Book of Proceedings
Fifth International Conference on: “Education and Social
Sciences- Challenges towards the Future” 2018
(ICES V- 2018)
10 MARCH 2018
Organized by

International Institute for Private- Commercial- and
Competition Law(IIPCCL)
in Partnership with
University of Białystok (Poland), Institut za naučna istraživanja
(Montenegro), Institute of History and Political Science of the University of
Białystok (Poland), Tirana Business University (Albania), University College
Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo)

Edited by: Dr. Lena Hoﬀman
Prof. Endri Papajorgji
1

Fifth International Conference on: “Education and
Social Sciences- Challenges towards the Future” 2018
(ICES V- 2018)
Vienna, 8 April 2017
Editor: Lena Hoﬀman
Endri Papajorgji
Tirana

ISBN: 978-9928-259-05-9

Disclaimer
Every reasonable effort has been made to ensure that the material in this book is
true, correct, complete, and appropriate at the time of writing. Nevertheless the
publishers, the editors and the authors do not accept responsibility for any omission
or error, or any injury, damage, loss or financial consequences arising from the use
of the book. The views expressed by contributors do not necessarily reflect those
of University of Bialystok (Poland), International Institute for Private, Commercial
and Competition law, Institut za nau na istra ivanja (Montenegro), Tirana Business
University (Albania) and University College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo).

2
22

International Scientific Committee
ICBLAS III 2015
(ICES V-2018)

Prof. Dr. Jürgen Wolfbauer, Montanuniversitaet Leoben (Austria)
Prof. Dr. John Rowley Gillingham, University of Missouri (USA)
Prof. Dr. Lindita Milo (Lati), University of Tirana (Albania)
Dr. Hans-Achim Roll, Rechtsanwalt (Germany)
Prof. ass. Dr. Evis Kushi, University of Elbasan (Albania)
Prof. Dr. Horst-Dieter Westerhoff, Universität Duisburg-Essen (Germany)
Prof. Dr. Francesco Scalera, Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italy)
Prof. Dr. Lavdosh Zaho, Tirana Business University (Albania)
Prof. Dr. Thomas Schildbach, Universität Passau (Germany)
Prof. Dr. Lisen Bashkurti, Director of the Albanian Diplomatic Academy (Albania)
Dr. Angelika Kofler, Europäisches Forum Alpbach (Austria)
Prof. Em. Johannes Bronkhorst, University of Lausanne (Switzerland)
Prof. ass. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji, Tirana Business University (Albania)
Prof. Dr. Joseph Mifsud, University of East Anglia, London, (UK)
Prof. Dr. Nabil Ayad, University of East Anglia, London, (UK)
Dr. Mladen Andrlic, Director of the Diplomatic Academy (Croatia)
Dr. PhD (Staffordshire) Entela Shehaj, Tirana Business University (Albania)
Prof. Em. Winfried Mueller, University of Klagenfurt (Austria)
Prof. Dr. Juliana Latifi, Tirana Business University (Albania)
Prof. Em. Hans Albert, University of Mannheim (Germany)
Prof. Dr. Ilia Kristo, University of Tirana (Albania)
Prof. Dr. Bektash Mema, University of Gjirokastra (Albania)
Prof. ass. Dr. Makbule Çeço, Tirana Business University (Albania)
Prof. Dr. Fabrizio Baldassarre, Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italy)
Prof. Em. Johann Götschl, University of Graz (Austria)
Prof. Dr. Rajmonda Duka, University of Tirana (Albania)
Prof. Em. Robert Müller, University of Salzburg (Austria)
Prof. Dr. Mimoza Karagjozi Kore, University of Tirana (Albania)
Prof. Dr. Malyadri Pacha, Osmania University (India)

