 17%

Shumë 85% 78%

Aspak 2% 5%

          Grafi ku 5-4 Paraqitje gra-
fi ke e të dhënave të deklaratës nr.5
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Nxisin kreativitetin Pak 11% 17%

Shumë 87% 79%

Aspak 2% 4%
Përvetësojnë më lehtë 

konceptet
Pak 10% 14%

Shumë 88% 79%

Aspak 2% 7%

Pyetur se në ç'shkallë shërbejnë punët praktike si një urë lidhëse mes teorisë dhe 
praktikës 30% prej të anketuarve mendojnë se punët praktike e lidhin pak teorinë me 
praktikën, ndërkohë që 163 nxënës i shohin punët me natyrë praktike si një element 
qe i lidh shumë teorinë me praktikën.Vetëm 7% deklarojnë se punët praktike nuk 
ndikojnë aspak në lidhjen e njohurive midis teorisë dhe praktikës. 
Pyetur se deri në ç’masë nxisin punët praktike kreativitetin, 28% prej të anketuarve 
shprehen se ndikimi është i paktë, ndërkohë që 161 prej të anketuarve mendojnë se 
ato e nxisin shumë kreativitetin dhe pjesa tjetër prej 6% nxënësish mendojnë se nuk 
ka aspak lidhje midis punëve praktike dhe kreativitetit. 
Pyetur nëse punët praktike përvetësojnë më lehte konceptet tek nxënësit 34% prej 
të anketuarve mendojnë se ato ndikojnë pak, ndërkohë që 167 prej të anketuarve 
deklarojnë se përmes punëve praktike ata i përvetësojnë shumë më lehtë konceptet 
kurse pjesa tjetër prej 9%  të anketuarish shprehen se ato nuk ndikojnë aspak në 
përvetësimin e koncepteve.
5.3. Blloku III-të : Infrastuktura që ofron shkolla
Mbingarkesa e orëve mësimore dhe koha e kufi zuar ka qenë mendimi i 51% të 
nxënësve si barriera që e vështirëson kryerjen e punëve praktike në biologji. Jo pak, 
saktësisht 42% e  nxënësve mendojnë se edhe numri i madh i nxënësve në klasë 
ështe një faktor ndikues. Moseksperienca e mësuesve ka qenë më pak e përzgjedhur,  
konkretisht nga 29% e  nxënësve, ndërsa përsa i përket mungesës së interesit të 
nxënësve 24% nxënës janë përgjigjur pozitivisht. Alternativës mbi mungesën e 
mjeteve të punës dhe suportit teknik i janë bashkuar 50% e anketuesve. Pikës së 
fundit mbi mungesën e sigurisë gjatë zhvillimit të punës praktike 15% e  nxënësve e 
mendojnë si një faktor potencial në kryerjen e punëve praktike në lëndën e biologjisë.
(Grafi ku 5-5 )

Grafi ku 5-5 
Paraqitje grafi ke e 

faktorëve pengues të 
punëve praktike
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Rreth 26% e nxënësve pohojnë se koha për përgatitje do t’i përmirësonte punët 
praktike. Trajnimet specifi ke të mësuesve kanë qenë të përzgjedhur nga 45% e 
nxënësve. Nuk është lënë mënjanë as serioziteti dhe angazhimi më i madh i nxënësve 
gjatë një punë praktike e cila ka shkaktuar reagim te 50% e  nxënësve, kurse 60% e  
nxënësve mendojnë se buxheti për të blerë pajisjet e nevojshme është një element 
vendimtar. Pikës mbi mungesën e sigurisë mbi zhvillimin e punëve praktike i janë 
bashkuar 19% e nxënësve. 
Rezultatet e analizës së të dhënave treguan se nxënësit e të dyja gjimnazeve i 
preferojnë punët praktike në biologji, madje pjesa më e mirë e tyre i konsiderojnë 
ato të dobishme dhe të nevojshme , për arsye se  përmes tyre ato lidhin teorinë 
me realitetin dhe përvetësojnë më mirë konceptet . Kryesisht koncepti i nxënësve 
për punët praktike kufi zohet në procedurat laboratorike dhe demonstrimet . Nga 
shqyrtimi i kurrikulës së re dhe të vjetër (Tab.4-6) vihet re se numri i temave me 
natyrë praktike ka ardhur duke u rritur dhe peshën më të madhe në veprimtaritë 
me natyrë praktike e mbajnë punët e laboratorit. Po t'i referohemi totalit të këtyre 
punëve ndër vite, pra duke kaluar nga kurrikula e vjetër te alterteksti, tendenca e 
përfshirjes së këtyre punëve vjen duke u rritur. Temat për secilën veprimtari janë 
paraqitur te shtojcat.
Barrierën kryesore për realizimin e këtyre punëve e përbën infrastruktura. Kjo 
duket pasi nxënësit e të dyja gjimnazeve pohojnë se punët praktike i zhvillojnë në 
klasë ose në më të mirën e rasteve në oborr. Po ashtu mungesa e mjeteve, si pasojë 
e mungesës së buxhetit  dhe mosangazhimi i nxënësve përbëjnë sërish një pengesë. 
Edhe trajnimet e mësuesve theksohen nga nxënësit  si një faktor kyç për realizimin 
e punëve praktike.
Si përfundim, bazuar në të dhënat e standardeve të të nxënit të shkencave të natyrës, 
teorinë konstruktiviste e të nxënit, kurrikulën e biologjisë AML dhe vetë nxënësit 
rëndësia e punës praktike në shkencë duket se është gjerësisht e pranuar ashtu sikurse 
edhe fakti se realizimi cilësor i punëve praktike garanton  angazhimin, interesin e 
nxënësve si dhe zhvillimin e një sërë aft ësish e njohurish, shkencore e konceptuale. 
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përfshira në këtë analizë.
Shpreh falënderimet më të sinqerta për udhëheqësen time  Dr. Blerina Vrenozi, 
për orientimet dhe mbështetjen në realizimin e kësaj mikroteze, për kujdesin e 
vazhdueshëm që ka treguar gjatë hapave të këtĳ  punimi deri në fi nalizimin e tĳ . 
Falenderim i veçantë po ashtu shkon për të gjithë shokët dhe miqtë e mi të cilët më 
kanë mbështetur, këshilluar dhe nxitur në punimin e kësaj mikroteze.
Së fundi, por më të rëndësishmit, FAMILJA IME! I falenderoj nga zemra për 
mbështetjen e tyre të sinqertë gjatë kësaj periudhe. 
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SHTOJCA                                               ANKETË
Punët praktike dhe rëndësia e tyre në trajtimin e lëndës së biologjisë në AML

Qyteti :  ___________________________________
Shkolla : ___________________________________
Klasa :               10                             11                         12

Kjo anketë ka për qëllim të vjelë opinionet e nxënësve të shkollave të mesme në lidhje me zhvillimin 
e punëve praktike në lëndën e biologjisë.Informacioni që do të ndani me ne do të jetë tërësisht konfi den-
cial. Emrat tuaj nuk do të shfaqen në asnjë dokument të lidhur me këtë sondazh. Përgjigjet tuaja do të 
përpunohen dhe do të përdoren vetëm për qëllime analitike.

Blloku I: NJOHURI TË PËRGJITHSHME
Çfarë konsideroni si “punё praktike”: 
Proçedurat laboratorike
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Demonstrimin e një teme teorike në mjedis
Prezantimin në poëer point të një teme
Vizitat ne muze ose institucione të tjera
Vizitat në pika të ndryshme turistike

A keni zhvilluar ndonjë orë punë praktike në lëndёn e biologjisë?
Po
Jo
Nuk e di
3.Nëse po, a mund të përmendni temën, veprimtarinë dhe ambjentin ku e keni zhvilluar 
punën praktike ?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________
4. Në tabelën e mëposhtme shënoni me një kryq në njërën nga kutitë, duke shprehur në 
këtë mënyrë mendimin tuaj për secilën nga deklaratat e mëposhtme:

            DEKLARATAT Dakort
As dakort as 
jo dakort

Jo dakort Nuk e di

Preferoj punën praktike në vend tё mёsimit teorik tё 
biologjisё, sepse në këtë mënyrë unë jam më interak-
tiv dhe  kuptoj më lehtë mësimin.

Punët praktike nuk më ndihmojnë në të kuptuarin e 
koncepteve në biologji, pasi ato konsistojnё vetëm në 
njohjen me aparatura.

Punët praktike në biologji janё njё humbje kohe pasi 
nuk mё pёlqejnё ekspeditat nё mjedis.

Punët praktike që unë mund tё zhvilloj në lëndёn 
e biologjisë janё të dobishme për të ardhmen time, 
pasi na lejojnё tё kuptojmё mё mirё mjedisin qё na 
rrethon.
Unë i konsideroj punët praktike si një mënyrë për të 
përfytyruar sesi punojnë praktikisht biologёt me gjal-
lesat bimore dhe shtazore.

Për mua të mësuarit e biologjisë ka nevojë për punë 
praktike sepse demonstron praktikisht detaje të rëndë-
sishme të jetës së gjallë.

Blloku II: RËNDËSIA E PRAKTIKAVE
Sa të rëndësishme i konsideroni pohimet e mëposhtme në përvetësimin e lëndës 
së biologjisë nëpërmjet punëve praktike (rretho një prej alternativave)
1. Punët praktike i motivojnë nxënësit:
a) Pak
b) Shumë
c) Aspak
      
2.Punët praktike inkurajojnë punët në grup:
a) Pak
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b) Shumë
c) Aspak
      3. Punët praktike lidhin teorinё me praktikën:
a) Pak
b) Shumë
c) Aspak

4. Punët praktike nxisin kreativitetin:
a) Pak
b) Shumë
c) Aspak
5. Punët praktike përvetësojnë më lehtë konceptet tek nxënësit:
a) Pak
b) Shumë
c) Aspak
Blloku III: INFRASTRUKTURA QË OFRON SHKOLLA
1. A mendoni se shkolla juaj është e pajisur me mjetet e nevojshme për zhvillimin 
e praktikave në terren?
a) Po
b) Jo
c) Nuk e di
2. Sipas mendimit tuaj cilat janë barrierat që e vështirësojnë kryerjen e punëve 
praktike në lëndën e biologjisë në arsimin e mesëm të lartë (mund të rrethoni më 
shumë se 1 alternativë)

a) Mbingarkesa e orëve mësimore të biologjisë   
b) Koha e kufi zuar
c) Numri i madh i nxënësve në klasë
d) Moseksperienca e mësuesve
e) Mungesa e interesit te nxёnёsve
f) Mungesa e mjeteve të punës dhe e suportit teknik
g) Mungesa e sigurisë gjatë zhvillimit të punës praktike
3. Sipas mendimit tuaj, cili nga elementët e mëposhtëm do t’i përmirësonte më 
shumë punët praktike (mund të rrethoni më shumë se 1 alternativë):
a) Koha për përgatitje      
b) Trajnimet specifi ke të mësuesve
c) Serioziteti dhe angazhimi më i madh i nxënësve gjatë një pune praktike
d) Buxheti i mjaft ueshem për të blerë pajisjet e nevojshme
e) Siguria gjatë zhvillimit të punës praktike
Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstet e biologjisë AML të marra në 
shqyrtim

Tabela 6-1
Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin biologjia 10 (M.Koni 

& L.Nikollari)
Veprimtaritë                           Tema
Punë laboratori Përcaktimi i përberjeve organike në ushqime
Punë laboratori Vëzhgim në mikroskop i qelizes bimore dhe shtazore
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Punë laboratori Vëzhgimi i proçesit të osmoses
Punë praktike Modelimi i mitoses dhe i mejozes
Punë praktike Modelimi i kryqezimit monohibrid
Punë praktike Modelimi i biosintezes së proteinave

Tabela 6-2
Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin biologjia 1 (E.Ruka 

& L.Memushi)
Veprimtaritë                           Tema
Punë laboratori Matjet dhe vëzhgimet për studime biologjike
Punë laboratori Disa reaksione specifi ke për zbulimin e proteinave 

dhe sheqernave

Punë laboratori Vëzhgimi mikroskopik i baktereve
Punë laboratori Tipare te bimëve me dhe pa fare
Punë laboratori Krimbat
Punë laboratori Karakteristikat e këmbënyjetuarve
Tabela 6-3

Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin biologjia 2  (E.Ruka, Z.Bajrami & 
L.Memushi)

Veprimtaritë                           Tema
Punë praktike Struktura e modeluar e ADN-se.Riprodhimi i tĳ 
Punë praktike Paraqitja grafi ke e disa parametrave që kanë të bëjne 

me riprodhimin dhe zhvillimin embrional

Punë praktike Riprodhimi te bimët
Punë praktike Studimi i trashegimise së  tipareve te njeriu nëpërmjet 

pemëve gjenealogjike
Punë praktike Identifi kimi i çrregullimeve numerike kromozomike 

nëpërmjet ndërtimit të kariotipit

Punë praktike Përshtatshmëria

Tabela 6-4
Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin biologjia 11  (E.Ruka & D.Nashi)
Veprimtaritë                         Temat
Punë laboratori Roli i plehut azotit ne rritjen e algave ne ujerat e ëm-

bla

Punë e pavarur Të shmangim proçesin e eutrofi zimit
Punë laboratori Si mund te provoni shiun acid në ujërat e ëmbla

Punë laboratori Receptoret ndĳ orë
Punë laboratori Përgjigjet për refl ekset mbrojtëse
Punë e pavarur Shenjat e shtatzënisë
Punë e pavarur Fekondimi invitro
Punë laboratori Qarkullimi i gjakut,rruazat e kuqe të gjakut
Punë laboratori Matja e kapacitetit te mushkërive me anë të një spiro-

metri të thjeshtë
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Punë laboratori Të  ushqyerit e shëndetshëm
Punë praktike Përllogaritja e indeksit te masës trupore (IMT) dhe 

vlerësimi i peshes trupore për djemtë dhe vajzat e klasës

Punë laboratori Zbulimi i përberesve kryesore të lëndëve ushqimore

Punë laboratori Lënda minerale dhe organike në kocë
Punë laboratori Tkurrja e muskulit të pulpes së bretkosës
Tabela 6-5

Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin biologjia 3  (E.Ruka, Z.Bajrami & 
L.Memushi)

Veprimtaritë                         Temat
Punë laboratori Receptorët ndĳ orë
Punë laboratori Tkurrja muskulare
Punë laboratori Zbulimi i përbërësve kryesorë të lëndëve ushqimore
Punë laboratori Veshka dhe homeostaza
Punë laboratori Lëndet rezervë në organet bimore

Tabela 6-6

Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin biologjia 4 (E.Ruka, Z.Bajrami & 
L.Memushi)

Veprimtaritë                         Temat
Punë laboratori Krahasimi i pH te ujit te shiut me disa produkte 

ushqimore

Punë laboratori Ndikimi i ndotësve në mjedis
Tabela 6-7

Veprimtaritë dhe temat e punëve praktike në tekstin Shkenca 12 (E.Ruka, E,Andoni, 
M.Ift i & D.Bello)

Veprimtaritë                         Temat
Punë laboratori Ndërtimi i një kladograme
Punë laboratori Protistët në një pikë uji
Punë laboratori Përcaktimi i familjeve të peshkaqenëve me anë të 

çelësit 

Projekt me temë Rëndësia e biodiversitetit në funksionimin e ekosis-
temeve 
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La motivation comme point essentiel de l’enseignement /apprentissage d’une 
langue étrangère

Mirela Kumrĳ a
Professeur de langue française au collège « Sule Harri »

Le contenu

 C’est vrai que l’apprentissage d’une langue étrangère demande beaucoup de temps mais les 
avantages qui en découlent, sont nombreux comme : voyage à l’étranger, les opportunités 
professionnelles, le développement des capacités cérébrales etc. Mais ce qui est le plus 
important c’est que ça sert au quotidien : par amour, par obligation, par professionnalité, ou 
pour profi ter  d’un simple voyage. Mais aussi pour la santé : éloigner la maladie d’Alzheimer 
vue que l’apprentissage d’une langue sert à entretenir la mémoire, une meilleure adaptation 
au changement : si tu parles une langue étrangère ce n’est pas ci diffi  cile à s’adapter que dans 
le cas où tu ne parles pas aucune langue. 
Mais au niveau scalaire comment ça se passe ? Dans le cas de l’apprentissage d’une langue 
étrangère à l’école,  la motivation est très importante parce que  il n’y aura pas  d’apprentissage 
si l’individu n’a pas le besoin d’apprendre une langue étrangère, surtout le français, s’il n est 
pas motivé. 
Mais l’un des problèmes dans l’enseignement/ apprentissage des langues est mett re en 
pratique l’idée de la motivation dans la salle de classe.
L’étude  présente le travail sur comment nous, en tant que profs, nous  pouvons motiver les 
élèves pour bien apprendre une langue ; dans notre cas le français.
Il est très important de préparer les sessions ou les classes d’ une manière agréable, motivante  
et intéressante et maintenir aussi une att itude de facilitateur et de guide parce que cela aide 
à avoir une meilleure manière de nous en tant que prof, de nous rapprocher aux élèves, tenir 
compte des méthodes à utiliser au sein de la classe,  du matériel pédagogique à utiliser, les 
jeux, les chansons, la technologie etc.
On va aussi parler des types de motivation : motivation  instrumentale, motivation intégrée  
et motivation comme cause et comme résultat.
Sans motivation il n’y a point d’apprentissage. Mais il faut aussi tenir compte que tient aussi 
à l’absence de facteurs de démotivation : les parents par exemple ne doivent pas projeter leurs 
propres appréhensions vis a vis d une langue qu’ils croient dure, la société ne doit pas émett re 
de jugement négatifs sur une langue jugée inappropriée pour une raison ou une autre. 

Mots clés: motivation, réussite, apprentissage effi  cace, autonomie.

Pourquoi apprendre une langue étrangère?

Au temps d’aujourd’hui apprendre une langue étrangère est devenu une nécessité 
vu que cela sert également à apprendre à comprendre d’autres manières de penser 
et de faire.
De part par amour, par passion parce qu’on est à l’école, et par obligation 
professionnelle  ou pour profi ter des voyages qu’on fait à l’étranger.
La réussite de l’apprentissage d’une langue étrangère, si on parle de l’adulte 
(adulte ici c’est une personne qui a 18 ans et un peu plus) dépend surtout de ses 
habitudes acquises : il a donc déjà des capacités nécessaires qui sont le résultat de son 
expérience scolaire. Dans le cas de l’enfant et de l’adolescent, cett e réussite dépend 
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fortement de l’habileté de l’enseignant pour tenir vif le plaisir d’apprendre et pour 
créer un enseignement «  bien structuré » et énergique. Il s’agit alors de leur donner 
les moyens nécessaires de la meilleure « mise en place » et de l l’ouverture envers ce 
chemin intéressant, plein de curiosité et pas très facile à la fois. 
Pour tracer ce chemin les jeunes ont besoin pendant tout le temps de forts motifs qui 
les amènent à découvrir la magie d’un monde inconnu par eux et à aff ronter sans 
grand diffi  cultés les surprises réservées par cett e nouveauté. 
Comme dans le cas de tout apprentissage, même dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère la motivation soutient et aide l’apprenant qu’il soit adulte, adolescent ou 
bien enfant, à avancer et le role de l’enseignant est décisif.
Cela vaut aussi pour les enseignants qui en prenant en compte les exigences soit 
matérielles, soit psychologiques des apprenants, seront capables de créer des cours 
fructueux et att irants.

C’est quoi la motivation ?

La motivation est la première phase de tout apprentissage qui veut dire (Kualida, 
1997, 70) :
-créer des att entes positives
- viser un but
-Avoir une représentation concrète de la tache
-créer des conditions qui favorisent la réussite.

C’est quoi la motivation scolaire?

Selon Rolland Viau (1994) “la motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui 
a ses origines dans la perception qu’un apprenant a de lui même et de son environnement  et 
qui l’incite à choisir une captivité , à s’y engager et à persévérer  dans son accomplissement 
afi n d’att eindre un but”.
Elle englobe les comportements et les états aff ectifs qui infl uencent sur l’échelle du 
succès dans l’apprentissage d’une langue étrangère. La motivation peut être suscitée 
par l’enseignant ( dite dans ce cas externe), ou peut venir de l’apprenant lui- même ( 
dite dans ce ca externe).
Elle est incontestablement variable et les apprenants ne peuvent pas avoir le même 
niveau de motivation en tout temps quelles que soient les circonstances et la tache à 
accomplir. 

Les types de motivation

 La motivation intégrée: apprendre une langue pour se débrouiller dans un pays 
où on parle cett e langue. 
 La motivation instrumentale: apprendre une langue pour les études ou pour le 

futur métier 
 La motivation comme cause ou comme résultat 

La motivation en diff érents âges
La motivation de l’enfant : Selon certains pédagogues : «  Un enfant est le plus intelligent 
quand la réalité qu’on lui présente provoque chez lui un haut degré d’att ention, d’intérêt, 
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de concentration et d’implication. C’est pour cela qu’il faut rendre les salles de classes et 
de travail scolaire aussi intéressantes que possible, pas simplement pour que l’école soit un 
endroit agréable, mais pour que les enfants à l’école agissent intelligemment et prennent 
l’habitude d’agir intelligemment» (O’Neil, 1993, 205)
Cet apprentissage est assez complexe parce que les enfants sont mis en face d’un 
système graphique : alphabets diff érents au moins par le nombre des signes, accents 
diff érents et même ponctuation diff érente. En outre les lett res n’ont pas la même 
valeur « sonore » d’une langue à l’autre, ce qui amène à des problèmes de lecture et 
d’orthographie.
Dans ce cas l’enseignant doit commencer par sensibiliser l’enfant aux langues 
étrangères écrites présentes dans leur entourages, par exemple : publicités dans des 
journaux, titres de magasines etc. et familiariser l’enfant avec l’alphabet et le bon 
ordre. Pour en faciliter la compréhension et la mémorisation, il doit recourir à des 
comptines, à des chansons et à des jeux de rôle. 
Dans la plupart des cas, les jeunes enfants oublient très vite qu’ils sont dans la salle de 
classe, en train d’apprendre un langue étrangère. Pour pouvoir éviter ce phénomène, 
l’enseignant doit inciter chez eux l’intérêt et la motivation qui sont  déterminants   
pour un apprentissage effi  cace. Même si on n’apprend pas une langue par simple 
répétitions mécanique, dans ce cas, des phrases de répétition et d’imitation sont 
nécessaires. Elles encouragent l’envie de communiquer et favorisent la motivation.
Les aspects à privilégier à l’école maternelle seraient les suivants1 :
L’éducation de l’oreille aux réalités phonologiques et accentuellesLe développement 
de l’aptitude à l’écoute L’acquisition des énoncés utiles à l’expression en classe La 
découverte des faits culturels
Selon Candelier 1998 « Ai bambini non si insegna una lingua straniera : li si guida in una 
forma di éveil au langage” (Balboni, 2008, 163).
La motivation de l’adolescent : En ce qui concerne l’adolescent, il faut souligner 
qu’il fait part d’un groupe sociale, il est donc intégré dans ce groupe qu’est la classe 
et il faut faire att ention à le corriger par exemple, parce que cela peut infl uencer dans 
son image et son rôle au-dedans du groupe et par conséquence lui faire perdre la 
confi ance des autres membres du groupe. 
Même les activités qu’on peut eff ectuer avec eux doivent être bien choisies parce 
qu’ils se considèrent comme des adultes. pas comme des enfants. Il leur plait d’être 
autonomes et les activités doivent être présentées comme des discussions, des défi s 
etc. L’enseignant doit alors faire att ention et surtout doit faire tout le possible pour 
maintenir vif leur intérêt lors du cours, surtout s’il s’agit comme dans notre cas de la 
langue française.
Dans le cas de l’anglais la motivation des apprenants existe déjà lorsqu’elle est 
considérée clé qui ouvre les portes vers une autre culture. Dans le cas des autres 
langues étrangères  , comme le français ou l’allemand, il serait plus diffi  cile . C’est 
l’enseignant qui doit creuser les empruntes d’une belle leçon parce que la motivation 
dans ce cas passe à travers le désir de connaitre le pays de la langue à apprendre  et 
cela on peut le faire à travers les fi lms, des journaux etc. 
La motivation de l’adulte : Si on parle de l’adulte dans ce cas le rapport enseignant/ 
apprenant n’est pas un rapport éducatif,  mais instructif. Lors des années passées 
ils ont déjà appris un langue étrangère, ils savent donc comment se comporter et 
1  htt p/www.Franc-parler.org .
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pourquoi apprendre ne autre langue ou bien la même ( pour le monde du travail, 
pour plaisir etc.)
L’apprentissage est un processus continu de croissance et de développement 
pour l’adulte. Son point de départ, en ce qui concerne son apprentissage  est fait 
d’expériences et d’acquis divers. La motivation à apprendre est très forte chez lui. Il a 
de très grandes att entes à l’égard de l’apprentissage. Chez l’adulte, l’apprentissage est 
en compétition avec d’autres intérêts . Il a sa propre conception de l’apprentissage. 
« On peut être reconnu adulte, aux yeux de la société, lorsque l’on se met à travailler, à voter, 
lorsqu’on se marie et que l’on a eu et a des responsabilités, dans le cadre de son travail, vis-
à-vis de sa famille. La notion de but à att eindre est plus claire chez l’enfant. Il sait que son 
avenir dépend de lui- même, il a des projets, des objectifs. Le concept de réussite en particulier 
sociale et socioéconomique est assez vivement ressenti » ( Goguelin P., 1994 : 41)2

Le concept de soi chez l’adulte est généralement  plus défi ni et plus clair que chez 
l’enfant. L’adulte sait ce qu’il veut et ses décisions sont claires. Il possède un bagage 
de connaissances et de savoir- faire important. Tenir compte des capacités de 
l’apprenant adulte, c’est reconnaitre ses forces et ses faiblesses. Même dans ce cas 
l’enseignant doit être att entif à ne pas faire perdre cett e motivation déjà existante 
chez eux, doit leur expliquer les principes méthodologiques d’une manière explicite. 
Si le comportement de l’enseignant, la méthodologie, le contenu des méthodes, 
l’ambiance, le climat éducatif et tous les autres facteurs qui interviennent dans 
l’enseignement des adultes sont diff érents et contre l’image qu’il s’est fait de lui-
même, il se peut que ceci engendre la démotivation et la dépression chez lui. 
L’un des rôles fondamentaux de l’enseignant est d’expliquer aux apprenants que la 
formation vise à améliorer leur effi  cacité et leur qualité de vie.

Le rôle de l’enseignant et les stratégies qui aident les apprenants
« Le développement personnel, l’esprit critique, la tolérance, l’ouverture aux autres cultures, 
la valorisation de la diversité culturelle, la citoyenneté Européenne, sont fréquemment cités 
comme objectifs fondamentaux de l’enseignement des langues par les autres liés au conseil 
de l’Europe »3

Etre  professeur aujourd’hui c’est être à la fois animateur, organisateur, facilitateur, 
gestionnaire, concepteur, chercheur, promoteur, technicien…..Il doit mett re en 
équilibre l’improvisation et le planifi é et profi ter de la liberté accordée aux apprenants 
pour fouiller dans leurs désirs, leurs att entes et dans leurs capacités. 
«  Comme facilitatore, l’insegnante deve fare in modo che gli studenti si vengano a trovare 
nelle migliori condizioni per poter apprendere” (Serragiott o, 2007, 114)
Apprendre consiste donc à défi nir les objectifs de l’apprentissage, le rôle de 
l’enseignant et de l’apprenant et les manières d’apprendre et il faudra sans doute 
s’habituer à les remett re en question, à les modifi er sans cesse, à les redéfi nir en 
fonction des mutations sociales et technologiques. L’enseignant alors qui sait être 
dynamique,  bienveillant, patient et qui sait alterner de manière équilibrée les activités 
formelles et les activités de libre ou semi libre comportement, est un enseignant bien 
apprécié par les apprenants.  
Etant donné qu’une situation d’apprentissage comporte trois pôles : le formateur 
(l’enseignant), l’ (les) apprenant (s), le contenu, l’enseignant doit pouvoir réaliser des 
2  www.journals.ut.ac.ir
3  htt p://www.echo-fl e.org



203 

interactions entre ces pôles «

                                                                           ENSEIGNANT   
Le triangle :  animer                                          enseigner
                         APPRENANT                                autoformation                             CONTENU

Pour bien y réussir il doit aussi faire recours à des stratégies comme :Enseigner un jeu 
d’acteur : Faire le moins possible recours à la langue maternelle, utiliser la langue des 
gestes Respecter la règle des trois : premièrement annoncer l’activité, deuxièmement 
on parle et on en parle et on l’explique à travers des exemples et tous les outils dont 
on a besoin. Troisièmement on dit qu’on a parlé de cela comme une conclusion et 
un rappel en facilitant  la mémorisation et le retour au rang de ceux qui n’ont pas 
encore assimilé l’objectif.  Respecter la syntaxe de la communication orale et écrite : il vaut 
mieux utiliser des phrases courtes et simples et tenir compte que le style oral est 
très diff érent du style orale.  Gérer son regard, sa voix et sa posture : occuper l’espace : 
regarder toujours les apprenants en face, sans être agressif,  gérer sa voix, changer de 
posture tout au long du cours selon la compétence que l’on travaille. 
Vu que la classe est hétérogène, un bon enseignant doit proposer en dehors de la 
session générale des actions complémentaires pendant les pauses ou à la fi n du cours 
afi n de remédier la diff érence de niveaux.
Outre cela il doit essayer de discuter avec les apprenants et de connaitre leurs 
diffi  cultés pour leur conseiller des activités pour y remédier comme l’écoute d’une 
chanson etc., et doit toujours les encourager à prendre la parole afi n d’avoir les avis 
et le réponses de toute la classe. 
Le fait le plus importants est d’éveiller le sentiment d’égalité parmi les apprenants 
parce qu’un bon enseignant est avant tout un bon psychologique. Il connait la nature 
de ses propres apprenants, leurs caractéristiques et sait se comporter face à ses sujets 
qui doivent etre considérés et respectés.  Il doit donc se rendre parfaitement compte 
qu’il est devant des individus diff érents mais qui ont les mêmes droits, les mêmes 
obligations et les mêmes libertés. 

Le cas du français chez nous

Dernièrement l’enseignement/apprentissage du français dans nos écoles commence 
dès la troisième classe. Et en ce qui concerne le choix de la langue étrangère, ce 
sont justes les parents qui   jouent le rôle principal : ils ne doivent pas projeter leurs 
propres appréhensions vis a vis d’une langue qu’ils croient dure, la société ne doit 
pas émett re de jugement négatifs sur une langue jugée inappropriée pour une raison 
ou une autre. 
Le français est la deuxième langue internationale après l’anglais , parlée dans le 
monde entier. Elle connait 125 millions de locuteur dont 77 million l’utilisent comme 
langue maternelle.
Voilà la première motivation pourquoi apprendre le français, outre le fait qu’elle est 
la langue des salons. A travers le français on peut apprendre l’italien, l’espagnol, on 
pourrait même aller étudier dans les meilleurs Universités qui se trouvent en France.
On dit cela parce que selon une étude menée dans des écoles de notre ville, il y a 
eu des diffi  cultés concernant le choix du français en troisième classe. Mais une fois 
avoir commencée la leçon et avoir compris la beauté de la langue française,  l’opinion 
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change. Certes c’est grâce au travail de l’enseignant qu’ils changent d’avis parce que 
sans motivation il n’y a point d’apprentissage. 

Conclusion

Apprendre une langue étrangère, c’est aborder une manière de voir le monde et 
découvrir un univers culturel et linguistique diff érent de la culture d’origine. La 
perception des autres, la compréhension et les repères personnels sont évidemment 
remis en question par ce projet. 
Enseigner c’est avant tout préparer l’être de l’apprenant à accepter de manière agréable 
ce que l’enseignant prévoit et désire accomplir. Autrement dit , un enseignant doit 
d’abord  préparer le terrain favorable pour que l’apprenant tire plaisir et profi te du 
processus d’enseignement / apprentissage :  il doit le motiver.
« Motiver c’est”  inverser le sens de l’énergie”
                                                                                                                                                                                                                                 
François Proust 
“Le professeur ne peut pus être seulement un savant , il doit être un homme , mais un homme 
éclairé par la science, plus calme, plus maitre , plus maitre de lui , d’un caractère encore plus 
irréprochable que tout autre , car avant d’enseigner les autres  il faut enseigner soi même”
Henri Frédéric Amiel. Journal intime le 15 novembre 1848
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Aplikimi i teknologjisë në mësimdhënie

Enkeleda Llambrollari
Erdeta Breshanaj

Abstrakt

Teknologjia e informacionit sot ka një ndikim shumë të madh në arsim.  Vite më parë tre 
mjetet kryesore të mësimit ishin mësuesi, libri dhe tabela e zezë. Pra, në qendër ishte mësuesi. 
Sot, roli i mësuesit ka ndryshuar, i cili përgatit mjedisin dhe çon nxënësin për të kërkuar 
informacion në mënyrë të pavaruar, nxënësi kalon në qendër. Përdorimi i teknologjisë të lejon 
një mësimdhënie më të lehtë, më të shpejtë dhe më efi kase. Krĳ on mundësinë që nxënësi  të ketë 
një gamë më të gjerë materialesh njëkohësisht. Në të njëjtën kohë përdorimi i  teknologjisë në 
mësimdhënie gjatë mësimit rrit vëmedjen e nxënësit në mësim ( fotografi të, tingujt, ngjyrat), 
shton kënaqësinë që merr gjatë mësimit ( kompjuteri është burim i kënaqësisë, çdo detyrë e 
kryer me sukses  për të cilën nxënësi merr lavdërime i jep vetë besim dhe e rritë dëshirën e 
tĳ  për sukses). Teknologjia nxit bashkëpunimin në grup të nxënësve. Nxënësit të cilët kanë 
probleme me sjelljen (nxënës hiperaktiv, nxënës me vështirësi gjatë mësimit) mund të kenë 
vëmendje më të gjatë para kompjuterit gjatë mësimit klasik. Kompjuteri lejon të  tejkalohen 
shumë vështirësi që has nxënësi kur punon me mjete shkollore, raste të tilla kemi kur nxënësi 
është me aft ësi të kufi zuar. Përdorimi i teknologjisë eleminon përdorimin e lapsit dhe të 
fl etores duke e bërë të ndihet i barabartë me nxënësit e tjerë. Ka disa metoda per Integrimin 
e TIK -ut në mësimdhënie dhe mësimnxënie sipas literaturës bashkëkohore. Një ndër nga 
metodat është metoda e bashkëveprimit gjatë mësimit përmes TIK-ut. Kjo metodë realizohet 
nxënës me nxënës, nxënësi me grupin dhe grupi me grupin. Meqë nxënësit vendosen nëpër 
grupe, prej tyre kërkohet që të jenë aktivë në orën mesimore, për këtë kërkohet bashkepunimi 
por për të arritur këtë bashkëveprim që mesimi të bëhet sa më i lehtë, kërkohet që mësuesi të 
sigurojë që bashkëveprimi të jetë efektiv.    

Fjalët kyçe:   TIK, Nxënës, Mësues, Pyetësor, Hulumtim, Personal Computer.

Abstract

Information technology today has a huge impact on education. Years ago the three 
main tools of instruction were the teacher, book, and blackboard. So in the center 
was the teacher. Today, the role of the teacher has changed, which prepares the 
environment and leads the student to seek information independently, the student 
passes to the center. Using technology allows for easier, faster and more effi  cient 
teaching. It creates the opportunity for the student to have a wider range of materials 
at the same time. At the same time, the use of teaching technology in learning increases 
the student's att ention to learning (pictures, sounds, colors), adds the pleasure it 
receives during learning (the computer is a source of pleasure, any successfully 
accomplished task for which the student receives praise gives self-confi dence and 
increases his desire for success). Technology encourages collaboration in a group 
of students. Pupils who have behavioral problems (hyperactive learners, learners 
with learning diffi  culties) may have longer att ention in front of the computer 
during classroom lessons. The computer allows to overcome the many diffi  culties 
the student has when working with school supplies, such cases when the student is 
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disabled. Use of technology eliminates the use of pen and notebook making it feasible 
with other students. There are several methods for ICT Integration in teaching and 
learning according to contemporary discourse. One of the methods is the method of 
interaction during learning through ICT. This method is realized with pupils, pupils 
with the group and the group with the group. Since students are placed in groups, 
they are required to be active in the classroom, so cooperation is required, but to 
achieve this interaction so that learning becomes easier, the teacher is required to 
ensure interaction is eff ective.
Keywords: ICT, Pupil, Teacher, Questionnaire , Research, , Personal Computer.

Hyrje

Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në mësimdhënie 
do të thotë të përdorësh kompjuterat (Personal Computer) dhe soft war-ët në 
mënyrë efi kase, duke shfrytëzuar në mënyrë maksimale internetin për qëllime të 
mësmidhënies dhe të nxënies. Aplikimi i Tik-ut  në mësimdhënie, ofron përfi time të 
mëdha për nxënësin dhe rrit aft ësitë konceptuese dhe perceptuese të tyre gjatë orës 
së mësimit duke lehtësuar të nxënit dhe lejon zhvillim të pavarur. Tik-u nxit aft ësit 
matematikore, aft ësitë komunikuese, aft ësitë e të menduarit kritik dhe zgjidhjen 
e problemeve, nxit aft ësitë për të punuar në grup, nxitë aft ësitë për të përdorur 
shumëllojshmëri burimesh. Tik-u të jetë produktiv duhet që shkollat të jenë të 
pajisura me bazë materiale si kompjuera, DVD me programe didaktike etj. Klasa 
duhet të ketë vetëm një kompjuter (me ndihmën e një vidio projektori) kjo për disa 
arsye. Se pari, mësuesi  shikon se çfarë janë duke bërë nxënësit në kompjuter. Së 
dyti, mësuesi ka më shumë kontroll mbi nxënësit. Së treti, teknologjia është në çdo 
kohë në dispozicion. Së katërti, nxënësit shikojnë njëri tjetrin dhe bashkëpunojnë 
pa pengesa. Së pesti, mësuesi e ka më të thjeshtë të japi informacion shtesë. Pajisja 
e shkollave me teknologji mësimore ndihmëse për nxënësit me nevoja të veçanta 
është e rëndësishme për të siguruar ndihmë për secilin fëmĳ ë gjatë të mesuarit 
dhe pjesemarrje të barabartë. E drejtë e çdo fëmĳ ë me nevoja të veçanta arsimore 
është që të edukohet me fëmĳ ë të moshës së njëjtë dhe të kenë qasje në programin 
e përgjithshëm edukativ. Përveç familjes, që luan një rol të madh ne kontrollimin 
e fëmĳ ëve gjatë përdorimit të kompjuterit , rol shumë të rëndësishme luajnë edhe 
mësimdhënësit, të cilët mund t'i stimulojnë nxënësit që TIK- un ta përdorin për 
nevoja mësimore.
Në kohën bashkëkohore ndikimi i teknologjisë informatike dhe të komunikimit 
gjithnjë e më shumë bëhet gjithëperfshirës në shumë sfera shoqërore. Ky zbatim nuk 
e anashkalon as arsimin. Arsimimi dhe dituria janë baza e çdo zhvillimi njerëzor 
dhe ato janë e drejta fondamentale për çdo qenie njerëzore. Roli i mësuesit si burimi 
kryesor i informimit në klasë ka ndrydhuar në të mesuarit organizativ, i cili çon 
nxënësit për të kërkuar informacion të pavarur. Një tipar dallues i arsimimit në të 
gjitha nivelet në vitet e fundit është përfshirja e teknologjisë në procesin e të mësuarit. 
Përdorimi i teknologjisë në shkollat tona ka ndryshuar në mënyrë të ndjeshme këto 
vitet e fundit. Keshtu, për të pajisur nxenësit me aft esitë e nevojshme teknologjike, 
duhet të përdorim metoda të reja të të mësuarit në krahasim me metodat e përdoruara 
në të mesuarit tradicional. Kompjuteri shihet si nje teknologji më e nevojshme në 
fushën e mësimdhënies është i domosdoshëm për shkak të orientimeve teknologjike 
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që kanë përfshirë mesimdhënien.

I. Metodologjia

Faza e parë e punës lidhet me përcaktimin e çështjeve kryesore mbi të cilat është 
punuar, hulumtimi dhe analiza e llojeve të mësimdhënies nëpërmjet teknologjisë së 
informacionit dhe komunikimit. Kjo fazë është bazuar mbi kritere të tjera ekzistuese  
të përdorimit të TIK-ut në mësimdhënie. Hulumtimi është bërë në katër shkolla. Dy 
shkolla nëntëvjeçare dhe dy gjimnaze në qytetin e Fierit dhe të Vlorës. Pyetësorët 
janë instrumentet e hulumtimit, si teknikë është përdorur anketimi i nxënësve dhe 
mësuesve. Pyetësorët janë shpërndarë në shkolla dhe janë plotësuar nga mësuesit dhe 
nga nxënësit. Pas grumbullimit të pyetësorëve është bërë analizimi i tyre. Hulumtimi 
është cilësor dhe sasior, është një mënyrë e veçantë e mbledhjes, organizimit dhe 
analizës së të dhënave. Faza tjetër lidhet me nxjerrjen e një raporti me rekomandimet 
përkatëse.

Qëllimet

* Të nxitet mësimdhënia interaktive nëpërmjet burimeve të teknologjisë.
* Të mundesohet rritja e kreativitetit dhe fl eksibilitetit të orëve mësimore nëpermjet 
mjeteve IT
* Të rrite mundësinë e nxënësve që të punojnë dhe të shfaqin talentin dhe aft ësitë e 
tyre për tema të reja.
* Të inkurajojë nxënësit që të përdorin mjetet dhe burimet të TIK - ut për të mbështetur 
të mësuarit gjatë gjithë jetës.
* Të rritet bashkëpunimi përmes teknologjisë midis mësuesve, nxënësve dhe 
prindërve në një botë bazuar në dĳ e.
* Përdorimi i shërbimeve të google si maps, mail, calendar, sites për të ndihmuar në 
komunikimin prindër- mësues apo mësues - nxënës, nxënvs - nxënës.

1.1 Interneti dhe teknologjia në mësimdhënie
Gjeja më e rëndësishme në jetën humane është komunikimi. Interneti është burim 
informacioni, përmes motoreve të kërkimit, faqeve web etj. Komunimimi nëpërmjet 
internetit mund të komunikoni me të gjithë botën me mesazhe, vidio konferenca, chat. 
Interneti është " Shtëpia e Informacionit " dhe pikërisht për ta bërë këtë infotmacion 
sa më të lehtë për tu ndarë dhe arritur është zhvilluar shkenca e komunikimit në rrjet. 
Interneti ofron nje mënyrë liberale të të meduarit. Teknologjitë e reja në mësimdhënie 
paraqesin mjaft  avantazhe. Kompjuterat dhe aksesi në internet përmisojnë cilësinë 
e edukimit. Kjo lidhet me faktin që interneti shihet si një mjet i rëndësishëm për 
të gjetur burime te reja që ndihmojnë në arritjen e standarteve të reja. Mësuesit e 
trajtojne internetin si një mjet kërkimi në aktivitetet e përditshme si komunikimi 
me nxënësit, prindërit apo mësuesit e tjerë ose për aktivitete organizative. Mësuesit 
e përdorin internetin për të ndërtuar projekte dhe leksione te reja.  Mësimdhënësit 
do tu duhej të ndryshojnë edhe format e vlerësimit e të vëtvlerësimit, ky proces 
është një episod me rëndësi, është pjesë e të menduarit dhe e të kuptuarit, është 
biografi  apo autobiografi  e progresit në të mesuar në shekullin e informacionit. 
Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve është instrumenti më efi kas për menaxhim, 
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mësimdhënie e nxënie cilësore. 
Udhëtimi në arsim është kërkim i caqeve për arritje të cilësisë, për të bërë që nxënësi 
ynë të zotërojë shkathtësitë e shekullit 21 në mënyrë që të mos mbetet i varur në jetën 
e tĳ , por të pavarësohet fuqishëm, për të nxënë gjatë gjithë jetës. 
Përdorimi i teknologjive të reja në arsim do të ndikojë që mësimdhënia dhe nxënia 
të jetë shumë më tërheqëse. Nxënësit në ambiente të tilla arsimore, do të perpiqen 
të tregojnë shkathtësitë dhe të jenë aktiv gjatë gjithë kohës sa qëndrojnë në shkollë.
Teknologjia në fushën e edukimit dhe veçanërisht kompjuterat, është rritur me 
shpejtësi marramendëse dhe ka zënë tashmë çdo hapësirë të jetës tonë. Interneti është 
duke u shndërruar në një instrument jetësor në shoqërinë e sotme të informacionit.

1.2 Analiza e të dhënave
Pyetësorët1 janë analizuar duke përdorur metodën statistikore dhe metodën 
përshkruese. Metoda statistikore është përdorur për gjetjen e rezultateve që kemi 
paraqitur përmes grafi këve dhe tabelave të ndryshme. Metoda përshkruese bënë 
përshkrimin e të dhënave. Numri i nxënësve që është marrë në këtë studim ka 
qenë 20 për çdo shkollë.  Në total 80 nxënës nga të cilët 49 janë femra e shprehur në 
përqindje  61.25 % dhe meshkuj  31 e shprehur në përqindje 38.75 %. Në lidhje me 
mësuesit që janë marrë në këtë studim ka qenë 8 mësues të disiplinave të ndryshme 
nga të cilët 4 janë femra  e shprehur në përqindje 50 % dhe meshkuj 4 e shprehur në 
përqindje 50 %.

1.2 Rezultatet e marra nga anketimi
Rezultatet e marra nga anketimi i mësuesve
Në studimin tonë janë përfshirë 4 shkolla dy shkolla 9-vjeçare dhe dy shkolla të 
mesme (një gjimnaz dhe një shkollë profesionale). Janë anketuar 8 mësues dhe 80 
nxënës. 
Nga mësuesit e anketuar vihet re se të gjithë përdorin në masën 100%  pajisje teknologjike 
gjatë zhvillimit të orëve të mesimit. Anketimi i berë në katër shkolla tregon që kushtet 
janë të përshtatshme në masën 100 % për përdorimin e pajisjeve teknologjike. Nga 
anketimi vihet re se 87.5 % e mësuesve pranojnë që u kërkojnë nxënësve materiale 
shtesë të marra nga interneti gjatë zhvillimit të orës së mësimit. 75% e mësuesve kanë 
pranuar që e përdorin teknologjinë për gjetjen e literaturës që u nevojitet. Mësuesit 

kanë deklaruar 50 % e përdorin 
teknologjinë për komunikimin 
me prindrit për ti informuar 
për ecurinë e fëmĳ ës së tyre. 
Pyetjes se si ndikon teknologjia 
në ecurinë e nxënësve  12.5 % 
e mesuesve është përgjigjur 
pozitivisht, 0% negativisht dhe 
87.5 % kanë deklaruar që ka 
ndikim pozitiv dhe negativ në 
të njëjtë kohë. 75 % e mësuesve 
kanë deklaruar, nxënësit i 
orientojnë më shumë drejt 
internetit sesa drejt biblotekës.

Paraqitja grafi ke e rezultateve nga Pyetësori 1
1   Modeli i pyetësorëve ndodhet ne faqen 8- 9
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Rezultatet e marra nga anketimi i nxënësve

Pyetjes se gjjatë zhvillimit të orëve të mësimit mësuesi a ka përdorur  materiale si 
psh. Video projektor, Personal Computer, DVD , 85 % e nxënësve janë përgjigjur se 
mësuesit përdorin materialet si psh. Vidieo projektor, Personal Computer, DVD dhe 
15 % e tyre thonë mësuesit nuk i përdorin.
81.2% e të anketuarve janë përgjigjur që kanë kushte të përshtatshme për përdorimin 
e materialeve video Projektor, PC dhe DVD.  Pyetjes nese mësuesit kërkojnë materiale 
shtesë 93.8 % janë përgjigjur me Po. 56.2 % e nxënësve kanë deklaruar që harxhojnë 
1 orë për gjetjen e materialeve të kerkuara nga mësuesit, 35.5% deklarojnë se ju 

duhen 2 orë dhe 6.2 % u nevojiten 3 
orë. 78.8% e nxënësve kanë pranuar 
se teknologjia i ndihmon në zgjidhjen 
e problemave dhe detyrave që u 
jepen në klasë.  Pyetjes nëse u pëlqen  
mësimi me video projektor, PC 96.2% 
janë përgjigjur Po. 97.5 %  e nxënësve 
kanë pohuar se informacionin e kanë 
më thjeshtë ta marrin në internet sesa 
ne biblotekë 

Paraqitja grafi ke e rezultateve nga Pyetësori 2

Shtojcë
Pyetësori 1 
1. Gjatë zhvillimit të orëve të mësimit a keni përdorur paisje teknologjike si 
psh. Video projektor, Personal Computer, DVD ?
Po        Jo       
2. Në ambientet mesimore keni kushte të përshtatshme për përdorimin e 
materialeve të mësipërme?
Po        Jo                   
3. Nxënësve u kërkoni materiale shtesë gjatë zhvillimit të orëve të mësimit?
Po        Jo                   
4. A i përdorni teknologjine për literaturë?
Po        Jo                   
5. A përdorni teknologjin për komunikimin me prindrit?
Po        Jo                   
6. Cili është ndikimi që ka teknologjia në ecurinë e nxënësve?
Pozitivisht Negativisht Te dyja bashke       
7. I orientoni më shumë nxënësit drejt 
Internetit  Biblotekës     

Pyetësori 2
1. Gjatë zhvillimit të orëve të mësimit mësuesi a ka përdorur  materiale si psh. 
Video projektor, Personal Computer, DVD ?
Po        Jo        
2. Në ambientet e shkollës keni kushte të përshtatshme për përdorimin e 
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materialeve të mësipërme?
Po        Jo    
3. Mësuesit ju kërkojnë materiale shtesë të marra nga interneti gjatë zhvillimit të 

mësimit?
Po        Jo        
4. Sa kohe harxhoni afersisht per gjetjen e ketyre materialeve shtese ne internet ?
1 ore   2 ore 3 ore   
5. A ju ndihmon teknologjia për zgjidhjen e problemave, detyrave te shtepise, 

projekteve etj?
Po Jo   
6. A ju pëlqen mësimi me vidio projektor, Personal Computer etj?
           Po Jo  
7. Informacionin e keni më të lehtë ta gjeni në ?
Biblotekë   Internet  

Konkluzione dhe  Rekomandime

Përdorimi i internetit  është i rëndësishëm nga ana e nxënësve se aty ata mund të 
gjejnë informacione të natyrave  të ndryshme, qoft ë për ato që mësohen në shkollë, 
qoft ë edhe për tema të lira nga të gjitha disiplinat.
Përdorimi i internetit duhet të jetë i kontrolluar nga mësuesit dhe nga prindrit. Të 
kufi zohet koha që ata përdorin për të naviguar në internet. 
Mësuesit duhet ti orientojnë nxënësit për mënyrën se si duhet të kërkojnë informacion 
në web.
Kur interneti përdoret në mënyrë të drejtë dhe të mirëfi lltë luan një rol të rëndësishëm 
në zhvillimin e procesit edukativo-arsimor.
Mësuesit duhet të jenë të trajnuar për përdorimin e pajisjeve dixhitale.
Mësuesit duhet të punojnë me nxënësit duke i organizuar në grupe.
Mësuesit duhet ta ndërthurin planin mësimor duke i orientuar nxënësit të punojnë 
në punë të pavarur duke sjellë informacion të gjetur nga kërkimet e bëra në web.
Mësuesit duhet ti inkurajojnë nxënësit për punët e tyre të pavarura që kanë sjellë në 
klasë nga përdorimi i internetit.
Mësuesi duhet të ndihmojë nxënësin për të arritur një produkt të përbashkët  duke 
kontribuar së bashku në rjetet sociale, në adresa të përbashkëta e-mail-i.
Mësuesi duhet ti nxisë nxënësit që të përdorin internetin, postën elektronike për 
nevoja mësimore.
Mësuesit duhet të vlerësojnë arritjet e nxënësve online.

Literatura
Mexhuani, Arbnesha Integrimi i teknologjisë informative të komunikimit në 
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Si ndikon ushqimi në humorin tuaj

Aurora Hoxhaj

Abstrakt

Për mĳ ëra vjet, njerëzit kanë besuar se ushqimi mund të ndikojë në shëndetin dhe mirëqenien 
e tyre. Hipokrati, babai i mjekësisë moderne, njëherë tha: «Lëreni ushqimin tuaj të jetë ilaçi 
juaj, dhe ilaçi juaj të jetë ushqimi juaj» (Prasad ,1998,1517 ) . Në kohët mesjetare, njerëzit 
fi lluan të interesoheshin shumë se si ushqimet e caktuara ndikuan në gjendjen shpirtërore 
dhe temperamentin e tyre. Shumë libra mjekësorë të kohës përshkruan marrëdhënien mes 
ushqimit dhe humorit. Për shembull, ft oi dhe boronicat u përdorën si stimulues të gjumit, 
sallata jeshile dhe çikoret si qetësues, dhe mollët, shegët, mishi i viçit dhe vezët si stimulues 
erotik (Prasad,1998,1517 ). 80 vitet e fundit kemi pare një përparim të pamasë në kërkime, 
kryesisht studime njerëzore afatshkurtra dhe studime të kafshëve, duke treguar se si ushqime 
të caktuara ndryshojnë strukturën e trurit, kiminë dhe fi ziologjinë duke ndikuar kështu në 
gjendjen shpirtërore dhe në performancë. Këto studime sugjerojnë se ushqimet që ndikojnë 
drejtpërdrejt në sistemet e neurotransmetuesve të trurit kanë efekte më të mëdha në humor, 
të paktën përkohësisht. Nga ana tjetër, humori mund të ndikojë në zgjedhjet tona ushqimore 
dhe efektet e ushqimeve të caktuara mund të ndikojnë në perceptimin tonë.    

Fjalët kyce: Serotonin, Mikronutrientë, Kafeina.

                                                                        Hyrje

Marrëdhënia midis ushqimit dhe humorit te individët është komplekse dhe varet  
nga:  ora e ditës, lloji dhe përbërja makro-ushqimore e ushqimit, sasina e ushqimit të 
konsumuar , mosha dhe dieta e subjektit (Rogers & Lloyd, 1994, 443). Në një studim 
nga Spring et al. (1983), 184 të rritur  konsumuan një vakt të pasur me proteina ose 
me karbohidrate. Gjendja dhe performanca e tyre u vlerësuan pas dy orëve.  Efektet 
e vakteve ndryshuan për femrat dhe meshkujt dhe për pjesëmarrësit e rinj dhe të 
moshuar. Për shembull, femrat kanë raportuar një gjumesi më të madhe pas një 
vakti me karbohidrate ndërsa meshkujt kanë raportuar qetësi më të madhe. Për 
më tepër, ritmi qarkullues ndikon  në nivelet dhe performancën tonë të energjisë 
gjatë gjithë ditës. "Zogjtë e vegjel" ndihen më produktiv në pjesën e parë të ditës dhe 
zgjedhjet e tyre ushqimore bëhen veçanërisht të rëndësishme gjatë drekës dhe gjatë 
gjithë pasdites. "Bufat e natës" ndjehen më energjike më vonë gjatë ditës dhe duhet 
t'i kushtojnë vëmendje zgjedhjeve të tyre të mëngjesit, pasi ato mund të rrisin ose 
ulin nivelet e energjisë dhe ndikojnë në funksionimin kognitiv(Spring,1983,155). Për 
shembull, sipas Michaud et al. (1991), nëse jeni një person qe hani në mbrëmje dhe 
kaloni mëngjesin, performanca juaj njohëse mund të dëmtohet. Një mëngjes i pasur 
me proteina, megjithëse, mund të përmirësojë performancën tuaj të kujtesës, por 
mund të dëmtojë përqendrimin tuaj(Michaud, Musse, Nicolas & Mejan, 1991, 53). 
Kjo ilustron kompleksitetin e marrëdhënieve ndërmjet ushqimit dhe humorit dhe 
nevojës për të gjetur një ekuilibër të shëndetshëm të zgjedhjeve ushqimore.                                  
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Teoria e serotoninës: efektet e karbohidrateve dhe proteinave                     
                               
Serotonin është një neurotransmetues i rëndësishëm që truri prodhon nga triptofani 
që gjendet në ushqime të tilla si : milljet, kërrmillat, oktapodi,  kallamarët, bananet, 
ananasi , kumbullat, arrat, qumështi, mishi i gjelit të detit, spinaqi dhe vezët. 
Funksionet e serotoninës përfshĳ në rregullimin e gjumit, oreksit dhe kontrollit të 
impulsit. Nivelet e rritura të serotoninës lidhen me ngritjen e humorit (Prasad, 1998, 
1520). Wurtman dhe Wurtman (1989) zhvilluan një teori që sugjeron një dietë të 
pasur me karbohidrate që mund të lehtësojë depresionin dhe të rrisë disponimin 
në çrregullime të tilla si obeziteti i karbohidrateve, sindromi para menstrual dhe 
çrregullimi emocional sezonal . Rritja e marrjes së karbohidrateve të pacientëve lidhur 
me këto çrregullime përfaqësonte përpjekjet vetë-ilaçuese dhe se karbohidratet rrisin 
sintezën e serotoninës. Një dietë e pasur me proteina, në të kundërtën, zvogëlon 
nivelin e serotoninës në tru. Sinteza e serotoninës në tru është e kufi zuar nga 
disponueshmëria e triptofanit të saj pararendës. Transporti i triptofanit në tru është 
"proporcional me raportin e përqendrimit të tĳ  me atë të shumës së përgjithshme" 
të aminoacideve të tjera të mëdha pasi ata konkurrojnë për transportues të 
disponueshem (Prasad, 1998, 1520 ). Ngrënja e ushqimeve me proteina të larta rrit 
sasinë e shumë aminoacideve në gjak, por jo të triptofanit, e cila gjendet vetëm në 
doza të ulëta në proteina diete. Konsumimi i ushqimeve me karbohidrate të larta 
mund gjithashtu të ndryshojë nivelet e aminoacideve në gjak. Me rritjen e nivelit të 
glukozës në gjak, insulina lëshohet dhe mundëson që indet e muskujve të marrin 
shumicën e aminoacideve, përveç triptofanit, i cili lidhet me albumin në gjak. Si 
rezultat, raporti i triptofanit në krahasim me aminoacidet e tjera në gjak rritet, gjë që 
mundëson që triptofani të lidhet me transportuesit, të hyjë në tru në sasi të mëdha 
dhe të stimulojë sintezën e serotoninës  (Benton & Donohoe, 1999, 403).
Mundësia e rritjes së marrjes së karbohidrateve për të trajtuar depresionin, sindromën 
para menstruale dhe çrregullimin emocional sezonal mbetet e vogël. Megjithatë, 
Benton dhe Donohoe (1999) zbuluan se vetëm një përmbajtje proteine   prej më pak 
se 2 përqind e një vakti favorizon ngritjen e niveleve të serotoninës. Ushqimet me 
karbohidrat të lartë si buka dhe patatet përmbajnë përkatësisht 15 për qind dhe 10 
për qind të kalorive që vĳ në nga proteina duke dëmtuar efektet e karbohidrateve në 
nivelet e serotoninës (Benton & Donohoe, 1999, 404).             
Përveç kësaj, dëshira për karbohidrateve nuk është një përshkrim i saktë për të folur 
për deshirën për ushqime të tilla si çokollata, akullore dhe ëmbëlsirat e tjera. Edhe 
pse njerëzit mund të mendojnë se këto ushqime janë të larta në karbohidrate për 
shkak të shĳ es së tyre të ëmbël, shumica e kalorive vĳ në nga yndyra dhe përmbajnë 
proteina të mjaft ueshme për të gërmuar ndonjë efekt të karbohidrateve në nivelet e 
serotoninës (Ott ley, 2000, 46). Përkundrazi, preferencat e shĳ es për ëmbëlsirat duket 
se janë të pranishme në lindje. Për shembull, shprehjet e fytyrës  të sapolindurve 
tregojnë një përgjigje pozitive ndaj stimujve të ëmbël dhe një përgjigje negative ndaj 
stimujve të hidhur ( Rogers, 1995, 243).
                                                            

Efektet e çokollatës

Çokollata është një nxitës i fuqishëm i humorit , përgjithësisht duke rritur ndjenjat 
e këndshme dhe reduktimin e tensionit. Megjithatë, disa gra, veçanërisht ato që 
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përpiqen të humbin peshë, përjetojnë fajin pasi kanë ngrënë çokollata ( Macht & 
Dett mer, 2006, 332). Shumë njerëz konsumojnë çokollatë kur gjenden në gjendje 
negative, siç janë mërzia, zemërimi, depresioni dhe lodhja, përjetojnë stres dhe nuk 
janë në humor të mirë. Për më tepër, shumë gra e etiketojnë veten si "të varura për 
cokollata ", gjë që çoi studiuesit për të shqyrtuar efektet e substancave psikoaktive 
në çokollatë që potencialisht mund të krĳ onin një varësi të ngjashme me drogën 
. Çokollata përmban një numër të kimikateve potencialisht psikoaktive, të tilla si 
anandamina që stimulojnë trurin në të njëjtën mënyrë si kanabisi, tiramina dhe 
feniletilamini të cilat kanë efekte të ngjashme si amfetamina dhe teobromina dhe 
kafeina që veprojnë si stimulantë. Megjithatë, këto substanca janë të pranishme në 
çokollatë në përqëndrime shumë të ulëta. Për shembull, 2 deri në 3g e feniletilamines 
janë të nevojshme për të nxitur një efekt antidepresant, por një bar çokollatë 50g 
përmban vetëm një të tretën e një miligrami (Ott ley, 2000, 48). Në vitin 1994, 
Michener dhe Rozin kryen një eksperiment të rëndësishëm, i cili tregoi se faktorët 
ndĳ or që lidhen me konsumin e çokollatës prodhojnë dëshirat e çokollatës në vend të 
substancave psikoaktive. Pjesëmarrësit u furnizuan me kuti që përmbanin çokollatë 
me qumësht, çokollatë të bardhë, kapsula pluhur kakao ose çokollatë të bardhë 
me kakao dhe udhëzoheshin të hanin përmbajtjen e një kutie kur ata përjetonin 
dëshirë për të ngren çokollatë. Nëse kimikatet në çokollatë prodhonin dëshirë për të  
konsumuar, marrja e kakaos të pastër do ta kënaqte atë. Interesante, vetëm çokollata 
e qumështit mund të lehtësojë dëshirën për çokollatë. Çokollata e bardhë nuk ishte aq 
e efektshme dhe duke shtuar kakao me çokollatën e bardhë nuk i ndryshoi rezultatet. 
Pluhur kakao nuk mund të kënaqte fare mallin. Shĳ a unike dhe ndjeja e çokollatës 
në gojë është përgjegjëse për dëshirën për çokollatë (Macht & Dett mer,  2006, 335 ).
                                                   

Kafeina: një drog psikoaktive  

Kafeina, e konsumuar kryesisht në formën e kafesë dhe çajit, ka efekte nxitëse që 
rritin vigjilencën dhe kohën e reagimit, por gjithashtu rrit ankthin tek individët e 
prekshëm. Ajo është substanca psikoaktive më e përdorur në botë me një konsumin 
global të vlerësuar prej 120,000 ton në vit (Rogers, 1995, 249). Kafeina bllokon 
receptorët e adenosinës në tru dhe mund të lehtësojë dhimbjen e kokës, përgjumjen 
dhe lodhjen. Heqja afatshkurtër e kafeinës në përdoruesit e rregullt mund të çojë 
në simptoma të tërheqjes. Personi mund të përcaktojë përdorimin e kafeinës. Për 
shembull, njerëzit që kanë vështirësi të ngrihen në mëngjes mund të përmirësojnë 
gatishmërinë dhe nivelet e energjisë përmes kafeinës. Në të kundërt, kafeina mund 
të shkaktojë efekte të pakëndshme në njerëz që kanë nivele të larta ankthi (Rogers, 
1995, 250). 
                                                       

Acidet yndyrore Omega-3 

Acidet yndyrore Omega-3 mund të ndikojnë në humorin, sjelljen dhe personalitetin. 
Nivelet e ulëta të gjakut të acideve yndyrore omega-3 janë të lidhura me depresionin, 
pesimizëm dhe impulsivitet, sipas një studimi nga Universiteti i “Pitt sburgh Medical 
Center” (University of Pitt sburgh Medical Center ,2006). Dietat me përmbajtje të 
lartë të yndyrnave të ngopura janë shkaktare të  rritjes së rrezikut të sëmundjeve 
koronare të zemrës, kancerit dhe diabetit dhe këshillohet zëvendësimi i burimeve 



214 

të yndyrnave të ngopura me yndyrna të pangopura. Acidi linolenik është një lëndë 
ushqyese kryesore kardioprotektive. Një dietë  me ekulibër optimal të poliacideve 
të pangopura yndyrore w-6 dhe w-3 mund të vonoj fi llimin e crregullimeve 
neurodegjenerative, të tilla si sëmundja e Parkinsonit dhe Alzheimer. Grupi w-6 
dhe w-3 i poliacideve të pangopura yndyrore, që përfshin acidin linoleik dhe acidin 
linolenik janë klasifi kuar si thelbësore në ushqimin e njeriut (Abazi, 2010,11) .  Acidet 
yndyrore Omega-3 gjenden në peshk, në prodhime të tjera të frutave të detit përfshirë 
dhe algat, zarzavatet, mishi dhe te arrat. Shumica e ushqimeve të tilla si buka, kosi, 
lëngu i portokallit, qumështi dhe vezët shpesh janë të fortifi kuara me acide yndyrore 
omega-3 ( Pawels & Volterrani, 2008, 446). 
                                                      

Mikronutrientët

                                                            Thiamina
Sipas një studimi të Benton dhe Donohoe (1999) sasi të pamjaft ueshme të tiaminës 
ose Vitaminës B1 shkaktuan :depression mendor, inaktivitet, lodhje, zvogëlim të 
vetëbesimit dhe përgjithësisht humor më i dobët te pjesëmarrësit (Benton & Donohoe, 
1999, 408).   Përmirësimi i statusit të thiaminës rrit mirëqenien, shoqërueshmërinë dhe 
nivelet e përgjithshme të energjisë. Thiamin përmbajnë ushqime të tilla si drithërat, 
mishi i derrit, maja, patatet, lulelakëra, portokalli dhe vezët te cilat mund të ndikojnë 
në gjendjen e humorit. 
                                                              Hekuri 
Mungesa e hekurit paraqet një nga problemet ushqyese më të zakonshme që prek mbi 
2 miliardë njerëz në mbarë botën. Anemia e mungesës së hekurit mund të rezultojë 
në humor depresiv, letargji dhe probleme me vëmendjen (Benton & Donohoe, 1999, 
409).  Niveli i ulët i hekurit është më i zakonshëm tek gratë, fëmĳ ët, vegjetarët dhe 
njerëzit që ndjekin një dietë. Mungesa e hekurit gjithashtu rezulton në një aft ësi të 
zvogëluar për të ushtruar. Ushqime të pasura me hekur përfshĳ më mëlçin, perime 
si brokoli, sparguj, majdanoz, ushqim deti, zarzavate, arra, mish dhe fruta të thata.
                                                            Acidi folik                                                                                                                                       
Acidi folik ndihmon në parandalimin e defekteve të tubit nervor. Mungesa e acidit 
folik, i cili është i rrallë në popullatën e përgjithshme, shoqërohet me depresion. 
Pacientët psikiatrikë janë veçanërisht në rrezik për zhvillimin e mungesës së acidit 
folik për shkak të zakoneve të mundshme ushqimore të çrregulluara të shkaktuara 
nga një humbje e oreksit dhe ilaçeve antikonvulsive, të cilat pengojnë thithjen e acidit 
folik (Ott ley, 2000, 52). Në ushqimet e pasura me acid folik përfshĳ më zarzavatet e 
errëta, me gjethe jeshile, mëlçin dhe mishin, portokallin dhe ananasin, arrat, lakër 
dhe bukën e grurit. 
                                         

 Efektet ushqimore te emocionet

Studimet kanë zbuluar se dietat e ulëta në karbohidrate rritin ndjenjat e zemërimit, 
depresionit , dhe tensionit . Dietat me karbohidrate  të larta kanë një efekt përgjithësisht 
te larte ne humor (Ott ley, 2000, 50).
                                      Efektet e humorit në zgjedhjen e ushqimit
Aq  shumë sa mund të ndikojë ushqimi në humorin tone ,  po aq mund të ndikojë 
emocionet tona në zgjedhjet  ushqimore. Në një studim të Macht (1999), pjesëmarrësve 
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femrave dhe meshkujve u kërkua të raportonin se si ndryshonin modelet e tyre të 
ngrënies me emocione zemërimi, frike, trishtimi dhe gëzimi. Kur përjetonin zemërim 
dhe gëzim, pjesëmarrësit përjetuan urinë në rritje në krahasim me ndjenjat e frikës dhe 
trishtimit. Zemërimi rrit rehatinë dhe ngrënien impulsive dhe gëzimi rrit kënaqësin e 
të ngrënit (Ott ley, 2000, 48). Një studim tjetër zbuloi se njerëzit hanë ushqime më pak 
të shëndetshme, kur janë të trishtuar . Pjesëmarrësit panë një fi lm të lumtur dhe nje 
të trishtuar dhe u siguruan me kokoshka ose rrush pa farë gjatë gjithë fi lmit. Grupi 
që shikonte fi lmin e lumtur konsumoi shumë më shumë rrush dhe më pak kokoshka 
sesa grupi që shikonte fi lmin e trishtuar. Përveç kësaj, kur pjesëmarrësit u siguruan 
me informacione ushqyese, njerëzit e trishtuar konsumonin më pak kokoshka sesa 
njerëzit e lumtur dhe njerëzit e lumtur nuk ndryshuan konsumin e tyre. (Lang,2007)
                                        Efektet psikologjike të konsumit të ushqimit                                                                                      
Faktorët njohes shpesh janë më të fuqishëm se sa faktorët fi ziologjik. Për shembull, 
nëse një grup individësh në diet duhet të hanë ushqime me kalori, ata mund të 
përjetojnë ankth dhe emocione të tjera negative, sepse ata kanë frikë të fi tojnë peshë. 
Këto efekte nuk kanë të bëjnë aspak me përbërësit e vetë ushqimeve. Përveç kësaj, 
orekset e mësuara mund të ndikojnë gjithashtu në përvojën tonë të ushqimeve. Për 
shembull, ushqimet tona të preferuara zakonisht shkaktojnë emocione pozitive. 
Edhe era e ushqimit mund të ngjallë një përvojë të fortë emocionale. Për më tepër, 
situata në të cilën konsumohet ushqimi dhe përvoja jonë e kaluar me ushqime të 
veçanta ndikon gjithashtu në reagimin tonë emocional. Për shembull, një person që 
mendon se pirja e një kafeje do të rritë vigjilencën mund të ndihet më e vëmendshme 
edhe pas pirjes se nje kafeje pa kafein (Rogers, 1995, 260). 
                                        Si të maksimizoni te mirat qe siell ushqimi në humor
Dieta perfekte për të rritur humorin dhe optimizimin e performancës dhe shëndetit 
mbetet e panjohur. Megjithëse ekzistojnë hulumtime të bollshme në marrëdhëniet 
e humorit dhe ushqimit, gjetjet e këtyre studimeve shpesh janë të përgjithësuara 
dhe subjektive. Për shembull, aft ësia e karbohidrateve për të ndikuar pozitivisht 
në humor mbetet e diskutueshme. Prandaj, duhet më mirë të ndiqet një dietë e 
ekuilibruar e pasur me proteina, të moderuar në karbohidrate dhe me yndyrë të 
ulët pasi kjo përgjithësisht mund të përmirësojë gjendjen e humorit dhe të energjisë. 
Kjo gjithashtu duhet të sigurojë furnizimin adekuat të mikronutrientëve si acidet 
yndyrore omega-3, hekurin, acidin folik dhe thiaminën. Për më tepër, për të 
shmangur ndjenjën e fajit të shkaktuar nga mbingarkesa në ushqime të dëshiruara 
si çokollata, mënyra më e mirë është të menaxhohen duke përfshirë ato në sasi 
të vogla me ushqim dhe duke iu shmangur atyre kur jeni të uritur. Përveç kësaj, 
leximi i etiketave para se të konsumojnë këto ushqime të gateshme mund të pengojë 
gjithashtu nga mbipërdorimi.                                                       
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Gjithëpërfshirja e nxënësve me aft ësi  ndryshe

Maze Migena

Lilo Rozana
Gjimnazi ”Petro Nini Luarasi” Erseke

Abstrakt

Vlerësohet se 1 ne 10  fëmĳ ë  lind apo peson gjatë  jetës  një  dëmtim serioz ,për të  cilën, nëse 
nuk bëhet kujdes janë të  gjitha gjasat që  zhvillimi i tĳ  të pengohet,pa marrë  parasysh këtu 
që  numri rritet nëse marrim  ne konsiderate edhe faktorë të tjerë që veprojnë  gjatë jetës pra 
rezulton se 20% e nxënësve paraqesin gjatë  periudhës së shkollimit me pak a me shume 
nevoja të  veçanta.
Gjatë  gjithë  kohërave  përpjekjet  dhe ndërhyrjet për të  mbështetur dhe ndihmuar në 
mënyre  të organizuar fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara kanë qënë dhe janë të shumtë ,por arritja 
e rezultateve  konkrete jo gjithmonë është e kenaqshme ,duke  njohur si ne cdo beteje  fi tore  
dhe humbje,pra  nuk jane te pakta  deshtimet dhe  rezultatet e arritura ne  kete fushe.
Përçmim,mishërim ,keqardhje  ,përbuzje ,kane qene keto deri rreth viteve 60-70 nder praktikat 
qe kane dominuar ne vende te ndryshme te botes, kane qene ato te perkujdesjes ne institucione  
te vecanta, trajtimi i vecuar i femĳ eve  ndryshe ne shkolla apo institucione speciale.
Dhe gjithe argumentat e kesaj praktike lidhen me arsyetimin se me kete menyre puna behet 
me e organizuar, ne grupe  te vogla e homogjene, krĳ ohen kushte per trajtim efi kas etj.nga 
ana tjeter , ne adrese te ketyre instituconeve, nuk kane munguar dhe kritika  te shumta per 
kushtet artifi ciale  dhe  izolimin qe krĳ ojne , pergatitjen e pamjaft ueshme shoqerore te femĳ ve 
per te perballur jeten reale, mungesa e modeleve pozitive te cilat do t’i gjenin  vetem mes 
bashkmoshatareve dhe  familjareve, dhe motivimet e pakta   qe do te merrnin per shkak te 
arritjeve te pakta, ulja e kerkesave nga ana e personelit per shkak te pershtatjes , etj.
Lidhur me respektimin e te drejtave njerezore dhe tolerancen qe tregon shoqeria per keta 
njerez, duhen edukuar , arsimuar dhe punesuar si gjithe te tjeret. Te dhenat e studimit 
fl asin ne pergjithesi per nje gjendje kaotike ne kete fushe , por te njejten kohe shprehin nje 
ndergjegjesim dhe sensibilizim  te opinionit publik per domosdoshmerine e ndryshimeve dhe 
krĳ imin e qendrimeve te reja si pjese e demokratizimit te metejshem te shoqerise shqiptare.
Faktet tregojne se vitet e fundit ne  shkollat shqiptare  me gjithe mungesen e kushteve  fi zike 
neper shkolla,  nje numer te madh te nxenesve neper klasa ,shtim te problemeve sociale te 
shoqerise ku bejme pjese,te problemeve ekonomike,trajtimit te tyre jo   te vecante apo te 
diferencuar fi nanciar ka mjaft   raste kur mesuesit  e shkollave te zakonshme i mbajne  dhe i 
trajtojne femĳ et qe paraqesin paaft esi te ndryshme. Ne kete sens mund te permendim shume 
shembuj, te suksesshem.Dhe nuk mund te le ketu pa permendur ketu pervojen time mbi 
njezet vjecare ne fushen e arsimit ,ku jo pak here me eshte dashur te punoj me modele te tille 
femĳ esh. Megjithe predispozicionin  dhe dashamiresine e ketyre mësuesve, duhet te pohojme 
se veprimet e tyre nuk kanë arritur te sjellin ndryshime në praktikat  dhe metodat e punes qe 
perdoren brenda klases  dhe aq me pak ato kane ndikuar  ne strukturimin e shkolles ne teresi.
Deri jo shume kohe me pare edukimi I femĳ eve me  nevoja te vecanta ka qen konsideruar 
si nje ceshtje e vecante e te ndare nga edukimi i femĳ eve te tjere.Por vitet e fundit ka pasur 
nje ndryshim shume te madh duke  ndryshuar fi lozofi ne e  edukimit dhe politikat arsimore 
duke theksuar me force gjitheperfshirjen e femĳ eve me nevoja te vecanta ne edukimin e 
pergjithshem.Studiuesit dhe ata qe merren  me kete problem po mundohen te largohen nga 
fi lozofi a mbizoteruese si ajo e izolimit ,e vecimit dhe e ndarjes se ketyre  nxenesve nga pjesa 
tjeter e nxenesve.   Tendencat sot eshte kalimi nga vecimi ,izolimi apo ndarja drejt integrimit 
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dhe me tej drejt arsimit gjitheperfshires.Kjo natyrisht kerkon ndryshime ne legjislacion  dhe 
ne politikat arsimore , por gjithmone duke I studiuar me kujdes problemet dhe ndryshimet 
qe duhet te ndermeren.Fillimisht le te sqarojme  kuptimin e termave”integrim” dhe 
“gjitheperfshirje”.Sipas fj alorit te psikologjise (Reber 2001 ) me tremin “integrim  te femĳ eve 
me nevoja te vecanta  do te kuptojme perfshirjen e tyre ne klasa te zakonshme , pavaresisht 
karakteristikave te tyre te vecanta duke u fokusuar ne shume ne integrimin e tyre social ,qe ata 
pranohen si pjese e grupit ku jane future.Integrimi social ka te beje me shume me perfshirjen  
e ketyre femĳ eve me femĳ et e tjere jashte klases gjate pushimeve ndermjet oreve te mesimit 
,kur hane ushqim apo kur organizohen aktivitete te ndryshme ekstrakurrkulare.
Ndersa me termin “gjitheperfshirje” jo thjesht nxenesi me nevoja te vecanta ta ndjeje veten 
pjese te grupi  fi zikisht por  te mare pjese aktive ne aktivitetet qe zhvillon klasa , te mare e te 
jape dhe te jete pjese integrale e grupit apo klases ku ben pjese.

Fjalët kyçe: Gjithperfshirje,Integrim,Aft esi,Bashkepunim,Nevoje.

Hyrje

Mjedisi mësimor edukativ ka nje ndikim absolut jo vetëm te nxnesit me aft esi  te 
kufi zuara, por edhe te nxënesit normale.Në procesin e perfshirjes se nxenesve me 
aft esi te kufi zuara  ne klasa te zakonshme mesuesi duhet te shfaqendje pozitive 
ndaj tyre dhe te mbaje qendrim perkujdeses.Sjellja dhe qëndrimi I mësuesit ndikon 
direkt te te gjithe nxenesit ,ajo kapet shume shpejt dhe imitohet nga nxenesit e tjere 
.Krĳ imi I nje mjedisi pozitiv dhe te kendshem eshte kryesor nese doni qe pervoja 
mesimore dhe edukative te jete e suksesshme dhe shperblyese per te gjithe nxenesit 
per  integrimin apo gjitheperfshirjes  se ketyre femĳ eve ne edukimin e pergjithshem.
Sot si ne Amerike edhe ne shume vende eshte vendimi I prinderve. Deri diku edhe 
te ne ne ligjin e Arsimit Parauniversita u jepet e drejta prinderve te zgjedhin shkollen 
per femĳ et e tyre, por praktikisht kjo gje eshte shume e veshtire.

Nga integrimi te gjithëpërfshirja

Gjitheperfshirja kerkon plotesimin e nevojave te ketyre femĳ eve , perdorimin e 
metodave sa me fl eksibel nga ana e mesuesit,  por edhe nje kurrikul te diferencuar. 
Gjithashtu kerkohet nje koordinim i punes  se mesuesit te klases, i mesuesit ndihmes,i 
vete femĳ es , i prinderve te femĳ es,i psikologut  shkollor si dhe e drejtorit te shkolles.
Mesuesi duhet t’i raportojë çdo dite  prinderve per zhvillimin e femĳ es.Perfshirja e 
prinderve te ketyre femĳ eve  duhet per te siguruar   procesin e transparences  dhe 
ne te njejten kohe per  te ndergjegjesuar  te gjithe aktoret pjesemares ne kete proces 
per pergjegjesine dhe pergjegjmerine e padiskutueshme dhe e patjetersuesshme per 
progresin e femĳ es. Megjithate niveli i transparences dhe pjesemarja e prinderve  
dhe femĳ eve ne kete process  nuk jane shume te qarta dhe keqinterpretohen ne disa 
situata te caktuara. Gjithashtu per ta  çuar me perpara kete proces po mendohet 
te vihet ne dispozicion te nxenesit me nevoja te vecanta  nje mesues ndihmes dhe 
sipas rasit te veshtiresive mund te vihen terapiste per gjuhen apo per te foluren si 
dhe te hartohen programe mbeshtetese per kete qellim. Perparimi i femĳ es duhet te 
regjistrohet te behen rivleresime vjetore dhe te hartohen plane qe do te lehtesojne  
kalimin e femĳ eve nga nje nivel shkollimi te nje nivel tjeter  , pra nga njera shkolle ne 
tjetren deri ne unversitet dhe madje edhe ne trajnime te ndryshme dhe per punesimin 
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e tyre.Megjithese shume studiues ,profesioniste politikane apo edhe nje publik me i 
gjere mendojne se arsimi gjitheperfshires eshte nje ideologji  e panueshme moralisht  
ende ekzistojne tensione persa i perket vleshmerise se aplikimit te tĳ  ne praktike 
ne nje menyre absolute . Le te permendim disa nga politikat qe ndihmojne ne kete 
proces:
• Politikat arsimore qe synojne te permiresojne edukimin e gjithe femĳ eve duke 

perfshire ata me nevoja te vecanta ne edukim
• Krĳ imi i strategjive qeveritare, shteterore per ngritjen e agjencive apo organizatave 

te ndryshme per edukimin e femĳ eve  ndryshe.
• Planet e qeverive te ndryshme per te ndihmuar  prinderit e femĳ eve  me nevoja te 

vecanta ne edukim ne nje menyre eshte krĳ imi i kushteve  qe keta prinder  te kene 
orar pune fl eksibel.

• Strategji per te ndihmuar institucionet arsimore qe meren me aft esimin e femĳ eve 
me nevoja  te vencanta te ndergjegjesohen  per potencialet e tyre.

• Gjithashtu vemendja e qeverive duhet te drejtohet edhe ne pergatitjen e mesuesve 
te arsimit baze, dhe vecanerisht te edukimit parashkollor dhe fi llor si  dhe ne 
trajnimin e mesuesve aktuale per nje zhvillimin profesional te specializuar me 
metoda te mesimdhenies dhe mesimnxeneies  fl eksibel  per t`i aft esuar keta 
mesues  per te aft esuar keta mesues te perfshĳ ne nxenesit me aft esi te vecanta  ne 
rrjedhen e klasave te zakonshme.

• Strategjia fi nale duhet te jete :”transformimi i jetes se ketyre femĳ eve”
• Integrim te plote ne shoqeri  duke vendosur ligje pune per te mos pasur 

diskriminime punesimi , duke  i ofruar institucioneve dhe bisneseve lehtesira 
monetare.

• Ofrimi i trajnimeve  per pune zanati  falas si dhe vendosje ne punet e shtetit 
fi llimisht pse jo edhe te shtypin ne kompjuter. Te gjitha keto behen ne varesi te 
paaft esise se tyre.

Qeverite duhet te investojne ne disa fusha per kete qellim:
1. Te permiresojne aksesin dhe ndihmen ndaj femĳ eve  me aft esi ndryshe dhe 

ndihmen ndaj  familjeve te tyre, duke bere vleresimin e tyre sa me transparent 
2. Te sigurojne sherbime me te pergjegjshme  dhe ne kohen e duhur duke mbeshtetur 

idene  se femĳ et me aft esi te vecanta duhet te trajtohen me perparesi ne nivele 
lokale dhe kombetare duke parashikuar edhe  nje program  mbeshtetes tranzitor  
te perkoshem deri sa ky femĳ e te rritet.

3. Te permiresohet cilesia  dhe kapciteti duke dhene  me shume fonde per te rritur  ne 
maksimum levizjen e tyre , per te shtuar aksesin e tyre ne institucionet shkollore 
e edukative per te ndihmuar dhe siguruar pavaresine e tyre  ne aktivitete te 
ndryshme dhe  si dhe per tu mundesuar familjareve te tyre akses fl eksibel per 
mirerritjen  dhe edukimin e tyre  ne mjedise te ndryshme duke i lehtesuar ne kete 
menyre prinderit te punojne.

4. Qeverite  duhet te marrin dhe nje rol akoma me te madh  kur keta femĳ e mbarojne 
ciklet e edukimit qe te integrohen me tej ne shoqeri .

5. .Mesuesi duhet ta shmange cdo  lloj gjuhe qe ka nenkuptim negativp.sh 
idiot,shurdh,qorr,etj mesuesit duhet te njhen me konditat e disfavorshme te 
nxenesit me aft esi te kufi zuara qe eshte vendosur ne nje klase te zakonshme,nese 
ka mesues te vecante per kete kategori nxenesish eshte mire qe ky mesues te 
jape informacionin e duhur  mesuesve te tjere te klases.mesuesi i klases duhet te 
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kontrolloje edhe gjendjen shendetesore  apo dhe te njhet  dhe me informacione te 
tjera  per kete femĳ e edhe nga burime te tjera.Keto informacione do ta ndihmojne 
mesuesin  te beje modifi kimet e duhura te mjedisit te klases dhe te perdore ato 
strategji  qe do t’i pershtaten me mire nevojave fi zike ,mesimore dhe edukative te 
ketĳ  nxenesi.

6. Te mesosh nxenesit e klases te marrin njohuri per paaft esite e nxenesve te tjere
7. Nxenesit qe nuk kane aft esi te kufi zuara,qe jane normale ,duhet te marrin njohuri 

,informacion te sakte me pare per nje nxenes me nevoja te vecanta qe eshte ne 
klasen e tyre .Mesuesi megjithese duhet te tregoje shume kujdes  per te ruajtur 
privatesine e tyre  ,duhet te jape informacion te mjaft ueshem per paaft esine e ketĳ  
nxenesi ne menyre qe te mos mund te shkaktoje  ndonje frike apo keqkuptim  
tek nxenesit e tjere.Nxenesit e tjere duhet te dine pikat e forta dhe pikat e dobeta 
te nxenesit me aft esi te kufi zuara  apo me nevoja te vecanta . Mesuesi duhet te 
organizoje aktivitete stimuluese me nx.qe nuk kane paaft esi ,per t`u dhene atyre 
mundesi te kuptojne me mire problemet qe kane nx .me aft esi te kufi zuara,madje 
te mesojne per njerez te paaft e te cilet jane bere te famshem psh;Tom Kruis,Bill 
Gates etj.Nderveprimi pozitiv ndermjet nx.me aft esi te kufi zuara  dhe nx.te tjere 
varet shume nga qendrimi  dhe sjellja e mesuesit dhe aft esia e tĳ  per te nxitur 
e krĳ uar nje mjedis pozitiv.Nje menyre per te arritur kete nderveprim eshte 
perdorimi i te mesuarit bashkeveprues  per te lehtesuar nderveprimin ne grupe 
te vogla .Ne kete menyre krĳ ohet nje atmosfere  mbeshtetese ku çdonjeri eshte i 
angazhuar  te arrĳ e qellimet e grupit  dhe eshte i shqetesuar per suksesin e gjithe 
grupit.Kur nx.bashkepunojne te gjithe se bashku ,ata kane tendence te japin me 
shume lavderime ,me shume nxitje dhe mbeshtetje nx.me aft esi te kufi zuar.Keto 
pervoja pozitive i japin mundesi cdo njerit qe perfshihet ne to ,me shume zhvillim 
apo rritje  emocionale dhe shoqerore.Edhe prinderit kane rolin e tyre ne kete 
proces nese duan qe femĳ a i tyre te kete sukses .Mesuesit duhet t’i ft ojne prinderit 
e femĳ eve me aft esi te kufi zuara  te shohin klasen,mjedisin ,duhet t’i informojne 
rregullisht per perparimin e femĳ eve te tyre  dhe te vendosin ura te rregullta 
komunikimi.Ndihma e prinderve do te ndikoje shume edhe ne perparimin 
akademik te ketyre nx.Mesuesit duhet t`u ofrojne ndihme duke i trajnuar ata  sesi 
te merren me femĳ et e tyre ,si t’i ndihmojne per te bere detyrat,si t’i vleresojne 
femĳ et per sukseset e tyre .Keta femĳ e kane nevoje per mbeshtetejen,dashurine 
,dhe prezencen e bashkmoshatareve ,mesuesve dhe prinderve qe te zhvillohen 
emocionalisht dhe shoqerisht.

8. Prindërit e fëmĳ eve me aft ësi te  kufi zuara si dhe anëtarët  e tjerë të   familjes.
9. Prindërit e femĳ eve me nevoja te veçanta perballen me sfi da te panumërta dhe 

me më  shume situatate vështira sesa prindrit që  nuk kanë femĳ e te tille.Fëmĳ a 
me aft esi te kufi zuara dhe veçanerisht kur jane shumë serioze  mund të  ketë  një  
efekt shumë të madh mbi familjen dhe ndërveprimi midis tyre  mund te shkaktoje 
ankth dhe prishje te ekuilibrit ne familje nje stermundim i pazakonshem  mund 
te jete per gjithe familjen.Marredheniet midis femĳ es me aft esi te kufi zuara dhe  
anetareve te tjere te  familjes mund te forcohen ose te shperbehen per shkak  te 
stresit  te  vazhdueshem te  perballjes me detyrime te paparashikuara.Disa prinder 
adaptohen mire dhe pranojne realitetin ,por ka edhe nga  ata qe nuk e pranojne dot 
nje fakt te tille.Keta prinder perjetojne  emocione te papara  kur e marrin vesh se 
femĳ a i tyre ka problem te kesaj natyre.Keta prinder kalojne neper faza te ndryshme 
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emocionale .Keto faza shfaqen me gjendje shoku,mohimi,zemerimi,terheqje dhe 
pranimi ,duke u kthyer ne nje jete normale.Impakti qe prindi ka emocionalisht 
mund ta coje ate ne rruge te gabuar.Shumica e prinderve mendojne se kane femĳ e 
perfekt ,te mrekullueshem.Kur femĳ a diagnostikohet se ka nje paaft esi eshte e 
natyrshme qe do te kete shume reaksion nga ana e prinderve.Si fi llim ai perjeton 
nje ndjenje mpirjeje dhe nuk e beson dot se femĳ a i tĳ  ka nje paaft esi.Perfytyrimi i 
prindit per te patur nje femĳ e perfekt shkaterrohet.Nese prindi do te perjetoje keto 
ndjenja  do te jete shume e veshtire per profesionistet  te drejtojne dhe te udhezojne 
prindrit .Pra eshte e  rendesishme per mesuesit qe te tregojne ndjeshmeri ndaj 
ketyre prinderve dhe t’i ndihmojne ata te vendosin detyra ,qellime dhe objektiva 
te arritshme ,akademike dhe sociale per femĳ en me aft esi te kufi zuara. 

Prinderit shpesh marrin mbi vete ndjenja te forta fajesie ,dhe shpesh shfaqet nje 
ndjenje e forte inati per rrethanat e krĳ uara .Ne vend qe ta shprehin e ta nxjerrin 
inatin jashte  ata fi llojne ta transferojne fajin nga vetja tek te tjeret.Kjo zhvendosje 
e lehteson  ndjenjen e tyre te fajesise.Ata  mund te fajesojne doktoret,profesionistet 
dhe ngandonjehere edhe mesuesit.Mësuesi duhet ta kuptojë kete gjendje te këtyre 
prinderve dhe nuk duhet ta marrin sjelljen e tyre si personale.Është e domosdoshme 
qe mësuesit me sjelljen e tyre  t’u komunikojne prindërve se ata realisht kujdesen 
per fëmĳ ën e tyre ,që  prindi të  kuptoje se mesuesit jane ne anen e tyre dhe se 
realisht ata duan që  fëmĳ a i tyre  të arrĳ ë  potencialin e duhur individual.Është  e 
rëndësishme që  mesuesit te kuptojne qe shpesh prindrit mundohen te gjejne nje 
arsye ,nje shkak per situaten e tyre te veshtire .Mesuesit duhet ta mbajne gjithmone 
ne mendje  se shumica e prinderve  thjesht po ben te pamunduren per femĳ en e tyre 
.Ka raste qe disa prinder  qe arrĳ ne ne fazen e terheqes  e pranojne faktin qe femĳ a 
i tyre ka nje paaft esi.Shpesh ka konfuzion ,ankth madje dhe humbje shprese ,prindi 
ndjehet i pashprese.Disa prinder mund te mbyllen ne vetevte ,kalojne ne vetmi,duke 
shmangur te gjitha takimet shoqerore ,duke u munduar te fshehin femĳ en e tyre me 
aft esi te kufi zuara.Kjo gje konsiderohet izolim jonormal dhe demton shume familjen. 
Gjate fazes  se pranimit ,prindrit fi llojne ta vleresojne femĳ en e tyre dhe ta ndihmojne  
duke u munduar te forcojne ato aft esi   qe ka femĳ a dhe te perballen me paaft esite 
.Megjithate ka nje tendence nga ana e prinderve qe te mbrohet me shume se c’duhet 
femĳ a me aft esi te kufi zuara.Prinderit dhe mesuesit mund ta ndiejne nevojen e 
mbrojtjes  se femĳ es nga renia,deshtimi apo kundershtimi  ,kjo eshte normale .Por 
kur kalohet kufi ri i mbrojtjes,ky femĳ e lihet jashte  aktiviteteve konkuruese  nga frika 
se do te dale ne pah paaft esia e tyre  apo nga frika e deshtimit.Mbrojtja e ekzagjeruar 
e pengon femĳ en nga mundesia per te zgjidhur problemet apo per te marre vendime 
vete ,nuk e ededukon apo nxit femĳ en te jete i pavarur apo te zhvillohet nga ana  
shoqerore dhe e mocionale.Nese prinderit duan qe femĳ a i tyre te zhvillohet 
shoqerisht dhe emocionalisht eshte  e domosdoshme  qe ata ,madje  edhe mesuesit 
te kuptojne qe femĳ a me aft esi te kufi zuara   nuk ka nevoje per mbrojtje te tepert.Po 
te jesh me pak mbrojtes ndaj femĳ es me aft esi te kufi zuara i jep mundesi femĳ es te 
kete me shume besim ne vetvete dhe te jete me i sigurt.Edhe sikur femĳ a me aft esi 
te kufi zuara te mos fi toje ne aktivitt ete konkuruese ,vete femĳ a do ta ndieje veten te 
suksesshem  qe ka marre pjese ne aktivitet ,nese fokusi do te jete ne arritjen e berjes  
se veprimit dhe jo ne paaft esine e femĳ es .Femĳ es duhet t’i krĳ ohet mundesia te hyje 
ne rrjedhen e jetes   kudo qe te jete e mundshme .Faza tjeter ka lidhje me familjen 
dhe aft esine per te ulur sa me shume emocionet kur fl itet ne familje per femĳ en 
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me aft esi te kufi zuara.Dhe eshte pikerisht kjo faze qe prinderit duhet te diskutojne 
realisht per mundesite e femĳ es se tyre .Kjo eshte shume e rendesishme edhe per 
nevojen e prinderve  per t’i integruar ne shoqeri.Veprimet e njerezve te ndryshem 
dhe profesionisteve mund ta bejne kete faze te lehte ose te veshtire per prindrit e 
femĳ es me aft esi te kufi zuara.Nese prindrit pranohen pak nga shoqeria apo  kane 
pervoja negative nga klima shoqerore ,ata mund te kene progres dhe te kthehen  
perseri ne fazen e zemerimit dhe inatit.Qendrimi i prindit te femĳ es me aft esi te 
kufi zuara,shpesh refl ektohet  edhe ne qendrimin e femĳ eve te tjere ne familje.Nese  
do te kete vemendje ,kujdes dhe dashuri per te gjithe femĳ et njesoj,ka shume shanse 
qe femĳ et pa aft esi te kufi zuara ta ndjejne veten te neglizhuar apo t`u vĳ e keq per 
kohen qe prinderit harxhojne per t`u kujdesur per femĳ en me aft esi te kufi zuara.Kur 
nje vella apo moter me madhe duhet te kujdeset per vellane apo motren me aft esi te 
kufi zuara ,kjo gje i merr asaj/atĳ  kohe nga koha qe do te kaloje me bashkemoshataret 
e vet.Aktivitetet normale te perditshme me bashkemoshataret  behen pothuaj te 
pamundura per kete femĳ e.Roli i kujdestarit  shkakton edhe shqetesim per kete 
femĳ e,per jeten e tĳ  te ardheshme ,kur te rritet,nese ketĳ  femĳ e do t’i kerkohet te 
vazhdoje rolin e kujdestarit kur perindrit s’do te jene me ne gjendje te kujdesen per 
femĳ en me aft esi te kufi zuara 

Paraqesim me poshte ne menyre te permbledhur disa nga konkluzionet qe 
rezultojne nga te dhenat e studimit

Se pari duhet te pranojme se integrimi i femĳ eve me aft esi te kufi zuara ne shkollat  
tona  publike  per shkak  se shkollat e specializuara ketu mungojne perben nje dukuri 
masive. Kjo edhe si rezultat i presioneve te shumta te prinderve, nje pjese e femĳ eve 
me aft esi te kufi zuara  , nga keta  me  shume raste te lehta , arrĳ ne te perfshihen ne 
shkollat e zakonshme.. 
Per nxenesit me  aft esi te kufi zuara te perfshire ne shkollat e zakonshme , 
pergjithesisht qendrimet emesueve dhe te nxenesve jane  pozitive , dashamirese e 
njerezore.sipas ketyre keta femĳ e perfi tojne nga pervoja ne shkollen e zakonshme 
dhe nuk perbejne shqetesim per klasen dhe per shkollen . Madje , per me teper ,edhe 
ata vet perfi tojne nga  keto procese :mesuesit profesionalist dhe nxenesit ne shume 
aspekte te tjera.90% e nxenesve ne klasa deshirojne dhe ndjehen te aft e te ndihmojne 
keta femĳ e por nuk dine si. Pa mohuar vleren e nje sere veprimtarive interesante qe 
mesues te vecante  organizojne ne klasat etyre ne mbeshtetje te proceseve  integruese  
, per shumicen e mesuesve karakteristike eshte mungesa e nje pune te organizuar 
dhe te programuar me qellime te larta.Gjate karieres se tyre profesionale mesuesit e 
shkollave te zakonshme jane ndeshur shpesh ne klasat e tyre me femĳ e qe paraqesin  
veshtiresi ne te nxene  apo aft esi te kufi zuara , me pak ne rastin e ndonje projekti te 
izoluar  dhe me shpesh   gjate pervojes  se tyre shume  vjecare.Dhe megjithese keto 
pervoja nuk kane aritur te ndikojne shume ne stilin e punes se tyre, aq me pak te 
imponohen. Edhe ne shumicen e situatave shkollore jo vetem ne rrethin  por edhe  
ne vendin ton dominon rutina e punes frontale , nje program , nje tekst , per tegjithe 
pas apo aspak pershtajte sipas nevoajeve,mundesive apo intresave te nxenesve.Per 
mjaft  mesues me shume rendesi ka programi apo teksti sesa nxenesi.Jo pak mesues 
e shohin  punen me femĳ et  me  aft esi te kufi zuar  me  shume si nje akt bemires sesa  
si nje ngarkese te tepert dhe jo si nje pergjegjesi te tyren, duke  e justifi kuar kete me 
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argumentat se :per keta nxenes  ka shkolla speciale  , ne nuk jemi te pergatitur per 
kete pune, nuk kermi kemi kushte ne klase aq me pak per ata qe kane probleme 
fi zike etj.
Nese do te shohim realisht situaten dhe mesuesit ne shkollat tona rezulton se ata 
pergjithesisht bejne nje pune te mbyllur , te izoluar ne klasat e   tyre ,pak kooperojne 
e bashkepunojne midis tyre per zgjedhjen  e problemeve qe ndeshin ne klase.ne 
shkolla mungojne sherbimet meshtetese  per mesuesit dhe per nxenesit. Shpesh , 
te ndodhur te vetmuar perballe problemeve te ndryshmemesuesit  ndjehen te 
deshtuar , te pa motivuar , te c vlft esuar.ka mjaft  raste  mesueshish te apasionuar  ne 
profesionin e tyre  qe edhe pa patur  mbeshtetje te organizuar,me interesimin dhe 
perpjekjet qe bejne arrĳ ne te  sigurojne  rezultate   maft    te  mira ne klasat e tyre  edhe 
per femĳ et me aft esiu te kufi zuara.Gjithashtu studimi ne shkolla tregon se procerset  
integruese duhet te realizohen  ne menyre graduale, te parapergatiten me kujdes, ne 
menyre qe te shmanget mosbesimi dhe refuzimet fi llestare  qe  çojne  ne  krĳ imin  tek 
mesuesit apo nxenesit te qendrimeve negative te cilat eshte me veshtire qe me vone  
te çrrenjosen.
Njekohesisht veprimtarite qe mesuesi organizon brenda e jashte klases  duhe te 
jene te  organizuara , te kendshme  ,me me shume elemente bashkepunimi e me 
pak elemente gare. Per realizimin e prceseve  integruesenje rendesi te madhe ka 
sensibilizimi dhe ndryshimi i  qendrimit te  njerezve dhe ne vecanti ai i mesuesve.
krahasur me vite me para mund te pohojme se ne kete drejtim ka ndryshime pozitive. 
Nuk duhet harruar se nga ndryshimi i ideve , pikepamjeve , deri ne ndryshimin e 
praktikave kemi perpara nje proces te gjate dhe kompleks qe lidhet  me ndryshimin 
jo vetem te shkolles por te gjithe shoqerise.

Rekomandime

Integrimi i femĳ eveme aft esi te kufi zuar ne shkollat e zakonshme nuk lidhet thjesht 
me futjen e ketyre femĳ eve  ne shkolla. Se pari  dhe me e rendesishme se  gjithcka 
eshte   qe te gjithe ne :mesues, nxenes,prinder, drejtues e administratore te perpiqemi 
te eleminojme  dhe pakesojme  tegjithe ato faktore qe krĳ ojne vecimin ,ndrojtjen 
dhe qendrimet negative per te pranuar dhe mesuar cdo nxenes. Pas familjes ,shkolla   
eshte per femĳ en modeli i pare i nje shoqerie te organizuar.nese ne kete stad  ne 
nuk i bejme pjese te komunitetit tone shkollor , do te jete teper vone  neser,qe 
femĳ etmeaft esi te kufi zuara  te jene pjese e komuntitetit tone shoqeror.kjo eshte nje  
e drejte e pa mohueshme e çdo njeriu.
Ne duhet te pranojme se realizimi i proceseve integruese perben nje sfi de te vertete 
per te gjithe ne:mesues ,nxenes, prinder dhe administratore.per te ecur me tej drejt 
proceseve integruese eshte e nevojshme:
• Nxitja dhe perkrahja e proceseve integruese sa me heret qe ne nivel parashkollor.
• Studimi ,pergjithesimi dhe shtrirja graduale e pervoajve pozitive qe lidhen me 

integrimin e femĳ eve me aft esi te kufi zuara  ne shkollat e zakonshme. Krĳ imi i nje 
database  per  nevojat dhe realizimet ne kete sektor.

• Forma te larmishme sensibilizimi  te opinionit publik  ,ndegjegjesimi i 
nxenesve,mesuesve dhe pushtetareve per vlerat  dhe avantazhet e proceseve 
integruese.

• Kthimi gradual i shkollave ne komunitete  ku te dominoje kutura e bashkepunimit, 
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perkujdesjes dhe repsektit reciprok  , ku diferencat  midis nxenesve te mos shihen 
si pengesa por si cilesi qe duhen vleresuar.

• Krĳ imi  dhe zbatimi ne shkolla i nje kurrikule gjitheperfshirese( programe fl eksibel 
, strategji e metoda  efi kase)

• Perdorimi efi kas i burimeve njerezore:forma te larmishme bashkepunimi brenda 
shkolles, bashkepunim mesues –prinder, mbeshtetje nxenes-nxenes, perdorim i 
forcave vullnetare, mbeshtetje nga specialiste te ndryshem.

• Realizimi i proceseve integruese  ne shkolla te mos shihet thjesht si nje ceshtje e nje 
apo disa mesuesve.. Ne te duhet te angazhohet e gjithe shkolla. Ne kete kuader nje 
rol te  rendesishem luan drejtori i shkolles.

• Organizime fl eksibel,pakesim i nxenesve ne klasa,permiresim te kushteve 
materiale, pershtatshmeri teknike e ndertimore,mbeshtetje me e mire fi nanciare 
e shkollave.

• Pranimi i prinderve si partnere te barabarte ne edukim.
• Kualifi kimi i mesuesve per problemet e edukimit gjitheperfshires.Mesuesve t’u 

jepen shanse te mesojne ,te refl ektojne dhe te zbulojne menyra te reja te menduari 
dhe vepruari.

• Krĳ imi i kapaciteteve ne nivel universitar  dhe kualifi kimi i mesuesve ne fakultetet 
e mesuesise per problemet e arsimit gjitheperfshires.

• Pergatitja e botimeve  per proceset integruese ne ndihme te mesuesve dhe 
prinderve.

• Mbeshtejta e shkollave te zakonshme  ne sherbime te ndryshmne psiko-pedagogjike 
,sociale e speciale.

• Bashkepunim dhe koperim midis strukturave qeveritare dhe atyre jo qeveritare  
per ndermarrjen proceseve integruese.

Pergatitja e botimeve per proceset integruese ne ndihme te mesuesve dhe prinderve
• Bashkepunim dhe kooperim midis strukturave  qeveritare dhe atyre jo qeveritare 

per proceset integruese
• Permiresimi i legjislacionit shkollor ne menyre qe te favorizoje , lehtesoje dhe 

garantoje realizimin e proceseve integruese.
• Realizimi i proceseve integruese  te konsiderohet si nje nder prioritetet madhore 

te reformes arsimore.
Dhe    e  lodhur , por mjaft  e vendosur ne ate ç’kam menduar dhe dua te sjelle punimi 
im dua t’u bej nje apel nene,motre mesueseje , pjese e kesaj shoqerie njerezore  qe lind 
dhe ecen e sigurt vetem mbi baza te hekurta te arsimit,gjithe mesuesve ,punonjesve 
arsimore ,prinderve,femĳ eve ,shoqerise njerezore  qe te   refl ektjone  ndaj ketyre 
femĳ eve ndryshe .Jemi ne te paret ,qe me dashuri ,sakrifi ce dhe kembunglje te behemi 
modeli me i mire i dashurise dhe afrimitetit qe ky brez qe po mesojme do te refl ektoje 
neser.E di qe fj ala ime s’do te beje shkopin magjik por ajo qe ndiej per keta femĳ e me 
ben qe ore e cast ta kerkoj ate shkop  e t’ju fal atyre ate qe natyra nuk mundi t’u jepte .
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Vështrim në ndryshimin e programeve të kimisë mbështetur ne AMU për 
periudhën 2000-2017

Arlinda Doci

Abstrakt

Ky punim i referohet ndryshimeve të programeve të kimisë ndër vite, ndryshimit të teksteve 
në funksion të tyre, metodologjive të mësimdhënies në funksion të rritjes së efektivitetit të 
mësimnxënies. Përmes këtĳ  studimi kam dhënë një pasqyrë të përgjithshme me objektivat dhe 
synimet e kurrikullës së re dhe kurrikulës së vjetër. Gjatë vitit shkollor 2016-2017, ndodhën 
ndryshime thelbësore në programet e kimisë duke nisur me heqjen e lëndës së kimisë nga 
klasa VII. 
Për realizimin e këtĳ  studimi janë zhvilluar anketa dhe vëzhgime të drejtpërdrejta më nxënës 
e mësues të shkollës së bashkuar “Osman Gjini”, Mollas, “Rushan Qevani”,Selvias, “Bexhet 
Sade”,Selitë. Kam hedhur një vështrim të përgjithshëm mbi ndryshimin e programeve dhe 
ndikimin e reformave të reja në AMU. 

Fjalë kyçe: AMU, Kurrikul, programe kimie, mësimdhënie, mësimnxënie.

Hyrje

Të kuptuarit bashkëkohor të kimisë si shkencë dhe mësimi i lëndës së kimisë është 
përcaktimi se çdo nxënësi i nevojitet arsimim nga lëmi e kimisë e cila i mundëson ti 
sqaroj diçka nga mjedisi që e rrethon, e përgatit për punë të sigurt gjatë përdorimit 
të prodhimeve kimike në jetën e përditshme, sjellja me kujdes dhe përgjegjësi ndaj 
vetes dhe natyrës. Libri i kimisë duhet të jetë në pajtim me parimet dhe kriteret 
themelore pedagogjike -psikologjike dhe didaktike - metodike: shkencë dhe njohje, 
mbikëqyrje dhe aktivitet, qasje, logjikë dhe sistematizim (Koncepti për Përpilimin e 
Librit dhe Metodologjia për Vlerësimin e Librit). Nga viti 2000 deri në vitin 2017 janë 
bërë ndryshime themeleore si në mënyrën e konceptimit të mësimit, të metodikave 
të përdorura në orën mësimore, të bashkëveprimit mësues - nxënës, hartimin  e 
teksteve shkollore AMU, mënyrat e vlerësimit të nxënësve  të kimisë.

Çështje të përgjithshme

1.1 Programet e Arsimit Bazë tëtëvjeçar, Kurrikula e Vjetër
Kimia në arsimin e detyruar do të studiohet si lëndë më vete në klasat 7,8,9, 

përkatësisht me 1, 1 dhe 2 orë javore, dhe e integruar me biologjinë, fi zikën, 
gjeografi në në klasat 3-5, nëpërmjet lëndës “ Dituri natyre”.

Ndër drejtime kryesore të ndryshimeve të lëndës së kimisë në kuadrin e reformës arsimore 
përmendim :
1. Kurrikuli i kimisë të synojë drejt afrimit me shkencën kimike për veprime efektive, 

që lidhen me çështje përkatëse sociale apo mjedisore të jetës së përditshme. Ai 
të përfshĳ ë sa të jetë e mundur shembuj që pasqyrojnë përvojat e nxënësve në 
kuptimin e natyrës dhe sjelljen e materialeve familjare. 

2. Kurrikuli i kimisë të vendosë theksin në rrugën dhe procedurat e veprimit 
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shkencor me gjërat; metodat verbale të përdorura gjerësisht sot, të zëvendësohen 
me përdorimin e metodave shkencore. Kurrikuli i kimisë t’i nxitë nxënësit të 
jenë aktivë dhe të marrin përgjegjësi për të mësuarit e tyre, të përdorë strategji 
dhe teknika mësimore që nxisin ndërveprimin dhe pjesëmarrjen mësimore e 
mbështesin kërkimin kimik të nxënësve. 

3. Kurrikuli i kimisë të jetë i hapur dhe të mësuarit e tĳ  t’i shpjerë nxënësit në 
ndryshime konceptuale. Për këtë kërkohet studim në thellësi i një numri të vogël 
konceptesh që të sigurohet mundësi për tranzicion ose vĳ imësi. Reforma në 
kurrikulin e kimisë shikon si domosdoshmeri integrimin e kimisë me shkencat e 
tjera natyrore, matematikën e shkencën mjedisore, për të siguruar një përmbajtje 
të gjerë të të mësuarit. Përmes studimit të kimisë të zhvillohen, gjithashtu, dhe dy 

drejtime të tjera integruese që kanë të bëjnë me:
 Natyrën e shkencës kimike dhe lidhjet e saj me teknologjinë,
 Zhvillimin e aft ësive dhe të qëndrimeve shkencore.

Kurrikuli i kimisë në arsimin e detyruar do të realizojë një cikël të mbyllur të njohurive 
kimike më të rëndësishme, pasi një pjesë e nxënësve që mbarojnë këtë nivel arsimor, nuk e 
ndjekin arsimin e mesëm

1.2 Programet e Arsimit Bazë nëntëvjeçar, Kurrikula e Re
Përmbajtja lëndore konceptohet si mjet për realizimin e kompetencave kyçe 
dhe atyre të fushës nëpërmjet formësimit të situatave të të nxënit. Nxënësi fi llon 
me idetë e tĳ  se si janë gjërat dhe pastaj i ndryshon dhe i zhvillon duke i provuar 
ato praktikisht. Gjatë veprimtarive shkencore nxënësi ndeshet me mundësitë e 
ndryshimit, rivendosjes ose sfi dës së ideve. Kjo mënyrë e të nxënit bën që nxënësi të 
zhvillojë dhe formojë të kuptuarit shkencor përmes ideve dhe përvojave të tĳ . Idetë 
dhe konceptet përpunohen për sa kohë nxënësi punon në situata problemore dhe 
zbaton metoda kërkimore për t’i zgjidhur problemet. Duke mësuar në këtë mënyrë, 
ai mund të përjetojë gëzimin e zbulimit shkencor dhe të ushqejë kureshtjen për botën 
që e rrethon.
Mësimi i shkencave natyrore lidhet ngushtë me teknologjinë dhe së bashku e 
formojnë nxënësin në një kontekst më të gjerë.
Mësimi i shkencave natyrore për shkallët 3 dhe 4 zhvillohet sipas lëndëve të biologjisë, 
fi zikës dhe kimisë, të cilat integrohen ndjeshëm nëpërmjet kompetencave të fushës 
dhe tematikave të përbashkëta të saj.
Programi i fushës së shkencave natyrore synon realizimin e kompetencave kyçe të të 
nxënit dhe të kompetencave të fushës.
Kompetencat e fushës lidhen me kompetencat kyçe nëpërmjet rezultateve të të nxënit 
të secilës prej tyre. Lidhja mes rezultateve të të nxënit të kompetencave të fushës 
dhe të kompetencave kyçe siguron zhvillimin e ndërsjellë të tyre dhe mundëson 
integrimin lëndor.
Kompetencat e fushës së shkencave natyrore mund të konsiderohen si komponente 
të kompetencës së kërkimit shkencor. Ato janë renditur më poshtë.
Kompetenca I : Identifi kimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre.
Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore.  
Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës.
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Kompetencat zhvillohen përmes tematikave të përbashkëta të fushës dhe në program 
zbërthehen në njohuri/aft ësi, shkathtësi/procedura, qëndrime/vlera. Tematikat 
e përbashkëta të fushës janë elemente të rëndësishme të programit të fushës së 
shkencave natyrore, sipas të cilave strukturohet përmbajtja lëndore dhe integrimi 
konceptual i secilës lëndë brenda fushës, në funksion të zhvillimit të kompetencave. 
Tematika të përbashkëta për shkallën e tretë dhe të katërt janë: diversiteti, ciklet, 
modelet, sistemet, energjia, ndërveprimet, shkallëzimi dhe matjet.
Strukturimi i programit mbi rezultatet e të nxënit për kompetencë në secilën lëndë 
dhe në tematika të përbashkëta, të njëjta për të gjitha lëndët e fushës, ndihmon në 
planifi kimin dhe zhvillimin e situatave të të nxënit dhe lehtëson vlerësimin e nxënësit 
për kompetencat kyçe.
Situatat e të nxënit janë situata që lidhen me kontekstin e të nxënit. Ato mund të 
jenë situata në mjedise të mbyllura ose të hapura të nxëni, brenda shkollës ose jashtë 
saj. Roli i mësuesit në mësimdhënien përmes situatave është ai i udhëheqësit e i 
lehtësuesit gjatë nxënies aktive të nxënësit.
Realizimi i temave ndërkurrikulare dhe i lidhjes ndërlëndore nëpërmjet lëndëve të 
shkencave natyrore janë, gjithashtu, elemente të rëndësishme të programit.
Metodat, teknikat, strategjitë e të nxënit në fushën e shkencave natyrore janë faktorë 
të rëndësishëm për një nxënie të suksesshme që nxit interesin, gjithëpërfshirjen, 
ndërveprimin dhe punën kërkimore të nxënësit. Përzgjedhja dhe përdorimi i tyre 
nga mësuesit bëhet në funksion të zhvillimit të kompetencave te nxënësit, duke 
respektuar stilet e ndryshme të të nxënit.
Vlerësimi si pjesë integrale e procesit të të nxënit, mat shkallën në të cilën kompetencat 
janë arritur nga nxënësi. Meqenëse i gjithë procesi i të nxënit në shkencat natyrore 
mbështetet në kërkimin shkencor, vlerësimi merr shumë forma, të cilat i parashikon 
dhe mundëson struktura dhe konceptimi i programit.
Realizimi i programit të fushës së shkencave natyrore kërkon krĳ imin e një mjedisi 
të nxëni, të përshtatshëm dhe gjithëpërfshirës, të pasur me materiale dhe burime të 
domosdoshme, si dhe përdorimin e gjerë të TIK-ut.
Mësimdhënia duhet të përqendrohet së pari në të nxënët dhe së dyti në përdorimin 
e strategjive të të menduarit, duke lënë mënjanë zotërimin e fakteve të shkëputura.
Faktet e mësuara përmendsh harrohen shpejt, ndërsa strategjitë e të menduarit dhe 
procedurat e të nxënit, bëhen natyrshëm pjesë përbërëse e arsyetimit tonë.
Shpesh mësuesit presin nga nxënësit e tyre që të mësojnë vetëm materialin e 
prezantuar në tekstet mësimore dhe informacionin që lidhet me të, duke u dhënë 
shumë pak mundësi që të refl ektojnë dhe të analizojnë, të përgjithësojnë etj.