3
33

TABLE OF CONTENTS
Matematika si shkencë, mësimdhënia dhe të nxënit ........................................9
Rovena Heqimi
Perkthimi letrar ........................................................................................................21
Elona Aliaj
Analize e noveles”ferma e kafsheve”e Xhorxh Oruellit ..................................26
Elona Aliaj
Komunikimi në shkollë ..........................................................................................34
Albana Myteveli
Turizmi kulturor në Berat.......................................................................................39
Aliosha Hoxha
Drejtuesi, si burim dhe udhëheqës të ndryshimeve në shkollë .....................62
Majlinda Salepi
Roli i shkollës në edukimin qytetar dhe global në shoqërinë
demokratike ..............................................................................................................68
Marjola Bilali
Kategoria e rasës nga lashtësia deri në ditët e sotme ........................................77
Myzejen Kashari
Të menduarit kritik të nxënësve ...........................................................................85
Vasilika Kreku
Një vështrim mbi romanin për fëmĳë ‘’Strehëza e ngrohtë”e
shkrimtarit fierak Lili Gogu ...................................................................................87
Elisabeta Ikonomi
Using visual aids when teaching English as a foreign language ...................89
Matilda Çekrezi
Kultivimi i stileve të të nxënit te nxënësit ..........................................................95
Etjona Allajbeu
Sfida dhe alternativa në proceset e shoqërizimit dhe edukimit
shkollor në moshat paraadoleshente ...................................................................99
Margarita Pajaj
4

Koncepti i integralit të caktuar në programet mësimore të shkollave
të mesme ....................................................................................................................107
Eranda Tashi
Rendesia e motivimit nga ana e mesuesit ...........................................................119
Lisandër Hoxhallari
Organizimi dhe realizimi i leximeve jashtë klase ..........................................132
Majlinda Hykaj
Romani autobiografik dhe vendi që zë Fatos Kongoli në këtë zhanër..........135
Eljona Jatagani
Historia e kinoteatrit në qytetin e Lushnjës ...........................................................142
Jushan Çukani

Kompetencat themelore të të nxënit ....................................................................151
Sonila Gjeçi
Një vështrim i përgjithshëm i romanit “Qytet pa dashuri” i shkrimtarit
Tasi Proko ..................................................................................................................163
Mardalina Iljazaj
Il gioco come cosa educante e come oggetto pedagogico .................................166
Suida Peraj
Roli i mjedisit me libra në nxitjen e të rinjve drejt të lexuarit........................169
Marcela Shehaj
Mësimdhënia proces ndërveprues dhe elementet përfshirës .........................175
Marjeta Buli
Përmirësimi i mësimdhënies në klasë ................................................................ 184
Etleva Zhuka
Historia e Apollonise ..............................................................................................194
Çelik Kreka
Romani “Oh” i Anton Pashko në skemën e Jakobsonit, dhe raporti i
kohës ciklike .............................................................................................................202
Nevila Voshtina
Dinamika e diskutimit te zgjidhjes se sistemeve te ekuacioneve ne
vitet e shkolles se mesme .......................................................................................210
Vitori Gjonaj
5

Roli i mësuesit në forcimin e partneritetit shkollë- komunitet .....................218
Anila Kasa
Ardian Kasa
Perfshirja sociale e personave me aftesi te vecanta ne shkolle ......................220
Fatbardha Amzaj
Konfliketet mësues-nxënës, faktorët që ndikojnë dhe zgjidhja e tyre ..........225
Adelina Vogli
Odeta Sulejmani
Përqasja e teksteve shkollore shqiptare me tekstet
parauniversitare europiane ....................................................................................238
Mimoza Duduci
Sëmundja e talasemisë ............................................................................................240
Etleva Kajo
Cult Buildings in Berat .........................................................................................247
Juxhina Doksani
Miti i metamorfozës me statusin e sistemit në thurjen konkrete të Veprës
(ve) Letrare Kuteli, Kadare, Trebeshina ...............................................................252
Blerina Agolli
Alergjite ushqimore.................................................................................................273
Zamira Rroshi
Opinioni i mësuesve në shkollat fillore të Korçës ,përballë fëmĳëve
me aftësi ndryshe .................................................................................................................. 282

Greta Prifti
Miranda Eminaj
Margarita Qirjako
Etleva Jarazi
Femĳet me aftesi te kufizuara jane te cmuar! .....................................................292
Enkelejda Sako
Eseja, si format didaktik në procesin e të shkruarit ..........................................296
Drilona Jashari
Ndotja, nje problem ne rritje .................................................................................309
Jonida Mingaj