Materiali dhe metoda e punës kërkimore

2.1 Modeli i hulumtimit
Për realizimin e hulumtimit janë përdorur metoda cilësore dhe sasiore. Të dhënat 
janë nxjerrë, nga studimi i kryer në lidhje me temën. Studimi është kryer nëpërmjet 
instrumentave të mëposhtëm:
• Anketa për mësuesin – nxënësin.
• Vëzhgime të drejtpërdrejta.
2.2 Popullata dhe kampioni
Popullata e këtĳ  studimi janë mësues dhe nxënës të shkollës 9-vjeçare “Rushan 
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Qevani”, Selvias; “Bexhet Sade”, Selitë; shkolla e bashkuar “Osman Gjini”, Mollas. 
Kampioni i përzgjedhur është
bërë në mënyrë rastësore (mësues e nxënës të klasave të ndryshme të shkollave ku 
është bërë studimi). Por është synuar që pjesë e anketimit të jenë edhe mësues më 
eksperiencë mbi 15 vite në mënyrë që të jepej një kornizë më e plotë mbi ndryshimet 
në programet e kimisë ndër vite. 
Popullata e studimit përbëhet nga:
A) Mësues në shkollat e marra në studim (N=20)
B) Nxënësit e tre shkollave (N=250)
Madhësia e kampionit paraqitet si më poshtë:
Kampioni i shkollave: 3 shkolla gjithsej
Kampioni A: 20 mësues gjithsej 
Kampioni B: në secilën shkollë u përzgjodhën në mënyrë rastësore gjithsej 250 nxënës.

Rezultate dhe diskutime
3.1 Pyetësor për mësuesit
1. Ndryshimet e kryera në arsim e kanë bërë shkollën më miqësore dhe më 
gjithëpërfshirëse?

Fig. 3.1 Ndryshimet e kryera në arsim e kanë bërë shkollën më miqësore dhe më 
gjithëpërfshirëse

Në shkollën “O.Gjini”, 50% e mësuesve shprehen se janë dakort që ndryshimet e 
kryera në arsim e kanë bërë shkollën më miqësore dhe më gjithëpërfshirëse, përqindja 
më e madhe e përgjigjeve neutral (8%) vjen nga mësuesit e shkollës “B.Sade”, dhe 
mësuesit e shkollës “R.Qevani” (5%) nuk i janë përgjigjur kësaj pyetje.
2.Tekstet e reja mësimore të kurrikulës së re në kimi kanë përmirësuar cilësinë e të 
nxënit dhe të mësimdhënies?

Fig. 3.2 Tekstet e reja mësimore të kurrikulës së re në kimi kanë përmirësuar 
cilësinë e të nxënit dhe të mësimdhënies

Në shkollën ‘O.Gjini”, 40% e mësuesve janë përgjigjur plotësisht dakort, 37%  dakort, 
9% kanë dhënë përgjgĳ ge neutral, 8% aspak dakort dhe 6% nuk kanë dhënë përgjigje.
Në shkollën “R.Qevani”, 39% e mësuesve janë përgjigjur plotësisht dakort, 45% 
dakort, 9% kanë dhënë përgjigje neutral, 3% aspak dakort dhe 2% nuk kanë dhënë 
përgjigje.
Në shkollën “B.Sade”, 39% e mësuesve janë përgjigjur plotësisht dakort, 40% dakort, 
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8% kanë dhënë përgjigje neutral, 5% aspak dakort dhe 3% nuk kanë dhënë përgjigje.
3.Ndryshimi i teksteve shkollore dhe i metodave të mësimdhënies ka sjellë rritje të 
aktivizimit të nxënësve gjatë orëve mësimore të kimisë?gjgj

                                           Fig. 3.3 Aktivizimi i nxënësve
Në shkollën “O.Gjini”, 52% e mësuesve janë përgjigjur shumë, 21% disi, 20% kanë 
dhënë përgjigje pak, 7% aspak dhe 3% nuk kanë dhënë përgjigje.
Në shkollën “R.Qevani”, 43% e mësuesve janë përgjigjur shumë, 23% disi, 23% kanë 
dhënë përgjigje pak, 10% aspak dhe 2% nuk kanë dhënë përgjigje.
Në shkollën “B.Sade”, 40% e mësuesve janë përgjigjur shumë, 6% disi, 34% kanë 
dhënë përgjigje pak, 12% aspak dhe 4% nuk kanë dhënë përgjigje.
4.Nxitja e integrimit të TIK-ut në mësimdhënie dhe nxënie ka rritur cilësinë e procesit 
mësimor në lëndën e kimisë?

Fig. 3.4 Nxitja e integrimit të TIK-ut në mësimdhënie dhe nxënie ka rritur cilësinë e 
procesit mësimor në lëndën e kimisë

Në shkollën “O.Gjini”, 70% e mësuesve janë përgjigjur plotësisht dakort, 22% dakort, 
5% kanë dhënë përgjigje neutral, 4% aspak dakort dhe 3% nuk kanë dhënë përgjgigje.
Në shkollën “R.Qevani”, 61% e mësuesve janë përgjigjur plotësisht dakort, 23% 
dakort, 6% kanë dhënë përgjigje neutral, 5% aspak dakort dhe 4% nuk kanë dhënë 
përgjigje.
Në shkollën ‘B.Sade”, 61% e mësuesve janë përgjigjur plotësisht dakort, 14% dakort, 
9% kanë dhënë përgjigje neutral, 8% aspak dakort dhe 4% nuk kanë dhënë përgjigje.
3.2 Pyetësor për nxënësit 
1. A ju pëlqen lënda e kimisë e krahasuar me lëndët tjera që bëhen në shkollë 
me risitë e reja në tekste mësimore dhe metodat e mësimdhënies?jjj

                                           Fig. 3.5 Preferenca për lëndën e kimisë
Në shkollën “O.Gjin”, 70% e nxënësve janë përgjigjur po, 23% disi, 6% kanë dhënë 
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përgjigje jo.
Në shkollën “R.Qevani”, 61% e nxënësve janë po, 24% disi, 7% kanë dhënë përgjigje 
jo.
Në shkollën ‘B.sade”, 60% e nxënësve janë përgjigjur po, 17% disi, 8% kanë dhënë jo.
2. Lënda e kimisë ju duket më e vështirë se një vit më parë, referuar dhe 
ndryshimeve në kurrikul?

Fig. 3.6 Vështirësia e lëndës së kimisë krahasuar me një vit më parë
Në shkollën “O.Gjini”, 63% e nxënësve janë përgjigjur po, 29% disi, 10% kanë dhënë 
përgjigje jo.
Në shkollën “R.Qevani”, 60% e nxënësve janë po, 25% disi, 3% kanë dhënë përgjigje 
jo.
Në shkollën” B.Sade”, 59% e nxënësve janë përgjigjur po, 20% disi, 6% kanë dhënë jo.
3. A ndieni vështirësi në të kuptuar të materialit praktik dhe ushtrimeve që ka 
teksti?

Fig. 3.7 Vështirësitë në të kuptuar të materialit praktik dhe ushtrimeve që ka teksti
Në shkollën “O.Gjini”, 35% e nxënësve janë përgjigjur po, 50% disi, 13% kanë dhënë 
përgjigje jo.
Në shkollën “R.Qevani”, 32% e nxënësve janë përgjigjur po, 45% disi, 11% kanë 
dhënë përgjigje jo.
Në shkollën “B.Sade”, 55% e nxënësve janë përgjigjur po, 35% disi, 6% kanë thënë jo.
4.A ju ndihmojnë njohuritë e lëndëve të tjera për të kuptuar dhe zbatuar lehtë 
konceptet kimike?

Fig. 3.8  Lidhja e kimisë me lëndët e tjera
Në shkollën “O.Gjini”, 45% e nxënësve janë përgjigjur po, 50% disi, 5% kanë dhënë 
përgjigje jo.
Në shkollën “R.Qevani”, 40% e nxënësve janë përgjigjur po, 45% disi, 10% kanë 
dhënë përgjigje jo.
Në shkollën “B.Sade”, 30% e nxënësve janë përgjigjur po, 40% disi, 20% kanë thënë 
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jo. 
5.E nxit mësuesi të punuarit në grupe?ppp gg ppp

Fig. 3.9 Mësuesi dhe puna në grupe
Në shkollën “O.Gjini”, 70% e nxënësve janë përgjigjur po, 25% kanë dhënë përgjigje 
jo.
Në shkollën “R.Qevani”, 70% e nxënësve janë përgjigjur po, 30% kanë dhënë përgjigje 
jo.
Në shkollën “B.Sade”, 55% e nxënësve janë përgjigjur po, 30% kanë thënë jo.
                                                   Përfundime 
Nga përgjigjet e anketimeve të nxënësve e mësuesve në tri shkolat e marra në studim 
“O.Gjini”; “R.Qevani”, “B.Sade” arrihet në këto konkluzione:
Mësuesit janë dakort me ndryshimet e kryera në arsim. Ato e kanë bërë shkollën më 
miqësore dhe gjithëpërfshirëse.
Mësuesit janë plotësisht dakort  me tekstet e reja mësimore të kurrikulës së re në 
kimi. Ato kanë përmirësuar cilësinë e të nxënit dhe të mësimdhënies.
Ndryshimi i teksteve shkollore dhe i metodave të mësimdhënies ka sjellë rritje të 
aktivizimit të nxënësve gjatë orëve mësimore të kimisë.
Nxitja e integrimit të TIK-ut në mësimdhënie dhe nxënie ka rritur cilësinë e procesit 
mësimor në lëndën e kimisë.
Nxënësit shprehen se i pëlqen lënda e kimisë e krahasuar me lëndët tjera që bëhen në 
shkollë me risitë e reja në tekste mësimore dhe metodat e mësimdhënies.
Lënda e kimisë ju duket më e vështirë se një vit më parë, referuar dhe ndryshimeve 
në kurrikul.
Nxënësit ndiejnë pak vështirësi në të kuptuarit e materialit praktik që ka teksti.
Mësuesi e nxit të punuarit në grupe.

Rekomandime
1. Zbatimi i reformës në arsimin parauniversitar do të jetë një proces i gjatë e cila do 

të synojë përmirësimin e cilësisë së të nxënit, në mënyrë që nxënësit të jenë të aft ë 
të zgjidhin problemet komplekse të jetës së sotme, si në nivel personal ashtu edhe 
në nivel kombëtar e global.

2. Reforma e arsimit parauniversitar ka sjellë një konceptim të ri të kurrikulës që 
bazohet në kompetencat e të nxënit gjatë gjithës jetës, kërkon mësues të cilët, 
gjithnjë e më shumë, janë krĳ ues, hartues, përzgjedhës të materialeve mësimore, 
bashkëpunues dhe të përgjegjshëm. Në këtë kuadër, një rol të veçantë merr 
zhvillimi profesional i mësuesve.

3. Po ashtu një punë e vecantë duhet ti dedikohet dhe informimit të prindërve 
për cdo ndryshim që do të ndodhë në procesin mësimor dhe jetën në shkollë. 
Rekomandimet që dalin nga ky raport MAS ja drejton të gjithë grupeve të interesit 
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në nivel qendror, rajonal, në nivel shkolle, si dhe institucioneve të varësisë. 
4. Ulja e normës mësimore dhe reduktimi i numrit të nxënësve në klasa lehtëson 

punën e mësuesit dhe procesin e të nxënit
5.  Reduktimi i numrit të nxënësve duke ndërtuar shkolla dhe mjedise të reja është 

domosdoshmëri për një zbatim më cilësor të reformës në arsimin parauniversitar 
Vlerën më të ulët mesatare e ka pohimi “Reforma kurrikulare është mbështetur 
me trajnime dhe materiale burimore për mësuesit e të gjitha lëndëve“. 

6. Rekomandohet që të vĳ ohet një mbështetje më intensive në trajnimn e mësuesve 
në nivel lëndor për cdo DAR. 
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Trashëgimia natyrore e Rrethit të Lushnjës dhe  vlerësimi turistik i saj

Msc. Erisilda  Puka
Gjimnazi Divjakë

Abstrakt

Trashëgimia është vlerë e përciellë brez pas brezi. Ne e trashëgojmë atë nga brezat, që kanë jetuar 
para nesh, ndërsa ne, këtë vlerë, duhet t’ua përciellim të padëmtuar apo tjetërsuar brezave 
të ardhshëm.Trashëgimia natyrore lidhet me Tokën tonë, me vlerat e përgjithshme të mjedisit 
fi zik abiotik dhe biotik të saj. Ajo përbëhet nga gjithçka që na rrethon: shkëmbinj që ndërtojnë 
truallin, pasuritë minerare, fosilet, tokat, ujërat, ajri, bimët, kafshët, mikrogjallesat, habitatet, 
ekosistemet. Të gjitha këto janë përdorur dhe përdoren nga njeriu si burime natyrore për të 
siguruar jetesën. 
Në përbërje të kësaj trashëgimie ka edhe objekte, habitate, ekosisteme më të veçanta, të rralla 
apo unikale, relikte, endemike apo të rrezikuara për t’u zhdukur. Si të tilla, ato kanë rëndësi të 
madhe shkencore, kulturore, didaktike, por edhe turistike.Këto vlera të veçanta ruhen dhe 
mbrohen, jo vetëm me forma dhe ligje të aplikuara për trashëgiminë e zakonshme natyrore, 
por edhe me forma dhe mënyra shumë më të rrepta, të përcaktuara saktë dhe prerë në ligje të 
veçanta. Të gjitha këto objekte apo habitate e ekosisteme që gëzojnë mbrojtjen e këtyre ligjeve 
të veçanta cilësohen trashëgimi natyrore e veçantë.  Trashëgimia natyrore (apo menaxhimi 
turistik i trashëgimisë natyrore) luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit të  një 
vendi. Turizmi po zë një vend gjithnjë e më të rëndësishëm  si një degë e rëndësishme e 
ekonomisë duke krĳ uar mundësinë e përfi timit të të ardhurave për banorët vendas,pritës të 
turistëve. Natyra me bukurinë e saj ofron mundësinë e zhvillimit të  llojeve të ndryshme të tu
rizmit:detar,sportiv,ekologjik,kurativ,kulturor,rural, aventuresk etj.
Shfrytëzimi i drejtë dhe brenda kritereve të domosdoshme i këtyre pasurve natyrore si dhe 
përkujdesja e përhershme ndaj tyre do të sillte përfi time të mëdha për banorët e një vendi në 
shumë aspekte: në atë ekonomik, shoqëror, në promovimin e vlerave të zonës, në formimin 
dhe ruajtjen e identitetit kulturor të vendasve etj.Në këto zona mbrojtja e vlerave të veçanta 
natyrore ka përparësi ndaj veprimtarisë  së njeriut. Kjo veprimtari duhet të jetë e kontrolluar 
dhe “miqësore” me mjedisin, pra të mos e dëmtojë e ndotë atë; të jetë tradicionale dhe në 
përputhje me objektivat e menaxhimit të zonës së mbrojtur.

Fjalët kyçe:Trashëgimi Natyrore,Monument Natyre,Mbrojtje,Konventë ,Park Kombëtar.                                                                           

Hyrje

Në këtë punim analizohet Trashëgimia Natyrore e rrethit të Lushnjës.
Rrethi i Lushnjës  ka reliev kryesisht fushor; ndodhet në pjesën perëndimore të 
Shqipërisë dhe laget nga deti Adriatik.Ka klimë të butë mesdhetare që favorizon 
zhvillimin ekonomik të tĳ . 
Vendosja e rrethit në një trevë të pasur me resurse natyrore,të populluar qysh herët 
dhe në zgjerim të vazhdueshëm,kanë kushtëzuar pasurinë e jashtëzakonshme 
material-shpirtërore,të shprehur në numrin e madh të munumenteve të kulturës.
Këto monumente gërshetohen me sitet e trashëgimisë natyrore,duke ia shtuar vlerat 
njera-tjetrës.
Kjo trashëgimi natyrore megjithëse ka vlera të mëdha shkencore,ekologjike,didak
tike,kulturore e turistike është e vlerësuar pak nga organet shtetërore përgjegjëse 
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dhe komuniteti vendor.Si rezultat i mosfunksionimit të ligjit dhe papërgjegjshmërisë 
njerëzore,shpeshherë objektet e trshëgimisë natyrore janë të ekspozuara ndaj 
rreziqeve të shumta.Arsyet e mbrojtjes së kësaj pasurie natyrore janë të shumta:sh
kencore,ekologjike,morale,për arsye të sigurimit të mjediseve për çlodhje e turizëm 
etj.Turizmi po zë një vend gjithnjë e më të rëndësishëm  si një degë e rëndësishme 
e ekonomisë duke krĳ uar mundësinë e përfi timit të të ardhurave për banorët 
vendas,pritës të turistëve. 
Kështu relievi, pozita gjeorafi ke, faktorët klimatikë (të kushtëzuar nga deti Adriatik) 
krĳ ojnë mundësi për zhvillimin e një fl ore dhe faune të pasur.,Natyra me bukurinë e 
saj ofron mundësinë e zhvillimit të  llojeve të ndryshme të turizmit: detar,sportiv,eko
logjik,kurativ,kulturor,rural, aventuresk etj.Shfrytëzimi i drejtë dhe brenda kritereve 
të domosdoshme i këtyre pasurve natyrore si dhe përkujdesja e përhershme ndaj 
tyre do të sillte përfi time të mëdha për vendasit në shumë aspekte: në atë ekonomik, 
shoqëror, në promovimin e vlerave të zonës, në formimin dhe ruajtjen e identitetit 
kulturor të vendasve etj.
Qellimi i këtĳ  punimi me objekt Trashëgiminë Natyrore të Rrethit të Lushnjës është 
analizimi i gjendjes aktuale  të Monumenteve të Natyrës,problemet kryesore që 
evidentohen, identifi kimi dhe paraqitja e objekteve të trashëgimisë natyrore të cilat 
mund të propozohen për statusin «Monument Natyre » . Përmes tĳ  synohet që të vihet 
theksi në vlerat e jashtëzakonshme që kanë objektet e Trashëgimisë Natyrore;vlera të 
cilat shprehen në biodiversitetin shumë të pasur dhe larminë e veçantinë e peizazhit.
Gjithashtu dhe problematika e dëmtimit dhe mbrojtjes së këtyre mjediseve dhe 
objekteve natyrore është një tjetër qëllim i këtĳ  studimi.
Një qëllim tjetër shumë i rëndësishëm është ndërgjegjësimi i komunitetit vendor për 
vlerat e trashëgimisë natyrore dhe përfi timet që do të kenë ata nga ruajtja e vlerave 
natyrore të saj. 
Zhvillimi i kësaj zone duhet parë në harmoni me vlerat e veçanta ekologjike që ajo 
mbart.
Harmonizimi i vlerave mjedisore dhe e potencialit turistik do të çojë në një  rritje të 
shpejtë të turizmit dhe si rrjedhojë në rritje ekonomike të rrethit të Lushnjës.

Rrethi i Lushnjës

 I.Pozita gjeografi ke

Rrethi i Lushnjës shtrihet në krahinën e madhe të Ultësirës Perëendimore(Bregdetare 
Adriatike) të Shqipërisë,në fushën e Myzeqesë së Madhe.
Kufi jtë natyrorë të rrethit janë:në veri-lumi Shkumbin,në jug-lumi Seman,në 
perëndim-deti Adriatik,ndërsa në lindje kufi ri  është konvencional dhe kalon nëpër 
vĳ ën që ndan Darsinë(zonën kodrinore të Lushnjes) me pllajën e Dumresë. 
Gjatësia nga veriu në jugështë pak më shumë se  30 km,kurse nga perëndimi në 
lindje 35 km(Bozgo,1984, 3).

Rrethi i Lushnjes është kryesisht një rreth fushor;rreth 85%të sipërfaqes së tĳ  e përbën 
Myzeqeja e Lushnjes,e cila shtrihet në pjesën veriore të fushës së Myzeqesë.
Sipërfaqja e rrethit është 712km² prej të cilave:rreth 568 km² e  zënë fushat dhe 144km² 
kodrat.
Rrethi është pjesë e Qarkut të Fierit dhe në të bëjnë pjesë dy qendra urbane:Lushnja 
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dhe Divjaka;14 komuna dhe 117 fshatra. 
Popullsia e përgjithshme e rrethit është 178.875 banorë prej të cilës:bashkia Lushnje 
me 54.961 banorë,bashkia Divjakë 13.348 banorë,ndërsa 110.566 banorë u përkasin 
14 komunave (Qirjazi,&Sala,2006,39).
Qyteti i Lushnjës si qendër e këtĳ  rrethi shërben si nyje e rëndësishme e  transportit në 
pjesën Jugore të Shqipërise duke qenë  33 km larg qytetit të  Fierit.Rrethi Lushnjes ka 
privilegjin që posedon një mjedis të  shkëlqyer natyror të pasur me resurse  klimatike  
të cilat favorizojnë vegjetacionin me sasine e madhe të rrezatimit.
Ky pozicion gjeografi k ku ndërthuren ndikimi detar  dhe tokësor ;veprimtaria e 
rrymave dhe valëve detare me ato akumuluese të lumenjve ka sjellë si rrjedhojë 
formimin e një natyre të larmishme :ekosisteme dhe habitate të veçanta dhe me vlera 
unikale,forma të veçanta të relievit sidomos të relievit bregdetar dhe lumor etj.
Rrethi I Lushnjës ka një mjedis shumë të përshtatshëm për zhvillimin e shpejtë të 
prodhimit dhe të ekonomisë.Ai ka kushte të përshtatshme të relievit dhe të klimës 
për zhvillimin e bujqësisë;ka pasuri të shumta ujore që mund të përdoren për të 
furnizuar qendrat e banuara,për zhvillimin e bujqësisë;ka toka pjellore,bimësi të 
pasur dhe të shumëllojshme.Njëkohësisht mjedisi i tĳ  është shumë i përshtatshëm 
për zhvillimin e turizmit.

II.Kushtet natyrore

-Ndërtimi gjeologjik 
Rrethi i Lushnjës bën pjesë në  Zonën Tektonike Jonike dhe pikërisht i përket  
Ultësirës Pranë Adriatike me depozitimet e saj të karakterit Molasor. Mbulohet 
nga depozitime të moshave kryesisht të reja  ku dallohen qarte dy tipe 
gjeogjeneracionesh :depozitimet e moshave te vjetra  Miocenike  dhe depozitimet 
Kuaternare .Territori i rrethit të Lushnjës përbëhet nga depozitime terrigjenë:molasa 
të Miocenit,Pliocenit e Kuaternarit si edhe depozitimet lumore,kënetore dhe detare 
të shkrifëta.Molasa përfaqësohet nga:ranorë,rëra,surëra.argjila,suargjila.
Në kodrat e Ardenicës,Divjakës e Darsisë dalin alevrolite(ku alevrolitet kalojnë edhe 
në argjila dhe alternohen me ranorët),ranore dhe konglomerate të Miocenit dhe 
Pliocenit.
Gjatë etapës neotektonike ky territor ka pasur prirje drejt zhytjes,ndërsa në fi illim të 
Kuaternarit doli mbi ujë dhe më pas u përfshi nga lëvizjet diferencuese ku vargjet 
kodrinore u përfshinë nga
lëvizjet ngritëse,ndërsa fushat nga lëvizjet ulëse gjë që dëshmohet edhe nga trashësia 
e madhe e depozitimeve molasike(Qirjazi,2001,34).
Sot gjithë territori është në ngritje gjë e cila tregohet nga prirja e lumenjve në rrjedhën 
e poshtme për të thelluar shtretërit e tyre.
Rrethi i Lushnjës përshkohet nga shkëputja e madhe tektonike tërthore Lushnjë-
Elbasan,aktivizimi i së cilës e bën këtë zonë tepër sizmike(Bozgo,1984,3).
Pjesa fushore dhe lagunore është formuar në një strukturë të madhe sinklinale,ndërsa 
pjesa kodrinore në struktura antiklinale,të deformuar nga mbizotërimi i regjimit të 
ngjeshjeve të lëvizjeve neotektonike i cili u ka dhënë këtyre strukturave më tepër 
formën e një monoklinali të madh me të cilin lidhet edhe asimetria morfologjike 
,shpati perëndimor më i pjerrët se ai lindor. 
-Relievi
Rrethi i Lushnjës  shtrihet në fushën e Myzeqesë dhe kjo është arsyeja që ka relievin 
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më të ulëtnë vendin tonë.Lartësia mesatare është 67 m mbi nivelin e detit. Lushnja 
është i vetmi rreth në republikë që nuk ka asnjë pikë mbi 300m nga niveli i detit dhe 
gati 90% të sipërfaqes së saj e ka në lartësinë deri në 100m.
Element tjetër i relievit të rrethit të  Lushnjës janë kodrat që shtrihen në brendësi të 
fushës në formën e vargjeve kodrinore:
-Kodrat e Divjakës
-Kodrat e Ardenicës
-Darsia
Vend të rëndësishëm në këtë rreth zë relievi bregdetar ku bëjnë 
pjesë:plazhet,dunat,kordonet litorale,deltat e lumenjve.
Plazhet kanë shtirje mjaft  të madhe përgjatë vĳ ës bregdetare,ndërmjet të cilëvë 
dallohet plazhi i Divjakës.Në plazhe kanë ndodhur dy fenomene:mbathja e 
plazhit(plazhi i Divjakës)dhe gërryerja (brigjet e kordonit të ri litoraltë lagunës së 
Godullës dhe në brigjet e deltës së vjetër të Semanit.
Dunat janë formuar si pasojë e veprimtarisë së erës dhe gjenden përgjatë plazhit,arrĳ në 
lartësi maksimale 2,5-3 m.Kanë ngjyrë hiri në të verdhë(ngjyrën e rërës).Dunat e 
vetra që janë formuar gradualisht janë të mbuluara nga bimësi shkurresh.
Dunat e rërës në këtë park gëzojnë statusin Monument Natyre.
Deltat formohen në grykëderdhjet e lumenjve,nga veprimtaria akumuluese e tyre.
Në këto delta si pasojë e akumulimit ka zgjerim të sipërfaqes dhe përparim të vĳ ës 
bregdetare në drejtim të detit.Kordonet litorale janë formuar si rezultat i akumulimit 
të materialeve të sjella nga lumenjtë nga valët detare.Ato kanë transformuar në 
laguna gjiret detare të formuara nga përparimi i deltave të lumenjve në det.Të tillë 
janë kordonet litorale që kanë çuar në formimin e lagunave ekzistuese:Karavasta
së,Spiaxhos,Godullësdhe kordoni në formim e sipër që tenton të formojë lagunën 
e re përballë asaj të Karavastasë.Këto janë forma të veçanta të relievit që meritojnë 
statusin e Zonës së Mbrojtur.Ndryshimi i vazhdueshëm i vĳ ës bregdetare në këtë 
zonë,pra Divjakë-Karavasta kushtëzohet nga depozitimet e pandërprera  prurë nga 
lumenjtë Shkumbin në veri dhe  Seman në jug si dhe nryshimi i rrjedhave të këtyre 
lumenjve(devĳ imi i shtratit në grykëderdhje).
Problemi më i madh aktualisht për zonën bregdetare është përparimi i tokës në 
drejtim të detit apo “mbathja e plazhit”.
-Klima
Rrethi i Lushnjës bën pjesë në Zonën Klimatike Fushore,nënzona qendrore dhe 
pjesërisht në Zonën Mesdhetare Kodrinore.
Klima është shumë e nxehtë në verë dhe e butë në dimër,sepse ka dalje të gjerë në det 
dhe relievin mbizotërues fushor.
Era karakteristike lokale është puhiza(briza) detare.Drejtimi kryesor i erës në Lushnje 
rezulton  drejtimi Jug-Perëndim. Shpejtësia më e lartë mujore   luhatet nga 40-45 
m/s.Vihen re ekstreme si në temperatura dhe në rreshje të cilat krĳ ojnë    probleme 
serioze për ekonominë e më gjerë duke u shoqëruar me thatësirë ose lagështi.
Temperatura mesatare vjetore është 160C-17.50 C.
Temperatura mesatare e muajit më të ft ohtë ,janarit është 7ºC – 8.2ºC, kurse mesatarja 
e korrikut, muajit më të ngrohtë 24.6 ºC-26 ºC.
Minimumet absolute kanë zbritur deri në  -8.9ºC.,ndërsa temperatura maksimale 
absolute e regjistruar ka qenë 41,9ºC.7

Periudha e vegjetacionit(temperatura mesatare e barabartë ose mbi 10ºC)fi llon 
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mesatarisht në dhjetëditëshin e parë të marsit dhe vazhdon deri në dhjetëditëshin 
e parë të djetorit..Afërsia me detin nbën që në pranverë ngrohja të jetë e ngadaltë.
Rrethi i Lushnjës është nga më të pasurit me energji termike :ndricimi vjetor i diellit 
është rreth 2792 orë(ASHRSH,1987,54).
Rreshjet e krahasuara me pjesen tjeter të Shqipërise janë relativisht të ulta.Ato 
arrĳ në nga  900mm(Divjakë) – 1200 mm(Dushk)  në vit. Muaji nëntor ka sasinë 
më të madhe të rënies së reshjeve me rreth 144mm.Sezoni kryesor i reshjeve është 
periudha  tetor- shkurt me rreth 130-140 mm  çdo muaj.Gjatë kësaj periudhe bie rreth 
65% e reshjeve vjetore.Dëbora është dukuri e rrallë,ndërsa breshër bie shumë pak 
(ASHRSH,1987,54).  .
Nga këto të dhëna për elementë  klimaterikë del konkluzioni se kushtet klimatike 
të zonës luajnë një rol shumë pozitiv dhe të rëndësishëm në formimin e dukurive të 
veçanta si : prania e një fl ore dhe faune të pasur e karakteristike,krĳ imi i ekosistemeve 
dhe habitateve me biodiversitet të lartë,mundësi shumë të mira klimatike për 
popullim dhe zhvillim etj.
-Hidrografi a
Rrethi i Lushnjës është i pasur me ujëra :
-një pjesë e rrjedhjes së mesme të lumit Seman  
-rrjedha e mesme dhe e poshtme e lumit Shkumbin
-kanali i Tërbufi t dhe i Myzeqesë
-deti dhe lagunat
-ujërat nëntokësore
-përrenjtë
-ujëmbajtësit.
Laguna e Karavastasë,Godulla,grykëderdhja e Shkumbinit,kanali i Myzeqesë dhe 
i Tërbufi t përfaqësojnë një nga komplekset më të ndërlikuara dhe më dinamike në 
Shqipëri.Vĳ a bregdetare dhe brezi bregdetar meritojnë një vëmendje të veçantë.
Ekosistemi lagunor dallohet për habitatet me biodiversitet të të veçantë dhe me 
vlera të jashtëzakonshme.Laguna e Karavastasë është laguna më e madhe në vendin 
tonë,ka sipërfaqe rreth 4330 ha,gjatësi 10,6 km dhe gjerësi 5,9 km dhe thellësi 
maksimale 1,5 m.Bregu perëndimor ka disa ishuj të vegjël me gjallesa të shumta dhe 
të ndryshme.Laguna lidhet me detin nëpërmjet tre kanaleve :i Dajlanit të Madh,i 
Dajlanit të Vogël dhe Kanali i Vaut. Vlerat e kripësisë janë të larta nga 20% në dimër 
deri në 50% në verë.Meqënëse është e cekët ,temperatura mesatare mujore në lagunë 
zbret deri në 5ºC në dimër dhe në verë 29ºC.Përmbajtja e oksigjenit është rreth 5,9mg/l 
në periudhën e thatë të vitit dhe gjatë periudhës së lagësht shkon 11,3-12,7mg/l. Deti 
është burimi më i madh ujor i rrethit të Lushnjës dhe ka rëndësi të madhe sidos në 
fushën e turizmit.Bregdeti është i cekët gjë që krĳ on mundësinë e  shfytëzimit nga 
të gjitha grupmoshat.Valëzimi është mesatar dhe zakonisht fi llon në orët e pasdites.
Temperatura e ujit ka vlera të larta në muajt korrik e gusht nga 23ºC-25ºC.
Temperaturat më të larta se 18ºC të ujit dhe më të larta se 20ºC të ajrit janë mjaft  të 
përshtatshme për  banja uji dhe dielli që në fi llim të pranvërës e deri në vjeshtë,gjë që 
ndikon mjaft  pozitivisht në zhvillimin e turizmit.
-Tokat
Rrethi i Lushnjës shtrihet në perëndim të Shqipërise, me kufi  detin Adriatik. Relievi 
është kryesisht fushor :(70% me pjerrësi më pak se 5%) ( 25% e tokave ka pjerresi 
5-25%) ,( 5% ka pjerresi mbi 25% ne nje lartesi mbi 300m).Sipërfaqja e tokës gjithsej 
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për rrethin e Lushnjes është 71239 ha. Nga kjo 51109 ha është tokë-are, pjesa tjetër 
për kulturat dru-frutore është 4622 ha, livadhe e kullote 440 ha. Sipërfaqja e tokës së 
punueshme është 46487 ha, siperfaqe bujqësore jo e përdorur 1278 ha.
Pjesa më e madhe e tokave të hinjta kafe,moçalike dhe aluvionale ofrojnë kushte të 
mira për zhvillimin e bujqësisë intensive. Pozicioni gjeografi k i favorshëm si dhe 
me sipërfaqen e tokës së punueshme prej 51109 ha, nga më pjelloret në vendin tonë, 
dhe me mundësi ujitjeje  80 % rrethi i Lushnjës zë një peshë  kryesore në prodhimet 
bujqësore në shkallë vendi duke siguruar jo vetëm konsumin e nevojshëm për 
popullsinë e rrethit Lushnje, por edhe për disa zona të tjera. Kushtet e favorshme 
klimatike e tokësore lejojnë kultivimin e shumë  kulturave bujqësore duke fi lluar 
nga drithrat e bukës, perimet, kulturat foragjere, pemë frutore, ullinjtë, vreshtat e 
agrumet. 
-Flora dhe fauna
Dora e njeriut në këtë rreth ka ndikuar jo vetëm mbi rrjetin hidrografi k,por edhe mbi 
bimësinë.Është asgjesuar thuajse tërësisht bimësia e lartë pyjore dhe ajo gëmushore e 
barishtore,të cilat janë zëvendësuar nga bimët e arrave.Kodrat janë taracuar e mbjellë 
me kultura të shumëllojshme e drurë frutorë si dhe me vreshta e ullinj.Rrethi i Lushnjës 
bën pjesë në brezin bimor të shkurreve dhe të pyjeve mesdhetare.Nga ndërhyrja 
e madhe e njeriut,bimësia natyrore ruhet vetëm në territore të kufi zuara :masivi 
pyjor prej koniferash mesdhetare i Divjakës,shkurret dhe dushqet mesdhetare të 
degraduar në kodrat e Divjakës,të Ardenicës,të Darsisë etj.Bimësia natyrore në këto 
kodra përfaqësohet  edhe nga disa masive pyjore të përbëra kryesisht prej qarrit.Në 
gjendje natyrore ruhet vetëm pylli i pishës së Divjakës i cili zë një sipërfaqe prej rreth 
2000ha.Në këtë pyll përveç pishës së butë dhe të egër gjejmë edhe drurë me gjethe 
dhe shkurre mesdhetare. 
Edhe bota shtazore është ndryshuar gati tërësisht në pjesën më të madhe të territorit 
të rrethit.Në gjendje më të plotë gjendet në brezin bregdetar,në ligatinat dhe sidomos 
në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta.

III.Gjendja e trashëgimisë  natyrore në  shqipëri dhe  në  Rrethin e Lushnjës

-Trashëgimia Natyrore në  Shqipëri
Nuk mund të  themi se gjendja aktuale e Trashëgimisë  Natyrore të  vendit tonë  
është  e mirë. Problemet janë  të  shumta dhe në  rritje të  vazhdueshme.Sipërfaqet 
e gjelbra po vjnë përherë  e duke u zvogëluar; vërehet një  rënie e përgjithshme e 
llojeve dhe numrit të  disa bimëve dhe kafshë- ve,madje disa prej tyre rrezikojnë  
edhe të  zhduken.Peizazhet e mrekullueshme janë  transformuar krejtësisht.Erozioni 
në brigjet detare është kthyer në një fenomen shqetësues.Shkaqet që  po çojnë  në  
këto pasoja të  rënda për Trashëgiminë Natyrore janë kryesisht të natyrës njerëzore.
Shoqëria njerëzore me veprimtarinë e saj ka sjellë ndryshime të  mëdha në  mjedisin 
fi zik,një pjesë e madhe e të  cilave kanë  shkaktuar edhe dëmtimin në disa zona.
Si pasojë e këtyre ndërhyrjeve peizazhet natyrore janë  zëvendësuar me peizazhe 
antropogjene,duke e dëmtuar Trashëgiminë Natyrore.Megjithatë në dekadën e fundit 
vërehet edhe një  rritje e interesit nga ana e pushtetit qendror.Kjo shihet nëpërmjet 
hartimit dhe miratimit të  ligjeve për mbrojtjen e Trashëgimisë Natyrore.Interes po 
tregohet edhe nga ana e pushtetit lokal si edhe e komunitetit vendor. Potenciali dhe 
vlerat e kësaj trashëgimie janë  shumë  të  mëdha  sidomos  në  turizëm dhe prej tyre 
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mund të  nxirren përfi time. Kjo është edhe arsyeja që  turizmit po i kushtohet një  
vëmendje e madhe(përmes promovimit të  vlerave,zhvillimit të  infrastrukturës etj) 
si një faktor për zhvillimin ekonomik të vendit(Qirjazi,2010-2011,22).

Problemet më  kryesore që  hasen  në  vendin  tonë

-Vërehet se ende ka një kuptim të ngushtë të konceptit të trashëgimisë natyrore, për 
vlerat dhe rëndësinë e saj; për rrugët e evidentimit dhe mbrojtjes; për menaxhimin 
,shfrytëzimin shkencor për zhvillimin e qendrueshëm të sotë m dhe të ardhshëm;
-Mangësi në përgatitjen e strategjive afatshkurtëra dhe afatgjata për njohjen, dhe 
mbrojtjen shkencor të vlerave të zonave të mbrojtura, të planeve të menaxhimit të 
tyre për trajtimin dhe shfrytëzimin e qendrueshëm të këtyre vlerave;
-Mungesë  dhe neglizhencë  nga ana e pushtetit që ndror e lokal në  mbështetjen 
ligjore e institucionale, infrastrukturë dhe në  fi nancime.
-Erozioni i shpejtuar(i ndikuar nga faktori njeri) që sjell degradimin dhe shkretërizimin 
e peizazheve të Trashëgimisë Natyrore të vendit.
-Po ndodhin dë mtime në  masë  të  objekteve të  Trashëgimisë Natyrore këto vitet 
e fundit sidomos nga prerjet abusive për qëllime fi timprurësë ,si edhe zjarret e 
qëllimshme për të rritur sipërfaqet kullosore;këtë vit ndodhë n zjarre të shumta të 
favorizuara edhe nga temperaturat e larta gjë që 
dëmtoi shumë Trashëgiminë Natyrore.
-Problem shumë shqetësues përbë n gjuetia pa kriter që  po e dëmton në masë faunën  
dhe 
ndërtimet e shumta pa leje në  këto territore natyrore.
-Ndotja urbane dhe akustike sigurisht që  mbeten një  problem shumë i madh që  
kërkon zgjidhje të  menjëhershme.
-Mungesë përvoje dhe kualifi kimi për trajtimin dhe menaxhimin e Trashëgimisë 
Natyrore sipas koncepteve të sotme, etj(Qirjazi,2010-2011,27)
.- Gjendja e Trashëgimsë  Natyrore në  Rrethin e Lushnjës
Pozita gjeografi ke e favorshme ku ndërthuret ndikimi detar me atë  tokësor,veprimtaria 
e valëve dhe rrymave detare me veprimtarinë  akumuluese të  lumenjve Shkumbin 
e Seman dhe klima e ngrohtë  mesdhetare kanë ndikuar në formimin e një natyre të 
larmishme:forma të veçanta të relievit bregdetar dhe lumor,ekosisteme,biotope dhe 
habitate të veçanta me vlera unikale.
Në rrethin e Lushnjës janë përcaktuar e cilësuar :
-Park Kombëtar « Divjakë-Karavasta ».
-Ligatina Ramsar :ligatinat Divjakë-Karavasta.
-14 monumente natyre prej të cilave :3 gjeomonumente,10 biomonumente dhe 1 
hidromonument.
Kjo trashëgimi natyrore ka vlera të  mëdha shkencore,ekologjike,biologjike,hidro-
gjeologjike,didaktike,kulturore e turistike(ekonomike).Megjithatë gjendja aktuale e 
kësaj pasurie natyrore nuk është shumë e mirë;problemet janë të shumta.
Së  pari mungon zbatimi i ligjit që  mbron këtë  trashëgimi ;duke mos u interesuar 
pushteti lokal i lihet hapësirë veprimi individëve të ndryshëm të  cilët jo pak herë  
kanë shkaktuar dëme të mëdha në  Zonat e Mbrojtura.
Mungojnë  fondet dhe  investimet për kujdesin e mirëmbajtjen e tyre.
Monumentet e Natyrë  së  rrethit Lushnjë  pothuajse janë  lënë  në  harresë nga ana 
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e pushtetit vendor. Shpeshherë  biomonumentet janë  dëmtuar nga zjarret e vëna 
qëllimisht apo nga prerja e degëve  nga persona të  pandërgjegjshëm(në disa raste 
nga pronarët e truallit ku ndodhet biomonumenti).Vlen të  përmendet rasti i Pishës 
së  Egër  në Divjakë  apo Rrapit të Zonjës në  Bubullimë.Gjithashtu edhe investimi për 
promovimin e vlerave të  këtyre biomonumenteve mungon ;në  shumicën e rasteve 
ato nuk njihen nga banorë  të  zonave pë rreth,madje banorët as nuk kanë  dĳ eni dhe 
informacion për statusin e veçantë  që  gëzojnë  këto monumente.Meqenëse Parku 
Kombë tar Divjakë -Karavasta ka një  sipërfaqe të  madhe dhe është  i pasur me 
Monumente Natyre,në  të  hasen më shumë probleme.
Laguna e Karavastasë dhe sistemi i saj ligatior është më i madhi në Shqipëri dhe një 
nga më të mëdhatë në Mesdhe. Ky është i pari sistem ligatinor në Shqipëri i cili është 
listuar në listën ndërkombëtare të  ligatinave Ramsar.

Ligatinat Ramsar të Divjakës

Në vitet ’70 të shekullit të kaluar studiuesit i rivlerësuan ligatinat,duke i cilësuar në aspektin 
ekonomik si”supermarket gjigande”,në aspektin ekologjik si “veshka të natyrës” për aft ësinë e 
veçantë të pastrimit të ujërave të ndebjura,të përdorura apo të zeza.Ato kanë një biodiversitet 
të jashtëzakonshëm gjallesash dhe habitatesh.Kanë vlera të mëdha shkencore.Territoret me 
ligatina,dikur cilësoheshin sit ë mallkuara,ndërsa në ditët e sotme me të drejtë konsiderohen 
shumë të rëndësishme për vlerat dhe mundësitë e shumta që i ofrojnë njeriut.Megjithatë 
shqetësues është fakti I dëmtimit të tyre nga pakujdesitë njerëzore.
Për të siguruar mbrojtjen ligjore dhe institucionale të këtyre vlerave,në shtator të vitit 
1971,në qytetin Ramsar të Iranit,18 shtete fi rmosën konventën “Toka të Lagëta të Rëndësisë 
Ndërkombëtare,Veçanërisht si Habitate të Shpendëve Ujorë” ose e njohur ndryshe si 
Konventa e Ramsarit.Deri në vitin 1996 kjo Konventë u nënshkrua nga mbi 90 shtete,të cilët 
pas fi rmosjes së saj duhet të deklaronin të paktën një nga zonat e lagëta të vendit të tyre për 
t`u përfshirë në listën e Zonave të Lagëta të Rëndësisë Ndërkombëtare.
Më 22 gusht 1994,Qeveria shqiptare deklaroi ligatinat e Parkut Kombëtar të Divjakës si pjesë 
e listës së Konventës Ramsar.
Shqipëria nënshkroi Konventën e Ramsarit dhe mori përgjegjësitë për mbrojtjen e vlerave 
ekologjike të ligatinave kudo në Shqipëri,duke nxitur përdorimin e qëndrueshëm të tyre.
Vendimi i K.M.   Nr.-413  Dt/28/08/1994   e shpalli këtë  zonë EKOSISTEM NATYROR 
VEÇANËRISHT TË MBROJTUR.
Më pas kemi vendimin K.M Nr.687 dt.19.10.2007 “PËR SHPALLJEN ME SIPERFAQE TË 
ZGJERUAR TË EKOSISTEMIT NATYROR DIVJAKË-KARAVASTA “Park Kombë tar”.
Megjithatë promovimi i ekoturizmit është ende shumë larg rolit që duhet të luajë 
për zhvillimin e kësaj zone.Zhvillimi i kësaj zone duhet parë në harmoni me vlerat 
e veçanta ekologjike që ajo   mbart. Turizmi  duhet parë  në  harmoni me vlerat e 
veçanta ekologjike, në  menyrë që perfi timet të mbështeten në vlerat e kësaj zone dhe 
të mos e dëmtojnë atë. Në  territorin e kë tĳ  parku pas viteve 90’  fi lluan të ndërtohen 
vetëm ndërtime private një dhe shumëkateshe, pa leje ndërtimi, me funksione të 
ndryshme banimi, shërbimi, bar-restorante, hoteleri me karakter të përkohshëm,por 
edhe ndërtime me konstruksion të qëndrueshëm që rritën së tepermi sipërfaqen e 
prekur me ndërtime, por i dhanë plazhit një shtrirje urbane si në gjatësi dhe gjerësi. 
Këto janë rreth 15 objekte të ndërtuara në jug të plazhit ekzistues dhe rreth 43 në veri 
të tĳ . Kjo fazë ndërtimesh i dha një dimension të ri zhvillimit urban të plazhit, duke 
rritur së tepërmi hapësirën e shtrirjes së tĳ , duke na kujtuar se plazhi është në gjendje 
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të pazhvilluar urbane, se kerkesat për zhvillim janë urgjente. 
Pra, fare lehtë konstatohet se zhvillimi i plazhit deri më  sot është  bërë  në  mënyrë  
pothuajse spontane, pa studim të  mirfi lltë urbanistik ose në  rastin më  të  mirë  
me studime të  pjesshme, të  dimensioneve të  vogla që  nuk kanë  thenë  asgjë  në  
urbanistikën e plazhit të  Divjakës.
Gjendja e ndërtimeve aktualisht në këtë zonë mund të vlerësohet në përqindjen më 
të madhe të saj e papërshtatshme si nga ana arkitektonike ashtu edhe ndertimore 
në mënyrë që nuk i shërben ruajtjes së vlerave të parkut.Vetë  statusi  ka ndikuar 
në  mbrojtjen e vlerave të  saj, por një faktor shumë  i rëndësishëm është ndërgjegja 
e komunitetit të kësaj zone për vlerat dhe përfi timet që do të kenë ata nga ruajtja 
e vlerave ekologjike të saj. Aktualisht në këtë zonë ka disa ndërtime kryesisht të 
paligjshme, por ë shtë  i domosdoshë m hartimi i një  plani të përgjithshëm rregullues 
në mënyrë që investimet të mos i lihen në dorë spontanitetit dhe abuzivizmit.
Problem në  zonën e plazhit që  po vërehet vitet e fundit  është  fakti që  pjesa e cekët 
e bregut është rritur në gjerësi alarmante,gjë e cila keqëson jo vetëm kushtet higjeno-
sanitare të detit,por ka larguar në distancë rreth  njëqind metra pjesën e thellë nga 
bregu.
Zona e grykëderdhjes së lumenjve Shkumbin e Seman aktualisht  ndikon në 
gjeomorfologjinë e vĳ ës bregdetare midis dy lumenjve,ku pjesa jugore gërryhet 
dhe pjesa veriore mbushet.Këto fenomene sjellin shqetësime për lagunën të cilës 
mund t’i zhduket pjesa ndarëse me detin,dhe për zonën e plazhit largimin e vĳ ës së 
bregut nga zona e ndërtimeve dhe krĳ imin e kenetave të reja para saj.Prandaj duhen 
marrë masa urgjente për vazhdimin e studimeve të mëtejshme për vĳ ën bregdetare 
midis dy lumenjve,rregullimin e grykëderdhjeve të dy lumenjve në pozicionet e 
mëparshme si dhe ndalimi i marrjes së inerteve ranore në lumin Shkumbin nga nyja e 
inerteve në Thanasaj deri në grykëderdhjen e lumit Shkumbin.

Sugjerime  për të ardhmen

 Statusi aktual i ZM është i mjaft ueshëm për të garantuar mbrojtjen eTrashë gimisë  
Natyrore ;nevojitet vetëm zbatimi korrekt i tĳ .
 Takime me drejtues të komunitetit lokal dhe organeve përkatëse vendimarrëse 
për të përcaktuar strategjinë e zhvillimit të Trashë gimisë  Natyrore të  rrethit të  
Lushnjë s.

                   Përsa i përket parkut kombëtar të  Divjakë -Karavastasë :

 Të pastrohen korridoret në oaz dhe në pjesët e tjera të pyllit,me gjerësi 8m.
 Të nxitet shtimi i pelikanit kaçurrel,qoft ë edhe duke vendosur shkarpa në ishuj,me 
të cilat do të ndërtojnë foletë.
 Të bëhet popullimi me fazanë dhe kaprollë dhe të vendose ushqime për ta.
 Të sigurohet ujë i pĳ shëm për kafshët e shpendët në zonat ku mungon.
 Të mbrohet fi lizëria e instaluar në rrugë natyrore,në pjesën e pyllit të djegur dhe të 
largohen kërcenjtë e drurëve të djegur e të tharë.
 Të saktësohen kufi jtë e parkut në terren,duke vendosur shtylla,druri a betoni.
 Të disiplinohet lëvizja e banorëve dhe e bagëtive të fshatit Sulzotaj brenda 
ZM(Dida&Dragoti,2004,67) 

Monumentet e Natyrës të Rrethit
1-Ishulli i pelikanit(Gjeomonument)
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2-Ishulli i Kularit(Biomonument
3-Dunat e oazit të Divjakës(Gjeomonument
4-Kordoni i ri litoral i lagunës së re të Divjakës(Gjeomonument)
5-Godulla e Pishës(Divjakë),(Biomonument)
6-Pisha e egër në oazin e Divjakës(Biomonument)
7-Dushkaja e Manastirit të Ardenicës(Biomonument)
8-Selvitë e Manastirit të Ardenicës(Biomonument)
9-Rrapi i Zonjës(Bubullimë),(Biomonument)
10-Dushkaja e senës(Këmishtaj),(Biomonument)
11-Gorrica në Kryekuq(Biomonument)
12-Rrapi i Ngurrzës(Biomonument)
13-Vidhat e Zharrnecit(Biomonument)
14-Burimi termominerar i Karbunarës(Hidromonument)
Propozohen për monument natyre
1-Burimi termomonerar i Ardenicës
Ky burim ndodhet në afërsi të fshatit Ardenicë,rreth 1000 m  më në jug të Manastirit 
të Ardenicës.Është burim me ujë të ngrohtë dhe bashkë me ujin në sipërfaqe dalin 
edhe fl luska ajri.
2-Selvia e Kishës së Shën e Premtes
Ndodhet afër Kishës së Shën e Premtes në qytetin e Lushnjës. Mosha është mbi 300 
vjeçare,ka  përmasa të mëdha(duket pothuajse në çdo anë të qytetit) dhe kurorë të 
veçantë, lartësi rreth 30m (Greca,Harun-Darsia/fq 84)

IV.Vlerësimi dhe mundësitë e shfrytëzimit turistik të    trashëgimisë natyrore të 
rrethit

Rrethi  i Lushnjës shtrirjen më të madhe e ka në fushë dhe në zonën kodrinore. 
Klima bregdetare, dimri i butë dhe i lagësht, vera e nxehtë dhe e thatë  ka kushtëzuar 
edhe zhvillimin  e bimësisë  mesdhetare me gjelbërim të  përhershëm ku shquhen 
zona të mirëfi llta turistike si Parku Kombëtar Divjakë -Karavasta,Ardenica etj.
Rrethi i Lushnjës është i pasur me Monumente  Natyre dhe me Monumente Kulture 
të cilat së  bashku ia rrisin vlerat njera-tjetrës.  
Kjo Trashëgimi Natyrore(kryesisht Parku Kombëtar i Divjakë -Karavastasë 
) ka vlera të  mëdha:
1-Shkencore- ruhet e padëmtuar bota e gjallë, gjë që shërben si burim informacioni 
dhe materiali gjenetik për rigjenerimin e zonave të tjera të degraduara apo të 
shkretërizuara, etj.
2-Ekologjike- ruhen bimë dhe kafshë të rralla deri në endemike.
3-Kulturore dhe didaktike- mundësi që ofron i gjithë territori i parkut për të njohur 
dukuri dhe ligjësi natyrore, që zgjerojnë horizontin kulturor të vizitorëve dhe 
konkretizojnë njohuritë e nxënësve dhe të studentëve në mjediset interesante të 
parkut.
4-Sportive- mundësi për ushtrimin e sporteve te ndryshme.
5-Turistike-që lidhen me klimën e shëndetshme, ajrin e pastër, aromën e këndshme 
të bimëve, pyllin e dendur,; me pamjen tërheqëse të parkut dhe të detit,lidhen 
gjithashtu me monumentet e natyrës që gjenden aty etj.
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Kujdesi për trashëgiminë  natyrore (Parku Divjakë -Karavasta)

Drejtoria e Pyjeve në pë rmiresim  të mjedisit mbolli  mbi 3 mĳ ë fi danë në breg të 
lumit Seman.
U  bënë disa rrethime në Parkun e Divjakës, gjithashtu  u bë edhe vendosja e disa e 
tabelave të ndryshme informuese.U ngrit në vitin 2009 nga bashkia Divjakë një grup 
i posaçëm arkitektësh dhe inxhinierësh nga qyteti i Lushnjës për hartimin e një plani 
rregullues për zonën e plazhit.Plani do të merrte parasysh rregullimin dhe mënyrat 
e mirëadministrimit e mirëmbajtjes së plazhit për një periudhë 20- vjeçare dhe do të 
shtrihej në të gjithë elementet që përbëjnë plazhin.Do të ngriheshin ambiente pushimi 
moderne për akomodimin e turistëve dhe do të krĳ oheshin ambjente argëtimi buzë 
detit për të gjitha kategoritë e pushuesve;një plan ky i cili do ta rriste në mënyrë të 
ndjeshme turizmin e kësaj zone.Megjithatë deri tani nuk është realizuar asnjë nga 
objektivat që synonte hartimi i këti plani.Me qëllim që të investohet për mirëmbajtjen 
e parkut,në  hyrje të  tĳ  është  vendosur një taksë  kalimi për të  gjitha automjetet që  
hyjnë në park.
Gjithashtu qendra mjedisore EDEN, në kuadër të projektit “Brining Karavasta 
Lagoon back to life”-‘sjellja e lagunës së Karavastasë sërish në jetë” i fi nancuar nga 
Ambasada Amerikane në Tiranë, synon të forcojë zhvillimin e qendrueshëm në zonat 
e mbrojtura nëpërmjet promovimit të ekoturizmit. Një nga aktivitetet e këtĳ  projekti 
është edhe hartëzimi i itinerareve turistike këmbësore. Ky aktivitet konsiston në 
përgatitjen e hartave të detajuara për itinerare turistike këmbësore  të cilat do t’i 
bashkangjiten edhe 500 kopjeve të guidës turistike që do të botohen në kuadër të 
këtĳ  projekti. 
Konsultime të shumta janë bërë me specialistë të ndryshëm e përfaqësues të sektorit 
të biodiversitetit në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimi të Ujërave.
Shqetësim përbën fakti që akoma nuk ka një strategji të qartë për mënyrën e zhvillimit 
të turizmit në këtë zonë me vlerë dhe potenciale të pallogaritshme. Ndërthurja 
e  vlerave mjedisore dhe e potencialit turistik do të çojë në një rritje të shpejtë 
ekonomike të kësaj zone. Në hartimin e kësaj strategjie duhet  mbajtur parasysh 
ruajtja në mënyre shkencore e vlerave të biodiversitetit natyror që e karakterizon 
këtë zonë.Parkun e vizitojnë çdo ditë rreth 8 mĳ ë vetë.Ky park është i rrezikuar 
nga ndotjet urbane,ndotjet akustike nga makinat qe hyjnë në park,prerjet ilegale 
të pemëve.Problemi më kryesor mbetet dëmtimi i fl ores dhe faunes nga hyrjet e 
pakontrolluara,gjuetia e paligjshme etj.

Disa nga vlerat e zonës

-Shtrirja e gjerë si zonë e mbrojtur nga Semani në vĳ ën e dytë të Dajlanit dhe nga 
fshati Adriatik deri në Zharnec.
-Godulla e Madhe dhe Godulla e Pandeliut me ujë të ëmbël që shtrihet në jug te 
hidrovorit te Myzeqese si dhe godullat e vogla qe shtrihen nga fshati Adriatik ne 
Seman.
-Masivet dunore të  rë rë s që  shtrihen në të gjithë zonën e bregdetit .
-Flora dhe fauna e pasur e zonës si pelikani kaçurrel që ka kullotën në jug të lagunës, 
kolonitë e mëdha të regave, patave të egra, shumëllojshmëria e baltovecave, bajzave 
dallandysheve të detit etj.
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-Shumëllojshmeria e fl orës si zhuka, zhumrica, kallamishte e egër, marine, sheq, 
pisha e butë dhe e egër, ekualipset etj ia shtojnë vlerën kësaj zone.
- Është e njohur për koloninë e madhe të pelikanëve dalmat që përbëjnë 1% të nr të 
përgjithshëm ne të gjithë botën.
-Larmishmëri e habitateve .
-Përreth saj janë disa qendra të banuara rurale me vlera të veçanta.
-Në brendësi të lagunës ka ishuj të vegjël në të cilën folenizojnë pelikanët.
-Rreth lagunës takohen ligatina.
Vlerat turistike janë të shumta:turizmi blu,turizmi i blertë ekologjik,turizmi sportiv(peshki
mi,gjuetia,sportet e ndryshme te ujit),turizmi kulturor,sepse është i pasur me monumente 
natyrore si:ishulli i pelikanëve,pisha e egër,dunat e rërës.
Në lagunë ndodhet edhe një kishë bizantine e shek XVIII në fshatin Karavasta e Re.
Rreth 300 000 pushues vizitojne Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta gjatë sezonit 
veror.
Çdo ditë e vizitojnë mbi 8000 pushues ditorë.Mundësi të mëdha për t’u kombinuar 
me site të tjerë natyrore dhe kulturore, drejt të cilëve mund të organizohen ture 
turistike.Një vend shumë i mirë për t’u vizituar është Manastiri i Ardenicës.Pranë  
manastirit ndodhen  disa prej Monumenteve të  Natyrës të cilat mund të  vizitohen 
lehtësisht:Rrapi i Zonjës,Dushkaja e Senës,Rrapi i Ngurrzës etj.
Pjesëmarrja e popullsisë lokale në menaxhim- Kjo gjë po vërehet kryesisht në Parkun 
Kombëtar të  Divjakë -Karavastasë  ku është  i përqendruar edhe fl uksi i turistëve. 
Megjithatë mbetet shumë për t’u bërë,për të rritur shkallën e përfshirjes së kësaj 
popullsie në vendimmarrje,planifi kim e menaxhim.

V.Konkluzione dhe Rekomandime

Ky punim me objekt Trashëgiminë Natyrore të  rrethit të  Lushnjës bë n një paraqitje 
të  gjendjes së  Monumenteve të  Natyrës si edhe  të  problemeve që  hasen aktualisht 
në  to.Nga punimi del si
përfundim se problemet janë  të  shumta dhe kryesisht kanë  si burim shkaqe 
njerëzore.Kështu që  pasojat megjithëse nuk mund të  kthehen tërësisht, mund të 
shmangen dhe të  mos çojnë  në dëme të  pariparueshme.

Problemet kryesore

-Mungesa e mbështetjes ligjore për mbrojtjen e ZM(Zonat e Mbrojtura)
-Mosinteresimi i pushtetit vendor e qendror për mirë mbajtjen,mbrojtjen dhe 
integrimin e objekteve të  Trashëgimisë Natyrore,
-Vendosja e punonjësve jo të  kualifi kuar për t’u marrë me menaxhimin dhe 
administrimin e Trashëgimisë Natyrore,
-Mungesë  e informacionit nga ana e banorëve,
-Zjarret e qëllimshme nga persona të  pandërgjegjshëm,
-Shkujdesje nga ana e personave që  mund të  kenë  në  pronë si truallin ku gjendet 
monumenti i natyrës,
-Mungesa e infrastrukturës në shumicën e vendeve ku ndodhen monumentet e 
natyrës si Kulari,Bubullima etj. 
*Dy janë faktorët të cilët vënë në rrezik dhe mund të dëmtojnë më shumë ekujlibrin 
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ekologjik të  Parkut Kombë tar Divjakë -Karavasta:
1.rritja e numrit të vizitorëve
2.paqëndrueshmëria gjeomorfologjike.
Mendohet se rritja e numrit të vizitorëve përbën burim shqetësimi për faunën e 
parkut dhe është një nga shkaqet e pakësimit të numrit të shpendëve që folenizojnë 
aty,sidomos rënia e numrit të pelikanit kaçurrel që është edhe shpendi më tipik i 
parkut.
Nga i gjithë  punimi dalin pra një  sërë problematikash(të  përmendura më  sipër) të  
cilat mund të  gjejnë  zgjidhje në përmjet:
-mbështetjes ligjore,institucionale dhe fi nanciare pë t’u  mbrojtur nga dukuri të tilla 
dëmtuese si: mbrojtjen e monumenteve të  natyrës nga prerjet,dëmtimet; gjuetia pa 
kriter e kafshëve të egra(sidomos e shpendëve) dhe me mjete të ndaluara,zjarre të 
qëllimshme të  cilat mund të  rrezikojnë  pyllin,ndërtime kaotike,prishje të ekujlibrit 
ekologjik brenda në  park etj.
-hartimi i  një  plani menaxhimi pë r Trashëgiminë Natyrore të  rrethit në  kuadë r të  
ruajtjes së  vlerave të tyre.
-sensibilizimit të  popullsisë vendore për vlerat e mëdha të objekteve të Trashëgimisë 
Natyrore.
pjesëmarrjes së  popullsisë  vendore në  menaxhimin e Trashëgimisë  Natyrore në  
mënyrë  që  të  sigurohen të ardhura.
-pë rmirësimit të  infrastrukturës në  mënyrë që  t’u krĳ ohet mundësia vizitorëve për 
t’u njohur me Trashëgiminë  Natyrore të  rrethit të  Lushnjës.
-promovimin e  kësaj trashëgimie nga ana e pushtetit vendor dhe subjekteve të  
ndryshme përmes hartimit të  guidave,fl etë- palosjeve,organizimit të  aktiviteteve 
të  ndryshme etj.
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Marrëdhënia prind-shkollë

Blerta Risti
Shkolla 9-vjeçare’’Adem Sheme’’, Sarandë

Zhaneta Alidhima
Gjimnazi’’ Hasan Tahsini’’, Sarandë

Abstrakt

E ardhmja e një vendi janë fëmĳ ët.Arsimimi është hallka bazë për formimin e tyre 
duke i bërë të aft ë të përballojnë sfi dat e jetës.
Sistemi arsimor parauniversitar ka për qëllim formimin e çdo individi, në mënyrë që të 
përballojë sfi dat e së ardhmes, të jetë i përgjegjshëm për familjen, shoqërinë e kombin.
Sistemi arsimor e ka përmbushur misionin e tĳ  nëse një fëmĳ ë zhvillohet në aspektin 
etik, intelektual, fi zik, social dhe estetik, të jetë i aft ë të mendojë në mënyrë të 
pavarur, kritike e krĳ uese, t’u përshtatet ndryshimeve, të ketë vetëbesim e shpirt 
bashkëpunimi, të jetë i gatshëm të ofrojë ndihmesën e tĳ  për mirëqënien, përparimin, 
lirinë e demokracinë.
Që të realizohet kjo gjë shkolla luan rolin kryesor,por bazuar në studime të viteve 
të fundit rezulton se që nxënësi  të ketë arritje të larta akademike duhet të ketë një 
bashkëpunim të ngushtë të familjes me shkollën.
Në edukimin e të rinjve familja dhe shkolla e kanë qëllimin  të përbashket 
formimin e qytetarit të lirë, aktiv dhe krĳ ues. Për shkak të realizimit të plotë të 
qëllimit të përbashkët, ata janë te detyruar për të punuar ngushtë së bashku. 
Shkollat janë të detyruara në fi llim të çdo viti shkollor t’i njohin prindërit 
me programin vjetor të punës, me të drejtat e nxënësve, arsimtarëve dhe 
prindërve,kurrikulën, me mundësitë për të angazhuar prindërit në realizimin e 
aktiviteteve të veçanta edukativo-arsimore (si vullnetarë) , me infrastrukturen 
e vetë shkollës dhe me ndihmën që pritet nga prindërit për përmirësimin e saj.
Një nga detyrat me prioritet të lartë të çdo shkolle është të sigurojë pjesëmarrjen e 
plotë të prindërve në vendimmarrjen në shkollë. Iniciatori i bashkëpunimit duhet të 
jetë shkolla, edhe pse secili propozim nga ana e prindërit është i mirëpritur.
Fjalë kyçe: marrëdhënie,nxënës,prind,shkolla.

Hyrja

Shkolla dhe familja kanë një detyrë të përbashkët, të edukojnë fëmĳ ën (Adams dhe 
Christenson, 2000). 
Mësuesit dhe prindërit duhet të bashkëpunojnë për të paraprirë qëllimet e edukimit 
të fëmĳ ëve përmes strategjive të planifi kimit të përbashkët, të ndarjes së përgjegjësive, 
në mënyrë që të përcjellin programin edukativ tek fëmĳ a. Duke qenë se prindërit 
janë mësuesit e parë të fëmĳ ës, ndoshta dhe më të mirët, ata duhet të bëjnë përpjekje 
që t’i ndihmojnë mësuesit të arrĳ në qëllimet edukative me fëmĳ ët e tyre. Por, që 
të mund të ndodhë kjo, duhet një bashkëpunim intensiv midis prindërve dhe 
shkollës, pasi shkolla dhe familja nuk mund të punojnë të izoluar.Te marrëdhënia e 
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prindërve me shkollën, prindi parashikohet të jetë partneri kryesor. Në këtë kontekst, 
bashkëpunimi  familje-shkollë merr një rëndësi të veçantë.
Nisur nga fakti që pjesa më e madhe e kohës së fëmĳ ëve shpenzohet jashtë shkollës, 
forcon edhe më shumë argumentin e ndërgjegjësimit të prindërve mbi ndikimin që 
ata kanë në edukimin e fëmĳ ëve, duke marrë parasysh kohën  që kanë në dispozicion. 
Studimet tregojnë se ka disa faktorë shumë të rëndësishëm që ndikojnë në arritjet 
shkollore dhe veçanërisht në arritjet në testet e standardizuara, por që janë jashtë 
kontrollit të shkollës si p.sh.: kontrolli familjar mbi frekuentimin e shkollës nga 
fëmĳ ët, sasia e studimit dhe e leximit ditor në shtëpi, apo dhe koha e shpenzuar për 
të parë televizor (Barton dhe Coley, 2007). 
Këto fakte përbëjnë një bazë arsyetimi për të menduar edhe më shumë për 
bashkëpunimin e prindërve me mësuesit dhe anasjelltas. 

Teori mbi bashkëpunimin familje-shkollë

Studimet e dekadave të fundit tregojnë se bashkëpunimi familje-shkollë dhe 
anasjelltas, ka një ndikim pozitiv në zhvillimin dhe edukimin e fëmĳ ëve në të 
gjitha moshat. Nevoja për arritje akademike sa më të larta, i orientoi studiuesit e 
shkencave të edukimin të ndërmerrnin ndër vite një sërë studimesh, për të vërtetuar 
në mënyrë praktike hipotezën se angazhimi dhe përfshirja prindërore në edukimin e 
fëmĳ ëve ndikon pozitivisht në zhvillimin e tyre dhe në mënyrë të veçantë në arritjet 
akademike. Pas një pune disavjeçare një numër i madh studimesh, e vërtetuan 
këtë hipotezë,megjithatë kërkimet e bëra në këtë fushë gjatë tri dekadave të fundit 
paraqiten të fragmentuara, sepse ato nuk kanë qenë të udhëhequra nga studime 
teorike të përcaktuara mirë.
Studiuesit e shkencave të edukimit, ndër vite kanë etiketuar dimensione të ndryshme 
të veprimtarive dhe të ndërveprimit të prindit me fëmĳ ën, të prindit me mësuesit si 
profesionist apo edhe të prindit me shkollën si institucion, si përfshirje prindërore.
 Në 1980, Bloom, njehsonte përfshirjen prindërore me aspiratat e tyre për arritje 
akademike të fëmĳ ëve, ndërsa Keith dhe kolegët (1986), e cilësonin atë si vendosje 
e rregullave prindërore në shtëpi në lidhje me edukimin. Gjithashtu, Stevenson 
(1987), e shihte përfshirjen prindërore si pjesëmarrje e prindërve në aktivitetet 
e shkollës. Epstein (1991) dhe Christenson së bashku me kolegët (1992), e shohin 
përfshirjen prindërore të lidhur me komunikimin,por ndërsa Epstein përqëndrohet 
në komunikimin mësues-prind dhe anasjelltas, Christenson e sheh si komunikim të 
prindit me fëmĳ ën, mbi çështjet shkollore. Kjo përqasje,përforcon dhe më tepër 
argumentin se kontributi i prindërve në edukim është jo vetëm shumëplanësh, por edhe 
tepër i vështirë për t’u përkufi zuar e ravĳ ëzuar.
Përkufi zimi i përfshirjes prindërore lidhet me pjesëmarrjen e prindërve në aktivitete 
të natyrave të ndryshme apo që ndikojnë në shkollimin formal dhe në arritjet 
akademike të nxënësve në Arsimin e Mesëm të Ulët.
 Koncepti përfshirje prindërore, është bazuar në reformat e detyrueshme në arsim 
gjatë viteve ’90 në SHBA, ku përfshirja e familjeve në shkolla, u bë pjesë e politikave 
shtetërore, sepse u vlerësua si një faktor i rëndësishëm për maksimalizimin 
e arritjeve akademike të fëmĳ ëve. Përfshirja prindërore, nënkuptonte një lidhje 
bashkëpunuese midis familjes dhe shkollës për të përfshirë palët e interesuara 
(prindërit, fëmĳ ët, mësuesit etj) në një sërë aktivitetesh edukuese (Epstein, 2005). 
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Disa vite më vonë, bazuar në orientimet politike që vinin nga një prej dokumenteve 
më të rëndësishme në fushën e arsimit White Paper “Exellence in Schools” (1997), 
termi përfshirje prindërore, ndryshoi duke marrë trajtën bashkëpunim familje-shkollë, me 
qëllim që kjo marrëdhënie të shihej nga një këndvështrim edhe më i gjerë. Sipas 
këtĳ  këndvështrimi të ri, me këtë term, nuk do të nënkuptohen më vetëm aktivitetet 
e prindërve, por do të nënkuptohet në mënyrë tërësore marrëdhënia familje-shkollë 
ku tashmë familja dhe shkolla bashkëpunojnë si të barabartë (partnerë) për arritjen e 
qëllimeve të përbashkëta.

Bashkëpunim do të thotë më shumë se përfshirje

Shpesh, ndodh që termi bashkëpunimi  familje-shkollë të njehsohet me termin bashkëpunimi 
prind-shkollë, për shkak se kur themi familja nënkuptojmë prindërit dhe kur themi 
prindërit nënkuptojmë personat që kanë përgjegjësi ligjore për rritjen dhe edukimin 
e fëmĳ ëve, pavarësisht në janë apo jo prindërit biologjikë. Është e rëndësishme të 
kuptojmë se termi bashkëpunim nënkupton një diferencë cilësore krahasuar me termin 
përfshirje prindërore. Me bashkëpunim kuptojmë angazhimin prindëror tepër aktiv në 
proceset zhvillimore dhe edukuese të fëmĳ ës, i cili karakterizohet nga vazhdimësia. 
Termi bashkëpunim nënkupton angazhimin prindëror për të qëndruar përkrah 
edukatorëve, duke përfi tuar nga njohuritë e tyre mbi mësimdhënien dhe të nxënit e 
fëmĳ ëve. Bashkëpunimi, krĳ on mundësinë e formimit të një strukture shkollore ku 
fuqia dhe autoriteti mund të ndahen midis edukatorëve dhe prindërve duke krĳ uar 
një plan të përbashkët që do t’i shërbejë në mënyrë reciproke të dy palëve.
Në një dokument për politikat shtetërore në edukim, që ka si qëllim integrimin e 
bashkëpunimit familje-shkollë si pjesë e reformës në edukim, angazhimi prindëror 
përshkruhet nga Forumi i Politikave Kombëtare Amerikane, si ndarje e përgjegjësive 
për të nxënit dhe arritjet e nxënësve, midis familjes, shkollës dhe komunitetit, i cili fi llon 
nga lindja deri në moshën e rritur. Në këtë dokument bashkëpunimi përkufi zohet si 
një mbështetje sistemike, e integruar dhe e qëndrueshme në kohë dhe jo si një veprimtari 
shtesë apo një veprimtari e zakonshme. Bashkëpunimi familje-shkollë është sistemik, 
sepse ndërtohet në mënyrë të qëllimshme si një element themelor në përputhje me 
objektivat edukuese dhe arritjeve të nxënësve. Ai është i integruar për shkak se është 
i ndërthurur me strukturat dhe proceset ku përfshihet trajnimi i prindërve dhe 
zhvillimi profesional i mësuesve për të mësuarit dhe të nxënit. Ai është i qëndrueshëm 
në kohë, sepse shfrytëzon burimet e përshtatshme, ku përfshihet dhe partneriteti 
publik-privat, me qëllim që të bëjë të mundur përpilimin e strategjive efektive, të 
cilat kanë fuqi të ndikojnë në të nxënit dhe arritjet e nxënësve jo në mënyrë spontane 
dhe vetëm në disa periudha kohore të caktuara, por e mbështetur në strategji dhe për 
një hark kohor relativisht të gjatë. E përshkruar në këtë mënyrë, si dhe duke pasur 
si mbështetje angazhimin e komunitetit, bashkëpunimi familje-shkollë përfaqëson në 
vetvete “një strategji novatore në reformën edukuese” dhe “një strategji efektive për 
të promovuar suksesin e nxënësit”.

Prindi si klient apo bashkëpunëtor (partner)

Prindërit në marrëdhëniet me mësuesit mund të trajtohen edhe si klientë, por edhe 
si bashkëpunëtorë (partnerë). Roli tradicional e trajton prindin si klient të shërbimit 
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arsimor, ku ka shumë pak komunikim midis shkollës dhe familjes dhe ku familja 
me shkollën punojnë bashkë vetëm në raste veprimtarish të veçanta. Kurse modeli 
negociues e trajton prindin si bashkëpunëtor (partner) me detyrime dhe të drejta të 
barabarta. Prindi përfshihet në diskutime rreth çështjeve me të cilat përballet shkolla. 
Ata inkurajohen të tregojnë zotësitë e tyre dhe të vendosin se për çfarë informacioni 
kanë nevojë në mënyrë që të jenë më të përfshirë në procesin e edukimit. Prindërit 
ndërmarrin disa hapa për të vendosur se në cilin grup mund të japin dhe të marrin 
dhe se si grupet mund të punojnë si bashkëpunëtorë (partnerë).

Roli Tradicional ( Prindi si klient)

 Shumë pak prindër japin kontribut në planifi kimet e shkollës dhe në proceset e të 
nxënit. 
 Kontributi i prindërve është më së shumti që ata të sigurohen se fëmĳ a i tyre po 

merr nga shkolla, pikërisht atë që ata duan. 
 Më së shumti prindërit janë të përfshirë vetëm kur kërkohen të marrin pjesë në 

takimet me prindër. 
 Prindërit thirren që ti shërbejnë shkollës vetëm për të grumbulluar fonde, për të 

punuar në klasë dhe në kohën e donacioneve. 
 Shkollat mund të kenë plane në lidhje me komunitetin, por vetëm kur këto plane 

përputhen me qëllimet e shkollës. 
 Prindërit mbështesin fëmĳ ët dhe ndjekin udhëzimet dhe vlerësimet tradicionale. 
 Biznesi thirret që ti shërbejë shkollës si një funksion në punën e saj bamirëse. 

Modeli negociues i roleve reciproke ( Prindi si bashkëpunëtor/partner)
• Komunikimi midis shkollës dhe prindit funksionon në mënyrë të tillë që shkolla 

të bëjë të qartë se çfarë pret nga prindi dhe si do ti përfshĳ ë prindërit. 
• Komunikimi prindëror është zgjeruar si ide, duke përfshirë në vetvete dhe qëllimet 

jetësore për fëmĳ ët e tyre, shpresat për edukimin në të ardhmen si dhe mënyrën se 
si ata dhe shkolla do të përfi tojnë nga këto. 

• Klasat janë të hapura për vizitorët. 
• Puna e nxënësve është e dukshme dhe e hapur për diskutim. 
• Mësuesit dhe prindërit diskutojnë për sjelljen e nxënësve kundrejt të nxënit në 

shtëpi dhe në shkollë dhe se si këto të dyja mund të përmirësohen. 
• Është përcaktuar një sistem që të mbledhë opinionet e prindërve, të shpërndajë 

informacion rreth metodave të reja të të nxënit dhe të edukojë prindërit për çështjet 
që ata shfaqin interes. 

Marrëdhënia familje-shkollë

Marrëdhënia familje-shkollë varion në terma në varësi të shpeshtësisë dhe cilësisë së 
komunikimit . Kjo do të thotë se marrëdhënia familje-shkollë mund të infl uencohet 
negativisht dhe të jetë e tendosur si nga kontaktet e pakta, po ashtu dhe nga 
kontaktet e shpeshta, po aq sa kjo marrëdhënie mund të bëhet pozitive përmes 
krĳ imit të besimit, mbështetjes për të nxënit e fëmĳ ëve dhe zhvillimin e tyre. Është e 
rëndësishme të diferencohen disa sjellje dhe veprime specifi ke që e lidhin familjen me 
shkollën. Ka disa principe tepër të rëndësishme që mund të krĳ ojnë një marrëdhënie 
të shëndetshme familje-shkollë, siç janë: 
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o Besimet mbi efektshmërinë: familjet dhe mësuesit ndikojnë mbi suksesin ose 
vështirësinë e fëmĳ ës. 

o Detyrimet: familja dhe shkolla punojnë së bashku për nxënësin. 
o Vazhdimësia: të dy palët stabilizojnë qëllime të qëndrueshme dhe komunikojnë 

gjatë gjithë kohës (Clarke etj., 2009). 

Vështirësi për t'u kapërcyer në bashkëpunimin familje-shkollë

Një nga mënyrat e bashkëpunimit midis mësuesit dhe prindit është ajo ku mësuesi 
udhëheq gjithë ndërveprimin duke shfaqur dominancën e vet në këtë marrëdhënie, 
bazuar në faktin që ai është specialist dhe mund të ofrojë informacion profesional në 
lidhje me përparimin e fëmĳ ës (Osher 2002). Ndonjëherë, kjo mënyrë e komunikimit 
i bën prindërit dhe fëmĳ ët të ndjehen të viktimizuar për shkak se duket sikur para 
tyre është dikush që ofron ekspertizë për të zgjidhur problemet që shkaktohen nga 
vetë ata. Në këto raste duket sikur përpara prindërve paraqitet një gjendje pesimiste, 
pasi problemet e krĳ uara nga fëmĳ ët, në njëfarë mënyre u përkasin dhe prindërve, 
pasi mund të gjykohet se ata nuk janë sjellë në mënyrën e duhur për të orientuar 
fëmĳ ët ashtu si duhet, duke krĳ uar një lloj ndjenje faji. Dominanca e mësuesve 
mund të funksionojë për një kohë të shkurtër, por nuk mund të krĳ ojë marrëdhëniet 
e dëshiruara që i duhen sot shkollës. Praktikat e fokusuara tek familja presupozojnë 
që mësuesi dhe prindi të kenë status të njëjtë dhe të barabartë, që nënkupton ndarjen 
e vlerave, ideve dhe njohjeve përmes bashkëpunimit (partneritetit) (Christenson, 
2004). 
Ka disa arsye që i pengojnë prindërit për të qenë pjesë e edukimit të fëmĳ ëve të tyre 
si; mungesa e kohës, perceptimi negativ për shkollën, eksperienca të mëparshme 
të pasuksesshme me fëmĳ ët e tyre si nxënës, mungesa e komunikimit nga ana e 
shkollës dhe nevoja për tu përfshirë vetëm kur fëmĳ ët paraqesin probleme në arritjet 
akademike. Proceset e bashkëpunimit (partneritetit) përballen me vështirësi që 
duhen kapërcyer. Të tilla janë; 
 problemet e komunikimit, 
 diferencat kulturore, 
 pengesat dhe çështjet zhvillimore të fëmĳ ës. 

Bashkëpunimi i vërtetë familje-shkollë arrihet kur mësuesit dhe prindërit bashkojnë 
përpjekjet e tyre për të arritur qëllimet e edukimit në lidhje me nxënësit. 
Mësuesit dhe stafi  mbështetës ofrojnë ekspertizat e tyre në fushat përkatëse që lidhen 
me arritjet akademike të fëmĳ ëve, por edhe prindërit janë tepër të rëndësishëm 
pasi janë ekspertë në njohjen e fëmĳ ës së tyre. Kur familja dhe shkolla bëhen 
bashkëpunëtorë, krĳ ohet mundësia e zgjidhjeve të problemeve që mund të lindin 
gjatë procesit të edukimit të fëmĳ ëve. Sigurisht që këto zgjidhje problemesh kanë të 
mirat e tyre për secilën nga palët, por që të formohet ky lloj partneriteti, i cili nuk është 
i lehtë për t’u arritur, është e rëndësishme të merren në konsideratë një sërë çështjesh 
për ta bërë këtë lloj bashkëpunimi të funksionojë. Një nga çështjet më të rëndësishme 
është ajo e komunikimit. Një komunikim i vërtetë familje-shkollë do të thotë ndarje 
të informacionit dhe përdorim të tĳ  për të punuar me nxënësin. Në se vetëm njëra 
palë jep informacion, nuk mund të arrihen rezultatet e dëshiruara. Shkëmbimi i 
informacionit dhe planifi kimi i roleve të të dyja palëve e bën marrëdhënien më të 
mirë (Christenson, 2009).
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Pengesë për bashkëpunimin shkollë-familje janë dhe barrierat, ndërkohë që mund 
të minimizohen nëse të dyja palët bashkëpunojnë. Si shkolla, ashtu dhe familja, 
duhet domosdoshmërisht të marrin në konsideratë dhe të vlerësojnë vështirësitë e 
palës tjetër. Në punimin e tyre renditen disa vështirësi me të cilat mund të përballen 
prindërit siç janë; 
o burimet fi nanciare të limituara, 
o eksperiencat e mëparshme negative me shkollimin, 
o diferencat linguistike dhe kulturore,
o apo dhe përshtypjen se shkolla nuk u përgjigjet nevojave të tyre.
 Por edhe nga ana e mësuesve nuk mungojnë vështirësitë për t’u kapërcyer, siç mund 

të jenë; 
o mungesa e burimeve për t’i bërë prindërit të arritshëm, 
o stereotipet që mbajnë vetë mësuesit në lidhje me llojet e ndryshme të familjeve dhe 

kulturave nga ata vĳ në dhe shpesh, 
o përqendrimi tek problemi e jo tek zgjidhja si dhe shmangia e konfl iktimit për 

shkak të frikës. 
Stadet e zhvillimit të fëmĳ ës gjithashtu, përbëjnë një çështje e cila ndikon në 
mosfunksionimin e bashkëpunimit. Me rritjen në moshë të fëmĳ ës rriten dhe 
përgjegjësitë e tĳ  si nxënës, kështu që dhe lloji i bashkëpunimit ndryshon gjatë 
viteve të shkollimit të fëmĳ ës. Megjithëse niveli i bashkëpunimit midis familjes dhe 
shkollës fi llon të bjerë në klasat 6-9, nxënësi prapë duhet të përfi tojë nga mbështetja 
shkollë-familje. Familjet dhe mësuesit duhet të punojnë së bashku që të vendosin 
qëllimet dhe pritshmëritë dhe të japin mbështetjen për të cilën nxënësit kanë nevojë.

Përfshirja prindërore në edukim dhe arritjet akademike

Në një sintezë kërkimesh, të realizuar nga studiuesit Henderson dhe Mapp (2002), 
ku u morën në konsideratë 51 studime, të publikuara nga viti 1995-2002, që kishin 
në fokus përmirësimin e arritjeve akademike dhe ndikimin që ka mbi to përfshirja 
prindërore dhe në disa raste edhe përfshirja e komunitetit, u bë një përmbledhje e 
përfi timeve që kanë nxënësit nga këto përfshirje. Përmes studimeve të përmbledhura 
u arrit në konkluzionin se nxënësit, prindërit e të cilëve janë të përfshirë, pavarësisht 
gjendjes ekonomike dhe prejardhjes së tyre familjare, janë më të prirur të kenë:
 Notë mesatare më të lartë dhe pikë më të larta në teste 
 Pjesëmarrje në programe akademike më të avancuara 
 Kalueshmëri më të lartë dhe më shumë kredite të fi tuara 
 Frekuentim më të lartë shkollor 
 Sjellje të përmirësuar në shkollë dhe në shtëpi 
 Aft ësi më të mira sociale dhe përshtatje me shkollën 

Ka disa arsye pse marrëdhënia e prindërve me shkollën është e rëndësishme në 
shkollën 9-vjeçare. Përfshirja dhe prezenca në shkollë i ndihmon prindërit që 
të monitorojnë më mirë progresin akademik të fëmĳ ës, dhe për më tepër, ky lloj 
informacioni do të ndikojë për të forcuar marrëdhëniet pozitive midis tyre dhe 
mësuesve, por ajo që është më e rëndësishmja, do t’u shërbejë prindërve për të marrë 
vendime për të ardhmen akademike të fëmĳ ëve.
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Studime mbi disa aspekte të bashkëpunimit familje- shkollë dhe arritjet 
akademike të nxënësve

Kërkimet në fushën e edukimit kanë zbuluar se disa aspekte të ndryshme të 
përfshirjes së prindërve në edukim kanë marrëdhënie pozitive me arritjet akademike 
të nxënësve. Disa prej tyre janë marrëdhënia mësues-prind, diskutimi prind-fëmĳ ë 
për probleme që lidhen me shkollën, mjedisi familja r që mbështet të nxënit, besimet 
dhe qëndrimet e prindërve në lidhje rëndësinë që kanë lëndë të veçanta, si dhe 
vetëvlerësimi që ata kanë për aft ësitë e tyre për të mbështetur të nxënit e fëmĳ ëve 
të tyre. Këto aspekte të përfshirjes prindërore janë të lidhura me rezultate të larta 
akademike, jo vetëm në testet e standardizuara, por edhe në notat që nxënësit 
përfi tojnë në lëndë të veçanta.
Angazhimi i prindërve në shtëpi për aktivitetet e të nxënit është një parashikues i 
fortë për arritjet akademike të nxënësve. Organizimi dhe vendosja e rregullit për 
realizimin e regjimit ditor dhe përmbushjen e detyrave shkollore, është një faktor 
mbështetës shumë i rëndësishëm i familjes, që ka ndikim në arritjet e larta akademike 
për nxënësit. Cilësia e mjedisit familjar që bën përpjekje për të siguruar gjithçka i 
duhet fëmĳ ë për të nxënit, ndikon pozitivisht në arritjet akademike të adoleshentëve.
Orr (2003) deklaron se sipas studimeve të bëra ne Shtetet e Bashkuara, diferenca 
midis familjeve me nivel të kënaqshëm ekonomik dhe atyre me nivel të ulët lidhet me 
arritjet akademike të nxënësve, me mënyrën se si prindërit parashtrojnë pritshmërinë 
e edukimit të fëmĳ ëve të tyre, ku dukshëm prindërit me nivel më të lartë ekonomik, 
venë në dispozicion të fëmĳ ëve të tyre burime dhe kapitale kulturore, që mbështesin 
të nxënit e fëmĳ ës në shtëpi. Të gjitha këto të mara së bashku krĳ ojnë një ndikim 
direkt mbi arritjet akademike. Pjesëmarrja e prindërve në veprimtaritë e të nxënit në 
shtëpi, por dhe krĳ imi i një mjedisi të të nxënit është me rëndësi për arritjet e larta 
akademike.

Rekomandime

Për mësuesin 
o Të krĳ ojë besim dhe marrëdhënie pozitive me prindërit 
o Të paraqesë gadishmëri për nevojat e nxënësit dhe të familjes
o Të ndihmojnë prindërit dhe nxënësit përmes një dialogu dykahësh për të zbuluar 

pikat e forta dhe të dobëta të fëmĳ ëve, në mënyrë që të planifi kohen veprimtari më 
të efektshme në të ardhmen. 

o Të ndihmojnë prindërit dhe nxënësit për të vendosur pritshmëri reale për arritjet 
akademike 

o Të planifi kojë me kujdes veprimtaritë mësimore dhe edukative duke konsideruar 
rolin e prindit 

o Të ndihmojë me instruksione prindërit në mënyrë që ata të ndihen të zotë për të 
ndihmuar fëmĳ ët e tyre pasi jo vetëm gjetjet e këtĳ  studimi, por edhe studiues të 
tjerë kanë zbuluar se prindërit që ndihen të zotë për të ndihmuar fëmĳ ët kanë më 
shumë gjasa për t’u përfshirë (Hill dhe Chao, 2009; Sanders dhe Epstein, 2000) 

o Të marrë vendime në lidhje me punën me fëmĳ ën duke u konsultuar me parë me 
prindin 



253 

Për prindërit 
o Të ndërgjegjësohen për rolin e pazëvendësueshëm që kanë në edukimin e fëmĳ ës 

si dhe për efektet që ka cilësia e funksionimit të familjes në arritjet e tyre 
o Të ndërgjegjësohen për nevojën për edukim të vazhduar për një prindërim më të 

mirë 
o Të bëjnë përpjekje për të krĳ uar një marrëdhënie pozitive me mësuesin bazuar në 

respektin dhe besimin e ndërsjellët 
o Të pozicionohen si partner të mësuesit duke e ndihmuar mësuesin me informacione 

të detajuara për fëmĳ ën të cilat i zotërojnë vetëm ata si prindër pasi ata janë njohësit 
më të mirë në këtë drejtim, 

o Të jenë të hapur në komunikimin me mësuesit duke bërë të qartë pritshmëritë dhe 
duke marrë përsipër përgjegjësi konkrete për punën me fëmĳ ën.

Besimi, ndërmjet prindërve dhe mësuesve, është një element jetik, në ndërtimin dhe 
mbajtjen e marrëdhënies familje-shkollë dhe më konkretisht prind-mësues. Sipas 
Henderson, Mapp, Johnson dhe Davis, “Bashkëpunimi midis shkollës, familjes dhe 
komunitetit nuk është një luks, por një domosdoshmëri” (2001, f 1).
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Vështrim i përgjithshëm: “Nxënësit dhe Arsimi”

Suzana Hida

Abstrakt

Shkolla është gjithmonë e hapur ndaj risive.Me anë të trajnimeve të mësuesëve me 
metoda,teknika ,kontakti me literaturë të re,shkëmbim eksperiencash ndërmjet mësuesëve 
të vendeve të ndryshme, ora e mësimit nuk është më e njëjtë:monotone dhe e mërzitshme.
Orët e mësimit janë të suksesshme kur bashkëpunimi mësues-nxënës është në nivele të 
larta,mbështetur dhe nga një mjedis i favorshëm në klasë.Marrëdhënia mësues-nxënës;mësues-
prind bazohet në çështje të larta besimi që përmbajnë kërkesa,detyra.                                                                             
Nxënësi është në plan të parë në çdo synim,qëllim,objektiv që shkolla,mësuesi vendos në 
këndvështrimin e edukimit me dĳ e,në këndvështrimin e edukimit të personalitetit.Arsimi 
parauniversitar krĳ on kushte dhe mundësi që nxënësit :të ndërtojnë dhe të zhvillojnë 
njohuri,shkathtësi,qëndrime dhe vlera që kërkon shoqëria demokratike;të zhvillohen në 
mënyrë të pavarur dhe të gjithanshme;të kontribojnë në ndërtimin dhe mirëqenien vetjake 
dhe të shoqërisë shqiptare dhe të përballen në mënyrë konstruktive me sfi dat e jetës.(programi 
i lëndës gjuhë shqipe,shkalla e tretë dhe e katërt,7)Vërehet një inteligjencë e lartë te fëmĳ ët 
që ulen për herë të parë në bangat e shkollës në krahasim me vitet e mëparshme;kjo kërkon 
përgatitje,angazhim,përkushtim në nivele të larta.Shkolla nuk është e vetmja rrugë për të 
marrë dĳ en;biblioteka,komunikimi me një gamë më të gjerë në shoqëri,televizioni,kontakti 
me internetin kanë dhënë mundësi fëmĳ ëve të njihen me gjëra përtej moshës së tyre. 
Kontakti shpesh herë me njerëz të panjohur  në mënyrë virtuale ose jo, i pa kontrolluar nga 
prindërit apo mësuesit ka krĳ uar disa probleme të panjohura dhe serioze për shoqërinë 
shqiptare;pasiguria në internet;bulizmi. Për mbrojtjen e fëmĳ ëve nga këto sëmundje të reja  
e të vjetrat ekzistuese(droga,alkooli,duhani etj…) shkolla ka hapësirat e saj për të trajtuar  
këto çështje,që shkojnë drejt zgjidhjes së bashku me ndihmën e  psikologut, komunitetit, 
prindit.                                                                                                                                                                                                   
Pas viteve 1990 në Shqipëri politikat e arsimit krĳ uan kushte të barabarta për çdo fëmĳ ë 
që është në moshë për tu arsimuar. “Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për 
arsimimin e shtetasve shqiptar ,të huaj dhe personave pa shtetësi,pa u diskriminuar nga 
gjinia,raca,gjuha,orientimi seksual,mosha,vendbanimi,aft ësia e kufi zuar ose për arsye të 
tjera që përcaktohen në legjislacionin e lartë.(neni5,ligji 69/2012) Arsimi synon të formojë një 
individ të denjë,për të përballuar sfi dat e jetës,për t`ia dalë sa më mirë në çdo moshë përballë 
vështirësive apo situatave që kërkojnë zgjidhje, gjithmonë e më shumë i kushtohet vëmendje 
të menduarit në mënyrë kritike.Të nxënit sa më aktiv në orën e mësimit synohet të arrihet 
nga të gjithë.Shumë mësues përpiqen të ndryshojnë praktikat e tyre të mësimdhënies për 
të mbështetur zhvillimin e të menduarit kritik gjatë të lexuarit e të shkruarit.(Temple,Craw
for,Saul,Mathews,Makinster,2005,1) Mësimdhënia që I nxit nxënësit të bëjnë pyetje dhe të 
kërkojnë përgjigje ,t’i zbatojnë ato që kanë mësuar në zgjidhjen e situatave të ndryshme,të 
dëgjojnë njëri-tjetrin dhe debatojnë në mënyrë të njerëzishme e të frytshme është sot lloji i 
mësimdhënies që zbatohet sot në shkollat shqiptare.    

Fjalët kyçe: edukim,nxënës,mësues,probleme,dĳ e.                                            

Hyrje

Gjatë gjithë historisë njerëzore njerëzimi e ka përkrahur dhe kërkuar edukimin.
Rruga për të arritur më të mirën në shkollë,për të bërë njeriun të aft ë për të 
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zbërthyer veten duke u afi rmuar me anë të dĳ es është e gjatë dhe e pa përfunduar. 
“Rrënjët e shkollimit janë të hidhura,por frytet të ëmbla!”-thotë Aristoteli.
Çdo njeri që e ka përqafuar shkollën ka arritur të thotë “Unë jam dikush!”                                                                                                          
Arsimi në Shqipëri ka kaluar vështirësi të mëdha,pas viteve 1990 u vërejt një dukuri 
e dhimbshme; “Ikja e Trurit”.Të ikurit ishin pedagogë,mësues,specialistë të arsimit, 
studentë, njerëz që mund ti jepnin shumë zhvillimit të arsimit shqiptar.Kjo ikje pas 
disa viteve dha rezultatet e saj,sepse shumë të “ikur” u rikthyen duke ndihmuar më 
tepër arsimin në Shqipëri nga eksperiencat e fi tuara jashtë vendit  praktika të reja 
mësimore,shkëmbim metodash, teknikash,literaturë të shumta që I hapën rrugën 
dĳ es. Risitë në arsim kanë vetëm një qëllim:edukimin me dĳ e të nxënësit dhe jo vetëm 
marrje informacioni!Kjo u arrit shumë mirë sepse në qendër të vëmendjes u vendos 
nxënësi.U përshtatën metoda dhe teknika që synojnë nxitjen e të mësuarit në mënyrë 
sa më kritike te nxënësi.Mësuesit punojnë në mënyrë të pa ndërprerë me nxënësit 
që të ndihmojnë  të mendojnë në mënyrë sa më kritike qoft ë gjatë të lexuarit apo 
të shkruarit.Të menduarit është përkufi zuar në mënyra të ndryshme.Gjuhësisht “të 
menduarit”është më I përshtatshëm si term për të shënuar një proçes,dukuri se sa 
fj ala “mendim”.                                                                                                                                                      
“Të menduarit” është formë e pasqyrimit të botës në vetëdĳ en e njeriut me 
anë të koncepteve,gjykimit dhe arsyetimit.(fj alori I Gjuhës shqip,2006,616)                                                                                                                                  
Të menduarit në mënyrë kritike e ndihmon nxënësin të reagojë ndaj informacionit 
duke e kthyer në dĳ e,kështu ai reagon ndaj informacionit krahason; përshkruan; 
analizon;  sintetizon,shoqëron;mban qëndrim.Të menduarit në mënyre kritike 
nuk I  shërben nxënësit vetëm në shkollë,është një mënyrë që do ta ndihmojë 
gjatë gjithë jetës përballë çdo vështirësie.Po si mundemi të mësojmë dikë të 
mendojë në mënyrë kritike? “Megjithëse nuk është e mundur të mësosh dikë si të 
mendojë,është e mundur të përmirësosh mënyrën se si mendon dikush”(Jashari,Ball
hysa,2005,24)                                                                                                                                                    
Disa teknika që e ndihmojnë nxënësin të zhvillojë të menduarit kritik gjatë të lexuarit 
dhe të shkruarit janë:analiza e tipareve semantike;di,dua të di,mësova;diagram 
Veni;ditari dypjesësh;DRTA;harta e mendjes;hetimi I përbashkët;insert;kubimi;pema 
e mendimeve;pesëvargëshi;rrjeti I diskutimit ;shkrim I lirë,tabela e koncepteve;tryeza 
e rrumbullakët etj...Këto teknika janë shumë frytdhënëse gjatë orës së mësimit sepse 
të gjithë nxënësit bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe arrĳ në nivele të larta të të nx
ënit.                                                                                                                                                                                   

Kalimi në bangat e shkollës

“If your plan is for one year plant rice.If your plan is for ten years plant trees.If your 
plan is for one hundred years educate children.”Konfuci
Duke zgjedhur fj alët më të thjeshta,me mençurinë e tyre dhe urtësinë më të 
madhe fi lozofë si Konfuci,Aristoteli  janë munduar të përcjellin mesazhe nga 
më të fuqishmet për edukimin e fëmĳ ëve.Qënie të buta,të pafajshme mbajnë 
mbi supe të ardhmen e gjithë shoqërisë njerëzore brez pas brezi,kohë pas kohe.                                                                                                                                
Çdo njeri e përjeton me emocion ditën e parë të shkollës,si fëmĳ a dhe të afërmit.
Edukimi “i jap edukatë dikujt” nuk duhet nisur nga dita e parë e shkollës,por nga 
dita e parë e lindjes. “Si e ke tri ditë e ke tre vjet!”-thonë  nënat kur lindin fëmĳ ën.                                                     
Fëmĳ a përjeton emocion ditën e parë të shkollës nga duart plot lodra,në duart 
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plot libra.Prindi natyrshëm ia kalon stafetën e edukimit të fëmĳ ës së tĳ  dikujt 
tjetër,deri dje të huaj,sot ai quhet mësuesi i tĳ .Nga kjo ndoshta përdoret dhe 
shprehja mësuesi është prind i dytë.Marrja e statusit nxënës “ai që ndjek një 
shkollë tetëvjeçare ose të  mesme “(Fjalori I gjuhës shqipe,2006,875) merret vetëm 
kur ulesh në bangat e shkollës dhe para teje qëndron  madhështor mësuesi.                                                                                                                                         
Fëmĳ a, që ka mbushur moshën 6 vjeçare përfshihet në detyrimin shkollor. (Dispozitat 
normative,2013,8) Për të siguruar një të nxënë të suksesshme nxënësi duhet të ketë 
kushte të sigurta dhe të qeta për jetën dhe shëndetin. Çdo nxënësi në klasë të parë i 
formohet bindja për atë që ai është: nxënës. Nxënësit i njihen të drejtat dhe detyrat 
që ai ka (Neni 85, dizpozitat normative, 2013, 43) duke e bërë atë të ndihet një person 
i përgjegjshëm dhe me rëndësi. Dĳ a shkencore ecën paralelisht me formimin e 
karakterit të tĳ . Në shkollë ai del nga korniza familjare dhe përballet me të panjohur 
moshatarë ose jo. Mëson respektin, kulturën, moralin për veten dhe të tjerët. Në 
shkollë nxënësi i jep shpjegim thënies:  “Liria ime përfundon aty ku fi llon liria e 
tjetrit.” Kupton që fi timi i dĳ es nuk duhet bërë vetëm për të si individ, por për të 
gjithë shoqërinë ku jeton. Ai kupton që është ajo që ai bën dhe ajo që ai bën përcakton 
atë! 

Diskutim mbi mësuesin.“Mësuesi ideal”

Në aspektin pedagogjik ora e mësimit nuk është gjë tjetër veçse një komunikim, një 
marrëdhënie ndërmjet nxënësit dhe mësuesit. Ku shpesh herë dhënësi (mësuesi) 
dhe marrësi (nxënësi) ndryshojnë vendet me njëri-tjetrin, duke mos ndryshuar kollaj 
mesazhi (dĳ a). Gjatë orës mësimore ndodhin shumë gjëra ose asgjë, kjo varet nga 
dhënësi dhe marrësi. 
Bashkëpunimi nxënës-mësues bën të mundur të ndodhë gjithçka, mosfunksionimi i 
kësaj marrëdhënieje bën që të mos ndodhë asgjë. Kujdesi më i madh ndodh nga ana 
e mësuesit sepse përgjegjësia më e madhe në komunikim i takon atĳ .                                                                                     
Këtu është dhe çelësi për të krĳ uar respekt e konsideratë para nxënësit. Respekti dhe 
mosrespekti varet nga rruga që përçohet dĳ a në të gjithë aspektin e punës mësimore 
edukative e më gjerë.                                                                                                                                                       
Figura e mësuesit është në qendër të vëmendjes në planin e tĳ  të parë, (në klasë të parë 
e më vonë prindërit mundohen të zgjedhin mësuesin më të mirë për fëmĳ ën e tyre) 
por ajo që  e vështirëson më tepër diskutimin është imazhi që krĳ ohet për të: mësuesin, 
duke e quajtur mësues ideal.                                                                                                                                                                                      
A është realisht ideal mësuesi apo piedestali ku e kanë ngritur është larg njerëzores?                                                        
Diskutimi  për çështjen e shtruar merr shumë përgjigje nga përjetime të ndryshme.
Pjesa e ideales-qëllim i lartë i mbështetur në bindje dhe që përbën pikësynimin 
kryesor të veprimtarisë së dikujt (Fgjshq, 2002, 398) përgjithësisht përqendrohet në 
sjelljen e tĳ  ndaj komunitetit, kolegëve, prindërve e sigurisht ndaj nxënësit.

Raporti nxënës-mësues

Nxënësi ka nevojë për disa tregues që të gjejë idealen te mësuesi:                        
*Qëndrueshmëria. Nxënësi ka nevojë për tu udhëhequr në rrugën e dĳ es.Ai do të 
mirëpresë standardet e vendosura nga mësuesi që kërkon të arrĳ ë nxënësi, pavarësisht 
pengesave mësuesi nuk duhet të tërhiqet, kjo do të ndikojë shumë te nxënësi.                                                                        
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* Drejtësi.Zbatimi i rregullave, normave, ligjeve para nxënësit njësoj, si për të dhe 
shokët e tĳ .                                                                                                                                             
*Nxitja.Nxënësve u pëlqejnë sfi dat.Nxitja pa fund për të prekur dĳ en e bën nxënësin 
më tepër se kurioz.                                                                                                                                                                            
* Përkujdesja, shërbimi, shqetësimi që shfaq mësuesi në orën e mësimit, që dĳ a të arrĳ ë 
sa më qartë e shpejt te nxënësi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Përkushtimi. Te një nxënës ekzistojnë aft ësi, dhunti të ndryshme, disave ai i jep 
rëndësi e disave jo.Mësuesi gjatë gjithë kohës i përkushtohet çdo aft ësie për të 
ndërgjegjësuar nxënësin për aft ësitë e veta.  

Mësuesi përballë nxënësit

Për të realizuar një mësimdhënie të suksesshme dhe për të zhvilluar potencialin 
e nxënësit mësuesi duhet të njohë indiviualitetin e secilit nxënës. Përkundrejt 
nxënësit, mësuesi ka një rol deri në vendimtar në formimin e personalitetit të tĳ . Për 
ta bërë nxënësin shkollëdashës mësuesi duhet të tregojë kujdes gjatë gjithë kohës.                                                              
*Vazhdimisht mësuesi duhet ti theksojë nxënësit se aft ësia e tĳ  për të mësuar mund 
të përmirësohet.                                                                                                                                                                 
*Duhet ta bëjë nxënësin të jetë i interesuar për çdo temë mësimore me anë të metodave, 
teknikave sa me praktike,mjeteve mësimore që e bëjnë orën mësimore  tërheqëse.                                                                      
*Të krĳ ojë besim me vepra dhe jo me fj alë te nxënësi kur ai ka nevojë për ndihmë.                                                                                                                                       
*Të vendosë nxënësin përballë sfi dave të të nxënit, por duke mos e mbingarkuar me 
njohuri.                                                                                                                                             
*Të gjejë një mënyrë për të mos e ndëshkuar nxënësin kur është I papërgatitur.                                                                                                                
Ti mësojë se toleranca nuk është dobësi.                                                                                                                                   
 *Të tregohet sa më I natyrshëm me nxënësit duke e bërë nxënësin të mos ndjejë barriera 
ndërmjet tĳ  dhe të tjerëve.                                                                                                                                                             
*Të sjell ide të reja pa lënë pas idetë e vjetra.                                                                                                                                                          
*Të përfshĳ ë të gjithë nxënësit në detyra,module,projekte,veprimtari të larmishme.                                                        
*Të përdorë një gjuhë të kuptueshme pa zhargone sipas normës letrare.                                                                                       
*Të identifi kojë nevojën për- mbështetje morale (këshillim-apo mbështetje në materia
le(tekste,mjete,)                                                                                                                                                           
*Të nxisë nxënësin të vetëmenaxhojë veten e tĳ  .                                                                                                                                       
*Të ndihmojë nxënësit të socializohet me nxënësit e tjerë.
*Të bëjë biseda për informimin dhe orientimin professional.  
*Të hulumtojë aspiratat, pritjet dhe motivimet e nxënësve në detyra të ndryshme 
ndërkurrikulare.                                                                                                                                                                    
*Të diskutojë me nxënësit lidhur me ngarkesën mësimore me detyrime nga shkolla.                                                                
 *Të shohë nxënësin jo si problem, por si zgjidhje.                                                                                               
*Të këshillohet me mësues të tjerë,prindër,psikologun e shkollës për 
të identifi kuar problemet e shfaqura te nxënësi që kërkojnë zgjidhje.                                                                                                               
*Të ndihmojë nxënësin të bëhet objektiv,me personalitet të përmbajtur dhe vullnet të 
lirë.                                                                                                                                                                                                                             
*Të shmangë shtjellimin vetëm teorik të lëndës duke e konkretizuar rregullisht dhe u 
kërkuar nxënësve të konkretizojnë me situata të jetës së tyre të përditsshme dhe me 
dukuri të botës reale.                                                                                                                                                                          
*Të aft ësojë nxënësit të komunikojnë me argumente,qartë,rrjedhshëm,me 
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fj alor të pasur,me fj ali të strukturuara mirë,duke respektuar drejtshkrim ose 
drejtshqiptim,duke  përdorur larmi mënyrash sipas qëllimit të komunikimit.
(Udhezimi nr.25,2013,6)                                                                    
*Listimi i disave prej kërkesave që mësuesi duhet të ketë parësore në komunikimin 
me nxënësin nuk eshtë I mjaft ueshëm,sepse lista nuk ka fund,mirëpo nëse mësuesi 
gëzon këto komponentë duke I shtuar kreativitet,durim,dëshirën për punën,dashuri 
për nxënësin ai do të kuptohej mjaft  mirë me nxënësit.Në mënyrë të përmbledhur 
për mësuesin do të themi se ai është vërtetë I zoti sepse 
 -zotëron anën shkencore të lëndës                                                                                                                                                                         
-u kultivon nxënësve kompetencat themelore të lëndës          
 -refl ekton vazhdimisht ndaj përvojës së tĳ ,përfi ton nga përvoja e kolegëve dhe nga 
literaturë e re                                                                                                                                                           
-njeh dokumentet kryesore kurrikulare dhe dokumentet e tjera ku mbështetet 
zhvillimi I kurrikulës                                                                                                                                                                                                                                         
-përdor larmi strategjish dhe praktikash të mësimdhënies e nxënies sipas veçorive të 
nxënësve të tĳ                                                                                                                                                                                                                                        
-ka bindjen që të gjithë nxënësit janë të zotë në të 
nxënë                                                                                                                                            
-vlerëson rregullisht proçesin e të nxënit dhe arritjeve për nxënësin për të kuptuar se 
si nxënësit nxënë e çfarë janë në gjendje të bëjnë.  