6

Teknologjia, ndikuese në dobësimin e aftësive komunikuese te fëmĳet ...315
Hesiona Havaraj
Historia për jetën dhe bëmat e Skënderbeut, Princit të Epiriotëve ...............319
Miranda Mahmutaj
Changing patterns of Word- Order from Old English to Early
Modern English ........................................................................................................329
Jonida Shkurti
Mirela Kosta
Karta e performancës së shkollës. Kornizë e re e informimit .........................336
Yllka Ramaj
Juliana Dollani
Trashegimia natyrore ne Zonen e Suloves ..........................................................346
Aida Deliu
Vështirësitë e të nxënit në lëndën e Matematikës .............................................351
Nertil Basha
Zhvillimi fizik i fëmĳës nga mosha 0-6 vjeç dhe faktorët që ndikojnë në
rritjen e tĳ ..................................................................................................................356
Xhuljeta Molishti
The framework of Communicative methodology in language teaching:
A call for the implementation of the task based approach ..............................363
Odensa Kraja
Përdorimi i filmave në mësimin e gjuhëve të huaja..........................................372
Enkela Gusho Bezati
Shkolla qendër komunitare ...................................................................................375
Miranda Meçi
Edukimi –Sfida e madhe e shoqerise njerezore .................................................381
Jehona Quku
Ndikimi i stresit në performancën e mësuesve të shkollave 9-vjeçare
në zonat urbane dhe rurale në Rrethin e Elbasanit ...........................................387
Edlira Todhri
Bazat teorike në analizën e diskursit ...................................................................411
Arta Llupo
7

Teaching and learning English through technology .........................................417
Elena Kishta
Të lexuarit ..................................................................................................................423
Valentina Çela
Kurrikula e re. Përvojë personale .........................................................................427
Dorina Gjino
Teknologjia në mësimdhënie ................................................................................429
Elona Aliaj
Eriselda Naka