Raporti mësues-mësues në funksion të nxënësit

Brenda një shkolle të gjithë janë të barabartë,pavarësisht pozicionit që gëzojnë 
(drejtor,nëndrejtor,mësues I kualifi kualifi kuar ,mësues I sapo emëruar,psikolog,nxë
nës)                                                                                                                                                                                                                    
Produktiviteti te nxënësit është më I madh kur mësuesit lëndorë marrin dhe 
japin ndihmë nga njëri-tjetri.Domosdoshmëria për të krĳ uar frymë komunikimi 
ndërmjet tyre nevojitet jo vetëm për hir të lëndëve mësimore që kanë lidhje ndërmjet 
tyre,por dhe për të ndihmuar nxënësit.Konkurset,modulet,projektet,veprimtaritë e 
ndryshme që organizohen nga shkolla kanë në qendër të vëmëndjes nxënësin,por 
pa bashkëpunimin e mësuesëvë asgjë nuk do ishte e mundur.Komunikimi ndërmjet 
mësuesëve nuk është detyrim,është mirëkuptim që i vjen në ndihmë shkollës. 
Në sajë të bashkëpunimit bëhet e mundur ngritja e ekipeve lëndore,këshilli 
I mësuesëve,komisionet brenda shkollës(I disiplines,vlerësimit,etikes…)
parashikuar në Dispozitat Normative të sistemit Arsimor Parauniversitar.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      

Raporti prind-mësues

Figura e mësuesit nuk kompletohet vetëm brenda mureve të shkollës.Raporti 
që mësuesi vendos me prindin është themelor sepse shton bashkëpunimin 
shkollë –familje,e gjitha kjo në funksion të përsosmërisë se nxënësit si individ.Në 
1983,Presidenti Abraham Lincoln duke e ditur vlerën e dĳ es dhe të mësuarit në 
jetë kishte vendosur ti shkruante një letër mësuesit të djalit të tĳ ,letër në të cilën 
jepen një sërë arsyesh e mësimesh të arta të cilat dëshironte që djali I tĳ  ti mësonte 
nga mësuesi. (revista”Mësuesi”2015,18)  Letërshkruesi i kërkon shumë gjëra të fi 
sme(morale,fi lozofi ke,qytetare…)mësuesit për të edukuar një qenie njerëzore 
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të çdo kohe,kjo letër mbetet si një kod moral me vlera bashkëkohore për çdo 
mësues,në edukimin e fëmĳ ëve. Mësuesi i ndihmon prindërit që të krĳ ojnë një 
atmosferë bashkëpunimi më frytdhënëse me fëmĳ ët e tyre, duke shtuar sukseset 
e fëmĳ ës.    Këshillon prindin rreth karrierës së fëmĳ ës pas një niveli arsimor. Në  
mbledhjet prindër mësues rriten përgjegjshmëritë e fëmĳ ës sepse ai bën ose jo 
krenar prindin me arritjet,mos arritjet e tĳ . Bashkëpunimi me prindin në realizimin 
e moduleve,projekteve,detyrave e nxit fëmĳ ën të arrĳ ë rezultate të larta.Forcimi i 
partneritetit shkollë-familje sjell përmirësimin,rregullimin e situatave komunikuese.
Prindërit duhen mbajtur gjithmonë pranë,të ndërgjegjësohen se prania e tyre në 
shkollë është e rëndësishmë për  fëmĳ ët e tyre.Prindërit nuk duhen anashkaluar,por 
duhen konsultuar,inkurajuar,ft uar të jenë realisht të pranishëm në ambientet 
e shkollës.Nisma “Shkolla qendër komunitare” që është shtrirë në shkollat 
shqiptare ka pozicionuar shumë mirë të gjithë aktorët e edukimit të fëmĳ ëve.                                                                                             
Organizimi, ligjshmëria e instituticioneve arsimore në Shqipëri parashikon me kujdes 
pozicionin,detyrat e gjithkujt. “Mësuesi trajton këdo në mjediset e instituticionit 
arsimor me respekt,me dinjitet në mënyrë të kulturuar dhe të moralshme,pa 
presione,pa padrejtësira,pa fyerje,pa diskriminime,pa dhunë”(Neni 69,Dispozitat 
normative,2013,34) Vështirësitë,barrierat,kushtet jo të favorshme,që e bëjnë një 
mësues të mos I përmbahet detyrave të caktuara(pa kaluar në shkelje) e bëjnë një 
mësues më pak ideal por jo më pak humanist në misionin e tĳ .                                                                        

Probleme në shkollë

Nxënësit përballen me një shoqëri që bëhet gjithmonë më globale në thelb dhe që 
ndikohet nga vendime dhe ngjarje që ndodhin larg pranisë së tyre,duke u vënë në 
mënyrë të vazhdueshme nën presionin e prirjeve globale kulturore,  shoqërore, 
politike, ekonomike, teknologjike e mjedisore që ndodhin shumë shpejt.Në këto 
kushte është detyra e arsimit të synojë të përgatisë nxënës të aft ë të jetojnë dhe të 
përballojnë këtë botë globale të jenë qytetarë aktiv duke kountribuar më pas  për 
një të ardhme më të mirë.Shqetësimi I vetëm nuk është vetëm nxënësi,qytetari I së 
ardhmes,por edhe mësimdhënësi i cili ka nevojë për një mbështetje për të ndihmuar 
nxënësit në vështirësi në faza të ndryshme jo vetëm gjatë jetës shkollore.Problemet e 
lindura në ambientet e shkolles dhe jashtë saj zbuten dhe shkojnë drejt zgjidhjes ne 
sajë të fryteve të bashkëpunimit me punonjësit social. 
Njësitë  arsimore vendore u sigurojnë shërbim psiko-social nxënësve dhe punonjësve 
të institutit arsimor.Shërbimi psiko-social ofron mbështetje nëpërmjet psikologëve 
për trajtimin e problematikave të vecanta psiko-sociale,hartimin e programeve 
parandaluese sipas nevojave të komunitetit shkollor.(ligji 69/2012,neni 20)                                                                                                                                      
Problemet e diktuara nga mësuesit gjatë kontaktit më nxënësit u bëhen të ditura 
psikologut të shkollës.Shkolla është ambient ku merren jo vetëm dĳ e, por mbi të 
gjitha formohet personaliteti i nxënësit,është vendi ku mund të korrigjohen disa prej 
gabimeve që prindërit mund të kenë bërë në edukimin e fëmĳ ëve. 
Ky bashkëpunim mësues-psikolog  I vjen në ndihmë nxënësit ,mësuesit,sistemit 
të shkollës,prindërve.Disa nga problemet që identifi kon mësuesi te nxënësit 
janë:probleme në përqëndrim,melankoli,shfaqje të dhunës,probleme të person
alitetit,neglizhencë,heqja e përgjegjësive etj…Një pjesë e këtyre shqetësimeve 
lindin në gjirin e familjes nga faktorë të ndryshëm(arsimimi i prindërve,gjendja 
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ekonomike…)Në biseda konkrete prindi ankohet për fëmĳ ën që shfaq sjellje të pa 
pëlqyera si;kthimi i përgjigjeve pa u menduar,shoqërimi me persona që ndikojnë 
keq te ai,largimi nga shtëpia për kohë të gjatë,debaton me pjesëtarët e tjerë të 
familjes,nuk komunikon më si më parë.Disa prindër i justifi kojnë këto sjellje si të 
natyrshme dhe nuk përpiqen të ndihmojnë fëmĳ ën duke rrezikuar personalitetin e 
tĳ .Kërkesa për bashkëpunim duhet të jetë në nivel të lartë nga ana e mësuesit-prindit-
psikologut.Në bashkëpunim me mësuesit,dhe prindërit,psikologu identifi kon e 
vlerëson sa më herët nxënësin me probleme të sjelljes ose në vështirësi në të nxënë 
dhe harton e zbaton për këto nxënës plane individuale.(dispozitat normative,ne
ni46,22)                                                                                                                                            
  Ekspozimi nga rreziqet te fëmĳ ët është shume I lartë,qofshin ne shtëpi,rrugë apo në 
shkollë.Lundrimi në internet I fëmĳ ëve herë nën kontrollin e prindërve,mësuesëve,e 
herë jo e bën fëmĳ ën tejet të rrezikuar pavarësisht se ndodhet brenda mureve të shtëpisë 
apo klasës.Problemet moderne që po rrezikojnë nxënësit në Shqipëri të ardhura së 
fundmi janë:përdorimi I internetit dhe bulizmi,këto probleme janë marrë shumë 
seriozisht nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.Në udhëzimin e fi llimit të vitit 
ri shkollor planifi kohet plani i veprimit të Sigurisë së fëmĳ ëve në internet në  shkollat 
parauniversitare.(nr16,2017,20)                                                                                                                                                  
Fëmĳ ët justifi kohen te prindërit se kanë detyra,projekte,punë kërkimore të 
ngarkuara nga shkolla dhe qëndrojnë para mjeteve teknologjike për orë të tëra. 
Përveç shqetësimeve shëndetësore nxënësit kërcënohen nga:tallja online,shtytje 
për të kryer marrëdhënie seksuale,shkëmbim mesazheve me përmbajtje të pa 
përshtatshme,pornografi a,lojrat online,njohjet e padëshiruara.                                                                                                      
Këto probleme qëndrojnë për një kohë të gjatë nën hĳ e te nxënësit, por prindërit, 
mësuesit, psikologu i shkollës mund ti zbulojë, pasi nxënësit shfaqin disa ndryshime:  
lodhje fi zike, shfaqe indiferentizmi, veprime që nuk përshtaten me moshën, ndryshim 
personaliteti etj...                                                                                                                                                                         
Sjelljet e përsëritura të dëmshme e agresive ndërmjet personave që ndryshojnë nga 
niveli i forcës fi zike dhe psikologjike marrin një emër;bulizëm.Bulizmi mund të 
kuptohet lehtë ose aspak.Katalizator për ta kuptuar lehtë ose aspak shërben gjendja 
e nxënësit,partneriteti shkollë-familje.                                                                                                                         
Në bashkëpunim me Këshillin e Europës dhe Bashkimin Europian në Shqipëri 
janë zgjedhur 21 shkolla të zbatojnë një plan të përbashkët të projektit  “Luft a 
kundër bulizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor shqiptar”(udhëzimi 
nr.16,dt:31.07.2017)

Nxënësit më të veçantë në sistemin arsimor shqiptar

Reformat në arsimin shqiptar janë konkrete dhe tërësisht të zbatueshme.Mbështetja 
që I ka dhënë shteti shqiptar (Ministria e Arsimit sportit dhe Rinisë,Ministria e 
Mirëqenies vecanarisht)fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara,fëmĳ ëve të ngujuar,fëmĳ ëvë të 
komunitetit Rom dhe Egjiptian,fëmĳ ëve të emigrantëve,pakicave kombëtare,fëmĳ ëvë 
shqiptarë  jashtë vendit e meritojnë të quhen nxënësit më të veçantë në sistemin 
arsimor shqiptarë.                                                                                                               -    
Arsimi te Fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara.  Kuadri ligjor I arsimit shqiptar garanton 
të drejtën e plotë për arsimin publik të fëmĳ ëve pavarësisht nga aft ësitë e veçanta 
duke shpallur se përfshirja e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në Institutet Arsimore 
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të specializuara për to është përgjithësisht e përkohshme.Përfshirja dhe integrimi I 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në kopësht,shkollat e zakonshme të arsimit bazë është 
parësor.Nxënësit që nuk dëgjojnë e nuk fl asin u garantohet e drejta e komunikimit në 
gjuhën e shenjave,ndërsa atyre që nuk shikojnë ofrohet përdorimi I shkrimit Brail.
(neni 63,ligji69\2012)                                                                                                                             
  -    Arsimi për fëmĳ ët shqiptar jashtë vendit                                                                                                             
Sigurohet nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise në bashkëpunim me përfaqësitë 
diplomatike të Republikës së Shqipërisë mbështetur në zbatimin e programit të 
gjuhës shqipe dhe njohjen e trashëgimisë kulturore për fëmĳ ët e diasporës.                                                                                                                                    
-     Arsimimi për pakicat kombëtare                                                                                                                                                                                                                                                            
Fëmĳ ët që u përkasin pakicave kombëtare u krĳ ohet mundësia të mësojnë gjuhën e 
tyre të origjinës,kulturën e tyre paralelisht në program të veçantë me gjuhën shqipe.
(ligji 69/2012,neni 10)                                                                                                                                                  
-  Arsimimi i i fëmĳ ëve të ngujuar                                                                                                                  
Fëmĳ ët e detyrimit shkollor,që janë të ngujuar,kanë të drejtë të arsimohen.Mësimi 
zhvillohet 3 herë në javë,mësuesit hartojnë plan individual për çdo fëmĳ ë të ngujuar.
Mësimi kombinon të nxënin në lëndë shoqërore dhe lëndë të natyrës.(udhëzimi 36 ,1
3.08.2013)                                                                                                                                                            
- Fëmĳ ët e komunitetit Rom dhe Egjiptian                                                                                                                             
 Ministria e Arsimit ka ngritur planin Kombëtarë të Veprimeve për Integrimin e 
Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020,qëllimi I të cillit është ofrimi I arsimit cilësor 
dhe përfshirëspër komunitetin rom dhe egjiptian dhe promovimi I dialogut 
ndërkulturorë përmes rritjes së mundësive të barabarta në të gjithë nivelet e sistemit 
të arsimit.                                                                                                           Shkolla është 
vendstrehimi më I sigurt I dĳ es njerëzore. Nxënësit e zbulojnë këtë vendstrehim 
duke u bërë gjithmonë e më të zotë se brezat paraardhëse sepse dikush para ka lënë 
gjurmë që zhvillimi I njeriut të mos ketë kurrë kufi  tyre.                                                                                                                                         
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Sulova nën dritën e arkeologjisë

MSc. Edmond Asllani
Shkolla 9-vjeçare “Isuf Dervishi”, Belsh, Elbasan

Abstrakt

Në këtë studim si synimi kryesor është të evidentohen vlerat arkeologjike të zonës së 
Sulovës, duke trajtuar  njëkohësisht  pozicionin gjeografi k, pikat arkeologjike, vendbanimet e 
popullsisë dhe zhvillimin human e mjedisor të kësaj zone. Studimi i kësaj krahine është  mëse 
i nevojshëm, pasi ajo ka një gjeografi  të larmishme dhe me kontraste, pozicion dominues 
dhe pamje tërheqëse që ka falur natyra, si dhe  një trashëgimi të pasur kulturore. Në këtë 
studim do  nxirren në pah e vlerat e veçanta dhe unikale të trashëgimisë kulturore në zonën e 
Sulovës. I parë në këtë këndvështrim, në këtë studim do të bëhet synohet të terhiqet vemendja 
dhe për një vlerësimi turistik, duke evidentuar dhe promovuar vlerat e siteve te kulturore, 
peisazheve tërheqëse që ato kanë.
Analiza, konkluzionet e rekomandimet nga ky studimi ndihmon dhe në njohjen, ruajtjen, 
mbrojtjen e këtyre vlerave arkeologjike të Sulovës, ndihmon në sensibilizimin e opinionit për 
vlerat e veçanta dhe menaxhimin e tyre për qëllime studimi, por edhe për shfrytëzimin në të 
mirë të zhvillimit ekonomiko-shoqëror, të turizmit dhe të mirëqenies, gjithmonë pa dëmtuar 
edhe mjedisin natyror. Është detyra jonë që të mendojmë për brezat e ardhshëm, ashtu 
siç menduan për ne parët tanë duke na sjellë nga e kaluara një pasuri të jashtëzakonshme 
natyrore e kulturore.
Ky studim trajton:
Njohjen e trashëgiminë kulturore e Sulovës, pas trajtimit të siteve arkeologjik, duke 
u përmbajtur dhe në gjendjen aktuale të tyre. Me këtë  synohet dhe të rritet shkalla e 
sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit, të institucioneve shtetërore përkatëse si dhe komunitetit 
vendor, për ruajtjen dhe mbrojtjen e pasurive kulturore të kësaj zone.
Punimi ynë mbyllet me përfundime dhe sugjerime për njohjen dhe për qëllime turistike të 
trashëgimisë kulturore të zonës. Sigurisht që ka edhe probleme të tjera për tu studiuar, si: 
evidentimi, analiza shkencore dhe propozimi i siteve të tjera kulturore, ende të panjohura; 
analiza e vlerave shpirtërore të siteve të trashëgimisë kulturore etj.
Për realizimin e kësaj teme është shfrytëzuar literatura e mundshme teorike, botimet e 
Akademisë së Shkencave etj, vizitat ne këtë zonë, shfrytëzuam informacionet e mbledhura 
nga konsultimet me banorët e zonave,  specialistë të trashëgimisë kulturore, përfaqësues të 
pushteteve vendore si dhe shfrytëzuam studime të ndryshme të kryera më parë për zonën e 
Sulovës.

Fjalë kyçe: Trashëgimi kulturore, Monument kulture, Sulovë.

1. Vështrim i pergjithshem gjeografi k i krahinës se Sulovës

1.1.  Pozita gjeografi ke
Sulova nga ana etnografi ke  njihet me dy emra: Sulova e poshtme që shtrihet në 
pjesën veriperëndimore, nga Klosi në afërsi të Kuçovës dhe Sulova e Gramshit 
(Sipërme), që shtrihet nga Qafa e Dardhës në juglindje deri në bërrylin e Devollit, 
(gjithë pjesa lindore ose territori që i përket ujëmbledhësit në të majtë të Devollit) 
pjesë administrative e rrethit të  Gramshit. Këto emërtime janë lidhur  kryesisht me 
lartësinë e relievit mbi nivelin e detit.
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 Sulova është një krahinë e gjerë ku shtrirja 
e saj përfshin Fushën e Devollit, malësinë 
midis bërrylit të Devolit, (Gostimë) e deri 
në kufi rin verior të Tomorrit. Në veri një 
vĳ ë ndarëse është lumi Devoll, kurse në jug 
ajo shtrihet në rrjedhën e sipërme të Përroit 
të Lapardhicës (me katër degët: Bolesovë, 
Sinec, Luzaj dhe Velogosht). Krahina 
e Sulovës u përket tri rretheve: Beratit, 
Elbasanit dhe Gramshit. Pjesa më e madhe 
shtrihet në rrethin e Gramshit (Malësia 
Goricë-Jancë me qendër Tunjën): në rrethin 
e Elbasanit bën pjesë fusha e Sulovës, kurse 
në rrethin e Beratit hyjnë shpatet jugore të 
malësisë Goricë-Jancë dhe lugina e ngushtë 
e rrjedhës së sipërme të Lapardhicës (degë 
e lumit  Osum).

Kufi zohet: në jug me Nahĳ en e Beratit, në lindje nga Tomorrica, të ndarë nga rrjedha e 
lumit Devoll, në veri me Vërçen e Shpatin  dhe në perëndim  me krahinën e Dumresë. 
Kufi jtë lindorë dhe perëndimorë të Sulovës shtrihen deri në tarracat e lumenjve 
Devoll dhe Osum, ndërsa sipërfaqja e përgjithshme e Sulovës është rreth 760 km2 

(Sala, 2007, 10).
1.2.  Relievi
Zona e marrë në studim ka një terren të pjerrët dhe të copëtuar. Pozita gjeografi ke e 
saj shpaloset nëpërmjet një panorame me  bukuri natyrore e gërshetuar nga format 
e relievit. Lumi i Devollit ka qenë vĳ a ndarëse e kësaj zone. Shtrirja e kodrave të 
valëzuara në vazhdimësi njëra pas tjetërs, që ndërthuren me qafa, brigje, shpate 
shkëmbore i japin larmi dhe kontraste relievit të saj.
Në territoret e Sulovës ka sipërfaqe dalin shkëmbinjtë gëlqerorë janë të zhvilluara 
edhe proçeset e karstit sipërfaqësor dhe nëntokësor. Ky lloj territori ndodhet në 
veriperëndim të fshatit Grekan, Katundas, Topojan etj (Sala, 2007, 22). Krahina e 
Sulovës ka reliev kodrinor. Pika me e lartë e Sulovës eshte 979 metra, ne kodren e 
Irmajit. 
1.3.  Klima
Përsa i takon kushteve klimatike këto janë të kushtëzuara nga pozita gjeografi ke, 
relievi, lartësia dhe largesia nga deti, rrezatimi diellor, erërat etj. Zona bën pjesë në 
klimë mesdhetare kodrinore. 
1.4.  Hidrografi a
Rrjeti hidrografi k i zonës  kodrinore të Sulovës është relativisht i zhvilluar, pavarësisht 
se pjesa më e madhe e tĳ  nuk ka ujë gjatë vitit. Kjo është e lidhur më shumë me sasinë 
e reshjeve që bien  në këtë zonë dhe shtrirjen më të madhe të shkëmbinjve terrigjenë. 
Rrjeti hidrografi k kësaj zone përfaqësohet nga një sërë degësh të lumit të Devollit, 
(përrenjtë e Darzezës, Dushkut, Sultit,  Asgevanit, Shicës etj), të Osumit (përrenjtë 
e Zagorës, Roshnikut, Gushtovës, Bardhajt ose Lapardhasë etj). Gjithashtu në të 
përfshihen  edhe përrenjtë e Kushovës, Leshnicës, Tunjës  të cilat janë degë të majtë 
të lumit të Tumoricës, degë e Devollit (Sala, 2007, 26).
1.5.  Vendbanimet
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Ne Krahinen e sulovës kemi popullim dhe ne brendësi të saj, por sot përqendrimi më 
të madh të popullsisë e gjejmë  ne pjeset e poshtëme te kodrës, përgjat lumit Devoll. 
Në krahinen e Suloves kemi keto vendbanime, te ndara sipas Njësive administrative:

Mollas "Fshatrat: Mollas, Selitë, Kamuna, Dragot, Topojan, Linas, Dasar"

Klos "Fshatrat: Klos, Selvias, Qyrkan, Lumas, Qafë, Floq, Trunç, Banjë"

Tunjë
"Fshatrat: Tunjë, Duzh, Irmanj, Jançe Qëndër, Jançe Mal, Katërlis, Lubinjë, Oban, Prrenjas, Plepas, 

Saraselë, Tunjë e Re"
Sult "Fshatrat: Sult, Mazrek, Dushk, Kukuçovë, Kutërqar, Kodër Zgjupe, Zgjup Fushë, Dufshan, Grekan"

Kushovë "Fshatrat: Kushovë, Bregas, Gjeraqinë, Dumberas, Bërsnik, Ulovë, Sotirë, Kerpicë"

Lumas
"Fshatrat: Lumas, Luzaj, Pëllumbas, Katundas, Zelevizhdë, Belesovë, Mëndrak, Sheqës, Bardhaj, 

Pashtraj, Vodëz, Krekëz, Koritëz"

2. Trashëgimia kulturore e Sulovës
Zona për vetë pozicionin gjeografi k që ka si: vendkalimi nga perëndimi në lindje 

dhe nga jugu në veri, ka gjurmë të rrugëve ilire 
mesjetare, ka gjurmë të kalave po të këtyre 
periudhave, gjurmë që tregojnë ekzistencën e jetës 
që në periudhën  e neolitit. Kjo krahinë ka një 
reliev kryesisht kodrinor  me format e larmishme. 
Në këtë zonë kudo që shkel dëgjon legjenda dhe  
histori nga banorët vendas. Kulla e Kamunaut, 
Kalaja antike e Qafës,  Kalaja e Irmajit, traktet e 
nëndegës së rrugës Egnatia, apo edhe vendbanimi 
i madh dhe i vjetër i Klosit, Kisha e Skunajt, Bazilika 
e Klosit etj, që edhe pse në gjendje të rrënuara 
tregojnë histori. Ato janë të banuara që në lashtësi 
dhe dëshmi janë dokumentet historike, zbulimet 
arkeologjike, toponimet, fortifi kimet, rrugët, urat, 
në unitet me vendbanime, të vendosura në kodrat 
e larta e rrëzë tyre, që siguronin mjaft  mirë mbrojtje 
e shfrytëzim. Gjurmët e hershme të banimit janë 
nga epoka e gurit, bronzit dhe hekurit.

2.1.  Kalaja e Qafës 
Kalaja e Qafës, si një ndër objektet e rëndësishme arkeologjike e me vlera historike 
në trevën e Elbasanit, është e ndërtuar në lartësitë shkëmbore të Sulovës, në kuotën 
624 m. Ajo ishte shndërruar shekuj më parë në një fortesë të sigurtë ushtarake për 
popullsinë dhe në ruajtje të nëndegës së rrugës Egnatia. Kjo kala datohet si ndërtim i 
shekullit të VI të erës sonë, e cila është një nga fortifi kimet e ndërtuara gjatë kohës së 
perandorit Justinian (527-565).  Ne krahasim me fortifi kimet e shek. IV, planimetritit e 
fortifi kimeve të kësaj periudhe janë më të përparuara dhe karakterizohen nga përdorimi 
i kullave katërkëndëshe ose trekëndëshe. Tipike është kalaja e Qafës me një rradhë 
kullash tregeëndëshe të barazlarguara. Edhe teknika e ndërtimit është më solide në 
zgjerimin e gjatësisë së murit ku është përdorur një llaçë më i mirë (Ceka & Korkuti, 
1987, 415). Muret përforcohen nga kulla që ndodhen 33,5-40,5m larg njëra-tjetrës dhe 
kanë gjerësi 2,30-2,50m. Teknika e ndërtimit, sistemi i fortifi kimit, qëndrueshmëria e 
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mureve, pozicioni 
ku është ngritur, 
po të marrim 
parasysh mjetet 
e sulmit të asaj 
kohe dëshmojnë 
se kalaja e Qafës 
ishte e fortifi kuar 
mirë. Pjesa e 
sipërme e kodrës, 
ku ngrihet kalaja 
Qafës ka formën e 
një pllaje të vogël 
që kufi zohet me 
shpate thikë në J e 

P dhe zbret butë në anët e tjera.Linjat e murit të saj, që sot janë gjysëm të rrënuara 
rrethonin pjesën lindore, ndërsa ajo perëndimore ishte e mbrojtur nga shkëmbinj.
“Me gjithë pozitën e favorshme strategjike me mure që shkojnë 2. 30- 2. 50 m të 
trasha, me gjatësi 220 m dhe dy kthesa në kënd të drejtë, të pajisura me kulla nga 
ndërtuesit, është parë e arsyeshme që për të arritur më tej aft ësinë mbrojtëse të saj 
në anën perëndimore dhe veriore është ngritur një protekizëm, (mur mbrojtës) i cili 
është larg murit rrethues 10-12 m dhe i trashë 1. 4 m. Kjo kala është jo më shumë se 
110 m gjatësi” (Cerova, 1987, 157). Kalaja e Qafës me sistemin e saj fortifi kues e ruajtur 
që nga lashtësia deri në ditët tona ka tërhequr prej kohësh vëmendjen e historianëve 
dhe studiuesve të arkeologjisë. “Ajo në atë kohë shërbente për të kontrolluar lëvizjet 
e ushtrisë armike në luginën e Devollit në Sulovë e më tej për të mbrojtur banorët 
nga sulmet e papritura të hunëve, gotëve, sllavëve të cilët shkatërruan shumë 
vendbanime” (Ceka, 2001, 245). Në raste rreziku shkëmbeheshin sinjale me kala të 
tjera, se siç dihet Iliria ka qënë e mbushur me një rrjet kalash mbrojtëse. Brenda 
mureve rrethuese janë gjetur 13 banesa dhe një material i pasur arkeologjik. Rreth 
kalasë shtrihej një vendbanim i vjetër dhe i madh, Klosi i Vjetër, gjurmët e të cilit i 
gjejmë edhe sot. Historinë e këtĳ  qyteti dhe kalasë e ka përshkruar ne librin e tĳ  dhe 
Shyqyri Demiri, ku shkruan: “…është shfaqur mendimi se këtu kemi të bëjmë ndoft a 
me një qytet mesjetar nën sundimin e Muzakajve, që u shkatërrua më vonë prej 
turqve, siç thotë edhe legjenda popullore, me qirinjtë e ndezur mbi brinjt e dhive” 
(Demiri, 1996, 27). 
Si rezultat i gërmimeve që janë kryer në vitin 1987 nga  arkeologët  Ylli Cerova, 

Riza Hasa,  Ardjan Papajani  janë gjetur  objekte 
që hedhin dritë mbi aspekte të lashtësisë së saj. 
Janë gjetur një arsenal me vegla pune, shigjeta, 
mburoja, shpata, stoli, enë prej balte, qeramikë, 
amfora, pitosa. Fakti më i dritësuar arkeologjik 
që vërteton qe Kalaja i përket shekullit VI të erës 
sonë, janë gjetja e 7 monedhave nga të cilat 3 janë të 
lexueshme. Këto monedha i përkasin  periudhës 
së sundimit të perandorit bizantin Justiniani” 
(Cerova, 1987, 165).
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2.2.  Kalaja e Irmajit - Kodrioni
Kalaja e Irmajit i përket fshatit me të njëjtin emër dhe gjendet në juglindje të tĳ .

Ndodhet rreth 17 km 
nga Gramshi, pranë 
fshatit Irmanj, Tunjë 
e Lubinjë, në majën e 
një kodre. Vendodhja 
e kalasë gjëndet ne nje 
nga kodrat e bukura 
pjesërisht të veshura 
të malit të Sulovës që 
ngrihet në krahun e majtë 
të rrjedhës së mesme të 

Devollit. Kodra ka karakter shumë dominues dhe gjendet në lartësinë 979 m mbi 
nivelin e detit (Basha, 2011, 30).  
Kala e Irmanjit, njohur edhe me emrin "Kalaja e Kodrionit", është vendbanim i 
hershëm ilir, rreth 2400 vjeçar, që vërtetohet nga zbulimet arkeologjike dhe gjetjet 
e ndryshme rreth saj, si: objekte te zejtarisë antike, kryesisht prej qeramike, si dhe 
mjaft  monedha si p.sh. ajo e Filipit II te Maqedonise (objekti me i hershëm i zbuluar 
deri sot ne këtë kala), monedha te Epirit, te qyteteve Ilire Amantisë dhe Bylisit, te 
kolonëve te Apollonië dhe Dyrrahut, te Romes Republikane, etj (Basha, 2000, 11).
Mbetjet e kalasë, përfaqsohen nga një mur guri reth 25 m linear në formën e 
shkronjës L. Gërmimet që u bënë  në 1960  nga specialistët e  Qendrës së Kërkimeve  
Arkeologjike të Tiranës, zbuluan kulturën e lashtë të këtĳ  qyteti  të banuar qysh 
në shekullin  e IV-III para erës  sonë  nga të parët tanë ilirë (Basha, 2000, 12). Kjo 
kala është një kala e vjetë ilire, e shpallur monument kulture në vitin 1948. Në anën 
veriore  dhe lindore  shihen blloqe të mëdhenj gurësh (1,05–1,25 x 0,4–0,8) 
Kodra  paraqet një vend të fortifi kuar mjaft  mirë edhe nga natyra veçanërisht nga ana 
lindore, ku shpati i saj ka një pjerrësi të theksuar që shndërrohet nga juglindja deri në 
një rrëpirë të pangjitshme. Muret e kalasë kanë dy faqe: të brendshme e të jashtme. 
Që të dyja ngrihen me blloqe te mëdha dhe të mesme, të punuara në përgjithsi ne 
forma paralelopipedi dhe te vendosura njeri mbi tjetrin pa lidhje. Hapsira ne mes të 
dy faqeve të mureve është e mbushur me gurë të mesëm dhe të vegjël, të vendosura 
pa ndonjë rregull.
Arkeologet e parë që vizituan këto gërmadha ishin H. Ceka dhe C.P. Sestieri 
(arkeolog Italian). Në 1959 Fr. Prendi vizitoj kalanë dhe pa mundësinë e një gërmimi 
arkeologjik, gërmime që u ralizuan një vit më vonë. Nga gërmimet, nëpermjet 
shtresave kulturore, mureve te rrethimit e gjetjeve te objekteve të perudhave te 
ndryshme historike kulturore dalim ne përfundimin qe jeta në këtë qytet të vogël 
Ilir, qe nga shek. IV p.e.s. e deri në shekujt e vonë te perandorisë romake, ka qënë pa 
u ndërprerë. 
Për sa i përket karakterit të veprimtarië se kësaj qendre ilire ne shek. IV-II para 
e.sone, ato pak gjetje te importuara të zejtarisë antike dhe dy monedha maqedonase 
të shek. IV para e. sone si dhe shumë të tjera të shek. III-II para e. sone, tregojnë se ky 
qytet ilir, në shekujt e parë të jetës së tĳ , ishte përfshirë ne një rrjetë të gjërë tregtie me 
qytete dhe krahina të ndryshme të botës antike, si p.sh. me Dyrrahun, Apolloninë, 
Amantian, Bylisin, Epirin, Maqedoninë, etj. Mardhenje me te ngushta tregtare kjo 
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qëndër ka pasur me Apolloninë. Kjo tregohet dhe nga  artikujt e importuar të gjetura 
(objekte metalikë si enë, objekte zbukurimi, vegla pune prej guri, si mullĳ  bloje etj), 
ku shumica e këtyre artikujve si dhe numri i madh monedhave te gjetura, i perkasin 
Apollonisë (Basha, 2000, 11).
Me interes është gjetja e një atleti, fi gurë prej bronxi, në shtratin e një  përroi  afër 
qendrës së fshatit Tunjë (Basha, 2011, 31). Atleti është i kompozuar bukur  në 
momentin e rënies pas kërcimit. Nga  kjo pikëpamje, i takon  modeleve të sklupturës  
së shek. IV-III para erës sonë. 
 Nga sa thamë më lart, arrĳ më në përfundim se qyteti ilir i Irmajit ishte jo vetëm një 
qendër ekonomike, por edhe një qendër e rëndësishme kulturore. 
2.3.  Kalaja e Lubinjës
Kalaja e Lubinjës ndodhet ne veri te fshatit po me te njejtin emer. Sipërfaqja e 
rrethuar në mure me një vendosje veriperëndim – juglindje. Edhe këtu kalaja ka 
mbrojtje natyrore ne një pjesë të saj, me shpate të thepisura qe shkojnë në një thellësi 
150-200 metra nga shtrati i përroit. Muret e kalasë ruhen me një perimetër prej 400 
metra. Kalaja ka një sipërfaqe mbi 0.7 hejtarë. Muret janë të lidhura me llaç gëlqereje 
dhe kanë një trashësi prej dy metrash e nje lartësi maksimale, e ruajtur ne disa pjesë 
fragmentesh në jug, deri 1.5 metra. Në jug te kalase shihen dhe gjurmët e dy kullave 
katërkëndore, dhe rrënojat  e një tjetre ne pjesën perëndimore. Duke parë teknikën 
e ndërtimit të mureve dhe përbërjes së qeramikës së gjetur, këtë kala e datojmë të 
antikitetit të vonë, shek. V-VI të erës sonë (Basha, 2000, 56).
2.4.  Kalaja e Duzhës
Fshati Duzhë ndodhet në afërsi me fshatin Tunjë dhe gjysëm ore në JL të kalasë 
ilire të Irmajit. Në fund të fshatit, në JL të tĳ  ndodhet një rrip toke, që përfundon 
me brigje të thepisura, në të tria anët. Në hyrje të saj shihen gjurmët e mureve të një 
ndërtese të ngritur me gurë mesatarë. Muri i gjerë 1 metër është i mbushur me llaç 
e gurë më të vegjël. Kalaja është vendosur në drejtim VP-JL. Përmasat e saj janë 600 
metra x 20 metra, pra me një sipërfaqe mbi një dylym. Edhe per këtë kala mendohet 
se i përket shek. V-VI të erës sonë. Gjithashtu kjo kala ka qenë pjesë e kumtesës së 
mbajtur në sesioni shkencor më 1978, nga Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, Tiranë 
(Basha, 2000, 87).
2.5.  Kalaja e Ballollit
Kalaja e Ballollit ndodhet në lindje të fshatit Ostenth, në bregun e majtë të Devollit. 
E ka marrë këtë emër nga fi si i Ballollit që e ka pasur si pronë. Kodra ka formën 
e një helmete të përmbysur. Ana lindore e kalasë, është tepër e thyer dhe bie gati 
pingul mbi shtratin e lumit Devoll. Ajo ndodhet në  lartësinë absolute 353 m mbi 
nivelin e detit. Nga grumbullimi dhe studimi i qeramikës nga specialistët e Institutit 
të Arkeologjisë, kjo kala datohet e shek. IV - V të erës sonë (Basha, 2000, 91).
2.6. Ostenth i Sulovës 
Fshatin Ostenth ndodhet ne lindje te Sulovës, pothuajse përball Gramshit. Mund të 
themi se ky fshat ka qënë një vendbanim i hershëm ilir për faktin se pranë tĳ  janë 
gjetur një numer i madh objektesh arkeologjike që i përkasin periudhës së shek.VI 
p.e.s e deri ne shek. IX e.s.
2.7.  Kulla e Kamunaut 
Kalaja ne vendin e quajtur kulla e Komunahut, ne fshatin Kamunak (Mollas) eshte 
shpallur monument culture, kategoria I, me vendim 1886, me date 10.06 1973.
 “Kulla e Kamunaut qendër e fortifi kuar  e ngritur mbi një kodër zotëruese  të luginës 



268 

së Devollit  në shekullin e IV para erës sonë“ (Demiri, 2006, 10). Kullën e Kamunaut e 
përcakton kala ilirie të periudhës së hekurit 1000-400 vjet para erës sonë. Sot, gjithça 
që ka mbetur prej kësaj kulle, është një turrë rrënojash rrafsh me tokën.
2.8.  Nëndega e rrugës Egnatia
Rruga Egnatia ka pasur një degëzim në luginën e Devollit në Sulovë duke ardhur 
nga Apolonia për në Skamp-in. Ky degëzim është një nga rrugët më të hershme 
në territorin e Sulovës. “Gjatë periudhës së sundimit romak kalonte në  Sulovë një 
degë e rrugës Egnatia, degë e luginës së Devollit. Një rrugë  ndërlidhëse  jugore  me 
luginën e Devollit,  kjo e degës jugore të Egnatias në Scampiniun“ (Ceka, 1972, 31).
Një rrugë ndërlidhëse jugore me luginën e Devollit, kjo e degës jugore të Egnatias 
me Skampinin. ”Kjo rrugë që vinte nga Apolonia, pas urës së Kuçit, duke ndjekur 
anën e majtë të rrjedhës së lumit Eurodakis (emir i lumit Devoll në antikitet) kalonte 
lugina e lumit Devoll. Lumin Devoll e kalonte diku aty ku ai kthen në drejtimin nga 
perëndimi në jug, në formë bërryli (Në toponimin sheshi i pelave në fl oq  deri vonë 
ka pasur  shenja fragmentesh  të një ure). Rruga arrinte në Gostimë. E prej këtëj pasi 
takohej me një degë tjetër që vinte nga lindja, drejt rrjedhës së lumti Devoll, nga 
Grabova vĳ onte disa km më tej drejt perëndimit, për tu takuar me degën tjetër të 
rrugës që vinte nga Gradishta e Belshit. Kështu rrugët e bashkuara kalonin urën e 
Topciasit (sot diku afër toponimit kanal i N. Panxhi) mbi lumin Xhenius (Shkumbin) 
dhe hynin në Skampin” (Shtylla, 1998, 10).
2.9.  Monumentet kristiane
2.9.1. Bazilika e Klosit
Mbi fshatin Klos të Sulovës në mes të rrugës që kalon pranë kalasë antike të Qafës 
gjenden  rrënojat e një kishe të vjetër, që përsa gjykohet nga forma planimetrike 
dhe teknika e ndërtimit ishte një bazilikë bizantine. Mbushjet që kishin një lartësi 
rreth 0,60 m nga dyshemeja, përbëheshin nga material ndërtimi kryesisht gurët dhe 
shumë pak tulla, ndërsa në shtresën e fundit kishte dhe tjegulla, por mjaft  të pakta 
(Meksi, 1983, 10).
Bazilika në Klos përbën një ekzemplar të rëndësishëm për studimin e arkitekturës 
bizantine tek ne, sepse është e vetme bazilikë trenefëshe me arkada mbi pilastra. 
Mendohet se kjo kishë datohet në shekujt XIII-XIV, me më tepër mundësi në shekullin 
e fundit.
 Por studiuesi i kësaj fushe, Aleksandër Meksi, në librin e tĳ  “Arkitektura mesjetare në 
Shqipëri”, shkruan: “Mendohet se i takojnë shekujve VII – XIII, që janë dhe shekujt e 
lulëzimit të ndërtimeve të kultit fetar të krishterë’’.
2.9.2. Rrënoja e kishës Selvias, Klos
Shpallet monument kulture rrënoja e kishës Selvias, në fshatin Klos të Sulovës në 
1973. Ka vlera arkitektonike, kulturore, turistike, didaktike etj.
2.9.3. Kisha e Shën Kollit, fshati Perondi
Kjo kishë është një nga monumentet më të vjetra bizantine në vendin tonë. Ajo 
ndodhet rrëzë një kodre në të daltë të fshatit. Daton në vitin 1432. Gjatë verës së vitit 
1970 instituti I monumenteve të kulturës kreu restaurimin e plotë të këtĳ  monumenti.
2.10. Kalaja e Prrenjasit
Në pjesën perëndimore të rrethit të Gramshit,në kufi  me fshatin Lumas të rrethit 
të Beratit ndodhet fshati Prrenjas. Vendi ku është ngritur kalaja nuk ka shume 
fushëpamje por nga ana strategjike ajo është e mbrojtur shumë. Në të katërta anët 
e kalasë shihen gjurmët e 5 kullave, 4 në formë katërkëndëshi dhe 1 në formë 
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gjysmërrethi. Kalaj është vendosur me gjatësi horizontale nga lindja në perëndim. 
Muri i anës jugore është i gjatë afërsisht 126 m. Në anën lindore muri arrin 53 m. Në 
afërsi të kalasë është gjetur edhe një monedhë bizantine e shekullit të XI të erës sonë  
(Basha, 2000, 93).
2.11. Sulova gjate shekullit XVIII
Shumë nga ndertime e vepra publike ne Sulovë lidhen me emrin e Haxhi Sali Bej 
Prrenjasi. Ai ishte sundimtar i krahinës dhe gjatë qeverisjes së tĳ , (gjysma e shekullit 
XVIII), ajo ka përjetuar një lulëzim urbanistik. Ndërtime të kësaj periudhe përmendim: 
Ura e Kadi Pashait mbi lumin Devoll, afër Gostimës së Elbasanit, Ujësjellësi Grekan-
Prrenjas, Ujësjellësi I Përroit të Ranxhës në fshatin Sult si dhe shumë objekte të tjera 
të asaj periudhe.
Fortifi kimi i Prrenjasit. Ndertuar  në gjysmën e shek. të XVIII nga Haxhi Sali Bej 
Prrenjasit. 
Ura e Kadipashajt. Ndertuar në mesin e shek. XVIII sundimtari Haxhi Sali Bej 
Përrenjasi mbi lumin Devoll në Gostimë. Sot nuk ka mbetur asgjë nga trashëgimia e 
urës së vjetër.
Ujësjellësi në fshatin Grekan,  Përrenjas. Shpallur monument kulture në vitin 1984.
Kalldrëmi Përrenjas-Tunjë. Është shpallur monument kulture në vitin 1993.
Ujësjellësi i përroit të Renxës. Në fshatin Sult. Shpallur monument kulture  në 1973.
Një pjesë e objekteve që nuk janë vënë në mbrojtje nga shteti pritet të marrin këtë 
status. Disa prej tyre janë: 
•  Çezma e kroit në fshatin Kodërzgjupë
• Kalldrëmi Përrenjas-Lumas
• Furra pjeke të antikitetit të vonë në fshatin Ostenth
• Çezma e Gaxhajit në luginë

Përfundime

1. Ne rradhë të parë  për vendbanimet arkeologjike duhet botuar më shumë 
rreth krahinës së Sulovës, të nxirren ne pah dhe nga specialistet vlerat arkeologjike 
që gjenden me shumicë, po të pa zbuluara mirë, në këtë zonë.
2. Një nga përdorimet me ndikim të drejtpërdrejtë të monumenteve të kulturës, 
të zonave të mbrojtura padyshim është dhe në dobi të industrisë turistike.
3. Duhet të merren masa nga Ministria e Kultures, duke hartuar dhe zbatuar 
projekte në ndihmë të turizmit në këtë zonë.
4. Nga hapja e tokave të reja për bujqësinë ka patur dhe dëme në sitet 
arkeologjike.
5. Në shumë monumente natyrore dhe kulturore mungon  infrastruktura 
rrugore, e cila është një pengesë për zhvillimin ekonomik të krahinës.
6. Të ngrihet infrastruktura e nevojshme turistike në këto krahina pasi ajo 
mungon.
7. Rivlerësimi i Trashëgimisë Kulturore të krahinës së Sulovës nga ana e 
organeve kompetente, dhe promovimi këtyre vlerave do të krĳ ojë mundësinë e 
zhvillimit të mëtejshëm të kësaj krahine.
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Menaxhim dhe metodologji

Denada Hasani
Shkolla 9-vjeçare ”Mark Dashi” Fier

Abstrakt

Zhvillimi i sotëm i shoqërisë moderne,kur vendi është futur në rrugën e zhvillimit me ritme të 
shpejta dhe ekonomia e tregut kërkon burime njerëzore të specializuara e me nivele të larta në 
standartet e tyre,kur shoqëria e ka përqafuar dhe gjithnjë e më shpejt po shkon drejt procesit 
të dixhitalizimit ,kërkon që edhe shkolla të përgatisë individë të aft ë,që të përmbushin nevojat 
dhe kërkesat që ajo paraqet.Ndaj dhe përgjegjësia kryesore për arritjen e suksesit në shoqëri 
dhe për krĳ imin e një shoqërie të suksesshme,i takon shkollës,mënyrës se si ajo do të organizojë 
procesin e saj edukativo-mësimor,procesin e të nxënit dhe të fi tuarit të aft ësive,shprehive dhe 
krĳ imit të vlerave tek individi.
Është detyrë e institucionit arsimor,që të bëj zgjedhjet dhe gjetjet e duhura,për arritjen e 
suksesit dhe realizimin e qëllimit fi nal, nxjerrjen e individëve të aft ë për shoqërinë,nxjerrjen e 
individëve që të jenë të aft ë të përballen me sfi dat e sotme të shoqërisë moderne.
Shkolla duhet të punojë për realizimin e synimeve dhe qëllimeve të saj dhe që të arrĳ ë t’i 
realizojë synimet e qëllimet e saj,asaj i duhet të punojë fort në dy drejtime:a)krĳ imin në 
standartet e duhura të stafi t profesional të mësuesve dhe b)ndërtimin e infrastrukturës në 
shkollë,që të jetë në mbështetje të realizimit me sukses të procesit edukativo-mësimor.Sigurisht 
që puna dhe veprimtaria e shkollës për arritjen dhe realizimin e synimit dhe qëllimeve të saj 
nuk është përgjegjësi vetëm e shkollës,por edhe e gjithë aktorëve dhe faktorëve bashkëpunues 
dhe mbështetës të saj,siç janë prindërit dhe pushteti vendor,apo aktorëve të tjerë,që janë jo më 
pak të rëndësishëm.
Megjithatë,mbetet të themi,se pesha kryesore i takon sërisht shkollës,pasi fryma që ajo do të 
përcjellë te nxënësit,vlerat që ajo do të kultivojë te çdo nxënës,do të ndikojnë drejtpërdrejtë te 
e ardhmja e shoqërisë njerëzore.

Fjalët kyçe:  menaxhim klase,klimë e klasës,metodologji,teknika mësimdhënieje.

Hyrje

Procesi i mësimdhënies,është një proces sa i bukur,aq edhe i gjatë dhe i vështirë,pasi 
kërkon mbi të gjitha shumë dashuri dhe përkushtim në ushtrimin dhe realizimin e 
tĳ ,me qëllim arritjen e suksesit.Të jesh një mësimdhënës,do të thotë të dish  jo vetëm se 
si të transmetosh dĳ et te nxënësit,por mbi të gjitha të falësh dashuri dhe ngrohtësi,të 
përcjellësh te nxënësit modelin ideal të njeriut me vlera e virtyte për shoqërinë,Një 
mësimdhënës i mirë është ai që arrin të motivojë nxënësit,të nxisë te ata dëshirën 
për të punuar dhe për të patur sukses,është ai i cili është një zotërues shumë i mirë i 
profesionit,pasi jo vetëm pëcjellë dĳ e të reja te nxënësit e tĳ ,por edhe krĳ on një klimë 
pozitive në klasë nëpërmjet menaxhimit të saj. 

Ç’kuptojmë me menaxhim të klasës?

Procesi i cili siguron zhvillimin e mësimit të rregullt në klasë përkundër sjelljeve 
të nxënësve,përbën atë që quhet menaxhim i klasës. Dhe ky proces nënkupton 
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menaxhimin e nxënies dhe të kohës, posaçërisht menaxhimin e kohës për nxënie të 
suksesshme.Nje rol jo pak të rëndësishëm në këtë proces për vendosjen e raportit 
pozitiv:mësues-nxënës, luan edhe fakti se,sa njohës i shpejtë i nxënësve në klasë,do 
të jetë mësuesi ? A do të jetë e mundur që brenda një kohe të shkurtër mësuesi të 
njohi nxënësit në emër?
 Një mësues i mire,duhet të mendojë mirë, se nuk ka nxënës të keq, por ka: nxënës 
i mirë, nxënës më i mirë dhe nxënës shumë më i mirë. Menaxhimi "mund të 
përkufi zohet si aft ësi e mësuesit që të bashkëpunojë, të menaxhojë kohën, hapësirën, 
resurset, rolet e nxënësve dhe sjelljet e nxënësve për të siguruar një klimë që inkurajon 
të nxënit".(Alberto & Troutman, 1986,404)

Menaxhimi i klasës nëpërmjet përdorimit të teknikave mësimore

Në kohët e sotme,kur shoqëria po zhvillohet me ritme të shpejta dhe teknologjia po 
avancon me ritme gjithashtu të shpejta, procesi i mësimdhënies është bërë një proces 
tepër kompleks dhe për ta thjeshtësuar këtë proces gjatë zhvillimit të tĳ ,duhen 
përdorur metoda që të jenë sa më efi kase gjatë punës me nxënës. Gjatë zhvillimit të 
shoqërisë njerëzore, metodat mësimore kanë evoluar, kanë pësuar ndryshime, janë 
përsosur e modernizuar duke u vendosur në përputhje me zhvillimet shoqërore, 
ekonomike dhe politike të kohës. Prandaj,për këtë qëllim,mësimdhënia duhet të jetë 
e menduar mirë, por jo vetëm,ajo duhet gjithashtu të jetë  edhe e planifi kuar drejt.
 Metodat e mësimdhënies kanë të bëjnë me mënyrën e zgjedhur nga mësuesi,për 
realizimin e veprimtarive organizative me anë të të cilave mësuesi synon të realizojë 
nivelin e dëshiruar të të nxënit dhe objektivat lëndore. Keto kanë të bëjnë me mënyrën 
që mësuesi zgjedh për organizimin e lëndës dhe të materialit mësimor,që është në 
dispozicion të mësuesit,të teknikave të përdorura dhe të mjeteve mësimore, si dhe 
të ecurisë që mësuesi ndjek. Një nga metodat e vërteta,është edhe ajo që rrjedh nga 
synimet e lëndës.Koherenca është një nga cilësitë themelore të saj ,sepse krĳ ohet 
koherencë ndërmjet synimeve të lëndës dhe veprimtarive mësimore. Por nuk është e 
mjaft ueshme që mësuesi të dĳ ë vetëm ku do të shkojë, ai duhet të dĳ ë gjithashtu edhe 
si do të veprojë për të arritur synimet, çfarë metodash do të përdorë. Lind pyetja: cila 
është metoda më e mirë? Dhe përgjigjen mund ta japim shumë mirë edhe nëpërmjet 
analogjisë :të përpiqesh të dallosh mes metodave të të mësuarit se cila është më e mira, 
është po aq e kot sa të përpiqesh të dallosh se cili është më i vlefshëm, të ecurit apo 
të notuarit? Të notuarit të duhet kur je në det dhe të ecurit të duhet për në tokë. Pra 
nëse do ta interpretonim ndryshe, nuk ka një metodë të caktuar që garanton dhe sjell 
suksesin në klasë, por një kompleks metodash,të cilat të ndërthurrura midis tyre,së 
bashku me teknikat dhe strategjitë e të mësuarit, ku secila shfaq specifi kat e veta, 
vlejnë për të realizuar qëllime të caktuara të orës së mësimit. Cilat teknika mësimore 
e bëjnë mësimin më tërheqës dhe më efi kas?Që ora e mësimit të ketë efi kasitet,që 
ora e mësimit të jetë interesante për nxënësit,duhet të ketë dinamikë dhe mësuesi 
duhet të alternojë metodat që përdor në orën e mësimit,me qëllim që ora nga ora të 
ketë diversitet e të mos bëhet monotone për nxënësin e që nxënësi të mos humbasë 
interesin për të e njohuritë e reja që merren gjatë orës së mësimit. Kështu që, në 
mësimdhënie është shumë e rëndësishme përzgjedhja që mësuesi bën për metodat 
mësimore dhe teknikat që ai do të përdorë me nxënësit në klasë. Mësimdhënia dhe 
të nxënit efektiv varet drejtpërdrejtë nga përzgjedhja e metodave pedagogjike dhe 
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metodologjike që bën mësuesi,se sa të përshtatshme do të jenë ato. Të një rëndësie 
të madhe dhe për t'u theksuar janë metodat novatore të cilat nxisin dhe inkurajojnë 
bashkëpunimin dhe të nxënit pjesëmarrës,nëpërmjet diskutimit dhe punës me 
grupe,të cilat inkurajohen nga mësuesi gjatë procesit mësimor. Po kështu,kanë 
rëndësi të veçantë metodat dhe teknikat e diskutimit dhe punës me grupe,sepse 
kanë për qëllim që t'u mësojnë nxënësve shprehitë e të nxënit afatgjatë, të zhvillojne 
të menduarin kritik të tyre. Në zgjidhjen e problemeve dhe bashkëpunimin me të 
tjerët, rol të madh luan edhe mënyra se si nxënësit përpunojnë informacionin. Të 
gjitha këto, pra,njohuritë, shprehitë, vlerat, janë të lidhura me njëra-tjetrën.Nxënësit 
do të jenë në gjëndje,që të bëjnë shkrime ku të shprehin pikëpamjet dhe qëndrimet e 
tyre rreth koncepteve apo problematikave të ndryshme,sa më të zhvilluara t’i kenë 
shprehitë e përpunimit të informacionit,të bashkëpunimit,të shkrimit e të leximit . 
Secila metodë përbën një mjet për realizimin e një qëllimi. Metodat bashkëkohore 
novatore,japin rezultate në formimin e shprehive të shoqërisë së dĳ es. Te nxënësit 
zgjohet interesi dhe në klasë ka gjithëpërfshirje,kur perdoret metoda novatore e 
diskutimit.
Përdorimi i metodave të mira në mësimdhënie, sjellë si rezultat një mësimdhënie të 
mirë.Por metodat  evoluojnë me kalimin e kohës, ç’ka sjellë si domosdoshmëri që 
edhe mësuesit të evoluojnë bashkë me kohën dhe të përdorin metodat e reja.Mësuesi 
më parë duhet të jetë i trajnuar rreth metodave novatore, t’i ketë përvetësuar shumë 
mirë ato dhe të ketë njohuri shumë të mira rreth tyre, pasi vetëm kështu ai do të 
mund t’i përdorë ato gjatë mësimdhënies dhe të jetë trajnues i mirë për nxënësit e tĳ 
Metodat e mësimdhënies kanë një dimension të tillë,që përfshĳ në procesin, përmbajtjen 
dhe kontekstin. Mësuesit gjatë procesit mësimor janë lehtësuesit e diskutimit,janë 
orientuesit e drejtimit të diskutimit,janë mentorë dhe lektorë, kurse nxënësit gjatë 
procesit mësimor janë dëgjues dhe pjesëmarrës.Dhe është pikërisht cilësia e niveli i 
drejtimit të diskutimit,mënyrës së mentorimit dhe dhënies së leksioneve,që ndikojnë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen ose jo të nivelit të dëgjimit dhe pjesëmarrjes 
aktive ose jo në procesin mësimor. Metodat e mësimdhënies ,me qëllim që ato të jenë 
sa me efi kase dhe produktive për orën e mësimit,mund të jenë të orientuara jo vetëm 
nga mësuesi,por edhe nga nxënësit. Dhe sa më shumë teknika mësimore të zbatohen  
në mësim, aq më efi kasitet do të ketë nxënia për nxënësit dhe menaxhimi i klasës do 
jetë në nivelet e duhura.

Krĳ imi i klimës pozitive në klasë përmes përdorimit të teknikave mësimore

Nëse mësuesi arrin të krĳ ojë një mjedis mbështetës në klasë,do të thotë se ai arrin të 
krĳ ojë një klimë pozitive në klasë dhe kjo është një nga fi lozofi të më të rëndësishme 
të menaxhimit të mësuesit në klasë.Mësuesi duhet të krĳ ojë një klimë të hareshme në 
klasë,nëse do të dojë të arrĳ ë suksesin me nxënësit. Në mënyrë që nxënësit të duan 
të jenë të suksesshëm,duhet që ata të jenë të motivuar dhe kjo kërkon krĳ imin e një 
klime pozitive në klasë,me qëllim arritjen e suksesit.

Përdorimi i teknikave mësimore gjatë etapave të ndryshme të mësimit

Edhe pse mësimdhënësi ka vendosur se cilat forma dhe teknika të punës mësimore 
do të aplikojë gjatë orës mësimore,ai mund të kërkojë të bëjë edhe alternimin e tyre 
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me qëllim nxitjen e nxënësve,të aktivitetit të tyre të përgjithshëm. Dy aspektet më të 
rëndësishme që kanë të bëjnë me fi llimin e mësimit janë: përpikmëria dhe rregullimi 
mendor. (Musai,2003, f. 206) Nëse mësuesi arrin të fi llojë procesin mësimor në 
kohë,është mjaft  pozitive dhe e rëndësishme.Madje përpikmëria në këtë drejtim 
do t’i bënte nxënësit të refl ektonin dhe të kuptonin,se sa i nevojshëm, i drejtë dhe 
racional është  respektimi i orarit të mësimit.
Mësimdhënësi duhet të krĳ ojë hapësirë për zbatimin e të gjitha parashikimeve të 
tĳ ,kështu që,ai duhet të programojë të gjitha veprimtaritë që do të zhvillojë gjatë 
orës së mësimit.Ne këto mund t’i cilësojmë disa nga aspektet dhe parimet që 
hyjnë në kontekstin e fi llimit dhe mbarimit të orës mësimore dhe që duhet duhet 
t´i planifi kojë, organizojë dhe realizojë mësimdhënësi në përputhje me hapësirën 
kohore që i ofrohet. Mësuesit me përvojë dhe jo vetëm,duhet të përgatisin edhe 
material rezervë për minutat shtesë,me qëllim menaxhimin me sukses te klasës dhe 
arritjen e rezultateve të pritshme nga nxënësit.

Përfundim

Me praktikën e shkollës sonë,bazuar në përvojën që kemi, nuk mund të jemi shumë 
të kënaqur me aspektet e menaxhimit të klasës. Vihet re krĳ imi i shumë problemeve 
si pasojë e mungesës së shkathtësisë për menaxhim të mirë të klasës. Nga kjo gjendje 
vĳ ojnë shumë probleme me nxënësit.si:monotonia,ikja nga orët mësimore,gënjeshtra 
e të tjera probleme qe vĳ në si rezultat I menaxhimit jo të mirë të klasës.Ndaj nisur 
nga rëndësia që paraqet kjo çështje,duhet t’i kushtohet vëmendja e merituar.
Kur një mësues ka shkallë të lartë profesionalizmi,atëherë ai arrin jo vetëm të 
menaxhojë dhe të organizojë klasën,por madje pret që nxënësit e tĳ  të kontribuojnë në 
mënyrë pozitive dhe produktive. Menaxhimi i klasës mbështetet te veprimet,teknikat 
dhe strategjitë që mësuesit përdorin për të zgjidhur problemin e rendit në klasë. 
(Doyle, 1986,397). 
Gjithashtu e rëndësishme është që mësuesi të përdori edhe rregullat, procedurat 
dhe rutinat për të siguruar që nxënësit janë të përfshirë në mënyrë aktive në mësim 
(Marzano, Marzano, dhe Pickering, 2003). Ajo që është thelbësore,është se mësuesi 
e përdor menaxhimin jo për të kontrolluar sjelljen e nxënësve, por për të ndikuar 
dhe drejtuar atë në mënyrë konstruktive,për të vendosur bazat për mësim (McLeod, 
Fisher, dhe Hoover, 2003).
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Lojërat didaktike dhe tërheqja e vëmendjes së nxënësve në klasën e parë , 
faktorë të rëndësishëm  në procesin e të nxënit

MP.M  Reanda Zoto
Shkolla 9-vjecare “Skender Libohova” Lushnjë

Abstract

The issues that are addressed in this article are related to the use of didactic games and  
att racting the students' att ention during the lesson.
From  my work experience as a teacher, with diff erent generations of students in the early 
grades, I have found that when working with small age groups, 6-7 year olds, you should fi nd 
diff erent ways to successfully realize the learning process.   
The new way of competence-based teaching requires low-cycle teachers to fi nd diff erent ways 
to apply these competences  to teaching. Children of these age groups are still connected to 
the game. Developmental psychology emphasizes the importance of the game as an indicator.  
Their childhood games should serve as the starting point for any teacher during the lesson. 
From this point of view, the game is att ributed to a formative value, especially in the fi rst two grades 
of the lower cycle, which privileges informative learning and intends to encourage the enrichment of 
spontaneous cognitive processes. 
Att racting students’ att ention is also a very important didactic factor for the successful 
implementation in the learning process. Working with such small age groups each day in 
the classrooms we are faced with the psychological characteristics of this age group. It is 
impossible for students in the fi rst grade to be eff ective during one lesson for 45 minutes. 
Their mindset will begin to break away from the moment they hear something that does not 
interest them or they do not like. In heterogeneous groups, the teacher fi nds it diffi  cult to 
know exactly which method or technique will succeed. We always explore to fi nd the best 
method, the hott est point that will hold the entire class with the maximum of att ention during 
the explanation. This is why we oft en plan diff erent techniques and many times we change 
them depending on the situation created. The teacher is by nature an "artist" and the art that 
he creates is teaching.

Keywords: Teaching; Game; Psychology; Att ention. 