8

Matematika si shkencë, mësimdhënia dhe të nxënit
Rovena Heqimi
“Matematika është mbretëresha e shkencave”
Carl Friedrich Gauss
Matematika si shkencë
Matematika lindi si domosdoshmëri për të zgjidhur kërkesat e veprimtarisë praktike
njerëzore, nga puna, përpjekjet dhe lufta për të jetuar, për ta njohur natyrën dhe
për ta shfrytëzuar atë në dobi të njeriut. Matematika si pasqyrim në ndërgjegjen
njerëzore i marrëdhënieve sasiore dhe i formave të realitetit objektiv, ka lindur, është
zhvilluar dhe zhvillohet krahas lindjes dhe zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Ndër
shekuj, nga përvoja, praktika, vrojtimet, rastet e ngjashme e të ndryshme, mendja
njerëzore u mësua të bëjë krahasime, të nxjerrë përfundime përgjithësuese, të bëjë
abstragime e parashikime. Ky qëndrim ndaj realitetit e futi njerëzimin në rrugën e
zhvillimit të pandalshëm, në rrugën e ndryshimeve cilësore të dyanshme: të vetë
njerëzimit dhe të mjedisit ku ai jetonte.
Tashmë, gjatë një periudhe shumëshekullore, u ndje i nevojshëm transmetimi i
përvojës jetësore nga një brez në tjetrin. Nuk ishte i mjaftueshëm transmetimi gojor i
prindërve te fëmĳa. Kërkohej një transmetim më i gjerë i përvojës mbarëshoqërore
dhe një përvetësim i saj në një kohë sa më të shkurtër. Kështu, lindi domosdoshmëria
e grumbullimit, e përpunimit dhe e sistemimit të përvojës njerëzore, lindi
domosdoshmëria e zbulimeve të reja, e interpretimeve dhe e shpjegimeve të fakteve
dhe dukurive. Çdo periudhë kohore nxori njerëzit e vet që u angazhuan, bënë
emër dhe lanë gjurmët në shërbim të zhvillimit njerëzor. Krahas këtĳ zhvillimi të
përgjithshëm, ka ecur edhe zhvillimi i matematikës.
Matematika është shkenca që studion marrëdhëniet sasiore dhe format e objekteve
të botës reale. Por matematika është një shkencë teorike. Ajo i studion objektet e
botës reale pa u marrë me ato konkretisht. Matematika nxjerr përfundime dhe
bën përgjithësime jo duke u bazuar në vrojtimet konkrete të objekteve dhe në
eksperimentet, siç bëjnë shkencat praktike në përgjithësi.
“Si është e mundur, – ka thënë Albert Ainshtaini, – që matematika, duke qenë në
themel një krĳim i mendimit njerëzor, i pavarur nga eksperienca, të shpjegojë në
mënyrë aq të admirueshme botën reale?”
Të mos çuditemi aspak me habinë e Ainshtainit, sepse ishte vetë ai që për habinë tonë
themeloi teorinë e relativitetit në sajë të gjenisë së tĳ dhe llogaritjeve matematike.
E tillë është matematika, aq sa abstrakte aq edhe konkrete!
Së pari, ajo është e tillë sepse si çdo teori, matematika ndërton objektet e veta abstrake
(jo reale), por sipas modelit të objekteve që ekzistojnë dhe merret me studimin e
marrëdhënieve e të vetive të këtyre objekteve duke na mahnitur me saktësinë e
përfundimeve të saj. Objekte të tilla në matematikë janë: kuptimi i bashkësisë, kuptimi
i numrit, i madhësisë, kuptimi i pikës, i drejtëzës, i planit, i largesës, të cilat janë
kuptime themelore si edhe shumë kuptime të tjera që përcaktohen (përkufizohen)
mbi bazën e objekteve themelore siç janë: kuptimi i relacionit, i funksionit, i çiftit
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të radhitur, i prodhimit kartezian, kuptimi i figurës, i shndërrimeve gjeometrike,
kuptimi i ekuacionit, i barazimit, i mosbarazimit, i grafikut, i limitit, i derivatit, i
integralit etj.
Së dyti, matematika përcakton relacionet bazë (fillestare) ndërmjet objekteve
themelore të saj duke formuluar pohime, për vërtetësinë e të cilave nuk ka dyshim
(aksiomat).
Së treti, ajo përcakton rregullat logjike sipas të cilave, nga pohimet fillestare nxirret
vërtetësia e pohimeve të tjera nëpërmjet procesit të arsyetimit (teoremat).
Tërësia e argumenteve dhe e fakteve të njëpasnjëshme që tregojnë vërtetësinë e një
pohimi përbëjnë atë që e quajmë vërtetim. Me anë të vërtetimit matematika ka nxjerrë
deduksione domethënë përfundime përgjithësuese, të vlefshme për të gjitha rastet
e mundshme. Pra, metoda studimore e matematikës si shkencë është vërtetimi, jo
vrojtimi dhe eksperimenti. Pikërisht këtu qëndron forca dhe epërsia e matematikës
ndaj shkencave të tjera, sepse:
Përfundimet e saj bëhen jo në rrugë direkte, vrojtuese dhe eksperimentale që
kanë një kosto të lartë dhe duan kohë të gjatë për të nxjerrë përfundime.
Matematikës i mjafton një laps dhe pak letër!!!
Përfundimet e matematikës janë shumë të përpikta dhe të sakta, ndërsa
shkencat eksperimentale e të bazuara në përvojë, përfundimet i japin të përafërta
dhe ndoshta të pjesshme e për raste të veçanta.
Matematika e ka treguar epërsinë e saj prej kohësh. Tashmë kjo epërsi është pranuar
nga të gjithë. Ja një shembull i hershëm:
Në vitin 1846, nga studimi i trazirave në lëvizjen e Uranit, shkencëtari dhe astronomi
francez Lëvërje, parashikoi ekzistencën e një planeti tjetër dhe me “majën e lapsit”
llogariti koordinatat që duhej të kishte si dhe kohën kur duhej të shfaqej ky planet.
Dhe me të vërtetë, sipas parashikimit të Lëvërjes, astronomi gjerman Galei pa për
herë të parë planetin e tetë të sistemit tonë diellor që u quajt Neptun.
Pra, qysh herët matematika është bërë një levë e fuqishme për studimin dhe zgjidhjen
e shumë problemeve në fushën e shkencave të natyrës, në shkencat teknike dhe
inxhinierike, në fizikë, kimi, biologji, mekanikë e kudo. Matematika u bë gjuha pa
të cilën asnjë degë e shkencës nuk mund të formulojë e të shprehë qartë dhe saktë
idetë dhe zbulimet e veta; madje u rrit tendenca për integrimin e saj deri në shkencat
humane. Kjo tendencë është e përligjur nga vetë fakti se matematika mbart në thelbin
e metodës së vet ligjet logjike, mbart kuptimin filozofik të jetës.
Procesi i matematizimit të shkencës në përgjithësi ka marrë përpjesëtime të gjera
dhe është bërë një nga tiparet thelbësore të shkencës së sotme. Nga ana tjetër, ky
proces ka ndikuar fuqishëm në përparimin e vrullshëm të vetë matematikës drejt
modernizimit të saj.
Në këtë zhvillim rolin kryesor e ka luajtur algjebra si një disiplinë klasike që ka
krĳuar thesarin më të madh të vlerave, por edhe për faktin se ajo u fut më herët se
disiplinat e tjera në rrugën e modernizimit të vet rrënjësor. Algjebra ndikoi kështu, në
ripërtëritjen e tërë matematikës. Aq i madh e i thellë ishte ky ndikim, sa me të drejtë
thuhet se ashtu si është matematika një prej prioriteteve të zhvillimit të shkencës, për
vetë matematikën është bërë karakteristikë “algjebrizimi” i saj.
Pra, baza e procesit të matematizimit të shkencës në përgjithësi qëndron te metoda e
saj studimore shumë e saktë. Kjo metodë është vërtetimi i bazuar në ligjësitë logjike
që nuk pranojnë pasaktësi e mëdyshje dhe japin përfundime të besueshme e të sakta.
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Në matematikë, asgjë nuk pranohet pa u vërtetuar!
Shpeshherë, në sajë të përvojës apo intuitës, ne jemi në gjendje të parashikojmë,
të bëjmë hipoteza në dukje të padyshimta. Kjo është e drejtë dhe e natyrshme. Por
hipotezat, hamendjet tona, sado të sigurta të duken, kanë nevojë të vërtetohen, sepse
mund të jenë të gabuara.
Le të shohim vetëm disa shembuj:
1.
Fjongoja e Mobjusit
Merret një shirit letre i gjatë afërsisht 30 cm dhe i gjerë 5 cm, përdridhet një herë dhe
të dy skajet ngjiten duke formuar kështu një unazë (fjongo). Pastaj e presim së gjati
për ta ndarë në dy unaza. Gjë e thjeshtë do të thoni, patjetër do të dalin dy unaza të
shkëputura. Por çfarë ndodh? E pabesueshme! Fjongoja nuk ndahet në dy unaza, por
vetëm se zmadhohet e përdridhet më shumë! Ndodhi ajo që nuk pritej, gabuam në
hamendësimin tonë!
2.
Rënia e kambanës
Në orën 6:00 kambana e orës ra 6 herë. Me orë në dorë vura re se nga rënia e parë
deri tek e gjashta kaluan 30 sekonda. Gjeni sa kohë do të zgjasë rënia e kambanës në
orën 12:00.
Në pamje të parë, duket një veprim i thjeshtë matematikor:
Në orën 6:00