Hyrje

Çështjet të cilat janë trajtuar në këtë artikull kanë të bëjnë me përdorimin e lojërave 
didaktike dhe terheqjes se vëmendjes së nxënësve gjatë orës së mësimit.
Nga përvoja e punës sime si mësuese me breza të ndryshem nxënësish në klasat e 
para kam konstatuar se duke punuar me grupmosha të vogla 6-7 vjecar duhet të 
gjesh mënyra nga më të ndryshmet për ta realizuar me sukses procesin e të nxënit.
Mënyra e re e mësimdhënies bazuar në kompetenca,kërkon prej mësuesve në ciklin 
e ulët të gjejë mënyra te ndryshme që ti zbatoje ato në mësimdhënie.Fëmĳ ët e këtyre 
grupmoshave janë të lidhur akoma me lojën. Psikologjia e moshës evolutive vë në dukje 
rëndësinë e lojës si indikator1.
Lojërat e tyre fëminore duhet të jenë si pikënisje për cdo mësues gjatë orës së mësimit. 
Në këtë këndvështrim,lojës I atribohet një vlerë formuese,veçanërisht në dy klasat e para të 

1  Piazhe, 1969
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ciklit të ulët,në të cilat privilegjohet të mësuarit informues e synohet të nxitet pasurimi I 
proceseve njohëse spontane. 2 
Edhe tërheqja e vëmendjes së nxënësve është një faktor shumë I rëndesishëm didaktik 
për realizimin me sukses në procesin e të nxënit.Duke punuar me grupmosha kaq të 
vogla çdo ditë në orët mësimore vihesh përballë karakteristikave psikologjike të kësaj 
grupmoshe.Nxënësit në klasën e parë e kanë të pamundur të jenë të vëmendshëm 
gjatë një ore mësimore për 45 minuta.Vëmendja e tyre do të fi llojë të shkëputet që 
në atë moment kur ata të dëgjojnë dicka që për ta nuk përbën interes ose nuk u 
pëlqen.Në grupe të ndryshme heterogjene, mësuesi e ka te vështirë të dĳ ë me siguri 
se cila metodë apo teknikë do të ketë sukses.Ne gjithnjë eksplorojmë për të gjetur 
më të mirën, pikën më të nxehtë që do të mbaje të gjithë klasën me maksimumin 
e vëmendjes në shpjegim.Kjo është arsyeja që ne shpesh planifi kojmë teknika të 
ndryshme dhe shumë herë I ndryshojmë ato në varësi të situatës së krĳ uar.Mësuesi 
nga natyra është “artist” dhe arti që bën ai është mësimdhënia.
Fjalë kyce : Mësimdhënie ; Lojë ; Psikologji ; Vëmendje

1.1 Lojërat didaktike dhe rëndësia e tyre ne procesin mësimor
‘’ Me hyrjen në shkollë fëmĳ a nuk mund të trasformohet menjëherë në fëmĳ ë’’abstrakt’’pasi 
ai vazhdon te ruajë tiparet e një fëmĳ e konkret deri ne fi llimin e klasës së tretë’( Përlala 
Dava2001:48)
Fëmĳ ët 6-7 vjecarë,ose me drejt fl asim për fëmĳ ët e klasës së parë,janë fëmĳ ë të një 
periudhe e cila  quhet shpesh  nga mësuesit  si periudha midis lojës dhe mësimit.
Një lidhje e forte ekziston midis kopështit dhe fi llimit te shkollës dhe kjo lidhje 
nuk mund te zhduket në mënyrë të menjëhershme.Fëmĳ ët e kësaj moshe janë nën 
“presionin” e disa rregullave në klasë te cilat kanë lidhje me të mësuarin dhe marrjen 
e njohurive te reja prej tyre.është shumë e vështirë për te gjithë mësuesit periudha 
në të cilen duhet ti orientojne nxënësit se si do te mësojnë.Në klasë zbatohen disa 
rregulla gjate zhvillimit te orëve të mësimit dhe një nga këto rregulla është edhe 
qëndrimi ne bankë.
Po si mund ta shpjegosh tek nje fëmĳ ë 6-7 vjecar që duhet të qëndrojë ulur në bankë 
pa lëvizur për 45 minuta?
A nuk mendon vallë ai që në kopësht luante dhe mësonte dhe tani vetëm po mëson?
Kjo është një kontraditë shumë e madhe e cila ndikon në përshtatjen e fëmĳ ës në 
shkollë.Një mësues me përvojë në arsim e kupton këtë kontradite dhe arrin ta 
zgjidhë atë duke e bërë orën e mësimit sa më interesante ,duke futur elementë të lojës 
dhe të krĳ ojë një barazpeshë  midis argëtimit dhe mësimit .Loja është një atkivitet i 
cili ka karakteristikat e saj.Ajo është një aktivitet i motivuar se brendëshmi .Fëmĳ ët 
luajnë si rezultat i një ngacmimi të brendshëm dhe ështe ky ngacmim  i bën ata 
të luajnë me pasion dhe dëshire “lojën e tyre “ .Gjate lojës ata janë ndëraktiv,duke 
bashkëvepruar me objekte dhe persona te ndryshëm.Ky është një aktivitet reciprok 
dhe i ndërsjelltë pasi ata përshtatin veprimet dhe sjelljen midis tyre .Loja duke qënë 
një veprim reciprok,ajo kërkon aktivitet verbal,mendor ose fi zik.Cdo aktivitet që nuk 
ka veprime reciproke nuk mund të quhet lojë .Në rastin kur një nxënës dëgjon në 
mënyreë pasive shpjegimin e mësueses, ai nuk mund te quhet se po luan.Loja është 
një zgjidhje spontane,e lirë dhe jo e detyruar.Nje aktivitet i caktuar zgjidhet nga vetë 
fëmĳ a dhe ky aktivitet s’është gjë tjetër vecse loja qe ai preferon te luajë.Në qoft ë 
2  Përlala, 2001: 48
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se një fëmĳ e i kërkohet te klasifi kojë trupat gjeometrik sipas formës dhe ngjyrës së 
tyre ,ai është duke luajtur pavarësisht se klasifi kimi ka të bëjë edhe me fi timin e disa 
njohurive shkencore.
Cdo lojë është interesante dhe e kënaqshme për fëmĳ ët.Ata luajnë dhe e përjetojnë 
kënaqësinë e lojës, por shpeshherë ata mund te shprehin me anën e lojës edhe 
momente emocionale negative. Gjithashtu mund të themi se loja është e hapur 
,imagjinare,krĳ uese dhe divergjente.Gjate lojës se tyre  nuk ka përgjigje pozitive ose 
negative ,nuk ka fëmĳ ë inteligjent apo me pak inteligjente .Asnjë nuk e ka friken e 
dështimit apo refuzimit nga shokët . Asnjë në lojë nuk ndihet i braktisur. Për këtë 
arsye në lojë të gjithë fëmĳ ët janë të gëzuar,aktive,reale ose me saktë një pasqyrë e 
shpirtit te tyre fëminor.Gjatë kësaj loje  asnë nuk e mban ngjitur afër vetes tabelën 
”Nxënës i mirë në mësime”ose “Nxënës me rezultate me të ulëta”. Ajo që i tërheq 
fëmĳ ët në lojë  është procesi i të bërit dicka dhe jo qëllimi.
Duke parë kaq karakteristika të lojës , mësuesit e klasave të para duhet të zgjidhin 
barazpeshën midis lojës dhe mësimit.Fëmĳ a duhet të luajë dhe të mësoje,të ndjejë 
nga brenda që ka një vazhdimësi midis kopshtit dhe shkollës.Por ndryshimi sigurisht 
do të ishte më i madh.Në kopësht luante dhe merrte një kënaqësi nga kjo lojë ,ndërsa 
në shkollë mëson nëpërmjet lojës dhe kënaqësia e rezultati është i dyfi shtë.Nxënësit 
në klasën e parë ,bashkëveprojnë midis tyre dhe në momente kur njohja e tyre është 
fi llestare.Ky bashkëveprim arrihet në mësim ose në lojën e zhvilluar midis tyre .Loja 
kontribon në rritjen e te menduarit logjik të femĳ ëve,pasi për të ruajtur vazhdimësinë 
e lojës nevojitet planifi kim,marrje vendimesh,imagjinatë.Kërkuesit  e kanë lidhur 
eksperiencen e lojës me një varg të gjërë funksionesh konjitive që perfshin: Përfi timin 
e koncepteve të reja,të menduarin krĳ ues,aft esinë për të përdorur mjete,zhvillimin e 
gjuhës ose vetë zgjidhjen e një problemi të caktuar.Fëmĳ ët angazhohen për një kohë 
të gjatë nëpër lojra duke marrë kënaqësi dhe duke mësuar gjithnjë gjëra të reja .Si 
sjellje e motivuar së brendshmi loja mund të jetë procesi më i rëndësishëm me anë  
të së cilit femĳ ët mësohen të përshtaten me ambjentin e jashtëm dhe të jenë më të 
matur.
Një kontribut tjetër i lojës është që i bën fëmĳ ët të kuptojnë gradualisht procesin 
e të mësuarit,kurjozitetit,këmbnguljes.Kur një fëmĳ ë është i interesuar për një 
lojë,përqendrimi i tĳ  është në maksimum .Kjo gjë në mënyrë identike ndodh gjatë një 
orë mësimi.Sa më interesante të jetë një orë mësimi,aq më të vemëndshem janë nxënësit 
gjatë zhvillimit të saj. Është kurjoziteti i fëmĳ ës si një fenomen i kësaj moshë që bën të 
mundur këtë gjë.Loja shmang tensionin që shoqëron nevojën për të mësuar.Zgjedhja 
e lojrave të caktuara mund të cojë në përzgjedhje të strategjive të mësimdhënies  që 
rrisin mundësinë e të mësuarit të fëmĳ ëve.Strategjitë e mësimdhënies të bazuara në 
lojën e fëmĳ ës rrisin se tepërmi të mësuarin aktiv të tyre.
Kërkimet e fundit në këtë fushë rekomandojnë se : Sado që lojrat kanë efekt 
argëtues,ato realizojnë funksion edukues,sepse ndërkohë që fëmĳ ët luajnë ata edhe 
mësojnë, dhe ky mësim bëhët me kënaqësi.Përvoja e fi tuar gjatë punës në arsim 
tregon se fëmĳ ët mësojnë më me efi kasitet nëse materiali lëndor jepet në formën e 
një lojë.Loja ndihmon shumë dhe në rritjen e rezultateve të punës së mësuesit ,lidhur 
me drejitmin e të mësuarit dhe menaxhimit sa më të mirë të nxënësve në klasën 
e tĳ . Problemet e motivimit të të mësuarit gjejnë zgjidhje tek loja,sepse ajo është 
një veprimtari e motivuar së brendëshmi.Duke u bazuar tek keto karakteristika të 
lojës fëminore komëntojmë fj alët e një mësuesë të ciklit të ulët :“I vĳ a re nxënësit të 
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lodheshin dhe shpesh shfaqnin shënja nervozizmi sa herë që më anën e pyetjeve të ndryshme 
doja të realizoja përsëritjen e njohurive të marra më parë. Duhet të gjeja dicka, që ta bëja sa më 
argëtues këtë proces të punës timë.Krĳ ova një lojë të cilën e quajta ‘’LOJA E PYETJEVE”,me 
anën e të cilës ,nxënësit uleshin në formën e një rrethi dhe i drejtonin pyetje njeri tjetrit në 
lëndë të ndryshme mësimore.Sqarova nxenesit që si cdo lojë tjetër edhe kjo lojë ka rregullat 
e saj. Ai nxënës që drejtonte pyetjen shokut ,duhet ta formulonte atë saktë dhe gjithashtu të 
njihtë përgjigjen e saj.Kjo lojë dha shumë rezultate pasi aktivizoheshin të gjithë nxënësit.
Frika e të përgjigjurit gabim ishte larguar tek ata ,pasi sigurisht mendonin se kjo gjë s’ishte 
gjë tjetër vecse një lojë.Pyetjet formuloheshin drejt ,jepeshin përgjigjet dhe në rastin kur ato 
nuk  ishin shumë të drejta plotësoheshin nga shokët e tjerë.Përsëritja e pyetjeve bëhëj dhe 
nxënësit nuk mërziteshin.Ata shpeshëherë këtë gjë e bënin të ulur dhe mbi barin e njomë të 
fushës sportive”.
Ndryshimet në mënyrën e mësimdhënies dhe përvoja e cdo mësuesi në punën e 
tĳ  ,duhet të jetë një shtysë për gjetjen e formave dhe alternativave sa më efi kase të 
zhvillimit të mësimit në mënyre sa më argetuese dhe jashtë kornizave të ngurta të 
mësimdhënies.Vetë zhvillimi psikik i fëmĳ ëve 6-7 vjecar nuk mund ta përballojë një 
punë të lodhshme dhe një mësim i cili do të bazohesh në një ngarkesë mësimore 
artifi ciale.Alternimi dhe kombinimi i lojës me mësimin jep rezultate shumë herë më 
të mira gjatë procesit mësimor,Fëmĳ a ka nevojë për “lirinë e tĳ ” që të tregojë dhe të 
nxjerrë në pah atë që ka ai brenda vetes.Në një klasë ku dëgjohet vetëm “tik-taku i 
orës”s’mund të presësh gjë tjetër përvec së nxënës të ndrydhur,ku zeri i tyre dëgjohet 
vetëm atehere kur mësuesja i jep leje që të përgjigjet.Loja si nje kombinim i metodave 
gjatë një orë mësimore ka gjetur zbatim në metoden mikse.Kjo është bërë për arsye 
se ajo ngjall tek fëmĳ a ndjenja pozitive dhe con në një gjëndje emocionale që ndikon 
pozitivisht në procesin mësimor.Gërshëtimi i mësimit më lojën është rrugëzgjidhja 
më e përshtatshme për të punuar me nxënësit e kësaj moshe.

1.2Tërheqja e vëmendjes së nxënësve si faktor I rëndësishëm didaktik për 
realizimin cilësor të të nxënit

Në qoft ë së do të pyesin të gjithë mësuesit që kanë dhënë mësim në klasat e para se cili 
është problemi kryesor gjatë zhvillimit të mësimit ,sigurisht dhe përgjigjja do të ishte  
e njejtë ‘’’TËRHEQJA E VËMENDJES SË NXËNËSVE “.Duke punuar me grupmosha 
kaq të vogla,sigurisht që do të vihesh përballë dhe më karakteristikat  psikologjike  të 
kësaj moshe.Sjelljet e fëmĳ eve dhe veprimet e tyre duke u parë me syrin e të rriturit 
shpeshherë ngjajnë me gabime, por në të vërtete nuk janë aspak të tilla.Ndonjeherë 
përdorimi I metodave të ndryshme gjatë procesit mësimor ,nuk pëlqehet ashtu sic 
duhet nga nxënësit.Kjo do të ketë si rrjedhoje shkëputjen e vëmendjes gjatë mësimit 
prej tyre. Çdo mësues duhet te gjejë mënyra të ndryshme për të përshtatur mënyrën e 
zhvillimit të orës së mësimit me mundësitë reale të fëmĳ ëve të kësaj grup moshe.Për 
këtë gjë nuk mund të ketë receta të gatshme,pasi klasat  nuk janë gjë tjetër vecse grupe 
të ndryshme heterogjene përsa I përket nxënësve dhe karakteristikave psikologjike 
që ata mbartin.Duke qënë kaq të ndryshem midis tyre nxënësit dhe reagimet e 
tyre do të jenë të ndryshme,perballë shfaqjes së vëmendjes së pakontrolluar dhe të 
paqëndrueshme të tyre në mësim sidomos në muajt e parë të saj.
Me vëmendjen kanë lidhje vecoritë psikike që kushtëzojnë veprimtaritë mendore 
të kësaj moshe.Duke u bazuar në konkluzione të nxjera nga psikologjia ,vëmendja 
s’ështe gjë tjetër vec përqendrimi I vëmendjes sonë mbi një objekt të caktuar.Ajo 
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merr pjesë në të gjitha proceset njohëse dhe  ka si bazë fi ziologjike vatrën e nxitjes 
më të forteë ,e cila frenon vatrat me nxitje më të dobët.Vëmendja mund të jetë e 
pavullneteshme ose e vullnetshme.Gjatë një veprimtarie të frytshme mendore cilesia 
kryesore e vëmendjes është qëndrueshmeria e saj për një kohë të caktuar mbi një 
objekt.Duke njohur natyrën e fëmĳ ëve të vegjël të klasës së parë ,mund të themi me 
bindje që ata e kanë vëmendjen më tepër të paqendrueshme dhe te pavullnetshme.
Ata nuk mund të përqendrohen shumë kohë mbi të njejtën gje.Në vëzhgime të 
ndryshme kemi parë se sa më I vogël të jetë fëmĳ a aq më e paqëndrueshme është 
vëmendja dhe përqendrimi I tĳ .Fëmĳ ët bëjnë lëvizje të shpeshta sa shpeshherë 
duken sikur duan ti bëjnë të gjitha gjërat njëherësh.Kjo dukuri është e ngjashme gjatë 
zhvillimit të procesit mësimor që ka të bëjë me pavëmendje ose hutimin e nxënësve. 
Nuk janë të pakta rastet kur ne shikojmë nxënës të cilët vëmendjen e tyre e kanë 
lidhur me ndonjë objekt tjetër I cili nuk ka lidhje me mësimin në atë moment.Duke 
parë nxënës me zhvillim normal shkaku kryesor I tĳ  është mungesa e interesit për një 
orë të caktuar mësimore ose mënyra sesi trajtohet kjo lëndë përsa I përket metodave 
mësimore që janë përdorur.
Gjatë orëve të mësimit tërheqja e vëmendjes së nxënësve në pjesën e dytë të saj bëhët 
më me vështirësi ,pasi tek ata shfaqën shënjat e lodhjes .Për këtë arsye duhet që 
ora e mësimit të zhvillohet në mënyrë sa më argëtuese,të përdoren mjete mësimore 
e didaktike të shumëllojshme,metoda mësimore më në qëndër nxënësin me qëllim 
që ata të kenë të zgjuar interesin e tyre në cdo cast .Vetëm në këtë mënyrë mund 
të tërheqësh vëmendjen e tyre dhe ti mbash ata aktiv gjatë gjithë oreës së mësimit.
Ngjallja e interesit të nxënësve për brendinë e mësimit është shtytësi më I fuqishëm 
I veprimtarisë mendore më të përqëndruar ,lodhja,humbja e interesit të nxënësve 
shkaktojnë uljen dhe zvarritjen e saj.
Mos përqendrimi I nxënësve në orën e mësimit lidhet shpesh dhe me moshen e 
tĳ . Nxënës me moshë të vogël ose të shprehemi më qartë, nxënësit që janë futur 
në shkollë nën moshën 6-vjecare lodhen më shpejt gjatë një ore mësimi.Po përsëri 
dhe kjo gjë nuk mund të jetë e prerë,pasi ka nxënës që janë 7-vjecar dhe shfaqin 
në klasë mungesë vëmendjeje më të madhe sesa nxënësit e tjerë.Lodhja mendore e 
nxënësve  dhe përpjekjet e tyre për të qënë sa më të vëmendshem,kalon në disa faza 
që kanë të bejnë edhe me lodhjen e tyre fi zike.Në fi llim të orës së mësimit ,ecuria 
dhe veprimtaritë që kryhen kanë një ecuri më të shpejtë dhe frytëdhënëse sesa në 
minutat që e pasojne orën e mësimit.Kohëzgjatja e veprimtarisë së përqendruar nuk 
është e njejtë nga të gjithë nxënësit.Nga praktikat shkollore dhe përvojat e ndryshme 
të mësuesve kanë vërtetuar se tek nxeënësit 6-7vjecare ,vëmendja fi llon të bjerë pas 
15 minutash pune mendore të përqëndruar dhe lodhja bëhët më e dukshme pas 20 
minutash.Në qoft ë se e njejta punë vazhdon për një kohë të gjatë  ,për nxënësit ajo 
sa vjen dhe bëhët më e mërzitshme ,e lodhshme dhe me më pak rezultat.Në klasën 
e parë kjo gjë mund të konkretizohet me punën që bën nxënësi gjatë zhvillimit të 
diktimit të fj alëve të ndryshme .Sa më I gjatë të bëhët kjo gjë si nje proces pune ,aq më 
shumë do të lodhen nxënësit dhe rreziku I shkrimit të fj alëve gabim do të ishte më 
I madh.Studime të ndryshme teorike dhe kërkime embirike jane bërë për të gjetur 
mënyra e forma të reja pune për shfrytëzimin sa më të mirë të”energjisë mendore të 
nxënësve”.Shpesh herë diskutohet midis mësuesve vëmendja e përqëndruar gjatë 
mbi të njejtën veprimtari con në lodhjen e nxënësve.Për këtë arsye duhet të bëhën 
edhe pushime të vogla ,me qëllim që të krĳ ohet një shplodhje tek nxënësit ose dhe 
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tek situata që punohej për një kohë më të gjatë.Kjo praktikë pune realizohet në klasat 
e ulëta,por duhet pasur parasysh që shkeputja nga mësimi ose pushimi për pak caste 
nuk duhet kurrsesi ta largojë nxënësin nga qëllimi për atë orë mësimi.
Duke u bazuar në praktikat mësimore të nxënësve në ciklin e ulët dhe rezultateve që 
janë nxjerrë në rrugë eksperimentale ,është vërtetuar që nxënësit nuk e përqëndrojnë 
vëmendjen e tyre më shumë se 15-20 minuta.Më pas nxënësit shfaqin shënja lodhjeje 
,lëvizje të pakontrolluara,kërkojnë mjete mësimore nga njeri –tjetri dhe me gjithë 
përpjekjet që mësuesi ti kthejë në mësim,rezultati shpeshherë nuk është pozitiv.Si 
rrjedhojë një pjesë e mirë e orës së mësimit nuk shfrytezohet sa duhet.Intensiteti 
I orës së mësimit në pjesën e dytë bie në minimum në klasat e para.Në këtë kohë 
mësuesja duhet të  shfrytëzojë përvojën e saj,me qëllim që në këto momente ajo 
duhet të kryejë një veprimtari që ta ‘’rizgjojë’’vëmendjen e tyre.Veprimtaria që 
kryhet në këto momente duhet të jetë e tillë që nxënësit të kenë shumë kuriozitet dhe 
si pasojë vëmendja e tyre do të rritet më shumë.Pedagogjia embirike e mbështëtur 
në praktikën mësimore dhe në rezultatet e eksperimenteve të ndryshme lidhur me 
shkollën dhe mënyrën e shfaqjes së shënjave të lodhjes tek nxënësit,theksojne se sa 
më I vogël të jetë nxënësi ,aq më shpejt shfaqen shënjat e lodhjes tek ata.
Ndryshimi I punës së mësuesit ose taktikës që ai përdor në kohën e shfaqjes së 
këtyre shënjave të lodhjes bën të mundur krĳ imin e mundësive për një përsëritje 
të interesit të nxënësve për mësimin duke e shpërndarë lodhjen në pjesë të tjera të 
kores së trurit.Vetë rritja në moshë e nxënësve do te sjellë dhe rritjen e vëmendjes dhe 
vullnetit të tyre,duke u ndikuar nga puna e berë në shkollë dhe në shtëpi.Por duhet 
të cilësojmë se duke ditur që vëmendja I nënshtrohet më lehtë vullnetit ,tensioni I 
punës shfaqet vonë gjithashtu dhe shënjat e lodhjes .Cdo fëmĳ ë ka karakteristikat e 
tĳ  personale ,përsa I përket zhvillimit fi ziologjik,psikik e pedagogjik dhe kjo ben qe jo 
në të gjithë nxënësit funksionon njëlloj vëmendja e tĳ  gjatë një ore mësimi,gjithashtu 
dhe vullneti I tĳ .Ora e mësimit si gjatësi kohe 45minuta është një mjet dhe jo një 
qëllim më vete.Tek cdo mësues lind pyetja:Pse nuk ecin të gjithë nxënësit njeësoj 
në mësime ?Unë jam ajo që e shpjegoj mësimin dhe disa e kuptojnë atë dhe disa të 
tjerë nuk e kuptojnë.Në qoft ë se do ti shikoje këta nxënës gjatë shpjegimit të duket 
sikur të gjithë të ndjekin me vëmendjen më të madhe,por në të vërtete nuk ndodh 
kjo gje.Duke parë eksperiencen e shkollës shqiptare në vitet e para  pas 1920 ora 
e mësimit nuk ka qënë 45 minuta.Ora e mësimit 45 minuta ka hyrë në shkollat 
fi llore nëprmjet metodave në shkollat formale.Zgjatja e orës së mësimit 45 minuta 
vazhdon të jetë si praktikë pune duke fi lluar nga klasa e parë e ciklit të ulët e deri 
tek klasa e 12-të,pavaresisht se sa I aft ë është fëmĳ a të përqendrohet në mësim.
Kjo ndarje kohore e orës së mësimit ,tashme është kthyer në një rregull në shkollat 
tona.Vetë mësuesi duke njohur karakteristikat e nxënesve të tĳ  ,arrin të organizojë 
orën e mësimit në atë mënyrë që në cdo pjesë të orës së mësimit të zhvillohet dicka 
interesante ,për të zgjuar kuriozitetin e fëmĳ ës 6-7vjecar dhe per të shfrytëzuar këtë” 
vecori”të kësaj moshe e per të mbajtur “zgjuar”vëmendjen e tyre.Askush nuk mund 
të ndërhyjë tek mësuesi se si ai të zhvillojë një orë mësimore.Ai I permbahet orës 
së mësimit,temës mësimore,por për të arritur objektivat mësimore duhet të bëjë një 
shkrirje të njohurive të marra më parë dhe ato të reja në përputhje më nivelin e klasës 
.Mësuesi shpeshherë nuk mund tu qëndroje strikt ecurise së orës mësimore që ka 
pregatitur në plan –ditar,ajo mund të ndryshojë nga vetë ecuria që mund të ketë një 
orë e caktuar mësimore.
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Kombinimi I njohurive të reja në abetare ,psh prezantimi I shkronjës së re mund 
të kombinohet  me veprimtarinë me shkronjat lëvizore që ka cdo nxënës ose 
me shkronjat rrotulluese.Vecimi I shkronjës së re në fj ali mund të lidhet me 
vizatimin,leximi në abetare mund të bëhët me përdorimin e etiketave të ndryshme.
Përcaktimi I kombinimeve në një orë mësimi lidhet me konceptin e drejtë të mësuesit 
me këtë qellim.Vetë zhvillimi qeë ka bërë arsimi ,I jep mundësi të shumta të gjithë 
mësuesve për futjen e mjeteve më të zhvilluara në një orë mësimi.Nxënësit tashme 
dhe në mosha të vogla njihen më kompjuterat dhe për këtë arsye që të tërhiqet  
sa më shumë interesi I nxënësve mund të perdoren gjatë orës së mësimit mjete 
audiovizuale.Përfundimet që nxirrën nga një orë mësimi e zhvilluar në mënyrë të 
tillë janë shumë pozitive ,pasi rrisin më shumë përqendrimin e nxënësve në mësim.
Në qoft ë së pjesa e parë e mësimit zhvillohet normalisht sipas metodave të përdorura 
të mësimdhënies ,pjesa e dytë mund të zhvillohet duke përdorur një prezantim të 
një materiali të caktuar me anën e mjeteve audivizuale.Kjo levizje e mësuesit në 
një orë mësimi bën që të gjendet çelësi për tërheqjen e vëmendjes edhe kur tek ata 
janë shfaqur shënjat e para të lodhjes.Në të gjitha keto raste nuk shkelen asnjëherë 
parimet edukative të një orë mësimore, por edhe programi si brendi e si nivel nuk 
ndryshon.Për realizimin e tërheqjes së vëmendjes së nxënësve gjatë 45 minutave nga 
ana e mësuesit sigurisht çon në një shtim të punës së tĳ  pregatitore ,por nga ana tjetër 
çon në arritjen e rezultateve më të larta në punën mësimore më fëmĳ ët e kësaj moshe.

Konkluzione

Në këtë artikull u paraqitën vezhgimet e bëra në klasa të para ndër vite me të cilat 
unë kam punuar si mësuese.
Format dhe mënyrat e organizimit të lojërave didaktike,tërheqja e vëmendjes së tyre 
në mënyra të thjeshta jashtë kornizave strikte të mësimdhënies kanë dhënë gjithnjë 
rezultate shumë të kënaqshme.
Loja është një “dhuratë” që I jep nxënësit pavarësisht tipit që ai ka.Dëshira dhe 
kënaqësia që I jep atĳ  nga përdorimi I tyre në një orë mësimore është shumë e 
madhe.Gjatë periudhës së kopështit e më pas deri në klasën e tretë të ciklit fi llor,loja 
për fëmĳ ën është e barabartë me oksigjenin që ai thith nga ajeri.Ta ndydhësh dhe ti 
mohosh lojën një fëmĳ e nuk është gjë tjetër veçse një frenim I imagjinatës së tĳ ,mbyllje 
në vetvete.
Fëmĳ ët e sotëm janë inteligjentë,janë femĳ ë të botës së lojërave imagjinare.Prandaj 
është detyra jonë ndaj tyre ti përdorim ato sa herë që të mundemi,pasi dhe shpërblimi 
që do të marrim prej tyre do të jetë shumë I madh. “Një buzëqeshje fëminore pa kufi  
J”

Bibliografi 

Dibra, G. (2010). Didaktike " Cikël leksionesh". Tiranë: UET.
Dibra, G., & Dizdari, I. Metodologjia e mësimdhenies. 
Kamani, P. (1997). Loja-fëmĳ a-i rrituri. 
Kraja, M. (1998). Pedagogjia. 
Musai, B. (1996). Mjeshtëritë themelore të mësimdhenies. 
Përlala, D. (2001). Të mësuarit dhe zhvillimi psikik i fëmĳ es 6-10 vjec. 
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. 



282 

Poema "Qerbelaja" e Naim Frasherit e konceptuar si nje klithme poetike per 
tragjedite njerezore

Lumo Kolleshi
 
Të  nderuar  pjesëmarrës  naimianë  që  keni  ardhur  të  nderoni  poetin  tonë kombëtar  në 171 
vjetorin e tĳ  të lindjes pikërisht këtu në Frashër,në këtë punim të shkurtër,do të përpiqem 
të hedh dritë për poemën "Qerbelaja" në një këndvështrim disi ndryshe nga kritika e 
derisotme letrare,e cila e ka klasifi kuar këtë vepër letrare thjesht si një poemë fetare. 
Akademiku Rexhep Qose në veprën e tĳ  "Porosia e madhe" shkruan për këtë 
poemë: "Në të njëjtin vit (1898-shënimi im) kur boton poemën heroike atdhetare 
"Istori e Skënderbeut",Naim Frashëri do të botojë dhe poemën heroike fetare 
Qerbelaja.Temën e kësaj poeme Naim Frashëri e merr prej historisë fetare arabe 
dhe,në një trajtë shumë më të rudhur, e trajton më parë në vjersshën lirike Abaz 
Aliu te përmbledhja "Lulet e verës".Në Qerbelanë trajtohet historia fetare arabe 
prej shekullit IX deri në shekullin XVII dhe trajtohet e shkoqitur si si luft ë e 
imam Aliut me Mavĳ en,imam Hyesenit me Jezitin dhe Myft arit me Mervanin." 
Një tjetër studjues dhe po kaq i madh për Naimin,akademiku Jorgo Bulo,në 
paraprĳ ën e botimit të Qerbelasë nga fondacioni Shirazi do të shprehet: "Në fl akët e 
qiririt që digjet për njerëzinë dhe në vuajtjen e poetit që shkrihet për Shqipërinë,atje 
do të gjente Naim Frashëri motivin e frymëzimit të tĳ  të parë poetik dhe gjestit të tĳ  
të fundit poetik.Faqja e poezisë së Naimit në gjuhën shqipe u hap me autodafenë 
"Fjalët e qiririt" 1884 dhe u mbyll me testamentet poetike" Istori e Skënderbeut" 
(1898) dhe "Qerbelaja" (1898),dy poema të ndryshme nga lënda,por të lidhura mes 
tyre nga fryma dhe motivi human e kombëtar i frymëzimit.Me të parën ai desh t'u 
falte shqiptarëve atë ç'ka u mungonte,eposin e tyre kombëtar me lëndën e historisë 
së tyre kombëtare.Me të dytën,ai desh t'u jepte shqiptarëve të sektit të tĳ  eposin 
fetar të bektashizmit,me lëndën historike e mitologjike të luft ës së Qerbelasë". 
Po këtu,ish-drejtori i fondacionit "Shirazi" Reza Karam kapërcen në një 
përgjithësim për këtë poemë: "Martirizimi i Hysenit (a.s) dhe i shokëve të tĳ  ishte 
një martirizim për njerëzimin.Martirët e Qerbelasë nuk i përkisnin një race,një 
kombi,një province a një qyteti të veçantë.Kjo është dhe arsyeja që edhe pse kanë 
kaluar më shumë se 1400 vjet nga ajo ngjarje historike,poetët,shkrimtarët dhe 
historianët vazhdojnë të shkruajnë edhe sot dhe do të vazhdojnë të shkruajnë 
për ta...Vëllimi poetik "Qerbelaja" hedh dritë mbi një tragjedi të madhe njerëzore 
të shprehur me dritën e poezisë,të mbushur me ndjenja shpirtërore e fetare." 
Studjuesja Ikbale Berisha vjen me një qëndrim të vetin për këtë vepër: "Qerbelaja e 
Naim Frashërit është një ngjarje metahistorike dhe metafi zike që nuk njeh as kohë 
as vend. Pra është një ndodhi që i jep shembull të shtypurve, se si duhet vepruar në 
çdo vend e në çdo kohë. Qerbelaja si tokë gjendet 100 km larg në veri të Bagdadit, 
buzë shkretëtirës dhe lumit Eufrat. Në tetor të vitit 680 aty u vra nipi i Profetit, 
Imam Husejni me 72 meshkuj luft ëtarë, ndërsa femrat mbetën gjallë, por shumë 
të munduara e robëruara nga ushtria e Jezidit. Është interesante të kemi njohuri 
se në histori ka pasur miliona viktima të dhunës ç’njerëzore, krejt të pafajshme, 
krejt të pafuqishme, krejt të pambrojtura, mirëpo rrallëherë krĳ imtaria letrare i ka 
regjistruar kaq shumë ndodhitë historike sa është regjistruar Ndodhia e Qerbelasë, 
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si në historiografi , si në letërsi, si në tregimet gojore. Për nder të kësaj ndodhie poeti 
jonë Naim Frashëri ishte ndër të parët që e ndriçoi dhe e la vepër memorandumi 
poemën e tĳ  Qerbelaja për të gjitha gjeneratat shqipfolëse gjer sa të ekzistojë koha." 
Të nderuar pjesëmarrës,sollëm deri tani disa këndvështrime për poemën dhe 
poetin,por,që të hyjë në brendësinë e poetikës së "Qerbelasë" së Naim Frashërit,si 
lexuesi,edhe studjuesi,para së gjithash,duhet të ketë disa çelësa që kalojnë 
nëpër katër gjenerata njerëzore dhe mendoj se janë:Cilat ishin marrëdhëniet e 
profetit me Sufj anin,të imam Aliut me Mavĳ enë,të imam Hysenjit me Jezitin 
dhe të Muhtarit me Mervanin.Ketu e ndiej te udhës të parashtroj vetëm 
diçka prej prej tyre dhe pikërisht pse zuri fi ll kryengritja e imam Hysenjit. 
Për të kuptuar shkaqet e kryengritjes së Imam Husejnit, do të duhet të kërkojmë 
në një periudhë që kthehet së paku tridhjetë vite para rastit të Qerbelasë, sepse 
rreth tridhjetë vite pas shpërnguljes së Profetit në Medine, kishin ndodhur 
shumë gjëra, të cilat e kishin bërë të pashmangshme një lëvizje të tillë. 
Osman bin Aff ani nga fi si Umejje i sundoi muslimanët për rreth dymbëdhjetë vite 
si Kalifi  i tretë i tyre. Historia fl et qartë për formën që mori qeverisja islame dhe 
ndryshimet që i pësoi ajo në gjysmën e dytë të sundimit të Osmanit. Në thelb, 
qeverisja islame duhej që vetëm ta ruante ligjin dhe në lëmitë e tjera, t’i linte njerëzit 
të lirë në jetët e tyre, pa u vënë kufi zime që nuk ishin të parashikuara me ligj. Në këtë 
periudhë, metoda islame mori një trajtë tjetër, në të cilën muslimanët ishin të lirë në të 
gjitha çështjet, por duhej domosdo të vepronin sipas interesave të sunduesve të tyre. 
Duke e shfrytëzuar këtë gjendje, disa njerëz fi lluan të mblidhnin pasuri dhe prona 
nga thesari shtetëror i muslimanëve. Ishte pikërisht ky thesar, i cili në periudhën 
e Imam Aliut, do të ruhej me aq kujdes dhe përpikmëri. E njejta politikë kujdesi 
dhe përpikmërie ishte ndjekur edhe nga Kalifët që kishin qenë para Osmanit dhe 
madje edhe vetë Osmani, në pjesën e parë të Kalifatit të tĳ , e kishte ndjekur të njejtën 
politike të kujdesshme në shpenzime. Megjithatë, me kalimin e kohës, kjo pasuri, 
në vend që të shpenzohej për të mirën e përgjithshme të muslimanëve, ra në duart 
e disa njerëzve të caktuar. Pikërisht këto “të krisura” të krĳ uara tridhjetë vite më 
parë, ishin shkaqet që sollën deri në shpërthimin e kryengritjes së Imam Husejnit 
në vitin 60 pas Hixhrit, në formë të një revolucioni të përgjakshëm, i cili do të 
përfundonte me rënien e tĳ  dëshmor dhe me gdhendjen e lavdisë së tĳ  në përjetësi.. 
Dihet që imam Hyenji nuk e njohu Jezitin për kalif dhe, për të kuptuar se sa të sakta 
ishin mendimet e Imam Husejnit në lidhje me Jezidin, mjaft on të shihen komentet 
vĳ uese të Mesudiut: 
Jezidi ishte një kërkues i qejfi t. Ishte një njeri që ruante kafshë për gjueti. Ai i kishte 
qentë, majmunët dhe panterët e tĳ . Gjithnjë organizonte ahengje ku pihej verë. 
Një ditë, pas vrasjes së Imam Husejnit, teksa ishte në një aheng të tillë dhe Ibn 
Zĳ adi i rrinte ulur në të djathtë, Jezidi iu kthye sakiut dhe i recitoi vargjet në vĳ im: 
Më jep një gotë verë që kockat të më ngopen! 
Imam Hysenji i kishte vënë vetes një mision: "Unë do t’ua urdhëroj njerëzve të mirën 
dhe do ta ndal të ligën..." dhe brenda misionit të tĳ  zë fi ll kryengritja e gjakderdhja,këtu 
zë fi ll e gjithë ajo tragjedi njerëzore e pikërisht këtu e për këtë zë fi ll dhe vet poema 
naimiane si një klithmë poetike për çdo tragjedi të ngjashme. 
I solla këto pak radhë jo thjesht për kërshëri,por të theksuar se çdo arsye njerëzore, që 
kërkon të gjykojë një vepër,një histori apo një proces,pika e parë nga duhet të niset,duhet të 
zbulojë lidhësinë shkak-pasojë e këtë lidhësi e kishte kuptuar më së miri Naim Frashëri. 
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Edhe poetë të tjerë të letërsisë botërore janë frymëzuar nga histori biblike po 
fetare,madje kanë krĳ uar dhe bibla poetike për kombet e tyre siç është rasti i Dante 
Alighierit,por kurrë dhe asnjëherë këto vepra nuk i kanë klasifi kuar,siç është 
përpjekur t'i klasifi kojë historiografi a jonë me togfj alëshin damkues "Vepra fetare". 
Brenda kësaj vepre letrare unë e ende e dëgjoj klithmën poetike të Naimit kundër çdo 
tragjedie njerëzore,kundër çdo padrejtësie e ligësie;unë e shikoj fare qartë me sytë e 
mi si ndeshen e përleshen e liga me të mirën,e ulta me të madhërishmen,regresi 
me progresin;unë ende i përkas këtĳ  populli që në fj alorin e vet dhe falë 
Naimit,emrat Mavĳ e dhe Jezit, i ka kthyer në simbole të së keqes,kundër së cilës 
kërkohet një sakrifi cë po kaq e madhe sa dhe ajo e dëshmorëve të Qerbelasë. 
Poema në fj alë është dhe do të mbetet një poemë epikoheroike dhe tipike romantike 
dhe nuk duhet konsideruar si nje poeme fetare,pavarësisht se subjekti i saj është 
ngritur me një lëndë historike që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me martirizimin 
që solli luft a e Qerbelasë. 
Naimi si poet,pavarësisht përkatësisë së tĳ  fetare,bindjeve apo fi lozofi së panteiste të 
cilës iu përkushtua,para së gjithash e mbi të gjitha,duhet kundruar si një misionar që 
në themel të të gjithave vuri çështjen kombëtare.Edhe kjo vepër,ashtu si dhe paralelja 
tjetër e vet "Istori e Skënderbeut",të shkruara të dyja me ngut e në prag të fi kjes së 
qiririt të vet,duhen parë të dyja si pjesë të testamentit të vet për shqiptarët.Mjaft on 
të kthehesh te kënga e fundit e poemës "Qerbelaja",e kupton fare qartë se cili ishte 
misioni i Naimit.Ky mision nuk ishte aspak fetar,por një mision i madh kombëtar.
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Matura shtetërore në optikën e një mësuesi matematike, qëndrueshmëria 
dhe sfi dat

Leonard Hajdaraj
Mësues Matematike  në AML, Berat

Abstrakt

Nëse do ti referohemi punës sonë të përditshme ,mund të themi se njeriu që mund t’i 
thjeshtojë gjërta e vështira është mësuesi. Cilësia e shkollimit është një sfi dë afatgjatë për 
sistemin tonë arsimor në të gjtiha nivelet e tĳ , përcakton shanset reale të çdo nxënësi , studenti 
të ardhshëm në karrierën e tĳ . Për transformimin e sistemit arsimor është në proçes një kantier 
i madh reformash. Sistemi i Arsimit Paruniversitar në vendin tonë ka pësuar një transformim 
rrënjësor në shumë këndvështrime .Ai është tashmë i pakrahasueshëm me atë përpara një 
dekade.Transformimi të mëdha kanë ndodhur në organizimin e strukturës , programin dhe 
organizimin e kurrikulave   Matura është një prej proçeseve më të rëndësishme në sektorin 
e arsimit parauniversitar . Eshtë  një periudhë domethënëse e pikëtakimit midis sistemit të 
arsimit parauniversitar me atë të lartë. Pesha e saj përcaktohet njëherazi  në rëndësinë që 
ajo ka në përcaktimin e rrugëtimit të mëtejshëm të të rinjve si  dhe në ndikimin në cilësinë 
e arsimit të lartë. Matura shtëtërore eshtë një proçes voluminoz dhe i ndërlikuar por në 
parim një përgjigje e pranueshme se ka të bëjë me përmbushjen e parimit meritë –preferencë 
,ndërtimin e një standarti kombëtar të arsimit parauniversitar ,krĳ imin e një treguesi të 
njësuar rreth cilësisë së institucioneve arsimore sikundër dhe një mekanizëm për të siguruar 
një shpërndarje efi çente të maturantëve në arsimin e lartë. Gjithësesi MSH nuk mund të 
konsiderohet një ishull i vetmuar,pasi pjesë e saj e saj shoqëruese  janë dhe problematikat 
e ndryshme siç janë :-përgatitja vjetore për maturën  shtetërore ku aktorë kryesorë janë 
nxënësit,mësuesit,mundësitë ekonomike të prindërve,informimi dhe këshillimi për zgjedhjet 
që do të bëjnë . Provimet e maturës që konsistojnë në administrimin e provimeve të MSH dhe 
në vlerësimin dhe shpalljen e rezultateve .Matura shtetërore ndikon drejtpërdrejt në jetën e 
një maturanti ,pasi një proçes mësimor është njëkohësisht një proçes jetësor i rëndësishëm. 1

Ndërsa e marrë në dimension universal MSH , shihet si mundësia elitare e formimit  për të 
ardhmen në unversitet. Shumica e universiteteve Botërore për pranim programet  akademike  
krahas listës së notave kërkojnë  provim të detyruar në Anglisht dhe Matematikë.2

Ishte një ft esë dhe  sfi dë e parezistueshme për mua që unë sot të hulumtojë për këtë tematikë, 
për lidhjen dhe përgjegjësinë e ngushtë të lëndës prioritare matematikë me  maturën shtetërore.

Hyrje

A mund ta quash përvojë pune përshtypjen dhe vlerën, atë element nxitës dhe 
stimulues pas një mbledhjeje, analize, ku mësuesit të shkrirë me objektin e 
përditshmërisë së tyre përjetojnë, diskutojnë, vlerësojnë, mendojnë, shohin tabelat e 
konkluzionet rezultative tek ajo që vjen nesër në orën e mësimit, në orën e konsultimit, 
në përgjegjshmërinë mësues – nxënës, në provimin e ardhshëm të maturës? Besoj se 
po. Ka diçka që mësuesit i bashkon përjetësisht, është pikërisht kjo ndjeshmëri, kohë 
pas kohe ka një lloj motoje që i lidh sipas kontekstit shkollor, lëndor, kurrikular, sipas 
thjeshtësisë së vlerës transmetuese të kësaj peshe të jetës, që jemi ne, mësuesit. 
Por, që kur kemi prekur për herë të parë tekstet shkollore, detyrat e shtëpisë, provimet 
1  Revista’’Mësuesi”,Tiranë:Shtator2015,faqe 17-18.
2  Integral Education Programs,Tiranë:Shkurt 2015,faqe 28.
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a testet që zhvillonim, dëft esën e notave të klasës së parë e në vĳ im, kishim një synim.  
Unë, apo shumë prej jush, synonim e merrnim notën 10 dhe e dimë mjaft  mirë ç’do 
të thotë, e ndiejmë akoma më mirë kur nxënësi ynë meriton 9 apo 10. E ndoshta 
në radhën e notave të ndryshme jemi të lumturuar,  kur notat janë sa më të larta, 
kur nxënësi të tregon gjithashtu se nesër e pret diçka shumë e rëndësishme, misioni 
themeltar i jetës, në sajë të studimit. Mësuesi, si pjesë të rëndësishme të energjisë së 
tĳ  mbart këtë vlerë: cilësia e nxënësit, klasës, maturës, brezit, të ardhmes gjithashtu, 
cilësia e jetës. është ky misioni dhe motoja e fuqishme që na bashkon ne, mësuesve 
kudo në botë dhe gjithçka në emër të mësimdhënies, vlerësimit, arritjeve. 

Dhe kupton se sa peshë dhe çfarë përgjegjësie është të realizohesh si mësues

E ligjëroj shpesh në mëndjen time sesa shumë ka ndryshuar matura shtetërore,dhe 
po të kthehem pas në kohë dhe në hapësirë  ,kur unë vetë  isha maturantë,në vitin 
2004, kur konkurrenca në realizimin e ardhshëm shkollor apo dega, universiteti ku 
do të shkoje ndodhte që nuk varej vetëm nga ty, por edhe nga ata që ta përcaktonin të 
ardhmen, shumë gjëra kanë ndryshuar në ligjëratë të drejtë me ndryshimet e mëdha 
të shoqërisë shqiptare ,në këtë kuadër edhe të arsimit si një nga shtyllat kryesore të 
saj. Sistemi i sotëm më tërheq maksimalisht, vlerësimi i maturës, duhet të jetë maturë 
e cilësisë më jep joshjen e një brezi, nesër, shumë më konsolid, më lart se e shkuara e 
tyre.Matura shtëtërore ka evoluar .
Absolutisht, nuk mund të lë pa përmendur faktin se është sfi dë dhe përgjegjësi  
administrimi i  provimeve të MSH dhe pritshmërite sipas skemës së vlerësimit. . 
Standarti i administrimit, kthesë e sigurt në rritjen e cilësisë së Maturës Shtetërore.Eh 
vlerësimi përmbledhës fi nal i standartizuar kombëtar ka krĳ uar standart,cilësi,vlerë 
të vërtetë. E prisnim dhe e donim prej kohësh këtë vlerë, më dukeshin krĳ esa të 
mjera nxënësit e mi që rriteshin dhe i drejtoheshin librit me botën e kopjes në kokë, 
klasë, qytet, komshi apo i njohur, më dukeshin të tjetërsuar por, pse jo, të lodhur. 
Boshllëku të lodh, pavarësisht optimizmit të rremë. Është ende shpejt, por patjetër do 
të arrĳ më të shikojmë një nxënës të kultivuar ndryshe që në vitet e para pas arsimit 
fi llor; nuk heq dorë nga mendimi se paaft ësia nxit mosndërgjegjen, mospërgegjësinë, 
mosvlerën. Me çfarë lloj nxënësi përballemi ne, a kemi të duhurin, a do ta donim me 
një potencial më të plotë, a ndikon konteksti kryeqytet - qytet i madh - qytet i vogël 
- fshat? Ka një lloj ndikimi gjithsesi, sa shumë do doja që nxënësit e mi të kishin  të 
njëjtat shanse si  të gjithë.  Për nxënësin  kalimi nga cikli 9- vjeçar në atë të mesëm 
është një fi llim i ri , në përzgjedhjet e lëndëve, në përqasjen e saktë me veten dhe 
aft ësitë e tĳ . Gjithçka në profesionin tonë e ka emrin përgjegjshmëri, patjetër krenari.  
Sfi da e cilësisë është dhe le të jetë joshja jonë më e madhe profesionale. Në të gjitha 
hallkat arsimore të forcojmë së bashku punën tonë. Në këtë profesion gjithashtu një 
pyetje e madhe më shoqëron: Mësuesi afër nivelit të nxënësit, apo nxënësi afër nivelit 
të mësuesit? Do vazhdojë të më shqetësojë, por sinqerisht do të doja të anoja nga kjo 
e dyta, duke qenë e pazgjidhur me të parën, sigurisht. Në çfarëdolloj konteksti për 
sot dhe për nesër, me refl eksionet dhe përvojën time si mësimdhënës  dhe prekëse e 
drejtpërdrejtë dhe e freskët e ndjeshmërisë së efektit MSH e analizuar, konkluduar 
dhe e stadit vlerë dhe fuqizim i saj, një mesazh të madh kam për të gjithë ata që i 
përkasin statusit mësues: Dimensionim i plotë i fi gurës dhe statujës së mësuesit nën 
peshën e suksesit, me vlerën e cilësisë, me realen, objektiven, të vërtetën e madhe të 
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jetës shkollore, nxënës3.
Nuk mund të kaloj në proçesin e zhvillimit të maturës shtëterore pa u ndalur 
fi llimisht tek tërësia e dokumentacionit shkollor ,pra kurrikula ,zbatimi i së cilës nuk 
është një proçes i thjeshtë,por një proçes kompleks i shtrirë në kohë që realizohet nga 
autorë të ndryshëm ,një organizëm i gjallë që zhvillohet në varësi të kontekstit ku 
jeton.Në vitin 2015 fi llon kurrikula e re e bazuar në kompetenca dhe revolucioni me 
tekstet shkollore .Në po këtë vit do të kemi digjitalizim të sistemit arsimor të mesëm 
në klasa pilot ,në klasat  e 10-ta.
Nga 2015 e deri në vitin aktual shkollor kemi kornizën kurrikulare me bazë 
kompetencat  të praktikuar në klasat I deri IV dhe V (pilot),VI-VIII dhe IX (pilot) ,X-
XI  dhe XII(pilot) në të gjithë Shqipërinë.
Shtrohet pyetja :’’-Po si zhvillohet lënda e matematikës në kurrikulën e organizuar 
në gjimnaz?’’
Lënda e matematikës në dy  klasat  e gjimnazit me kurikulën në bazë kompetencash 
zhvillohet e detyruar dhe e njëjtë për të gjithë 4 orë/javë për nivelin B(niveli bazë) 
për kurrikulën bërthamë  dhe 6 orë në javë për nivelin A(nivelin e avancuar) për 
kurrikulën me zgjedhje në bërthamë.4

MSH që prej vitit 2006 e deri në vitin 2012,kur doli ligji i ri për arsimin paruniversitar 
,është rregulluar me udhëzime të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të bazuara  
në vendimet e Këshillit të Ministrave,VKM 78,datë 08.02.2006 dhe VKM 876,datë 
03.11.2010.Por që prej vitit 2012 rregullohet me akte nënligjore të bazuara në ligjin  
nr.69/2012 ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar  në Republikën e Shqipërisë’’,neni  
51.Aktet ligjore  në fuqi ,deri në daljen e akteve të tjera ,janë udhëzimet e Ministrit të 
Arsimit ,Sportit  dhe Kulturës,si më poshtë: 
1.Ligji 69/2012 ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar ‘’në Republikën e Shqipërisë.
2.Dispozitat Normative  Për Sistemin Arsimor Parauniversitar,Tiranë,2013.
3.Udhëzimi nr.26 ‘’Për zhvillimin e provimeve të Maturës  Shtetërore 2017” datë 
29.12.2017.
4.Masat për transportimin e maturantëve /kandidatëve  gjatë provimeve të MSH 
2017.
5.’’Proçedurat e njësimit të dëft esave /diplomave të shkollave të mesme të shtetasve 
shqiptarë dhe të huaj që kanë kryer arsimin e mesëm jashtë shtetit’’,datë 19.01.2017.
6.Udhëzimi nr.9 ,datë15.08.2017 për organizimin e provimeve të MSH sesioni i dytë 
dhe udhëzimi nr.19 datë 24.08.2017  për ndryshimn e udhëzimit të mësipërm.                                                

Diskutim dhe përvojë

Unë kam gjashtë vjet që jap mesim në shkollë të mesme dhe në klasat e 12-ta , kam tani 
eksperiencën dhe fakte për të folur rreth Maturës Shtetërore ndër vite në Shqiperi.
Pikësëpari po paraqes shkurtimisht rrugëtimin e një gjimnazisti për të mbërritur deri 
në MSH.
Në dy javët e para të Majit çdo shkollë shpall progamet dhe lëndët që një nxënës i 
asaj zone apo rajoni do të mësoj në këtë shkollë.
Pas regjistrimit në muajin shtator përveç lëndëve të detyruara për të gjithë 
gjimnazistët në Shqipëri një nxënës ka kurrikul me Zgjedhje të Detyruar dhe të Lirë 
3  Në hulumtimin personal dhe të kolegëve.
4 DAPU’’Drejtoria e Arsimit Parauniversitar ‘’,Tiranë:Shkurt 2016,Draft  i miratuar nga MAS (tani 
MASR).
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gjatë shkollimit 3-vjeçar. Duke u bazuar edhe në rezultatet e Dëft esave të Lirimit  dhe 
në Dispozitat Normative për përzgjedhjen e lëndëve të thelluara dhe grupe lëndët  
bëhet ndarja në klasa e nxënësve të klasave të 10-ta , por edhe në kritere të tjera për 
përcaktimin e një nxënësi në një klasë.
Përcaktimi që në klasë të 10_të i lëndëve me ZD , kryhesisht Matematikë dhe Gjuhë 
-Letërsi me zgjedhje, këto janë kryhesisht edhe dy ndarjet kryesore për nxënësit , 
që në një farë mënyre do të jenë edhe përcaktuese përgjithësisht për grup-lëndët që 
nxënësit do të përzgjedhin për të dhënë provim në MSH, ngarkesa mësimore për 
këto lëndë me ZD dhe ZL është e përcaktuar.
Një lëndë në gjimnaz me kurikulën e vjetër ka notë të përshkallëzuar, notë të plotë 
, pikë, kredite dhe koefi çent, të gjitha këto të ardhura nga MAS me Urdhëra dhe 
Udhëzime.
Një maturant në fund të shkollimit 3-vjeçar duhet të ketë grumbulluar të paktën 90 
kredite.
Viti më i rëndësishëm sipas meje për një nxënës gjimnazist është klasa e 12-të.
Në muajit Janar-Shkurt pranë DAR/ZA _ve vinë udhëzimet për Institucionet 
Shkollore per ngritjen e Komisioni Shkollor te Maturës Shtetërore (KSHMSH)  dhe 
Komisionit Shkollor i Këshillimit të Karrierës (KKK) dhe caktohen edhe grafi kët e 
orëve të konsultimeve për tri lëndët e detyruara të MSH, nga Drejtuesit e shkollës.
Më pas më përcillet në shkollë formulari  A1 dhe A1Z  që  plotësohet online.
Mësuesët kujdestar dhe një anëtar i Drejtorisë së shkollës u shpjegojnë dhe sqarojnë  
nxënsëve përmbajtjen e këtyre formularëve .
Pamja e një formulari A1 ku kërkohet të  plotësohen të gjitha gjeneralitetet dhe lëndët 
me zgjedhje sipas kritereve të dhëna në materialin shtesë të këtĳ  formulari.
Për plotësimin e ketĳ  formulari roli i mësuesve kujdestar dhe KSHKK është shumë i 
rëndësishëm , në mënyrë që nxënsit të jenë të qartë për ato lëndë që ata përzgjedhin 
duke u bazuar në rezultatet dhe preferencat e tyre për ato lëndë , pra për Z1 Z2, duke 
u bazuar edhe në lëndët që ata kanë pasur në 3 vite shkollim në gjimnaz dhe akoma 
preferencat për spërzgjedhjen e degëve në IAL_të  .
Duhet të përzgjidhen ato lëndë që i plotësojnë kriteret e formularit A1 dhe që të 
arrihen rezultate maksimale nga nxënësit .5

Pas daljes së  datave të provimeve të MSH , caktimit të qëndrave  të provimeve nga 
DAR/ZA zhvillimit të provimeve të MSH dhe udhëzimet teknike  për 5 provimet, 
koha e një provimi, mos vendosja e emrit dhe shënimeve të panevoshme në test,  pra 
detyrat dhe të drejtat e një maturanti në provimet e MSH.6 
Unë edhe si mësues i  lëndës së Matematikës i udhëzoj nxënësit e mi edhe  duke i dëgjuar 
secilin prej tyre për përzgjedhjen e lëndëve me shumë kujdes , por sigurisht duke marr 
parasysh edhe dëshirën e tyre në bashkëpunim edhe me prindërit e nxënësve.
I udhëzoj që ai nxënës që ka pasur në 3 vjet matematikë me zgjedhje dhe kërkon të 
vazhdoi studimet e larta në degë që për baze kanë lëndët e profi lit natyror të mund 
të zgjedhin lëndë si , Matematikën, Fizikën , Kimi e tj.
Të njëjtën gjë edhe për nxënësit e profi lit grupe- lëndëve shoqërore.
U bëjë të qarte se në fakultete të ndryshme në varesi të lëndëvë që ka pasur një 
nxënës në gjimnaz dhe lëndët Z1 Z2 do të varet shumë edhe pranimi në një degë të 
fakultetit. 
5  Përvoja personale  e kolegëve dhe e nxënësve te shkollës ku unë punoj, gjimnaze të DAR Berat. 
6  Urdhëra, udhëzime dhe udhëzues të derguara nga AKP/QSHA.