6 herë

30 sekonda

30 : 6 = 5

Në orën 12:00
12 herë
12 · 5 = 60 sekonda
Por le të shohim nëse është vërtet kështu. Në orën 6:00 kambana ra 6 herë, pra gjithsej
nga rënia e parë deri tek e gjashta janë 5 (jo 6) intervale kohore dhe veprimi i saktë
është 30 : 5 = 6, pra kohëzgjatja e një intervali është 6 sekonda. Në orën 12:00 kambana
bie 12 herë, domethënë janë gjithsej 11 intervale kohore nga rënia e parë deri tek e
dymbëdhjeta dhe veprimi i saktë është
11 · 6 = 66 sekonda. Përsëri gabuam në hamendësimin tonë!
3.
Dy shokë në një hotel
Dy shokë shkuan për pushime. I pari zuri dhomë në katin e 5-të, i dyti në katin e
15-të. Gjeni sa herë më e madhe është rruga që bën i dyti nga ajo që bën i pari për të
shkuar secili në katin përkatës.
Veprimi i parë që na vjen ndërmend është 15 : 5 = 3 herë më e madhe është rruga që
bën i dyti në krahasim me të parin. Por le të shohim nëse kemi të drejtë.
Shoku i parë duhet të shkojë deri në katin e 5-të, pra nga kati i parë deri në të pestin,
ai duhet të kalojë 4 intervale (sheshpushime); shoku i dytë duhet të shkojë deri në
katin e 15-të, pra nga kati i parë deri në të pesëmbëdhjetin, ai duhet të kalojë 14
=
= 3,5. Pra, rruga
intervale (sheshpushime). Vlera e raportit të rrugës është
që bën shoku i dytë nuk është 3 herë më e madhe se ajo që bën i pari, por 3,5 herë!
Përsëri gabuam duke hamendësuar!
4.
Kërmilli në pemë
Një kërmill ditën ngjitet 6 m në një pemë dhe natën zbret 4 m. Gjeni për sa ditë arrin
kërmilli në majë të pemës nëse pema është e lartë 10 m.
Si fillim, mendojmë se kërmilli lëviz vetëm 6 – 4 = 2 m në ditë dhe meqë pema është e
lartë 10m, themi 10 : 2 = 5, pra për 5 ditë kërmilli arrin në majë të pemës. Le të shohim
nëse është vërtet kështu apo jo.
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Kërmilli është ngjitur në pemë 2 m.

Kërmilli është ngjitur në pemë 4 m.

Kërmilli arrin në majë të pemës për 3 ditë.
E çuditshme, gabuam sërish! Pra, kërmilli arrin në majë të pemës për 3 ditë dhe jo
për 5, siç hamendësuam në fillim.
Përfundimi?! Matematika nuk hamendëson kurrë, nuk u zë besë asaj që “është e
dukshme”, matematika vërteton!!!
Mësimdhënia dhe të nxënit
“Mësuesi mediokër flet. Mësuesi i mirë shpjegon.
Mësuesi superior demonstron.
Mësuesi madhështor frymëzon.”
William Arthur Ward
Gjatë rrugës së zhvillimit të saj, matematika është transmetuar nga brezi në brez
duke përsosur në të njëjtën kohë edhe metodat e të mësuarit. Metodat e të mësuarit
të matëmatikës burojnë nga përmbajtja e saj dhe nga parimet e përgjithshme
psikologjike e pedagogjike të procesit të të nxënit. Psikologët dhe pedagogët kanë
përpunuar skema të ndryshme për klasifikimin e objektivave. Për këtë qëllim ata
kanë përdorur taksonominë. Taksonomia është klasifikimi shkencor i gjërave sipas një
hierarkie, në të cilën nivelet vendosen nga më i ulëti tek më i larti. Ekzistojnë disa
taksonomi të objektivave mësimore si ajo e Blumit e vitit 1956, e Gagnes e vitit 1970,
e Ebelit e vitit 1979 etj. Më e njohura është taksonomia e Blumit në fushën e njohjes
dhe ajo në fushën afektive. Sipas tĳ, në fushën e njohjes objektivat përcaktohen në 6
nivele, të cilat janë:
1.

Njohja

2.

Të kuptuarit

3.
Zbatimi
Pitagorës.

Nxënësi duhet të thotë për shembull, teoremën e Pitagorës.
Nxënësi duhet ta vërtetojë teoremën e Pitagorës.
Nxënësi duhet të zgjidhë ushtrime me anë të teoremës së