289 

Model tip i formularit A1 i cili plotesohet online  në adresën matura.akp.gov.al
Në vitin shkollor 2016-2017 nxënësve maturantë  iu hodhen në Portalin Maturanti në 
adresën rezultateam.al nga një mbikëqyrës i caktuar nga Drejtoria e shkollës.7

Notat e tri lëndëve të detyruara kalojnë nga AKP në ID e Maturës per secilin nxënës.
Pasi dalin rezultatet e të gjitha provimeve të MSH një nxënës maturantë mund të bëj 
edhe disa llogaritje të tĳ at, duke parë pikët dhe degët që ai preferon për në fakultet 
, dhe shancet e tĳ  për të fi tuar në atë degë, duke u bazuar tanimë në rezultatet 
përfundimtare .8

Në këto dy  vite shkollorë 2015-2016 dhe 2016-2017 çdo maturantë ka  dy mesatare 
në Çertifi katën e Maturës, mesatare sipas VKM dhe mesatare për pikët dhe kreditet.
Secili maturantë që do të aplikojë për në IAL_të do të dorëzojë një mandat – pagese 
në një nga bankat e nivelit të dyta ose në Postë.
Çdo nxënës pas hedhjes në sistem të notës mesatre sipas VKM_së , mund të përzgjedh 
deri në dhjetë degë nga lista e degëve të hapura në sistem, në adresën matura.akp.
gov.al, me kushtin që mesatarja e tĳ  të jetë më e madhe  ose baraz me  gjashtë dhe në 
universitetin e mjekësisë të jetë më e madhe se tetë.
Për nxënësit që mesataren e kanë nën gjashtë kanë të drejtë të përzgjedhin degë të 
sistemit 2-vjeçar profesionale.
Nuk ndikon më radhitja e degëve nga përzgjedhja, një maturant ka të drejtë të 
përzgjedh edhe njëherë deri në dhjetë degë nga  një aplikant i cili nuk është shpallur 
fi tues në raundin e parë ose nuk është regjistruar në asnjë nga IAL_të9

Eksperienca personale në MSH për rezultatet e Matematikës d2 bërthamë.
Në të gjitha këto vite qe une jap zhvilloj lëndën e Matematikës në maturë, rezultatet e 
mia në fund të çdo mature kanë rezultuar të mira dhe shumë të mira , krahasuar  kjo 
me rezultatet që unë u kam nxjerrë nxënësve në fund të klasës së 12_të.
Veçoj këtu dy nga tregues ndër shumë të tjere për treguesit e Kartës së Performancës 
(KP) për maturën  2014-2015 në Shkollën e Mesme të Bashkuar Syzes, Berat .
• Treguesi diferenca midis notës mesatare në lëndën e matematikës dhe përfundimeve 
7  Adresat e plotesimit te formularëve A1 dhe A1Z online matura.akp.gov.al dhe hedhja e 
rezultateve të tre viteve  në adresën  rezultateam.al
8  Adresat e fakulteteve ne Institucionete e Arsimit të Lartë.
9  Eksperienca personale si mbikëqyres i hedhjes së rezultateve dhe mesatares ne sistem, AP , PAP 
dhe i dërguar i DAR Berat në ZA Kuçovë.
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në fund  të klasës së 12_të është zero.
Kjo për mua tregon se vlersimet gjatë gjithë vitit kanë qënë objektive dhe të 
standartizuara sipas modeleve të testeve të MSH.
Në vitin shkollor 2016-2017 në lëndën e matematikës.
• Treguesi i KP për kalueshmërinë në lëndën e matematikës në provimin d2 rezultoi 
100%  .   
Te ky tregues për  shkollën  ku unë jap mësim, pas verifi kimeve të kalueshmerisë në  
të gjitha shkollat publike të  DAR Berat, rezultoi se  është e vetmja shkollë publike që 
ka kalushmëri 100%  dhe të gjitha vlerësimet me notë nga 5-10 ishin marë nga nxënsit, 

nuk ka asnje diferencë me plusë 
ose minus dy nota nga vlerësimet 
e fundit të klasës së 12_të .  

Grafi k ilustrues për lendët e 
detyruara në shkollën ku unë 
aktualisht jam i punësuar, këto të 
dhëna janë të pasqyruara edhe ne 
Kartën e Performancës së DAR 
Berat.  10

Në maturën 2017 në shkollën ku unë punoj (në nje zonë jo urbane) 10% e maturantëve 
fi tuan shkollë në Universitetin e Tiranës, 25 % u shpallën fi tues në Universitetin 
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan , 25% u shpallën fi tues në Univeristetin e Durrësit dhe 
Kamzës, 20% në univeritetet e Vlorës dhe Gjirokastrës, ndërsa 20% e maturantëve 
ose nuk u regjistruan në dëgët që ata aplikuan ose nuk u shpallën fi tues.
Ndër këta matuarant që u shpallën fi tues në fakultetet e ndryshme 30% ishin djem 
dhe 70 % vajza, 55% e tyre fi tuan në fakultete me drejtim Shoqëror dhe 40% në 
fakultete me drejtim Natyror , 5% u shpallën dhe u regjistruan në dëgët 2-vjeçare të 
Universitetit të Durrësit.
Nxënësit me rezultate më të larta u shpallën fi tues në fakultetet e Universitetit 
të Tiranës, nxënësit me rezultate të ulta fi tuan degë në Univeristetet e Durrësit,  
Vlorës, Kamzës dhe Gjirokastrës, ata me rezultate nga 7.5-8.5 u shpallën fi tues në 
Universitetin e Elbasanit.
U shpallën fi tues 90% në universitetet publike dhe 10% u shpallën fi tues në universitet 
jo publike.
Nxënësit e regjistruar në universitet jo publike vinë nga familje me të ardhura 
mesatare dhe mbi mesatare, ndërsa ata që u regjistruan në universitetet publike vinë 
nga familje me të ardhura mesatre dhe nënmesatre (ndihmë ekonomike).   
Ndërsa nga të dhënat e një gjimnazi në qytetin e Beratit, “Kristaq Capo” rezulton se:
70% e maturantëve fi tuan shkollë në Universitetin e Tiranës, 30 % u shpallën fi tues 
në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan ,  Durrësit dhe Kamzës, Vlorës 
dhe Gjirokastrës, ndërsa 10% e maturantëve ose nuk u regjistruan në dëgët që ata 
aplikuan ose nuk u shpallën fi tues.
Ndër këta matuarant që u shpallën fi tues në fakultetet e ndryshme 28% ishin djem 
dhe 72 % vajza, 65% e tyre fi tuan në fakultete me drejtim Shoqëror dhe 25% në 
10  Rezultatet e mia si mësimëdhënës , krahasuar me rezultatet e lëndëve D1 dhe D3 në shkollën ku 
unë jap mësim.
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fakultete me drejtim Natyror , 10% u shpallën dhe u regjistruan në dëgët 2-vjeçare të 
Universitetit të Durrësit.
Nxënësit me rezultate më të larta u shpallën fi tues në fakultetet e Universitetit 
të Tiranës, në Universitetin e Mjekësisë fi tuan 7% e nxënësve, ndërsa  nxënësit 
me rezultate të ulta fi tuan degë në Univeristetet e Durrësit,  Vlorës, Kamzës dhe 
Gjirokastrës, ata me rezultate nga 7.5-8.5 u shpallën fi tues në Universitetin e Elbasanit.
U shpallën fi tues 85% në universitetet publike dhe 15% u shpallën fi tues në universitet 
jo publike.

Nxënësit e regjistruar në universitet 
jo publike vinë nga familje me të 
ardhura mesatare dhe mbi mesatare, 
ndërsa ata që u regjistruan në 
universitetet publike vinë nga 
familje me të ardhura mesatre  .    �

Grafi kë krahasues për fi tuesit në 
përqindje në UT dhe për fi tueset 
vajza.

Metodologjia

Punimi është realizuar në mbështetje të metodës hulumtuese, kërkimore dhe 
krahasuese.Kryesisht hulumtimi është realizuar mbi çdo informacion rreth maturës 
shtetërore, kërkimi i informacionit rreth MSH është përqëndruar kryesisht në 
zhvillimet e dekadës së fundit, ndryshimet thelbësore në 5-vjeçarin e fundit, ndërsa 
krahasimi mbështetet në rezultatet e maturës shtetërore 2016-2017 në shkollat e 
mesme  në rrethin e Beratit ,duke krahasuar në tregues të ndryshëm , një zonë rurale 
me një urbane.

Konkluzionet

• Matura Shtetërore e ka sfi dë të jetë e qëndrueshme , të jetë një sistem i drejtë 
vlerësimi sepse  vetëm kështu përgatitja e maturantëve gjatë viteve të shkollës së 
mesme do të shpërblehet në kushtet e një garimi të ndershëm.

• Këshillimi i karrierës në shkollë duhet të jetë i saktë, i qartë dhe i aksesueshëm nga 
të gjithë maturantët dhe nuk duhet të lihet vetëm në dorë të mësuesve kujdestar 
dhe stafi t drejtues të shkollës.

Mësuesit që janë pjesë e Këshillimit të Karrierës do të duhet që ta kenë të qartë  vet, 
të gjithë procesin e MSH.

• Duhet të ketë më tepër përqëndrim në informimin, në kohë të maturantëve për të 
gjitha urdhërat, udhëzimet dhe rregullave për proçesin e Maturës Shtetërore.

• Të kihet shumë kujdes me ndryshimet gjatë të njëjtit cikël të shkollës së mesme , 
sidomos në vitin e fundit të gjimnazit ku edhe këto ndryshime mund të ndikojnë 
më shumë në jetën  dhe të ardhmen e  një maturanti.

• Nuk duhen lënë pas dore pas dore lëndët me zgjedhje të lirë , pasi ato kanë një 
pëerqindje të konsiderueshme në pranimet për në fakultet.

• Matura Shtetërore tanimë ka krĳ uar një qëndrueshmëri në mirëadministrim, 
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në proçesin e mirëadministrimit , në skemën e vlerësimit dhe është bërë lidhje 
organike për produktin cilësor të studentët e ardhshëm në universitet.

• Matura Shtetrore ka një lidhje dhe ngjashmëri me maturën shtetërore të shteteve 
të rajonit tonë, si të Kosovës dhe Maqedonisë.

Janë të ngjashme në numrin e provimeve në Maturë Shtetërore, tre të detyruara 
dhe dy me zgjedhje, dhe i gjithë procesi i Maturës Shtetërore është i ngjashëm me 
Maturën Shtetërore në Shqipëri.
Dallojnë nga disa element si përshëmbull tek dhënia provim e gjuhëve të tjera përveç  
gjuhës Shqipe, pra gjuhët  amtare11.     
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Pyetjet dhe roli i tyre në të nxënë

Migena Nezha Preci
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Rozeta Lici
Universiteti A.Xhuvani, Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Abstrakti

Ky punim synon të trajtojë një argument që është pjesë e pandarë dhe shumë e rëndësishme 
e mësimdhënies:  pyetjet, roli dhe rëndësia e tyre në proçesin e të nxënit të nxënësve. Mënyra 
se si ndërtohen e formulohen pyetjet, si i drejtohen ato nxënësve, si lidhen me përmbajtjen 
që duam të transmetojmë tek nxënësit, janë faktorë që ndikojnë në efektivitetin e të nxënit 
të tyre. Përgatitja profesionale, didaktike e psiko-pedagogjike e mësuesit, vlerësohet mjaft  
nga përdorimi i këtĳ  elementi në mësimdhënie.  Ndërkohë, pyetjet janë tregues dhe për 
pritshmërinë e të nxënit të nxënësve. Stili i të nxënit të nxënëve, ndikohet mjaft  nga pyetjet që 
drejtohen në klasë. Prandaj, roli dhe përgjegjësia e mësuesit është tejet e madhe.   

Fjalë kyçe: Nxitje, të nxënë, mësimëdhënie, nivelet e arritjeve, taksonomia e Blumit.

Pyetjet, roli dhe rëndësia e tyre në të nxënë dhe në ndërtimin e njohurive

I.1. Ç’janë pyetjet dhe roli i tyre në të nxënë.
Ç’quajmë pyetje?
Do të quajmë pyetje, me shkrim ose me gojë (apo me gjeste), çdo formulim që nxit 
të menduarit dhe kërkon nga nxënësi një përgjigje. Dhe, nëse ajo kërkon përgjigje që 
me të vërtetë e përfshin nxënësin në proçesin e të nxënit, atëherë do të quhet pyetje 
e suksesshme.

Arti i të pyeturit

Realizimi i një mësimdhënieje efektive, ndër të tjera nuk mund të realizohet pa 
komunikimin e vazhdueshëm mësues-nxënës. Një element mjaft  i rëndësishëm i këtĳ  
komunikimi është ai nëpërmjet pyetjeve dhe përgjigjeve. Një ndër arsyet se përse 
mësuesi i pyet nxënëit është se ai kërkon të dĳ ë dhe të marrë informacionin e duhur 
se si dhe sa ka nxënë nxënësi. Pra, arsyet përse mësuesit u bëjnë pyetje nxënësve janë 
të ndryshme nga ato për të cilat nxënësit pyeten në jetën e përditshme. Rregullat e të 
folurit në klasë janë të ndryshme nga ato jashtë saj.
Nëse mësuesit përdorin strategjitë e duhura të ndërtimit dhe të drejtimit të pyetjeve, të 
gjithë nxënësit kanë mundëi të përfi tojnë dhe të realizojnë një të nxënë të suksesshëm. 
Mjeshtëria e të pyeturit është kyçi për një mësimëdhënie të suksesshme. Të pyeturit 
jo vetëm është art, por është një sjellje që e ndihmn shumë mësuesin për të realizuar 
qëllimet dhe objektivat kryesorë në proçesin e mësimdhënies.
Arti i të pyeturit është një nga shprehitë më të rëndësishme për një mësues. Pyetjet 
nuk duhen parë si një qëllim në vetvete; ato duhet të shërbejnë si një mjet për të 
përfshirë nxënësit në proçesin e të nxënit.
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Deëey, themeluesi i fi lozofi së progresive në edukim, shprehet për mjështërine e 
teknikës së të pyeturit:
“Të dish të bësh pyetjet si duhet, do të thotë të japësh mësim. Më shumë se c’do gjë tjetër, 
arti i bukur i mësimëdhënies varet nga mjeshtëria e përdorimit të pyetjeve, pasi ajo shërben si 
drejtim për ide të gjalla dhe të qarta, të nxit me shpejtësi imagjinatën dhe mendimin, gjë që të 
shtyn për veprim”. Një ndihmesë me vlerë në përpunimin metodologjik të të pyeturit 
ka dhënë edhe didakti ynë Aleksandër Xhuvani.
Kur zhvillon një orë mësimi në klasë përdorimi i pyetjeve nuk është gjithnjë i 
dukshëm. Ka shumë raste ku nxënësit shfaqin vështirësi në dallimin e tipit të pyetjeve 
madje edhe kur atyre u qartësohet nga mësuesi.
Po kështu, intonacioni  luan një rol kyç në përdorimin e pyetjeve. Intonacioni është 
një burim i paqartësisë por edhe i qartësisë së një pyetjeje. Prej tĳ  ne mund të dallojmë 
se kemi të bëjmë me një pyetje dhe ta përcjellim qartë dhe saktë tek nxënësit.
Marrrim si shembull dëgjimin imagjinar të dy fj alive pyetëse:
• Ju thatë se rrethanori i shkakut tregon shkakun e kryerjes së një veprimi?
• Rrethanori i shkakut;  tregon shkakun e kryerjes së një veprimi?
Shprehja e parë është në formën urdhërore, ajo nuk përmban pyetjen. E dyta duket 
si një pyetje por, përsëri nuk jep përmbajtjen e saj.
Pra, intonacioni mund ta shëndërrojë pyetjen sipas kërkesave që hasen në zhvillimin 
e mësimit. Por ka edhe raste kur një pyetje mund të përceptohet si një pyetje retorike, 
për shkak të intonacionit të zërit. psh:
Për sot ne i kemi bërë të gjithë detyrat e shtëpisë, apo jo?
Pyetje të suksesshme janë pyetje për të cilat nxënësit formulojnë në mënyrë aktive 
përgjigjen dhe në  këtë mënyrë janë përfshirë në proçesin e të nxënit. Efekti dhe 
suksesi i tyre varen nga intonacioni i zërit, nga theksimi i fj alëve, nga përzgjedhja 
e tyre dhe rruga me të cilën ato ndërtohen. Pyetjet mund të bëhen në mënyra të 
ndryshme dhe secila prej tyre mund të përcaktojë nëse ajo perceptohet ose jo nga 
nxënësi.

Sasia dhe cilësia e pyetjeve

Mësuesit bëjnë shumë pyetje. A janë ato pyetje të nivelit të lartë, apo kërkojnë nga 
nxënësit të nxjerrin fakte (pyetje të nivelit të ulët sipas Taksonomisë së Blumit)? 
Fatkeqësisht, në mjediset shkollore, ndoshta të ndikuar dhe nga niveli i nxënësve, 
prirja e mësuesve është të drejtojnë pyetje të nivelit të ulët, sesa të nivelit të lartë. 
Ndërtimi i pyetjeve në këtë mënyrë, krahas të tjerash nuk do të merrte në konsideratë 
ndryshueshmëritë e nxënësve dhe do të çonte në demotivimin e nxënësve për të 
nxënë.  
Por, duhet të vëmë në dukje që, një arsye se përse mësuesit përdorin pyetje të një niveli 
të ulët më shumë se sa duhet, është ndoshta mungesa e kualifi kimt sistematik të tyre 
për përdorimin e strategjive të të pyeturit. Pra, lypset një trajnim i vazhdueshëm i 
mësuesve për të përdorur në mënyrë efektive teknikat e të pyeturit.
Për mësuesin duhet të jetë e qartë se pyetjet të cilat kufi zojnë mendimin e nxënësve 
dhe kërkojnë vetëm një riprodhim të thjeshtë, ose vetëm proçese të detyruara 
mendore, bëjnë që nxënësit të jenë jo shumë aktivë në proçesi e të nxënit. Ndërsa, 
pyetjet që i ft ojnë nxënësit të refl ektojnë, të mendojnë, të rindërtojnë, të përfytyrojnë, 
të krĳ ojnë apo të “peshojnë” me kujdes informacionin, e ngrenë nivelin e të menduarit 
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të nxënësve dhe i mësojnë ata se të menduarit e tyre është i vlefshëm.
Modelet dhe sjelljet e mësuesit në klasë janë mjaft  të fuqishme dhe lenë gjurmë 
në kujtesën e nxënësve. Fëmĳ ët, që në moshat dhe përvojat e hershme shkollore, 
ndikohen mjaft  nga kërkesat e mësuesit në klasë. Përmes vëzhgimit të kujdesshëm 
nxënësit mësojnë se çfarë është më e rëndësishme për tu nxënë, çfarë pritet prej tyre 
në të ardhmen dhe çfarë informacioni do të vlerësohet. 

Përgatitja e pyetjeve

Gjithmonë pyetjet duhet të jenë të parapërgatitura nga mësuesi. Ato janë pjesë e 
planit mësimor ditor. Parapërgatitja e pyetjeve është e domosdoshme për tri arsye:
 Së pari, pyetjet të jenë të sakta dhe të qarta, me qëllim që të sigurojnë përgjigjen 
që mendon mësuesi. Kur pyetjet janë të pa përgatitura ose të improvizuara, 
mundësitë më të mëdha janë për keqkuptime dhe përgjigje të gabuara.
 Së dyti,  kur kërkohet një numër pyetjesh që kanë lidhje ndërmjet tyre, është e 
vështirë që t’i organizosh ato në mënyrë logjike dhe sipas radhës.
 Së treti,  kur ballafaqohet me të papritura mësuesi është më i përgatitur, nëse ka 
një një numër pyetjesh të gatshme, të menduara më parë.  

1.2. Klasifi kimet, qëllimet dhe përgatitja e pyetjeve
 Pyetjet mund të klasifi kohen nisur nga qëllime e këndvështrime të ndryshme. 

Kështu, pyetjet mund t’i klasifi kojmë në dy nivele:
 Pyetje të nivelit të ulët (ato që kërkojnë riprodhim informacioni ) 
 Pyetje të nivelit të lartë (që kërkojnë qartësim, zgjerim, përgjithësim dhe përfundim). 

Por, një klasifi kim i tillë mund të injorojë dhe të lërë pas shumë qëllime të veçanta, 
për të cilat bëhen pyetjet. Boric ka bërë një klasifi kim të pyetjeve, që lidhet me 
qëllimet e të pyeturit. Kështu, ne ndërtojmë dhe drejtojmë pyetje: 

1. Për tërheqjen e vëmendjes dhe nxitjen e interesit : “Nëse do të bënit një udhëtim jashtë 
shtetit, cila do të ishte gjëja e parë që do të vëzhgonit?

2. Për diagnostikim dhe interes : E di ndonjëri nga ju kuptimin e fj ales  “menaxhim i 
kohës”?

3. Riprodhim të fakteve të veçanta apo të informacionit : “Cili nga ju mund të më përmendë 
personazhet kryesore në librin “Adoleshentët”?

4. Pyetje menaxheriale : “Kërkove lejen time për këtë?”
5. Për të nxitur proçeset e të menduarit të nivelit të lartë : “Duke u mbështetur në të gjitha 

ato që kemi mesuar deri tani, cilat pjesë të ligjëratës mund të hiqen nga fj alia pa e 
prishur kuptimin e fj alisë?”

6. Për të strukturuar dhe riorientua të nxënët :  “Tani që kemi mësuar formën tregimtare, 
cili nga ju mund të më tregojë cila është fj alia paraqitëse?”

7. Për shprehjen e emocioneve: “Cfarë ju pëlqen në komedinë Katërmbëdhjetë vjec 
dhëndër?”

Në përgjithësi pyetjet e këtyre kategorive kanë si qëllim t’i japin formë apo 
të ndërtojnë përgjigjet e nxënësve. Një pyetje e organizuar mirë shërben si një 
organizues, dhe siguron strukturën për përgjigjen që do të merret.
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Pyetjet sipas nivelit të arritjeve të nxënësve

Kur ndërtohet një pyetje duhet që të kesh parasysh dhe nivelin e nxënësve që po ua 
bën atë pyejte. Shkenca e klasifi kimit quhet taksonomi. Pyetjet për nivelin e arritjeve, 
ose më mirë objektivat, formulohen sipas taksonomisë së Blumit.
Këto lloj foljesh shkruhen në plan-ditarin e mësuesit.
Niveli bazë ka inicialin       (B), 
Niveli mesatar ka inicialin   (M),    dhe 
Niveli lartë inicialin             (L).
Niveli i arritjeve të nxënësve nuk shkruhet në planin vjetor të mësuesit.       
Tabela sipas niveleve të arritjeve të nxënësve

Tre nivelet
e arritjeve

Reduktimi i 6 niveleve 
             Të Blumit

                              Foljet përshkruese

                                             
Niveli bazë 

Të njohurit dhe të    
  kuptuarit

Përkufi zo, përsërit, përshkruaj me fj alët e tekstit,  
identifi ko, harto një listë, vër një tabelë, emërto          
riprodho,etj.Shpjego, zgjero, perifrazo, përgjithëso.

 Niveli mesatar Aplikimi dhe analiza

Të      apliko, të klasihikosh, të manipulosh, përdor,               go, 
e  . etj. Copëto, ndajnë pjesë,shquaj,dallo, lidh,
           përse, shpjego, diferenco, seleksiono, shquaj,  etj

Niveli i lartë Sinteza dhe vlerësimi

K        kompozo, krĳ o, harto, organizo, jep mendime, zgjidh     
           planifi ko, risistemo, etj. Interpreto, bëj një 
e          evidencë, vër në kontrast, konkludo, justifi ko,etj. 1

 Për pyetje sa më të kuptueshme
 

Eshtë e rëndësishme që edhe teksti të jetë sa më I qartë. Në tekstin Gjuha Shqipe Kl. 
8, kërkohej të krahasoheshin një poezi shqip dhe tjetra anglisht. Por që të bëhet një 
krahasim i tillë, duhet që nxënësi të kuptojë tekstin në anglisht. Pra edhe hartimi I 
tekstit ka një rendësi shumë të madhe. Shembulli është:
Kur bronxi,guri,toka,deti pa kufi            Since brass,nor stone,nor earthnor baundless 
sea                                                                                     
Vdekjen s’e mposhtin dot kur u vërsulet,   But sat mortality o’ er-swaystheir power,                                                                                              
C’te thotë në këtë stuhi                               Ho with this rage shallbeauty hold a plea                                                                                
Ajo që është e brishtë porsi lulet?                Whose action is no stronger than a fl ower?                                                                                     
Si t’i qëndrojë frymamjaltë e majit                O, how shall summer’s honey bearth hold 
out                                                                                    
Rrethimin rrënimtar të ditëve në sulm,           Against the wreckful siege of batt ering 
days,                                                                                    
Kur shkrepat e thepisur lart në zgrip të malit   When rocks impregnable are not so 
stout,
Kjo është një poezi Angleze e përkthyer nga V.Kokona dhe u kërkohet nxënësve të 
analizojnë me kujdes n.q.s e njohin gjuhën angleze, mënyrën se si e ka përkthyer 
autori, gjatësinë e vargjeve, melodinë ritmike, rimat, llojin e strofës etj.
Për mendimin tim, kjo lloj kërkese në shumicën e shkollave në Shqipëri nuk besoj se 
mund të japë shumë efektivitet tek nxënësit.  
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III.2. Teknikat nxitëse të pyetjeve
Ne kemi bërë një pyetje dhe kemi ngritur një nxënës të përgjigjet, mirëpo nxënësi 
mund të mos na e japë përgjigjen në mënyrën që duam ne, ose mund të mos përgjigjet 
fare. Për këtë arsye ne duhet ta nxitim nxënësin. Ne mund ta bëjmë këtë duke sqaruar 
pyetjen, duke nxjerrë një përgjigje sa më të plotë, ose duke marrë një përgjigje shtesë 
nga nxënësi për të parë nëse ai e ka kuptuar materialin. Mbasi të kemi përdorur 
aft ësitë nxitëse duhet të mbajmë gjithnjë në mendje: nxit në mënyrë pozitive. Mund të 
na duhet që shpesh herë të nxitim një nxënës disa herë gjatë një seance pyetjesh, në 
mënyrë që të marrim përgjigje sa më të plotë apo logjike. Duhet të ofrojmë gjithnjë 
mbështetje sa më pozitive në mënyrë që nxënësi të nxitet, që të plotësojë një përgjigje 
ose të rishikojë përgjigjen që nuk e ka dhënë të saktë.

Roli i pyetjeve në nxitjen e diskutimit efektiv në klasë

Diskutim përbën një teknikë të nxëni që përfshin shkëmbim idesh, të nxënë aktiv 
dhe pjesëmarrje të gjithë atyre që janë të interesuar. 
Diskutimi në klasë fi llon në çastin kur nxënësit drejtojnë një pyetje, dhe kur një 
nxënës përgjigjet për atë që ka thënë një nxënës tjetër. Ai është një përzierje mësues 
nxënës, shkëmbim i pikëpamjeve dhe pyetjeve. Kur mësuesi vendos të organizojë 
diskutimin në klasë, merr parasysh dy momente vendimtare. E para, mënyrën e 
sistemimit klasës, aty ku mësuesi ka mundësi. A është i përshtatshëm vendi që ata 
të shohin dhe dëgjojnë njëri-tjetrin. E  dyta, deri në ç’masë dhe gjerësi mësuesi ka 
ndërmend të drejtojë diskutimin. 
Në përdorimin me efekt pozitiv të diskutimit është e dobishme të tregohet qëllimi 
i diskutimit, sa parashikohet të zgjatë dhe përfundimet që dalin prej e tĳ . Mësuesi 
duhet të të nxitë dhe tolerojë shprehjet e nxënësve. 
Një diskutim në grupe të vogla përfshin pesë elementë 
I. Një numër i vogël nxënësish (gjashtë deri në tetë) të mbledhur së bashku.
II. Nohja e një teme apo problemi të përbashkët.
III. Paraqitja, shkëmbimi apo vlerësimi i informacionit dhe ideve.
IV. Orientimi drej disa qëllimeve apo objektivave.
V. Komunikimi gojor, racional dhe emocional.
Përveç nxitjes së komunikimit të kuptimshëm diskutimi nxit mënyrat e të nxënit si 
qëndrimet, përmbajtjen, proçeset. Me anë të diskutimit përmirësohen, të menduarit, 
shprehitë dhe të folurit të nxënësve.
Zbatimi i teknikës së diskutimit kërkon një atmosferë të këndshme në klasë. Dhe është 
përgjegjësia e mësuesit të krĳ ojë një atmosferë të tillë të përshtatshme. Mësuesi duhet 
të përdorë përemrin vetor “ne” në vend të “unë” në mënyrë që nxënësit të mendojnë 
se punon dhe mësuesi bashkë me ta. 
Me anë të larmisë së teknikave të ndryshme  që mund të realizojë mësuesi gjatë 
procesit të mësimit nxit në mënyrë efektive përvetësimin e dĳ eve.
Ndër teknikat (mënyra të pyeturi) që mund të bëhen për të nxitur diskutimin efektiv 
në klasë janë:
*Teknika Di, Dua të di, mësoj; kjo paraqitet me anë të një tabele me tri kolona ku 
nxënësit plotësojnë për këto rreth të dhënave që kanë. Secila kolonë plotësohet dhe 
më pas diskutohet.
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          Di     Dua të di      Mësova 

Mësuesi me anë të kësaj teknike që realizohet në fazën e evokimit që është fi llimi  orës 
mësimore zhvillon një nxitje të nxëni.Teknikë tjetër që mund të realizohet përdorim 
i pyetjeve me efektivitet është :
*DRTA. Pyetjet që mund të drejtohen gjatë kësaj teknike janë:
-Për cfarë mendoni se bën fj alë ky tregim? Pse mendoni kështu?
-Po tani, cfarë mendoni? U befasuat nga kjo që mësuat?
-A është e natyrshme zgjidhja që ka dhënë autori?
Këto lloj pyetjesh shtrohet në formë diskutimi dhe mirëpriten të gjitha përgjigjet 
e nxënësve.Leximi sigurisht që bëhet me ndalesa për të trajtuar këto pyetje. Duke 
zbatuar këtë teknikë nxënësit janë kureshtarë deri në fund të pjesës. Kjo teknikë 
përdoret gjatë realizimit të kuptimit.
Leksioni i përparuar është një lloj tjetër teknike. Nxënësit ndahen dy e nga dy dhe 
mendojnë rreth cështjes që shtrohet për diskutim. Më pas dyshet diskutojnë në grup 
dhe drejtuesi i grupit shkruan në tabelë një listë të mendimeve të tyre duke bërë një 
grupim të  ideve. Kjo lloj teknike mund të përdoret më shumë me studentët. 
*Pema e mendjes ose kllasteri është një tjetër teknikë që bëhet për të nxitur diskutimin 
në klasë. Kjo lloj teknike përbëhet vetëm nga një pyetje e drejtuar nga ana e mësuesit 
dhe rreth kësaj pyetjeje vërtiten përgjigjet e shumta që  japin nxënësit.
Mosmirëpritja për përgjigjen e ndonjërit nga nxënësit do të ishte fatale për efektivitetin 
e orës së mësimit. Kjo teknikë ka degëzime të shumta.3

III.3. Sugjerime për mësuesin: si të drejtojmë pyetje efi kase
Kur mësuesi i drejton pyetje nxënësve, mënyra e shprehjes së saj dhe fj alori i përdorur 
duhet të jetë sa më i qartë dhe i kuptueshëm. Po kështu, shprehja me anë të mimikës 
së fytyrës ndikon mjaft . N.q.s mësuesi i drejtohet nxënësve me një intonacion 
të ashpër dhe fytyrë të rreptë atëherë nxënësit nuk kanë dëshirë të përgjigjen me 
vullnet dhe druhen të thonë mendimin e tyre. Gjithashtu dhe intuita e mësuesit si një 
ndër karakteristikat e një mësuesi ekspert luan rol të rëndësishëm në transmetimin 
e pyetjeve.
Mënyra e ndërtimit dhe e drejtimit të pyetjeve nga mësuesi ndikon mjaft  në rrjedhën 
e orës së mësimit dhe në efi kasitetin e të nxënit të nxënësve. Mësusi duhet të njohë 
mirë strategjitë dhe teknikat e të pyeturit.
Mësuesi duhet të njohë disa rregulla bazë për t’i drejtuar pyetjet nxënësve. Një 
sekuencë e suksesëshme në këtë drejtim do të ishte: bëj pyetjen, bëj një pauzë, pastaj 
drejtoju nxënësve.
Kur shtrohet një pyetje në klasë, dhe lihet një pauzë e shkurtër në mes, rriten shanset 
që të aktivizohen më shumë nxënës në dhënien e përgjigjes, duke realizuar kështu 
një komunikimi më të gjerë mësues-nxënës dhe nxënës-nxënës. Kur në mes ëhtë 
pauza, edhe niveli i vëmendjes së nxënësve në klasë rritet.
Për të drejtuar pyetjet në mënyrë efektive, ato duhet të jenë të qarta, të sakta dhe të 
përmbledhura. Eshtë mirë që pasi të bëjmë pyetjen, të presim pak sek, dhe më pas 
mund ti drejtohemi një nxënësi edhe me gisht, duke tundur kokën në shenjë pohimi.
Koha e pritjes së përgjigjes së nxënësve ndahet në dy pjesë:
Koha e pritjes-1 .
 Ekzistojnë disa arsye për elementin kohës se pritjes.
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Se pari, kjo fazë i krĳ on nxënësit mundësi për krĳ imin e përgjigjeve rreth pyetjes. Kjo 
merr rëndësi të madhe kur bëjmë pyetje të nivelit të lartë.
Së dyti, kjo lloj pauze lë mundësi për të lexuar kundërpërgjigjet jogojore të nxënësve.
Duke u praktikuar në dhënien e mësimit, mund të dallojmë qartë sinjalet jogojore 
të nxënësve që shprehin kënaqësi, kuptueshmëri, frikë, ankth, gëzim apo turp. 
Pasi bëhemi më të ndjeshëm ndaj përshtypjeve njerëzore në klasë, kjo përmasë 
mësimëdhënie bëhet shumë e rëndësishme për ne.
Koha e pritjes - 2
Tek koha e pritjes një,  kishim afatin midis bërjes së pyetjes dhe thirrjes së një nxënësi 
në përgjigje, ndërsa tek koha e pritjes dy lidhet me pauzën që i lihet në dispozicion 
nxënësit për t’u ngritur për të dhënë një përgjigje. Është njëlloj e rëndësishme si e 
para pasi i lë nxënësit kohë të mendojë ose lejon edhe nxënësit e tjerë për të dhënë 
një përgjigje.
Nëse mësuesi pret për pak kohë pas përgjigjes fi llestare të nxënësit, nxënësit do të 
vazhdojnë të përgjigjen pa pasur nevojë të nxiten.
Shembull
Zakonisht, një nxënës para se mësuesi të bëjë pyetjen e tĳ , përjeton një lloj ankthi, 
pasi nuk e di me çfarë lloj pyetjesh ka të bëjë. Pasi e merr pyetjen, mënjëherë mendja 
aktivizon  impulsin e nxitjes për t’u përgjigjur për atë që kërkohet. Kjo arrihet me anë 
të kohës së pritjes dy.
Por, nëqoft ë se mësuesi bën pyetjen dhe nuk pret disa sekonda nxënësin të mendohet 
por, ose e jep përgjigjen menjëherë vetë, ose ngre një nxënës tjetër në mësim, atëherë 
ky nxënës, herën tjetër ose nuk do dojë të ngrihet me dëshirë ose edhe kur ta ngrejë 
mësuesi nuk do të fl asë, pasi mësuesi nuk i lë aspak kohë që të mendohet. Në klasat 
tona kemi nxënës që duan pak kohë për të marrë mesazhin dhe ta kuptojnë atë. Këta 
lloj nxënësish edhe në kontrollin me test duhen lënë pak më shumë se nxënësit e tjerë 
që të shkruajnë, pasi informacioni do kohë të përpunohet prej tyre. Mësuesi duhet 
të dĳ ë që në klasë ka nxënës të stilit refl ektiv apo dhe impulsiv, të stilit të varur dh 
të pavarur.
  Shumë mësues janë të padurueshëm me nxënësit kur bëjnë pyetje dhe nuk 
i japin mundësi  nxënësit të përpunojë përgjigjen. Por nëse mësuesit rrisin kohën e 
pritjes deri në tri sekonda, niveli i të menduarit do të rritet në mënyrë të ndjeshme 
dhe numri i nxënësve të cilët do të duan të përgjigjen do të rritet.
Mjaft  nxënës nuk u përgjigjen lirshëm pyetjeve në klasë, për arsye se ato janë më 
shumë vlerësuese (pyetje testimi, me përgjigje të saktë apo të gabuar) dhe nuk i 
japin mundësi nxënësve të marrin pjesë në një bisedë. Kur mësuesit u largohen disi 
pyetjeve vlerësuese dhe bëjnë më shumë pyetje bisedë, që nxisin mendimin kritik 
dhe të nxënit atëherë nxënësit do të jenë më të lirshëm për t’u përfshirë në diskutim 
të hapur. 
Kur nxënësit mësohen me një diskutim të vërtetë, ku përfshihen të gjitha idetë, ata 
do të jenë të etur për të shprehur mendimet e tyre dhe të dëgjojnë idetë e të tjerëve.
Kur nxënësit janë në këtë nivel ndërveprimi në klasë, udhëheqja e diskutimit, për 
të përfshirë të gjithë klasën bëhet më e lehtë për mësuesin dhe më e natyrshme për 
nxënësin.
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Përgatitje plan-konspektesh nga orë gjuhe dhe leximi, mbështetur mbi nivele të 
ndryshme pyetjesh

Orë ditari për lëndën e leximit.
Lënda: Gjuhë shqipe
Klasa : Shtatë 
Tema: Prometeu i lidhur
Koha: 45 min 
Objektivat: Në   fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aft ë:
1 Të dallojë elementët e Trashgjedisë antike.
2 Të nxjerrë karakteristikat e secilit prej personazheve.
3 të klasifi koje vecoritë e Prometeut.

-Materiale dhe mjete mësimore:
 Teksti
 Fletore
 lapsa

- Metoda dhe teknika të përdorura: hap pas hapi, 
Lexim seri, brainstorming, pesëvargëshi.
-Zhvillimi i mësimit
Hapi 1.
*Shkruaj në tabelë titullin dhe emrin autorit. Bëj një panoramë të veprave të 
antikitetit dhe më pas vazhdoj të dal në disa detaje për pjesën. Lë nxënësit të lexojnë 
pjesën për rreth 5 min (lexim seri). Lexojnë në heshtje cështë Tragjedia antike për t’u 
përqëndruar pak në llojin e saj si gjini letrare.
(Kjo bëhet për t’u njohur nxënësit me shumë me pjesën e dhënë.) 
Hapi 2 .
* Më pas për të bërë aktivizimin e nxënësve dhe për të rikujtuar ato që thamë dhe ato 
që janë thënë më parë, bëj pyetje:
(Kjo për të parë sa të vëmendshëm kanë qenë nxënësit në përthithjen e informacionit 
nga ajo që kanë lexuar.) 
- Ç’farë temash trajton tragjedia antike?
- Ku mbështeten këto tema për të trajtuar subjektin e tyre?
- Si janë heronjtë e këtyre temave?
- Çfarë roli luan kori në këto lloj tragjedish?
- Si shkroheshin tragjeditë në atë kohë?
( Sipas taksonomisë së Blumit, këto pyetje klasifi kohen më shumë të nivelit të 
kuptimit.)
Përgjigjet e këtyre pyetjeve nxënësit i paraqesin në formën e një Brainstorming.
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( Brainstorming ndihmon në aktivizimin e të gjithë nxënësve.)
Hapi 3. 
*Në tabelë bashkë me nxënësit nxjerrim karakteristikat  për secilin nga personazhet. 
*Punojmë pyetjet e pjesës së studimit të tekstit ku nxënësit refl ektojnë më mirë ndaj 
pjesës.
( pyetjet tekstit janë sipas niveleve të ndryshme. )
Hapi 4. 
*Me anë të një Pesë vargëshi nxënësit plotësojnë mbi tiparet e Prometeut:
 Tema:                                          Prometeu
 2 mbiemra:                  I mencur                 I dashur 
 3 folje :                    dhuroi             vuajti                mori 
 Një fj ali me katër fj alë:      Prometeu dhuroi zjarrin njërëzve.
 Sinonim :                                    zjarrëdhënës

( Vihet në punë të menduarit e tyre, duke bërë lidhjen midis gjuhës dhe leximit.)
*Një nxënës ose dy, të rikujtojnë pikat kryesore të mësimit që u mor deri tani
(Përsëritja ndihmon për t’u përvetësuar më mirë mësimi.)
- Konkluzioni i orës.
- Vlerësime
- 
Orë ditari për lëndën e gjuhës. 
Lënda: Gjuhë shqipe
Klasa:  Tetë
Tema:  Ligjërimet në gjuhën shqipe
Koha:   45 min
Objektivat:  Në fund të orës së mësimit nxënësit të jenë të aft ë:

1. Të njohin ligjërimet në gjuhën shqipe.
2. Të bëjnë dallimet per dy lloj ligjërimesh.
3. Të gjejnë nëpër tekste të ndryshme llojet e ligjërimeve.
Materiale dhe mjete mësimore:
 Teksti 
 Fletore
 Lapsa

Struktura e mësimit ERR
     Ev       Evokim                                                 Br    Brainstorm-

ing 
      1       10 min

     R      Realizim kup-
timi 

     Di   Diagrami I 
Vennit

      2       25 min

     R      Refl ektim                            P    Punë e pa-
varur 

               10 min

 
Zhvillimi I mësimit 
-Evokim   (Brainstorming)  10 min
*Nis orën e mësimit duke u kujtuar nxënësve cilat janë ligjërimet në gjuhën shqipe.
Këto i paraqes në tabelë me anë të teknisë së  Brainstorming.
( Bën  pjesë në nivelin e të kuptuarit.) 
                   



302 

-Realizim kuptimi    (Diagrami I Vennit)   25 min 
*Pasi u kam shpjeguar nxënësve secilin nga lloje e ligjërimeve, i lë të nxjerrin në 
fl etoret
klasës të përbashkëtat dhe dallimet për ligjërimin e skujdesur dhe atë libror.
Kjo e realizuar  me anë të diagramit të Vennit si më poshtë:
 (Për plotësimin e Diagramit të Venit përdoret niveli i analizës dhe vlerësimit.)     

o Të përbashkëtat për të tria ligjërimet janë:
-Bëjnë pjesë në ligjërimet e gjuhës shqipe.
-Përdoren nga të gjithë njerëzit, pa dallim rrace, ngjyre, kulture.
-përdoret nga njerëz të shtresave dhe brezave të ndryshme.
o Dallimet për këto ligjërime janë:
          = për ligjërim bisedor:
- nuk ka kufi zime të rrepta gjuhësore,
- fj alët ose fj alitë përdoren me shkurtime,
- përdoren fj ali me bashkërënditje dhe fj ali emërore,
- nuk përdoren shprehjet lidhëzore,
- kemi lëkundje të normës standarde,
Përdoren shpesh përsëritjet, shprehjet e gatshme.
= për ligjërimin shkujdesur:
- shtrembëroret gjuha shqipe,
- përdorin shprehje jashtë culture,
- përdoren huazime orientale, turqizmat ose shprehje që lidhen me profesionin.
= për ligjërimi libror:
- zbatohet me rreptësi norma drejtëshkrimore,
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- I kushtohet vëmendje të madhe rrjedhshmërisë dhe lidhjes së fj alëve në fj ali,
- parapëlqehen trajtat joveprore të foljeve dhe ndërtimi me përcjellore,
- fj alitë janë me nënrënditje të shkallëshkallshme dhe me lidhje të stërholluara fj alësh.
- Refl ektim      (Punë e pavarur)
*Nxënësve u shpërndaj disa nga tekstet që përmban bibloteka e shkollës dhe i lë për 
rreth 10 min të gjejnë lloje të ndryshme ligjërimesh.
Më pas nëse ndonjëri nga nxënësit nuk i ka gjetur saktë, caktoj të plotësojë shoku 
bankës.
Nxënësit do të përcaktojnë sipas ligjërimeve tekstet e dhëna. Kjo lloj pyetjeje bën 
pjesë në nivëlin e të kuptuarit dhe sintezës.)
- Konkluzioni i orës.
- Vlerësime
Këto orë ditari janë konsumuar nga lënda Gjuhë Shqipe klasa 7 dhe 8    

Referencat

Bardhyl Musai : Metodologji e mësimëdhënies,Tiranë 2003.
Taxonomi Bloom
Ali Jashari, Abdulla Ballhysa:Të  menduarit kritik.
Modele ditari për klasën 8 dhe 7.
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Ndikimi i motivimit tek nxënësit

Erjona Hidri

Abstrakti

Në këtë punim kam bërë një studim, dhe tema që kam përzgjedhur është rreth motivimit 
dhe vetëvlerësimit, nëse  ka një ndikim ose lidhje të drejtpërdrejtë me nxënësin. Për të parë 
këtë si fi llim kam ndërtuar një instrument i cili është njëpyetësor me 15 pyetje të mbyllura, 
dhe në pyetjen e 16 është shkalla e Likert. Ndërtimi i këtĳ  pyetësori të bën të mundur vjeljen 
e të dhënave për qëllimin e studimit. Studimi u krye ne fshatin Mollas në shkollën 9-vjecare 
“Osman Gjini”  në tre klasa, në klasën e gjashtë, të shtatë dhe të tete. Kampioni 50 nxenes.Pas 
aplikimit të pyetësorit nëmënyrë rastësorë tëk nxënësit aplikova edhe inventarin e Rosenberg-
ut për të matur nivelin e vetëvlerësimit të nxënësit, për të parë ndikimin që ka tek nxënësit 
në shkollë. Para aplikimit nxënësve iu tregua mënyra e plotësimit dhe se ҫdo gjë do mbetej 
konfi denciale, prandaj sinqeriteti në përgjigje do të ishte shumë efektive për punën apo 
studimin që po realizoja. Të dhënat janë mbledhur për t’iu përgjigjur hipotezave të studimit të 
cilatjanë:“Ekzistonnjë lidhjeerëndësishmendërmjëtmotivimitt ë jashtëmdheperformancësnë 
shkollë” dhe “Vetëvlerësimi inxënësve ndikon në shkollë”. Pra ,qëllimi i këtĳ  studimi është për 
të parë lidhjen që ekziston mes motivimit të jashtëm nga prindërit dhe mësuesit tek nxënësit, 
dhe vetëvleresimit lidhje kjo që ndikon tek nxënësit.Pas aplikimit është bërë një përpuim i 
të dhënave  për të vërtetuar hipotezat e studimit. Nga përpunimit i të dhënave tregohet se 
si ndikon tek nxënësit gjithashtu edhe  ndikimi i vetëvlerësimit. Nxenesit motivohen nga 
prinderit dhe mësuesit e tyre në forma të ndryshme. Nga të dhënat del se motivimi dhe 
vetëvlerësimi ka një ndikim tek nxënësit, ndikim që rriste performancën në shkollë. Prandaj  
është e rëndësishme që tëmotivohen nxenesit per te rritur performance dhe produktivitet 
mesimor.

Fjalë kyce: motivim,performance,nxënës,vetëvlerësim,mësues, prind, ndikimi.

Hyrja

Motivimi është faktori kryesor i mësimdhënies dhe nxitësi i cili e shton aktivitetin e 
nxënësve, interesimin dhe vullnetin e tyre. Andaj, jo rrallë thuhet se mësimdhënësi 
i mirë i tërheq nxënësit sikur magneti thërrmĳ at e atomit. Motivacioni  eshte  i 
rendesishem  jo vetem sepse  nxit nxenesit per tu  perfshire ne aktivitet  te  ndryshme  
mesimore por  edhe sepse ndikon për përcaktimin e  asaj se sa do të  nxënë  ata  nga 
aktivitetet  që  kryejnë ose nga informacioni të cilit i ekspozohen .Sjelljet e mësuesit 
që nxisin motivin tek nxënësit: 1) Entuziazmi i cili shpreh rrezatim, drite , shprese, 
gezim.2) Angazhimi i mesuesve dhe shqetesimi i tyre per nxenesit i motivon ata.3) 
Reagimi i mesuesit kur i jep verejtje ka nje ndikim te madh ne motivimin e tyre.4) 
Mirekuptimi i mesuesit ndaj nxenesve.5) Vleresimi i mesuesit eshte i rendesishem ne 
motivinin e nxenesve duke u treguar i hapur e tolerant me ta. Jo vetëm mësuesit kanë 
një rol thelbësor tek nxënësit, por gjithashtu një rol kryesor e kanë edhe prindërit që 
me stimujt motivues të ndryshem dhe interesimin ëtyre për rezultatet e arrituratek 
fëmĳ a, dëshirën për të shkuar e mësuar në shkollë, rrit vlerësimin për veten dhe 
ndihen të kënaqur.Gjithashtu edhe vetëvlerësimi tek nxënësit ka një ndikim në 
rezultatet e tyre në shkollë. Vetëvlerësimi lidhet me motivimin e brendshëm , thënë 
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ndryshe se vetëvlerësimi është siguria që vjen së brendshmi, bazuar mbi vlerat që 
njohim tek vetja e mbi ndërgjegjen se jemi individë unik me pika të forta, por edhe me 
kufi zime. Në këtë punim kamzgjedhur temën rreth motivimitdhe vetëvlerësimit se a 
ka një ndikim ose lidhje të drejtpërdrejte me nxënësin. Për të parë këtë si fi llim kam 
nndërtuar një pyetesor me 15 pyetje të mbyllura dhe në pyetjen e 16 është shkalla 
e Linkertsi dhe Inventarin e Rosenberg më pas kam hedhur hipotezat:“Ekzistonnjë 
lidhjeerëndësishmendërmjëtmotivimitt ë jashtëmdheperformancësnë shkollë”dhe 
“Vetëvlerësimi i nxënësve ndikon në shkollë”. Për të vërtetuar këto hipoteza 
mendova të kisha një kampion prej 50 veta, të cilët do të jene nxënës në 9-vjeҫare. 
Pyetesori u aplikua tek klasat e shtata, tëteta dhe të nënta në mënyrë rastësore.
Para aplikimitnxënësve iu tregua mënyra e plotësimit dhe se ҫdo gjë do mbetej 
konfi denciale, prandaj sinqeriteti në përgjigje do ishte shumë efektive për punën ose 
studimin që unë po realizoja Pas aplikimitështë bërë një përpunim i të dhënave dhe 
nxjerrja e tyre ne perqindje duke parë kështu edhe vërtetimin e hipotezave. 
Rëndësia e këtĳ  studimi është të shohë lidhjen emotivimit dhe vetëvlerësimit te 
nxënësit. Rezultatet e hulumtimit do të hedhin më shumë dritë mbi motivimin 
e nxenesve për të siguruar rezultate dhe produktivitet në drejtim të njohurive 
dhe aft ësive të nxënësve.  Rezultati i këtĳ  hulumtimi do të jetë një mjet pune për 
drejtuesit e shkollës, mesuesit dhe prinderve ta përdorin atë për tu siguruar nxenesve 
vetëvlerësimin, motivim për të qëndruar në shkollë për të rritur efi kasitetin dhe 
efektivitetin.

Literatura

“Nga psikologjia është e njohur se me nocionin motivim i nxënësve nënkuptohet 
sistemi i nxitjeve, shtytjeve apo i cytjeve të aktiviteteve intelektuale, 
emocionale, sociale, motorike e kështu me radhë.” (Corno.L.1994,fq229,254).
Motivimi është faktori kryesor i mësimdhënies dhe nxitësi i cili e shton aktivitetin e 
nxënësve, interesimin dhe vullnetin e tyre. Andaj, jo rrallë thuhet se mësimdhënësi i 
mirë i tërheq nxënësit sikur magneti thërrmĳ at e atomit. Pra, motivimi është proces i cili 
fi llon nga mësimdhënësi dhe vetëm ai mund ta bëjë këtë duke pasur në zbatim mjete 
dhe praktika efektive, të cilat do të ndikonin pozitivisht tek subjektet. Kjo do të thotë se 
krĳ imi i një mjedisi pozitiv në klasë arrihet vetëm përmes motivimit të nxënësve në mësim.
Një faktor thelbësor i cili ndikon në motivimin e nxënësve, është ekologjia 
(mjedisi, ambjenti) e klasave, struktura e saj, pajisja me variacione atraktive 
dhe posedimi i mjeteve mësimore stimuluese. P.sh. një klasë e cila posedon 
banga dhe karrige kualitative e të pastra, harta e portrete të ndryshme, 
punime të nxënësve të vendosura në muret e klasës, projektorë e ilustrime 
të tjera, janë faktorë parcial, por që kanë efekt në motivimin e nxënësve.
Në metodologjinë e mësimdhënies thuhet se komponentët kryesore të motivimit të 
nxënësve janë:
– motivimi i brendshëm
– motivimi i jashtëm
– shpresa për sukses.
Motivimi i jashtëm ka të bëjë me tërheqjen në një veprimtarie me qëllim që të arrihen 
disa synime, të cilat shpërblehen, p.sh.lëvdata nga prindërit dhe mësuesit mund të 
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jenë si lloje të stimulimit të jashtëm. Shembull: nëse një nxënës e do dhe interesohet për 
lëndën e Letersise (motiv i brendshëm) për të kjo lëndë është shumë e rëndësishme që 
të arrĳ ë qëllimin në realizimin e dëshirës për profesionin e ardhshëm (motiv i jashtëm).
Do të ishte shumë konstruktive, nëse çdo mendim, opinion, mirëpritet nga 
mësimdhënësi me kërshëri, habi dhe interes të madh. Madje një përshëndetje 
e këtĳ  mendimi apo angazhimi me një vlerësim si “të lumtë”, “vazhdo 
kështu se shumë mirë është”, “falëmnderit për mendimin tuaj, ishte mjaft  
i interesant”, etj., lënë përshtypje pozitive për nxënësin dhe ai tani krĳ on 
bindjen se është subjekt i cili mund të kontribuojë në vetvete dhe në klasë.
Po ashtu, mësimdhënësi duhet t´i stimulojë nxënësit edhe përmes premtimeve dhe 
dhuratave, por duhet të jetë i vëmendshëm se nëse ato nuk realizohen me kohë dhe 
me vend, kanë gjasa të destimulojnë veprimtarinë e mëtutjeshme të nxënësve në 
lëndën përkatëse.

Ç’farë do të thotë motivim

Vetë fj ala Motivim vjen nga latinishtja që do të thotë lëvizje dmth diçka e brendshme 
që na shtyn drejt ndërmarrjes së një veprimtarie për të kryer një nevoje të caktuar. 
Motivimi është një gjendje  që gjallëron, drejton dhe mbështet sjelljen. Si fi llon ai 
tek nxënësit sipas Bihevjoristëve:  Motivimi fi llon me një analizë  të kujdesshme të 
nxitjeve dhe shpërblimeve, që janë të pranishme në klasë, nëse përforcohemi ose 
shpërblehemi vazhdimisht për disa sjellje të caktuara, atëhere tek nxënësi krĳ ohen 
shprehi për të vepruar në momente  të caktuara, ndërsa humanistët  tërheqin 
vëmendjen tek burimet e brendshme të njeriut për vetërealizim. Sipas tyre, të 
motivosh, do të thotë të nxitësh burimet e brendshme të individëve, sensin e tyre për 
zotësi, vetërespekt, autonomi, vetërealizim.
Motivacioni  eshte nje  koncept mjaft  i njohur dhe i përdorur në teoritë psikologjike. 
Është  shkak  dhe arsye për një sjellje. Nëse  teoritë e  të nxënit interesohen më 
shumë për  atë se  si  dhe  ҫfarë nxëmë , motivacioni  shpjegon  pse-në  e sjelljes.
Motivacioni  eshte  i rendesishem  jo vetem sepse  nxit nxenesit per tu  perfshire ne 
aktivitet  te  ndryshme  mesimore por  edhe sepse ndikon për përcaktimin e  asaj se sa 
do të  nxënë  ata  nga aktivitetet  që  kryejnë ose nga informacioni të cilit i ekspozohen 
.Nxënësit që janë të  motivuar të nxënë  dicka përdorin procese të larta konjitive në të 
nxënë dhe  absorbojnë  e  mbajnë mend më shumë rreth saj .(Driscoll, 2005.)
Motivimi  i nxënësve në  klasë lidhet më  shumë  faktorë  si p.sh me mënyrën si e 
drejtojmë klasën, me  motivimin e një  nxënësi të  vështirë, të  një nxënësi të  ngadaltë  
ose të shpejtë në të  nxënë, me  suksesin e te tjera.
Ka teori specifi ke që trajtojnë lidhjen e motivacionit me të mësuarin social, me 
kompetencat, me qellimet me atribuimet e shkakesisë me sukseset e  pritshme. 
Keto  teori jane
-Teoria sjellore  mbi  motivacionin.
-Teoria  konjitive  mbi motivacionin  ne klasë
-Teoria  humaniste  mbi  motivacionin  ne  klasë .

Teoria sjellore mbi  motivacionin

Kjo  teori sugjeron që, një arsye e rëndësishme për tu përfshirë në një sjellje është 
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se një  përforcues e ndjek pas një sjellje. Drejtimi sjellor, i bazuar në mekanizmin 
stimul reagim, mbështetet  mbi  supozime sipas të cilit mësuesit i nxisin nxënësit 
për të nxënë  duke  u  dhënë atyre disa shpërblime kur paraqesin forma  sjelljesh 
të dëshirueshme. Sipas  Skiner  dhe  pasuesve të tĳ , ne modelohemi si  nga  
eksperienca që fi tojmë nga përgjigjet  pozitive(lavdërime, cmime, arritje ,etjere 
) dhe  nga  ato që fi tojmë nga përgjigjet negative (kritike ,dënim , mossukses)
Skiner zhvilloi tekniken e instuksionit të programuar i cili mundëson që nxënësve 
tu  përforcohet ҫdo  përgjigje  korrekte .Një nxënës që informohet për përgjigjet e 
sakta motivohet për të kaluar në njenivel tjetër , duke  realizuar kështu dhe  sjelljen 
e dëshiruar përfundimtare .

 Motivimi nga ana e mësuesit nxitë vetëvlerësimin e nxënëseve
Shumë psikologë mendojnë se koncepti për vetveten përbën themelin e zhvillimit si 
shoqëror ashtu edhe emocional.Koncepti për veten evoluon nëpërmjet vetëvlerësimit 
konstant në situata të ndryshme.Fëmĳ ët e vegjël janë të prirur të kenë një imazh 
pozitiv optimist për veten e tyre.Vlerësimi për veten është reagim efektiv, një gjykim 
për vlerësimin e vetes. Këtu përfshihet besimi në vetvete, krenari për atë që personi 
ka. Nëse nxënësit gjykojnë veten në mënyrë pozitive, nëse u pëlqen ajo që shikojnë tek 
vetja e tyre themi se ata kanë një vetëvlerësim të lartë për veten e tyre. Vetëvlerësimi 
pozitiv i nxënësve  është i lidhur direkt me rezultatet më të mira në shkollë. Nxënësit 
që kanë rezultate të mira në shkollë janë të orientuar drejt zotërimit, këta nxënës 
nuk kanë frikë nga dështimi sepse dështimi nuk kërcënon sensin e tyre për zotësinë 
dhe vlerën e vetëvetes.Ata u atribuojnë suksesin përpjekjeve të veta, kështu që 
marrin përgjegjësi për të nxënët e tyre dhe kanë sens të fortë për vetëefi kasitetin. 
Ata performojnë mire në situatë konkuruese, mësojnë shpejt, kanë një vetëbesim të 
lartë tek vetja, kanë energji dhe janë  më të gjallëruar dhe më krenarë në krahasim 
me të tjerët. Nxënësit  e tillë në këtë moshë e shohin veten më lartë se shokët e tyre, 
madje ata fi llojnë të bëjnë edhe një seleksionim të shokëve të tyre. Ata e kanë fi tuar 
këtë të “drejtë” nga pozicioni në të cilin e kanë vendosur veten, jo vetëm ata, por 
edhe mësuesi i tyre. Pra këta nxënës nuk është se kanë shumë nevojë për nxitje nga 
ana e mësuesit, nevojë më tepër kanë ata nxënës që janë të pamotivuar dhe që kanë 
një vetëvlerësim të ulët për veten, atyre u mungon një sens i fuqishëm për zotësinë 
dhe vetëvlerësimin. Këta nxenes krĳ ojnë një ide për veten e tyre në bazë të notës që 
marrin. Ata reagojnë ndaj dështimit duke u fokusuar dhe më shumë në paaft ësinë 
e tyre. (Zimmerman ,BJ .1989, f. 329-339).Qëndrimet ndaj mësimeve mund të 
përkeqësohen edhe më shumë kur nxënësit besojnë se shkaqet janë të qëndrueshme. 
Duke e parë në këtë këndvështrim këta nxënës janë më pak ose aspak të prirur për të 
kërkuar ndihmë.Ata besojnë se atyre askush nuk mund t’u japë ndihmë, kështu që i 
fshehin nevojat për ndihmë. Kjo do të thotë që nxënësit me motivim të dobët bëhen 
akoma edhe më të dobët. Në këtë mënyrë motivimi mund të shkatërrohet, prandaj 
mësuesi duhet të bëjë kujdes duke përdorur mjete e metoda të ndryshme për të rritur 
vetëvlerësimin e këtyre nxënësve.

 Nxitja e qëllimeve nga ana e mësuesit tek nxënësit
Qëllimet luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen e aft ësive të nxënësve dhe motivimin 
e tyre.“Vetëmotivimi mund të krĳ ohet më së miri dhe të mbështetet nga qëllimet e 
arritshme që e drejtojnë njeriun drejt qëllimeve më të mëdha. Tek nxënësi është mirë 
të kultivohen qëllimet afatshkurtra dhe  afatgjata. Qëllimet afatshkurtra garantojnë 
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nxitje të menjëhershme dhe drejtim për performance, ndërsa qëllimet afatgjata janë 
të largëta në kohë që në mënyrë efi kase të mobilizojnë përpjekjen apo të drejtojnë atë 
që duhet të bëjë individi për të arritur qëllimin afatgjatë”.(Banandura&Schunk,1987).
Qëllimet përcaktohen  “si një diçka që një person kërkon të arrĳ e”.  Dihet se të gjithë 
njerëzit drejtohen nga qëllime të ndërgjegjshme që synojnë të arrĳ në, pastaj arritja e 
tyre varet nga faktorë të brendshëm ose të jashtëm që ndikojnë mbi personat.Kështu 
që edhe për nxënësit në shkollë është e nevojshme vendosja e qëllimeve sepse pa 
qëllime nuk ka arritje në rezultate.Qëllimet janë ato që na nxitin për të arritur diçka 
në jetë. Në shkollë është e rëndësishme të nxiten nga mësuesi të dy llojet e qëllimeve  
si afatshkurtra  ashtu dhe afatgjata.Qëllimet afatshkurtra janë të rëndësishme për 
nxënësin sepse japin shumë mundësi për të marrë rezultate afatshkurtra. Kjo bën 
që të ketë një reagim për  përpjekjet në lidhje me performancën  që nxënësit kanë 
treguar dhe fi llojnë të bëjnë korrigjimet e duhura për të ndryshuar këto qëllime 
sipas nevojave të tyre në mënyrë që të kenë mundësi për të arritur qëllime afatgjata. 
Qëllimet afatshkurtra janë hapa të njëpasnjëshëm për të arritur tek qëllimi fi nal. 
Qëllimet afatgjata na motivojnë për veprim fi nal.

 Si ti motivojmë nxënësit?
Askush nuk tha ndonjëherë se mësimdhënia është e lehtë. Motivimi i nxënësve, për 
të nxënë, është edhe më i vështirë se sa mësimdhënia. Megjithatë, ka shumë qasje 
për ta bërë mësimdhënien dhe nxënien tërheqëse, emocionuese dhe të nevojshme 
për nxënësit.

Disa strategji për të motivuar nxënësit në shkollë 

1.Inkurajimi nxënësve
Nxënësit shikojnë  te  mësuesit  për miratim dhe përforcime pozitive, dhe janë të 
prirur që të jenë entuziaste për të mësuar në qoft ëse ata mendojnë se puna e tyre 
është e njohur dhe e vlerësuar. Mësuesit  duhet të inkurajojne komunikim të hapur 
dhe të shprehurit  të lirë me nxënësit për t'i bërë ata të ndjehen të rëndësishëm. Të 
bëhen entuziaste. Falënderoni nxenesit tuaj shpesh për kontributin e tyre. Nëse klasa 
juaj është një vend miqësor, ku nxënësit ndihen të dëgjuar dhe respektuar, ata do të 
jenë më të etur për të mësuar. 
2. Lerini të  përfshihen
Një mënyrë për të inkurajuar studentët  dhe  për ti mësuar  atyre përgjegjësinë  është  
ti përfshish ato në klasë. Bëni  pjesëmarrjen  argëtuese  duke i dhënë çdo nxënësi një 
punë për të bërë. Jepu nxënësve përgjegjësinë e dekorimit në  klasë. Bëni nxënësit 
të  punojnë në grupe dhe te caktojë për çdo nxënës  një detyrë apo rol. Dhënia 
nxënësve një ndjenjë të drejtuesit  u lejon atyre të ndjehen të realizuar dhe inkurajon 
pjesëmarrjen aktive në klasë.
3. Nxitjet (stimujt)
Vendosja e pritshmërive  dhe duke  bërë kërkesat e arsyeshme i inkurajon nxënësit 
që të marrin pjesë, por ndonjëherë nxënësit  kanë nevojë për një shtytje shtesë 
në drejtimin e duhur. Ti ofrosh stimuj të vegjel e bën të mësuarit argëtues  dhe i 
motivon nxënësit për të nxitur veten. Stimujt mund të shkojnë nga të vogla në të 
mëdha. Shpërblime u japin nxënësve një ndjenjë në  kryerjen e një detyre dhe për të 
inkurajuar ata që të punojnë me një qëllim në mendje.
4. Nxitni kreativitetin 
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Shmangni monotoninë  në  klasën tuaj duke mësuar  përmes lojërave dhe diskutimeve 
në vend të ligjëratave, të inkurajohen nxenesit për të debatuar dhe pasuruar lëndën 
me mjete vizuale, si listat ngjyra, diagramet dhe video. Ju edhe mund të tregoni një 
fi lm që ilustron në mënyrë efektive një temë  të caktuar. Mjedisi fi zik nuk duhet të 
jetë i mërzitshëm ,përdorni postera, modele, projekte studentore dhe tema sezonale 
për të dekoruar klasë tuaj, dhe për të krĳ uar një mjedis të ngrohtë, stimulues.
5.  Lidhjet me jetën reale
"Pse më nevojitet mua kjo?" Kjo pyetje, shumë shpesh dëgjohet në klasë dhe tregon 
se një nxënësi nuk është i angazhuar. Nëse një nxënës nuk beson se ato që ata janë 
duke  mësuar  janë të rëndësishme, ata nuk do të duan të mësojnë, kështu që është 
e rëndësishme për të treguar se si subjekti lidhet me to dhe ata mund të jenë të 
motivuar për të mësuar me vëmendje.

Ndikimi I lavderimit te përformanca e nxënësit

 Lavdërimi është vlerësimi dhe njohja më e mirë, më efektive, më kuptimplotë që ju 
mund t'i bëni  punës se një  nxënësi. Nëse nxënësit rriten dhe mësohen me lavdërime, 
ata mësojnë të vlerësojnë.  Lavdërimi duhet të jetë në plan të parë kur do t'ia njohësh 
punën apo përparimin  nxënësve. Përdorimi me mjeshtëri i lavdërimeve, zgjedhja 
e fj alëve, ndryshimi i mënyrës sipas individëve dhe situatave, ka një rëndësi të 
paimagjinueshme për nxënësit, është një motivim i fuqishëm për ecjen e tyre përpara.
Ata kanë nevojë për përkëdhelje, buzëqeshje dhe miratime pozitive të punës së tyre.

Udhëzime për përdorimin e lavdërimeve
Mbani parasysh këto udhëzime nëse doni t'i bëni lavdërimet sa më të efektshme:
• Lavdërimi që të jetë sa më i efektshëm duhet të jetë personal, individual. Kur doni 

të bëni një falenderim apo lavdërim drejtohu nxënësit me emër që dhe fëmĳ ët e 
tjerë ta dëgjojnë.

• Lavdërimet janë të efektshme kur i përshtaten moshës, p.sh. adoleshentët i 
pëlqejnë lavdërimet të thjeshta dhe direkte. Më të rriturit i pëlqejnë lavdërimet 
kur ua thua veç, jo në sy të të tjerëve apo para klasës.

• Mos harroni t'i lavdëroni nxënësit herë mbas here. Thuajuni atyre se po punojnë 
mirë dhe nxitini për punë akoma më të mirë. 

• Nëse do t'i lavdëroni adoleshentët para klasës efekti do të jetë i kundërt. Ata 
ndjehen në siklet në se i veçoni dhe i thoni se janë 'të dalluar' në sy të të tjerëve 
sidomos kur janë në klasë.Shpërblimi i lavdërimit duhet të jetë për gjithë klasën, si 
p.sh. një ekskursion, një shkuarje në kinema me klasën,një ditë pa detyra etj. Sa më 
shumë të përdorni lavdërimet dhe shprehjet positive, aq më shumë të motivuar do 
të jenë nxënësit për të arritur qëllimet sociale dhe akademike.

Prindi i secilit nxënës është i interesuar që fëmĳ a i tĳ , të jetë i angazhuar gjatë procesit 
arsimor sa më shumë të jetë e mundur të përfi tojë maksimalisht nga ky proces. Kjo 
natyrisht që është pozitive, por nuk mjaft on vetëm dëshira e prindit që fëmĳ a të 
jetë i suksesshëm në procesin e arsimimit dhe edukimit.Prindi duhet të kuptojë që 
përgjegjësia për ecurinë e nxënësit në shkollë nuk i takon vetëm shkollës.Ai duhet të 
jetë i ndërgjegjshëm për rolin e tĳ , sidomos për mbështetjen emocionale dhe materiale 
të fëmĳ ës së tĳ .Sigurimi i disa kushteve normale materiale është i rëndësishëm për 
procesin e të mësuarit, por kjo nuk është gjithçka.Pika më e rëndësishme që duhet 
të kenë parasysh prindërit dhe së cilës duhet t’i mëshojnë fort është mbështetja 
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emocionale e fëmĳ ës së tyre. Fëmĳ a duhet ndihmuar për të realizuar potencialet 
e tĳ  përmes modeleve pozitive dhe nuk ka model më pozitiv sesa modeli familjar. 
Sjelljet e mësuesit që nxisin motivimin tek nxënësit.: 
1) Entuziazmi i cili shpreh rrezatim, drite , shprese, gezim.

2) Angazhimi i mesuesve dhe shqetesimi i tyre per nxenesit i motivon ata.
3) Reagimi i mesuesit kur i jep verejtje ka nje ndikim te madh ne motivimin e tyre.
4) Mirekuptimi i mesuesit ndaj nxenesve.
5) Vleresimi i mesuesit eshte i rendesishem ne motivinin e nxenesve duke u treguar 
i hapur e tolerant me ta. 

Arritjet e nxënësve kur motivohen

Nxenesit kur motivohen nga mesuesi , ndryshojne gjendjen e tyre qe vjen ne rritje, 
vecanerisht nxenesit capken dhe te urte kane me shume nevoje pet motivim.
Rëndësia e motivimit për nxënësit që kanë vështirësi në të nxënë dhe komunikim.
Në praktikën e përditshme shkollore mësuesit hasin me nxënës të suksesshëm dhe 
të “dështuar”.Nxënësit e suksesshëm janë të vetëmotivuar sepse ata bashkëjetojnë 
me ndjenjën e suksesit dhe kanë një vetëvlerësim më të lartë për veten, ndihen më 
të realizuar.Kjo bën që të kenë ambicje më të mëdha në botën akademike.Të gjithë 
duan që të kenë sukses.Kjo është një ndjenjë që arrihet bashkë me njeriun. Gjithkush 
ka ambicje per të arritur rezultate të larta por realizimi i tyre mund të varet nga 
faktorë të ndryshëm të cilët mund të jenë të brendshëm ose të jashtëm.Por me ata 
nxënës  të cilët njihen  se me vështirësi në të nxëne apo në të shprehur mësuesi 
duhet të  përdore më shumë  stimuj  motivues . Këta nxënës janë shumë të vështirë  
për t’u motivuar dhe nëse ata nuk inkurajohen në procesin e mësimit dështojnë në 
procesin mësimor, pasi këta nuk kanë kurajon që të përfshihen në një orë mësim.,-
Kur mësuesi mund t’ju drejtojë një  pyetje klasës, këta nxënës edhe pse mund ta dinë 
përgjigjen, nuk gjejnë guximin për ta ngritur dorën, pasi i mundon mosbesimi, frika, 
pasiguria  se mund ta thonë gabim e në këtë mënyrë ndjehen të pasigurt në vetvete 
dhe të impresionuar nga klasa. Ka edhe nxënës që kanë vështirësi në të nxënë, duke 
bërë që ata të ngelen më mbrapa klasës dhe duke ndikuar në shtimin e faktorëve të 
cilët bëjnë që nxënësi të ndihet i pasigurt në vetvete dhe i “dështuar”, duke bërë që 
ai të humbasë interesin për shkollën, për shoqërinë e  mbi të gjitha, për mësimet. Ai 
ndjen se  nuk vlen, se përpjekjet e tĳ  janë të kota. Në këto kushte, mësuesit duhet të 
punojnë më fort me këta nxënës duke dhënë maksimumin e tyre.- Mësuesi duhet 
të tregohet i kujdesshëm që të jetë i pranishëm tek secili nga këta nxënës, duhet 
t’u japë atyre të kuptojnë  se ai është aty për t’i ndihmuar dhe jo për t’i ndëshkuar, 
duhet të ofrojë një larmi mundësish dhe mënyrash që nxënësit të kenë mundësi 
për të provuar veten në fusha të ndryshme sepse në këtë mënyrë ai do të ndihet i 
vlerësuar në atë që bën. -Mësuesi duhet të ushqejë ambicjen e tyre dhe t’u tregojë në 
forma të ndryshme që ai pret që ata t’ia dalin mbanë.Të gjitha këto mund të arrihen 
kur mësuesi gërsheton punën e tĳ  me nevojat, njohuritë dhe përvojën e nxënësit në 
mënyrë që ai të marrë një feetback pozitiv nga ai.Sjellja e mësuesit në klasë duhet të 
jëtë udhëheqës dhe përparimtarë.Mësuesit për sjelljet e pa hĳ shme të cilat bëhen në 
klasë duhet të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme dhe të japë reagimet e duhura. -Për 
të mbajtur motivimin në nivele më të larta, mësuesi efektiv i ndryshon herë pas here  
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strategjitë dhe teknikat e shpjegimit në mësimdhënie për të patur një mësimnxënie sa 
më efektive.Këto teknika mund të gjallërojnë orën e mësimit, por duhet bërë kujdes 
që të mos teprohet duke dale nga kuadri mësimor për të mos humbur kontrollin 
e klasës apo interesin e nxënësve. -Nëse mësuesi vë re se teknikat e shpjegimit të 
përdorura nuk po transmetojnë  tek nxënësit atë që ai do të donte, atëhere mund të 
alternojë shpjegimin edhe me pamje apo video në lidhje me temën mësimore që do të 
lërë vend edhe për komente nga ana e nxënësve. Kështu ora e mësimit kthehet në një 
orë aktive.- Ne e dimë që nxënësit nga natyra janë kuriozë, prandaj do të ishte mirë 
që shpjegimi të fi llonte me një kuriozitet rreth temës sepse do të shtonte interesin e 
nxënësve  duke i bërë ata më lehta. Motivimet e mësuesit janë suksesi i nxënësit.Jo 
suksesshmërinë e nxënësit nuk duhet ta quajmë dështim, por për ta bërë nxënësin të 
jetë i suksesshëm, duhet ta shohim si një çështje mbĳ etese.“Motivimi plotëson nevojat 
e arritshmërisë dhe krĳ on nevojën e një suksesi të lartë”. (Kocel,2001,fq513). Kocel  e 
përkrah këtë vëzhgim . “Tregoni më shumë interesim në arritjet e ulta të nxënësve 
sepse dhe ata duhet të jetojnë jetën e tyre sociale”.Nxënësit kur motivohen,shmangen 
nga dështimi dhe mësuesi mund t’i menaxhojë ata lehtësisht.Marrja e rezultateve të 
ulta tek nxënësi bën që ai të humbë shpresat, nuk bën përpjekje për marrjen e notave 
të larta,kjo quhet pafuqsi nga ana e nxënësit.Por mësuesi duke i motivuar nxënësit, 
duke i qëndruar pranë, bën që nxënësi të arrĳ ë objektivat e tĳ .Në këtë mënyrë dhe 
nxënësi krĳ on besim dhe siguri në vetvete.Për të shmangur këtë gjendje tek nxënësit, 
duhet t’i kushtohet vëmëndje katër pikave të mëposhtme. ·         
• T’i bëjë të ditur nxënësit që ai është i aftë për të arritur aftësinë e të nxënit p.sh. 

nxënësi të shprehë ndjenjat e tij duke folur ose duke i shkruar ato.
• Të njohë anët e dobëta të nxënësit, mos ia bërë atij të dukshme, por duhet të 

bisedojë rreth problemit në mënyrë të butë me të.
•  Disa nxënës mund të kenë vështirësi në fitimin e koncepteve të përdorura shpesh.

Nga mënyra e jetesës së tyre ato kuptojnë çdo gjë më thjeshtë.
• Një faktor tjetër i cili është i lidhur ngushtë dhe ndikon në nivelin etë mësuarit nga 

nxënësi është ankthi.Ankthi tek nxënësit mund të ndryshojë në varësi të situatave 
të ndryshme.

Sipastë dhënavetë nxjerrangastudimetendryshmethuhetse çfarëdoqëllimiqë të ketë 
nxënësitnukduhett iushtrohetdhunë, nuk duhett ë kërcënohet, nuk duhett ë frikesoh
et,dmthteknxënësisduhett ë ndikohetnegativisht Mësuesi duhet të rrisi përkujdesjen 
ndaj nxënësit dhe tamotivojë atë në çdo situate. 

Metodologjia

Inventari i Rosenbergutr për vetëvlerësimin. Pyetësorët dhe Inventari I 
Rosenbergutuplotësuannë klasategjashta,të shtata,të teta.
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Rezultatet e pyetsorit në përqindje.
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Përfundime

Pra nga ky studim i bërë me pyetesor në mënyrë të rastësishme te cikli 9-vjeҫar në 
shkollën “Osman Gjini” Mollas me një kampion prej 50 vetësh doli se motivimi ka 
një lidhje të veҫante me nxënësit. Shikohet në pyetjen e parë se pjesa më e madhe ka 
një dëshire të madhe për shkollën, disa e pëlqejnë pak, dhe një pjesë fare e vogël nuk 
e pëlqen. Në varësi të dëshirës për në shkollë dhe pikpamjet ose mendimit që kanë 
për shkollën janëtë ndryshme pjesa me e madhe e nxënësve e vlerëson si hapate para 
për te ardhmen dhe vendi qëtë jep dĳ e, pak mendojnë si detyrë që duhet bërë dhe që 
i jep kënaqësi, dhe shumë pak e mendojnë si për të kaluar kohën. U pa se në kohët e 
sotme mësuesi në klasë nuk është më i rreptë më nxënësin, por i dëgjon ato për çdo 
problem që ata kanë. Gjatë orës së mësimit a i bën të gjithë nxënësit pjesëmarrës dhe 
aktivë, pra nuk shpjegon ai gjatë të gjithë kohës duke perdorur mesimedhenien me 
ne qender nxenesin .Në lidhje me teknikat stimuluese më së shumti përdor punën 
në grup  në klasë në lidhje me mësimin. Nga studimi që u krye, u vu re se motivimi 
është pjesë dhe faktor i rëndësishëm i jetës shkollore. Mësuesit  duhet të inkurajojë 
e të ruajë individualitetin e nxënësit. Faktor shumë i rëndësishëm për motivimin 
është mesuesi,sjellja e tĳ  në klasë . Faktor tjetër janë metodat ,teknikat ,dhe strategjite 
që perdor mësuesi për të stimuluar nxënësit . Mjedisi, fi zik,është i  rëndësishem në 
motivimi  e nxënësit sepse i krĳ on kënaqësi dhe dëshirë për të kaluar një pjesë  të 
konsiderueshme të ditës në shkollë.
Kërkimet hulumtuese zbuluan se nxënësiti sjellin kënaqësi dhe sukses kur mësuesi 
organizon pune në grup, kur e shoqëron mesimin  me shembuj  histori e fi gura, e 
duke krĳ uar ambjentin bashkëpunues të ngrohtë dhe mbështetës. U pa gjithashtu  
në pyetesore se sa më shpesh të motivoheshin nxënësit si nga mësuesit por edhe 
nga prinderit.ndiheshin metë  vlerësuar,mete kënaqur, rriste dëshirën për të 
shkuar në shkollë por edhe përtë mësuar më shumë. Nxënësit e mirëpresin ne çdo 
masë mbështetjen, inkurajimin dhe motivimin, nga mësimdhënësit e binden për 
dobishmërinë e tyre, jo vetëm për vete por edhe për shoqërinë në tërësi. Edhe në 
analizën e shkallës Linkert u pa se shkolla pëlqehej, dhe mësohej duke shkuar me 
dëshirë nga pjesa më e madhe e nxënësve. Një rëndësi kishin edhe shpërblimet 
sepse i motivonin, pak raste ishin ato që këto shpërblime i bënin nxënësitt ë varur 
dhe mësonin vetëm në qoft ë se shpërbleheshin. U pa edhe se prindrit kishin një 
interes për fëmĳ ët e tyre mësonin ose jo.  Një rëndësi ose peshë i jepet gjithashthu 
edhe mësuesit i cili me inkurajimin , dhe organizimin e mësimit sa më interesate, 
duke krĳ uar një marrëdhënie të mirë me nxësit rriste dëshirën për në shkollë dhe 
për të mësuar.
Mësuesit që punojnë me motivim ua transmetojnë edhe nxënësve të tyre duke i bërë 
të ndjehen të rëndësishëm e të vlefshëm.Mësuesit që zbatojnë metoda të ndryshme 
kanë si qëllim ngritjen e suksesit të nxënësit, ndjekjet e arritjet e mëdha të tĳ  dhe 
shpërblejnë suksesin. Mësuesit kreativ udhëzojnë nxënësin që të marrin përgjegjësi 
për vendosjen e rregullave të ndryshme në klasë.  Gjithashtu dhe mbledha e nxjerrja 
në perqindje e Inventarit të Rosenberg tregon se ka një lidhje me nxënësit në shkollë. 
Këto përfundime të cilat mbështesin edhe edhe pyetsorin, ku nxënësit me vetvlerësim 
më të lartë janë edhe më të motivuar , kjo e cila lidhet me motivimin e brendshëm 
të vetë nxënësit për të arritur suksese lart e më lart. Ndjenjë dëshirë që buron së 
brendshmi që udhëzon nxënësin në çdo hap, çdo penges, me fi nalizim në sukses.
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Fletë nga ditari i nje mësueseje

Laerta Rrumbullaku
Në fund të fundit, çdo mësues përgjigjet për ndërgjegjjen e tĳ  profesionale , thjesht para 

vetes…
(Dedikuar asaj që nuk rresht së besuari tek unë, nënës sime)

Hyrje

Për disa njerëz që tregojnë historinë e tyre, jeta sikur ka konture te rregullta por, 
ndonjëherë kur mundohesh të tregosh apo të hedhësh në fl etë diçka nga vetja, këta 
kufi j sapo duket se janë në sinorin e vet po aq shformohen dhe marrin trajta të 
ndryshme në horizonte të reja… Dhe une e di “Përse?”   Sepse jeta jonë na vë përballë 
provash dhe sfi dash të ndryshme. Ajo është kaq delikate , sa përgjegjësia e formimit 
të një qënieje njerëzore, kaq e vrullshme sa shpejtësia e rritjes së një fëmĳ e dhe kaq e 
bukur sa ëndrrat dhe çiltërsia e tyre.E s’ka si të mos i prek dhe të mos i marr me vete 
këto ndjesi  unë, nënë e dy vajzave mrekulli dhe mësuesja e nxënësve të magjishëm 
që mbushin përvit klasën time. Thjesht ndihem e bekuar.                                       
 “Unë mendoj se puna e një amvise dhe nëne nuk është më e mërzitshme se sa 
shumica e punëve të tjera, por përsa i përket rëndësisë së detyrës, asnjë punë nuk 
mund të konkurrojë me përgjegjësinë e formimit të një qënieje njerëzore.” ( Dr, James 
Dobson)

Mësuesja ime e klasës së parë

Kthehem shpesh në kohë, ulem në bankat e shkollës për t’i treguar vetes se si do 
ta donte një nxënës mësuesen e tĳ …Gërmoj në kujtesë  dhe sjell prej saj mësuesen 
time të klasës së parë. E bëj këtë  e ngacmuar nga i njëjti profesion, por mbi të 
gjitha sepse ruaj shumë dashuri dhe respect në zemrën time, qysh nga ajo kohë e 
largët. Rrjedhimisht kujtesa më ndihmon në detaje. Dëgjoj zërin e butë, ndjellës 
dhe të dashur, shikoj paraqitjen e rregullt, veshjen zyrtare për kohën ku duket se e 
përshkon një hekurosje e kujdesshme  dhe ndjej heshtjen që pushton klasën kur ajo 
hyn , pa e kërkuar dhe pa u lodhur aspak për këtë. Sigurisht që e ndihmon autoriteti 
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i mirëfi lltë i një mësueseje  korrekte dhe të përkushtuar ndaj punës dhe nxënësve të 
saj. Duke patur modelin e kam më të thjeshtë të modeloj origjinalin tim. Mirënjohëse 
për mësuesen time të klasës së parë Ollga Kllapi. 

Nxënësit që mbushin klasën time
E çfarë do të donte më shumë një mësues se sa  të shihte klasën e tĳ  plot me nxënës? 
Se janë ata vetë ( nxënësit ) që të japin emrin” mësues”. Secili prej tyre ka ardhur aty 
me ëndrra, me dëshira me aspirata. Këto shpesh të shoqëruara me sy që ndriçojne,me 
doçka që dridhen, me një gjysmë zëri, me një ndjenjë ankthi e dyshimi. Mbrapa tyre 
prindërit, ata të cilët besojnë tek ty, vendosin jetën e jetës së tyre në duart e tua. 
Në duart e mia pra…Dhe këto duart e mia s’ka si  të mos jenë të buta e të ngrohta, 
mbështetëse e besnike.Vështrimet e etura dhe të çiltra i shtrĳ në ato drejt tyre. Kam 
këto arsye të forta për t’u ndjerë e bekuar deri në palcë, ashtu siç janë po këto arsye të 
forta të cilat më shtyjnë të ndez dritën në sytë e tyre, t’i jap krahë ëndrrës të fl uturojë 
dhe ta ndryshoj ditën me zgjimin e tyre.

Dora mbi sup
Jemi në ditën e parë të shkollës, dëgjohen zëra, prindër, nxënës dhe mësues së 
bashku. Në ditët e sotme fotografohet gjithçka, aq më tepër moment nga dita e parë 
e shkollës. Marr klasë të parë dhe rrethohem nga nxënës të vegjël e plot jetë dhe 
prindër të kujdesshëm e kërkues.Në morinë e zhurmës, kërkesave, dhe kuriozitetit 
ndaj së panjohurës bëj edhe foto me nxënës të ndryshëm të shtyrë edhe nga prindërit 
e tyre.
Afrohet drejt meje një djalë i vogël që hap e mbyll sytë si fenerë në atë fytyrën e tĳ  
te njomë e imcake. Donte të shprehte diçka dhe mezi i dolën fj alët: “ Dua të bëj edhe 
unë një fotografi  me ty, mësuese!” Padyshim që isha gati  dhe nuk e kundërshtova 
por ne momentin e fotos nuk mbajta një qëndrim që të tregonte afrimitet. Ndoshta 
nga zhurmat shpërqëndruese, ndoshta nga takimi I sapobërë me këtë vogëlush. Një 
dorë e vogël lëvizi mbrapa meje, e mori krahun tim dhe e hodhi mbi supin e tĳ .Jo, ky 
s’është moment për të thënë atë shprehjen popullore” I jep dorën të merr krahun” 
por ndoshta një shprehje tjetër të re:”Të merr krahun, jepi  zemrën”.
Dhe aparati fi ksoi atë moment të bukur,plot emocione në ndjesitë e secilit prej nesh. 
Mësova se nxënësi im që kërkonte vëmendjen, mbështetjen dhe dashurinë time 
quhej Kristjan. Ai më dha sinjalet e tĳ  fëmĳ nore dhe unë e pata kënaqësi dhe detyrë 
t’i deshifroj ato deri në fund të klasës së pestë. Vëmendja ndaj detajeve hap dyer të 
mëdha. 

Vajza dhe nxënësja ime, Klejda
Rastisi që vajza ime e vogël, Klejda të jetë edhe nxënësja ime. Për mua kjo aq sa 
ishte dëshirë aq më lindte dyshime dhe pasiguri. Vallë da ta bëjë dallimin nga një 
nënë e dashur, në një mësuese kërkuese dhe të vendosur? Sigurisht që bëra një punë 
parapërgatitore por edhe Klejda përshtatet shpejt ndaj ndryshimeve dhe situatave. 
“Sapo hyn në oborrin e shkollës,ti për mua je një mësuese,mami. Nuk e di si vjen kjo 
po për mua shndërrimi ndodh si me shkop magjik .” Me sa duket unë përpiqesha 
maksimalisht të luaja denjësisht rolin tim në institucion dhe ajo po aq maksimalisht 
përpiqej  të luante rolin e saj si një nxënëse në shkolle.Për hir të të qënit e drejtë mes 
saj dhe fëmĳ ëve të tjerë, shfaqja kërkesë dhe llogari ndaj saj pa neglizhuar asnjë rast 
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duke kamufl uar ndjesitë e mia si nënë. Klejda tregohej e mençur , duke përfaqësuar 
me korrektësi personin e saj, jo sepse s’mund të bënte ndryshe, por sepse e dinte se 
zbatimi i rregullave qe detyrim për të gjithë dhe se sa më gëzonte mua kjo. E parë në 
këtë këndvështrim, të dyja kemi sakrifi kuar nga vetja për të funksionuar më së miri 
kjo lidhje e dyfi shtë. Po ç’është e vërteta unë përfi tova shumë nga kjo. Mësova se po 
aq sa ka të drejtë fëmĳ a yt të ndihet komod brenda klasës, po aq dëshiruese dhe e 
paevitueshme është edhe për të tjerët kjo e drejtë.Siç duhet të gëzohet Klejda ashtu 
duhet të gëzohet edhe Natalia dhe ashtu siç nuk dëshiron të mërzitet Klejda,ashtu 
nuk duhet të mërzitet edhe Natalia. Ekzistenca e Klejdës brenda klasës, më mësoi si 
të ruaj ekuilibrat dhe te jem e paanshme  edhe mes asaj që dua më shumë.Do ta quaj 
mjaft  frytdhënëse periudhën shkollore që kaluam së bashku.

Përshkrim me temë: “ Mësuesja ime”
Jemi në orën e gjuhës shqipe. Programi i kësaj lënde të mundëson marrjen e 
informacionit dhe opinioneve rreth jetës familjare e shoqërore të fëmĳ ës, gjithashtu 
edhe rreth teje. Ata janë të gatshëm të servirin gjithçka me sinqeritetin e tyre prej 
fëmĳ e. Edhe për sot përshkrimi I radhës është për mësuesen. Jap udhëzimet e 
nevojshme mbi strukturën e përshkrimit që është kriteri kryesor  për vlerësimin e 
nxënësit në këtë orë. E shtyrë nga kurioziteti për të ditur më shumë rreth binomit të 
mbrujtur mësues – nxënës shtoj se pershkrimi duhet të jetë edhe  i  vërtetë.
Isha vërtet kurioze rreth asaj që ata po shkruanin. Shikimet e tyre lëvrinin sa tek fl eta 
aq edhe mbi mua. Ndërkohë më kujtohet se një nxënësi im i brezit të kaluar, për të 
njëjtën temë përveç të tjerash shkruante: “ Mësuese, ti duhet të qeshësh gjithmonë. 
Kur ti qesh fytyra jote bëhet më e bukur dhe unë të dua më shumë.( Theodhori, një 
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nxënës i veçantë.)
Pas disa minutash punimet e përfunduara prisnin të korrigjoheshin. Fillova proçesin 
tim të shumëpritur. Gjithë ajo mirënjohje dhe dashuri e derdhur në fj alë e fj ali, 
sigurisht që  kërkonte edhe përgjigjen time me plot mirënjohje dhe dashuri.Fillova të 
mendohesha… Detyra ime ishte të vlerësoja nxënësit për strukturën e përshkrimit, 
por s’kishte si të mos i falenderoja edhe për ëmbëlsinë e derdhur në të. Më duhej 
një frazë  ku të kombinoja këtë vlerësim dhe falenderim njëkohësisht.Mendova 
se nxënësit I pëlqejnë shumë simbolet dhe vendosa që në fund të çdo vlerësimi 
përshkrues,në vend të pikës së pikëçuditjes të vizatoja një zemër të vogël.
Psh: Ke punuar shumë mirë, Evisa!                                                
Kujdes mbylljen e përshkrimit,Oresi !
Kjo zemër u tregonte atyre se edhe unë I doja shumë.Kjo zemër u vendos në të gjitha 
fl etoret e nxënësve. Para se të shpërndaj fl etoret, i falenderoj nxënësit për të gjitha 
vlerësimet e tyre ndaj meje dhe u them se nëse te komenti im do të gjeni një zemër 
të vogël  do të thotë se edhe unë ju dua shumë. Tani më duhej vetëm të vëzhgoja 
sjelljet dhe mimikën e tyre. Sapo gjenin zemrën, fytyra e tyre mbushej me gezim dhe 
lumturi dhe I tregonin njëri-tjetrit për” thesarin e gjetur.”Edhe unë e kam një zemër, 
ja shikoje!”  “ Pse vetëm ti,edhe une.”
Po lumturinë më të madhe për një zemër dukej se e ndjenin nxënësit me nivel të ulët 
nxënieje. Me gjetjen e zemrës ata kapërcenin gjithë hendeqet dhe stërmundimet e 
tyre në proçesin e mësimit dhe edukimit. 
Ndërhyj dhe them: -Të ngrenë dorën nxënësit që e kanë një zemër poshtë përshkrimit 
të tyre.” Me dorën lart ata kërkonin gjithandej për një zemër të munguar. Shpejt e 
kuptuan se nuk kishte një të tillë.Vazhdoj të them: - Nuk ka asnjë nxënës që të mos 
e ketë zemrën time. Unë ju dua të gjithëve, pavarësisht asaj që ju arrini në mësime. 
Secili prej jush është i çmuar per mua.” Bukuroshja e bankës së parë tundi kokën 
në shenjë pohimi dhe bashkë me të edhe dy bishtalecat e saj dhe tha; -E dimë këtë, 
mësuese! 

Binjakët
Fund gushti. Është kjo periudha kur je “lodhur” nga pushimet dhe kërkon të rinisësh 
aktivitetet e tua. Në të vërtetë as këtë nuk e doja.Nuk te mjaft uan pushimet?Pse nuk 
ke deshire te fi llosh punen?
Sot e kam gjetur motivin e munguar ...(duke kujtuar nje ngjarje te vogel)
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Nje mbremje,fi llim korriku,si çdo dite te pushimeve eci rruges me hapa te shpejte 
bashke me Arjanin.Sapo del nga qyteti,ne fi llim te kesaj rruge,kane shtepine e 
tyre dy nxenesit e mi binjake,Marjo dhe Anxhelo.Shpeshhere i pershendes dhe 
ata me hedhin veshtrimet e tyre te ndrojtura, por te çiltra.Kur kthehemi shoh se 
njeri prej tyre qendron anash rruges me duart nga mbrapa.Duke u afruar dalloj 
qe ky eshte Marjo,kurse ne ledhin anash rruges rrinte shtrire Anxhelo,si nje 
zoterues i plote i natyres dhe pamjes perreth. Sapo afrohem,Marjo nxjerr me 
shkathtesi qe nga mrapa tĳ  nje tufe te madhe me lule kulprash.Nuk mbeshtilleshin 
as me leter te bukur e as me fj ongo, por me duart e vogla e te çjerra te Marjos.
Buzeqesh,tregoj se me pelqen shume aroma e lules se kulprave dhe sigurisht e falenderoj.
Hedh syte nga ledhi dhe them:-Po Anxhelo....?  
Ai vazhdon te qendroje shtrire ne bar, gjithe qejf duke degjuar dhe vezhguar gjithe 
skenen.Atehere Marjo thote:
-Ideja ishte e Anxhelos,mesuese.Ai i mblodhi lulet dhe une i dekorova per t'i 
dhuruar ty.(Sigurisht,Anxhelo eshte kreativ dhe i ndrojtur,Marjo i komunikueshem)
Qesha me ze, duke pershendetur me dore Anxhelon.
E mora tufen me lule kulprash dhe e vendosa ne nje vazo ne shtepi.Aroma e luleve 
zgjati per disa dite.
Mendova se keta ishin binjaket,fl etoret dhe puna e tyre le shume per te deshiruar,por 
ama,ata vete mua me kane dhene motivin per te nisur perseri punen me deshire. 
Eshte dashuria qe me falin keta femĳ e,e cila me ben ta pres shtatorin me gezim duke 
larguar çdo lodhje dhe veshtiresi. 

Të jesh kreativ
Kreativiteti duhet të jetë pjesë e pandarë e punës sonë.Pa dellin e krĳ imtarisë 
sigurisht që mësuesi mund të ecë shabllon mbi hapat e planifi kuar të orës mësimore 
dhe mund ta zhvillojë atë normalisht por kurrsesi nuk mund të vjelë prej saj ngjyrat 
e të gjitha stinëve dhe emocionet e notave muzikore të Vivaldit.
Në rubrikën “ Të shkruajmë” sipas kaligramës së dhënë nxënësit qëndronin të 
hutuar edhe pse kisha disa minuta që po sqaroja mënyrën e të shkruarit në këtë rast. 
Më duhej të vĳ a në punë aft ësitë e mia krĳ uese dhe të sillja të gjallë para nxënësve 
shembullin konkret,e bashkë me të edhe vëmendjen maksimale të tyre.Atëherë 
shkruajta në tabelë titullin,pikënisjen e vargjeve kaligramë si më poshtë:N-X-Ë-N-
Ë-S-I-T -  E- M-I
N xënësit e mi
X ixëllonja drite
Ë ndrra më e bukur 
N ë parada vitesh.
Ë ndrra me plot shpresë
S irenë anĳ esh në det
I de më vĳ në për ndryshim
T ringëllima e ziles thërret shpirtin tim
E ndez dritën në sytë e tu
M ë beso dhe mos u ndal
I k aty, ku rruga është e bardhë.
 U deshën pak minuta që shembulli të ishte gati.Gjatë kohës që plotësoja kaligramën 
time, vĳ a re edhe kureshtjen e nxënësve për renditjen e vargut të radhës aq sa ata 
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po përfshiheshin për të plotësuar mendimet e mia.Duke patur një çelës ne dorë 
ishin gati që secili të hapte një derë. Shumë shpejt skicuan modelin e tyre personal 
si p.sh:”Prindërit e mi”,”  Shoku im”,” Libri”, “Futbolli” etj.Pra, rezultatin maksimal 
gjatë kësaj ore mësimi e dha kreativiteti në momentin kyç të shpjegimit në të cilin 
prodhoi një shembull konkret.

Beki,nxënësi me sindromën down
E kujtoj si sot takimin e parë me Bekin në datë 10 shtator 2012,ditën e parë të shkollës 
në klasën e parë.Nën kujdesin dhe nxitjen e mamit më ofroi lulet e tĳ  të bukura. Më 
shumë se këto, vura re duart e vogla dhe gishtat delikatë që prekën tinëz duart e 
mia dhe me pas s’kisha si të mos shihja sytë e nënës së tĳ , mbushur me lot.Më kanë 
ndjekur ata sy gjatë gjithë këtyre viteve. Thellë – thellë unë nuk kisha informacion të 
bollshëm për sindromën doën. Jam munduar shumë me qëllimin për të bërë më të 
mirën për Bekin. Në kontaktin me të nuk më hynte në punë as shkenca, as fi lozofi a, 

as njohuritë gjuhësore e as matematika. O Zot, ç’duhet të bëj me këtë  fëmĳ ë? Ashtu 
në heshtje kam marrë një përgjigje: “ Rri e qetë! Beki ka nevojë vetëm për dashuri 
dhe përkushtim.”
Nuk u ndala asnjëherë për t’i dhënë dashurinë dhe përkushtimin. E pranova Bekin 
së pari në zemër, si një fëmĳ ë mrekulli dhe më pas ua servira magjinë shokëve të 
tĳ . Fëmĳ ët janë të gatshëm ta duan shokun pa kushte nëse ne të rriturit nuk bëjmë 
dallime dhe i duam ata pa kompromise. U lidhëm aq fort me njëri – tjetrin saqë kur 
Beki mungonte, dita qe e paplotë. Përkushtimi niste që me përshëndetjen e parë të 
mëngjesit, vazhdonte me përshtatjen dhe të qënit komod brenda ambientit të klasës, 
me lojëra dhe improvizime…Kur koha nuk premtonte të paktën vështrimet dhe 
xhestet të mos i mungonin.Ai duhej ta ndiente se unë mësuesja e tĳ , jam brenda 
klasës aq e gatshme dhe vepruese ,si për të tjerët edhe për të. 
Përkushtimi me dashuri nuk i la vend asnjëherë mëshirës dhe keqardhjes ndaj 
aft ësive të kufi zuara të Bekit. Ai e prishi gjumin e mëngjesit,i përshëndeti vetë shokët 
dhe mësuesen, tregoi për shtëpizën e bukur në fshat, renditi shkronjat, lexoi fj alë dhe 
fj ali. Bashkë e ngritëm shumë lart balonën e ëndrrave, fl uturuam me imagjinatë në 
ishuj e shtete, qeshëm e duartrokitëm shumë fort dhe ia fshimë lotët mami Besës.
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Në fakt unë i jam shumë mirënjohëse Bekit. Ai më mësoi mua si përballohen sfi dat 
në jetë.

Letër në Krishtlindje…
Dt. 24.12.2017
E dashur Besa!
Të shkruaj së pari si nëna e Bekit,që megjithëse Zoti të ka vënë përpara një sfi dë kaq 
të madhe me Bekin,duket se me ty ka zgjedhur njeriun e duhur për të përballuar 
këtë. Ti ke gjithë aft ësinë dhe durimin për të bërë ndryshimin tek Beki. Përkushtimi 
yt mund të merret fare mirë si një shembull model dhe i vërtetë për çdo prind që ka 
një fëmĳ ë për të rritur dhe edukuar.
Në fi llimet e punës sime me Bekin, jam lutur shumë që Zoti të më jepte 
durimin,mundësitë dhe aft ësitë për të bërë punën e duhur me të. Dhe e falenderoj 
Zotin se për më tepër se kaq, më dha në zemër edhe shumë dashuri për Bekin.
Nuk harroj pasionin që ka Beki për jetën dhe veprimtarinë në fshat. Sa me rregull 
vendos sendet e tĳ  në vendin e duhur,aq sa çdo djalë tjetër i klasës do ta kishte zili.
Nuk harroj pëqafi met e Bekit me vëllanë e vogël Rein,kur ai shkonte në kopsht. I 
shoh sytë e tĳ  të më kërkojnë dhe të më ndjekin për të marrë atë komunikimin tonë 
të përditshëm dhe unë mundohem të bëj më të mirën për të.
Beki është një sfi dë për ju por gjithashtu edhe për mua.
Të falenderoj për ndihmën që më ke dhënë në punën më Bekin,por edhe për 
shembullin e forcës që dhuron çdo ditë tek unë.
Gëzuar Vitin e Ri 2017 !
Mësuesja e Bekit, Laerta Rrumbullaku.

Paqja e prishur
Në profesionin tonë jo rrallë ndodh që trysnia e ngarkesës ditore, kërkesat, prindërit 
me pretendime, moment i gabuar të të përfshĳ në dhe të të prishin ditën. Dashur-
padashur këtë negativitet rrjedhimisht e “injekton” edhe tek fëmĳ ët, gjë e cila 
absolutisht nuk duhet të ndodhë. Për asnjë arsye në botë ata fëmĳ ë nuk meritojnë 
nervozizmin, neglizhencën dhe indiferentizmin tonë. E megjithatë mund të ndodhë…
Po kur paqja prishet të dyja palët kanë siklet. Nxënësi nuk e di arsyen pse ndodhi kjo, 
reagoi mirë apo keq, ndërsa mësuesi është i vetëdĳ shëm për gjithçka. Mësuesi gabon, 
por mjeshtëria e tĳ  qëndron në shpejtësinë e rregullimit të gabimit. Të kërkuarit falje 
ndaj nxënësit tënd, rivendos atmosferën e paqtë në klasë, por mbi të gjitha i jep atĳ  
shembullin pozitiv  të duhur  të reagimit ndaj një gabimi të mundshëm.
“Jeta nuk mund të më japë gëzim dhe paqe
Më takon mua që t’i marr me vullnetin tim.
Jeta thjesht më jep kohë dhe hapësirë…
Më takon mua që ta mbush atë.”    ( Dr. James Dobson )

Evelina, nxënësja që do ta dëshironte çdo mësues
Evelina është nxënëse në klasën e tretë.Ajo të bën për vete që me shikimin e parë. 
Të tërheqin sytë e saj të zinj dhe të qeshur, buzëqeshja që shkrep sapo kontakton 
me të, xhestet e gjalla me duar e shpirt. Bjondina Evelinë ka një trup të imët e të 
zhdërvjellët. Po kur Evelina fl et, nuk ka sit ë mos dëgjosh gurgullimën e ujërave të 
kulluara dhe cicërimat e zogjve në kumbimin e zërit të saj, me intonacion të plotë dhe 
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me theksin e duhur.
Me fj alën e saj Evelina përcjell një botë të madhe,shumë të madhe për atë trup të 
vogël…
Vjen nga një familje e varfër,larg në fshat. Evelina e prezanton familjen para shokëve 
si pasurinë më të madhe që ajo zotëron. Dhe jo vetëm kaq…
Të bën çudi se si ajo e dashuron librin, e përpin atë dhe të nesërmen interesohet për 
një libër të ri. Nuk nguron të të thotë sa interesant ishte libri i fundit,çfarë i ka bërë 
më shumë përshtypje dhe sa mesazhe të bukura ka marrë prej tĳ . Si mbyllje të të 
gjithë kësaj, me shumë takt kërkon t’i huazosh një libër të ri. Kemi vetëm dy muaj që 
njihemi bashkë dhe ajo pothuajse i ka lexuar 12 libra për moshën e saj. 
Me kërshërinë e çiltër të një fëmĳ e më pyet: “Mësuese,ma solle librin që më ke 
premtuar?”
Këto ditët e fundit po kërkoj e s’po gjej dot në bibliotekën time të vogël një libër tjetër 
të përshtatshëm për moshën e saj. Kur ia komunikova këtë, ajo më tha se i duhej me 
patjetër një libër i ri dhe…se kur të rritej do ta ruante në kujtesë shkëmbimin tonë të 
librave.
Me këto fj alët e fundit Evelina jo vetëm që donte të më falenderonte për gjithë librat 
e marrë, por edhe të më motivonte për të gjetur një libër të ri.
Dhe ia arriti qëllimit…E gjeta një libër tjetër për Evelinën. 

Të befasohesh nga idetë krĳ uese të fëmĳ ëve
         Për të nxitur dhe përjetuar nivelin krĳ ues të të menduarit ushtroj  tek nxënësit 
përdorimin e rregullt të imagjinatës. “Mbyll sytë dhe imagjino!” Koha 2 minuta.E 
kërkoj imagjinatën e tyre rreth një teme apo çështjeje te caktuar,por kjo mund te 
jetë edhe e lirë.Gjatë përdorimit të kësaj teknike,të gjithë nxënësit e klasës e kanë 
një alternativë për të dhëne,por jo vetëm kaq: Secili prej tyre është një dëgjues i 
mirë i variantit të tjetrit.  Pasi nxënësit hapin sytë pyes:”Ç’ndodhi? Ku shkuat?Si u 
ndjetë?...” etj,dhe duhen vetëm 2 minuta që të vërshojnë idetë krĳ uese  dhe zgjidhjet 
e origjinale të situatave të dhëna duke i hedhur kështu planet e tyre mbi letrën e 
bardhë.                                                                                                                                          P.sh 
Hirushja e ditëve të sotme  harron në pallatin e princit jo këpucën, por telefonin- 
celular, ku princit i duhet të dĳ ë kodin hyrës për të marrë informacionin e duhur 
rreth vajzës që e zotëron.
      Gjate kohës ku diskutohej hedhja e dronit fl uturues mbi stadiumin e Beogradit m’u 
desh t’u kërkoja nxënësve se çfarë do të shkruanin ata vetë në pankartin e balonës së 
tyre fl uturuese mbi Europë. Midis shumë ideve të bukura dhe realiste veçoj njërën, 
ku nxënësi do të shkruante në balonën e tĳ  emrin  “Ilir”duke argumentuar zgjedhjen 
e tĳ  si më poshtë:
1) Unë quhem Ilir dhe balona ime do të fl uturojë për mua.
2) Ilirët janë paraardhësit tanë dhe kanë vendin e tyre ne Europë.
3) Me emrin Ilir unë kërkoj te drejtën time për të patur një emër dhe nje Atdhe
4) Çdo njeri mbi këtë tokë duhet të jetojë i lirë.
     Si parapërgatitje për veprimtarinë me projekt me temë:”Unë jam ai qe matem me 
atë që di të bëj” i nxis nxënësit të shkruajnë rreth vetes,t’i bëjnë një reklamë të mirë 
asaj duke shfaqur të gjitha aft ësitë dhe mundësitë e tyre,madje edhe ato që unë si 
mësuesja e tyre ende nuk i kisha vënë re. U befasova. Brenda kësaj klase të vogel 
unë kisha përdorues shumë të mirë të internetit,bisnesmenë që tashmë kishin nisur 
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bisnesin e tyre,ambientalistë që e kishin të gatshëm ëorkshop-in (planin trajnues)e 
tyre në mbrojtje të ambientit,stilistë me veshje të stiluara nga dora e tyre,piktorë e 
kercimtarë që u mungonte kursi për të zhvilluar talentin e tyre,drejtues kompanie 
riciklimi nëpërmjet të cilëve koshi i vogël në fund të klasës, merrte vlera të mëdha…
     Gjatë viteve të mia të punës e kam vërtetuar se brenda këtyre fëmĳ ëve jeton 
krĳ imtaria në nivele te larta, vetëm se çelësi i shpërthimit të saj qëndron në dorën 
tonë.

Të jesh mësuese…
Në intervistat e improvizuara që zhvillohen në klasë nga nxënësit më është drejtuar 
pyetja: “Si është për ty të jesh mësuese?”
Ka qenë një nga pyetjet më interesante aq sa përgjigjja nisi thjesht e bukur brenda 
klasës dhe përfundoi gjerë e gjatë në këto fl etë.
Të jesh mësuese është përgjegjesi, duhet ta meritosh këtë emër sepse kushdo që na 
mëson me të drejtë quhet mësuesi ynë, por jo kushdo që na mëson e meriton këtë 
emër.
Të jesh mësuese të shoqëron ngado krenaria për brezat e mësuar, për shërbesën ndaj 
fëmĳ ëve dhe vendit tënd.
Të jesh mësuese dialogon shpesh me drejtësinë, zbaton urdhrat e saj sepse s’ka si  të 
jesh i padrejtë me ata të cilët dëgjojnë,zbatojnë dhe respektojnë sinqerisht vendimet 
e tua.
Të jesh mësuese është si të përjetosh ndjesitë më të bukura siç janë 
:dashuria,mirësia,vlerat njerëzore.
Të jesh mësuese është si të jesh gjithmonë duke prodhuar të mirën dhe duke e 
shpërndarë atë.
E nis ditën duke vrapuar të jesh në orar dhe as e pret që një prind të ndalon aty 
dhe kërkon informacion mbi fëmĳ ën e tĳ , se përse shoku i bankës e kishte shtyrë 
dhe ofenduar dhe duke mos e ditur problemin më ekzistent timin që është koha,të 
kërkon edhe ta vendosësh në bankën e parë sepse kështu është më mirë për të. Ti 
përshëndet,premton se do të merresh me këto çështje dhe vazhdon rrugën duke 
menduar se si  të “shumëfi shosh “ bankat e para.(Vendosja në grup)Afrohesh te 
shkolla dhe pëshëndetjet me nxënësit janë kaq të shpeshta dhe të këndshme,shoqëruar 
me buzëqeshjet e tyre saqë do t’i krahasoja edhe me cicërima zogjsh në agim të ditës 
së re. Hyn në grupin e kolegëve ku diskutohet rasti i një mësueseje të kapur fl agrant 
duke dhunuar një nxënës, dhënë në emisionin televiziv investigativ të mbrëmshëm.
Mendimi i parë që të shkon është: “Jo unë s’mund ta bëj kurrë këtë.” Tringëllima e 
ziles për fi llimin e mësimit i shpërndan mësuesit nëpër klasat e veta. Sa herë shkel 
dorezën e derës për t’u futur në klasë me një frymëmarrje të thellë kërkoj të futem 
dhe të shpërndaj vetëm energji pozitive.Të paktën këtë ia kërkoj vetes çdo mëngjes.
Është nxënësi nga fshati që menjëherë vjen drejt meje dhe më zgjat një zambak të 
gjetur në livadhet anës rrugës.Lumturia I ka mbushur sytë e tĳ  me dritë. Dhe mua 
me duhej vetëm kjo rreze drite për të mbushur gjithë klasën time.Vazhdoj edhe sot 
të bëj pyetjen rutinë”Si jeni?” “Si keni kaluar?” Dhe ata me po të njëjtën energji duan 
të tregojnë çdo gjë, çdo gjë.
- Cili prej jush pëlqen të rrĳ ë në bankë të tretë?Disa duar u ngritën, një prej tyre 
vinte nga banka e parë. Menjëherë bëj ndërrimin dhe vazhdoj me një diskutim të 
shkurtër për sjelljet e nxënësve me njëri-tjetrin në klasë.  E vazhdon mësimi me 
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veprimtari dhe punë,kryerje veprimesh,ushtrime,problema, këngë,konkurs, fi tore e 
pakënaqësi, qortime dhe vlerësime. Me zilen e fundit duket se marr frymë, po ende 
s’ka mbaruar…Pas kësaj evidence nga drejtoria për të plotësuar,fl eta informuese për 
prindërit me vlerësimet e nxënësve, një kafe e shpejtë me shoqet ku ka vetëm biseda 
pune,nxënësit,ecuria e tyre.
E ndërsa dita ende s’ka mbaruar me angazhimet e mia familjare,në mendime vĳ në 
dhe shkojnë  nxënësit dhe veprimtaria ime me ta. Të jesh mësuese, e gjithë dita jote 
është për nxënësit e tu. Dhe më shumë se kaq…E gjithë dita jote është përpjekja e 
vazhdueshme për  një rritje të bukur të fëmĳ ëve.
 

Motivimi
Sa herë na ka ndodhur të kemi pritur një fj alë të mirë, një nxitje më tepër, një shtysë 
motivuese për mundin dhe përpjekjet e bëra? E kush nuk do të ndihet I motivuar e 
aq më tepër kur je në bankat e shkollës,kur ke dyshimet e tua mbi detyrën që kryen 
të dëgjosh fj alët “Ke bërë një punë të mirë. Vazhdo më tej!” “Mjaft on të përpiqesh 
dhe do t’ia dalësh.” E merr esencën e magjisë dhe e shndërron atë në sukses. Fjala 
motivuese vë në punë gjithë mekanizmat për kryerjen e veprimtarisë tënde. Kur 
ti vë në dukje të mirën e një pune,apo edhe vetë cilësitë e mira të një personi ato 
automatikisht fokusohen në shumëfi shimin e tyre.
E kundërta ndodh kur motivimi mungon, fj ala shtyp, rëndon dhe rrjedhimisht edhe 
struk, ndrydh dhe zvogëlon aft ësitë dhe pozitiven në ëndrra të fj etura në një cep të 
botës tënde.
Për mua funksionon shumë thjesht…
Në një varg shkronjash të bëra me shumë mundim dhe sforco nga nxënësi, gjej atë 
më të bukurën, më të saktën dhe them: -Sa më pëlqen kjo shkronjë! Sa bukur e ke 
harkuar trupin e saj!
Dhe s’kanë kaluar shumë minuta kur para meje shoh një faqe plot,mbushur me 
shkronja edhe më të bukura se ajo që vura në dukje pak më parë. Pra fokusimi dhe 
vënia në dukje e shkronjës së saktë dhe të bukur i shumëfi shoi ato. Ky është një 
shembull fare i thjeshtë por edhe mjaft  tregues mbi rezultatet që sjell motivimi. Dhe 
motivimi nuk duhet ngatërruar me mbivlerësimin. Ai është si zgjimi nga ëndrra për 
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ta gjetur atë në realitet.
Kur unë motivoj nxënësit e mi në fund të fundit edhe vetëmotivohem sepse motivimi 
sjell rezultate të mira në veprimtarinë e tyre dhe kjo rrjedhimisht është një tregues i 
mirë i punës sime. Pra motivimi që unë bëj tek të tjerët kthehet tek unë në vetëmotivim. 
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