4.
Analiza
Nxënësi duhet të ndajë të tërën në pjesë përbërëse. Në rastin që
po shqyrtojmë, të hartojë planin e vërtetimit të teoremës ose të gjejë mënyrë tjetër
vërtetimi.
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5.
Sinteza
Nxënësi duhet të tregojë kur një trekëndësh është kënddrejtë,
këndngushtë ose këndgjerë.
6.
Vlerësimi
Nxënësi duhet të përdorë teoremën e Pitagorës në vërtetime
të tjera.
Në themel të veprimtarisë shkollore qëndrojnë dy procese bazë të mpleksur
pazgjidhshmërisht me njëri – tjetrin dhe që zhvillohen kryesisht në të njëjtën kohë
në orën e mësimit:
1.
Mësimdhënia si veprimtari e mësuesit.
2.
Procesi i të nxënit ose i përvetësimit si veprimtari e nxënësit.
Ndërsa i pari bazohet në parimet dhe mjeshtëritë pedagogjike, i dyti bazohet në
ligjësitë psikologjike të moshës së fëmĳëve. Procesi i mësimdhënies, i shkëputur nga
procesi i të nxënit është krejt pa vlerë, madje është shumë i dëmshëm, sepse frenon
të nxënit. Është detyra e mësuesit të realizojë lidhjen midis tyre, por kjo shpesh herë
nuk është aq e lehtë.
Së pari, sepse të nxënit është një dukuri me karakter individual. Nxënës të ndryshëm të
së njëjtës moshë dhe klasë reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj të njëjtit ngacmues.
Në këtë rast, ngacmues janë fjalët, objektet, figurat, pohimet, rregullat, veprimet,
sjelljet që përdor mësuesi gjatë mësimit. Disa nxënë më shpejt, disa më ngadalë. Secili
individ ka veçoritë e grupmoshës së vet, por ata paraqiten në nivele të ndryshme
zhvillimi. Detyrimisht mësuesi duhet t’i njohë këto nivele që të jetë i suksesshëm.
Së dyti, sepse të nxënit është një proces i vullnetshëm, i ndërgjegjshëm i çdo individi.
Mësuesi nuk mund ta detyrojë nxënësin të mësojë. Por ai duhet të bëhet faktori
kryesor për të nxitur tek nxënësi dëshirën dhe interesin për dĳe. Dhe kjo nuk është
e lehtë. Për kapërcimin e këtyre vështirësive nuk mund të jepen receta të gatshme.
Recetat duhen përgatitur nga mësuesi, çdo ditë, madje çdo orë mësimi në përshtatje
me situatat që paraqiten dhe nivelet e nxënësve që ai mëson. E rëndësishme është që
mësuesi ta ketë të qartë se, mësimdhënia nuk mund të zhvillohet e shkëputur nga
procesi i të nxënit dhe se për këtë duhet të njihen mirë nga ai teoritë dhe modelet e
të nxënit, të cilat nuk mungojnë dhe janë të shumta. Baza e këtyre teorive të të nxënit
dhe e modeleve është parimi i kalimit nga e njohura tek e panjohura, nga konkretja
tek abstraktja si dhe parimi i bashkëveprimit midis nxitjes dhe reagimit. Bashkëveprimi
midis nxitjes dhe reagimit kërkon:
Së pari, plotësimin e ligjit të efektit, domethënë që bashkëveprimi nxitje – reagim të
sjellë kënaqësi dhe jo mërzi.
Së dyti, që lidhja nxitje – reagim të përsëritet, pra të zbatohet ligji i të ushtruarit.
Në këtë mënyrë i ka përcaktuar këto lidhje bashkëvepruese psikologu Eduard
Thorndike. Bashkëveprimi nxitje – reagim me anë të përsëritjeve përforcohet deri në
krĳimin e reflekseve të kushtëzuara sipas Pavllovit apo të sjelljeve vepruese sipas psikologut
Frederik Skinner. Sjellje vepruese quhen reagimet që kushtëzohen nga pasojat ose
efekti që ato shkaktojnë. Funksioni i tyre është që të veprojnë mbi mjedisin. Ndërsa
sjelljet e studiuara nga Pavllovi quhen sjellje përgjegjëse, sepse ato janë reagime ndaj
ngacmuesve të mëparshëm.
Shembull
Nëse unë si mësuese lavdëroj një reagim korrekt të nxënësit (zbatoi mirë një formulë
etj) atëherë unë rris mundësinë që nxënësi ta kuptojë këtë reagim dhe ta përdorë atë
në të ardhmen në situata të njëjta. Përkundrazi, nëse unë e qortoj vazhdimisht (stimul
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që sjell mërzi), atëherë unë nxis frikën dhe ankthin, te nxënësi frenohet dëshira për
të nxënë.
Sipas Skinnerit “përforcimi” është dukuria që rrit mundësinë e përsëritjes së një
sjelljeje të mëparshme. Sekuencat e një përforcimi pozitiv mund të renditen kështu:
Situatë stimuluese
Nxënësve u bëhet e qartë se duhet përfunduar një detyrë (të zgjidhin një ushtrim, një
problemë a diçka tjetër) para se ata të lejohen të bëjnë diçka që u pëlqen më shumë
(të luajnë një lojë, të zgjidhin një enigmë, kuiz etj).
Reagimi
Nxënësit plotësojnë detyrën.
Përforcimi
Nxënësi lejohet të bëjë atë që i pëlqen.
Efekti
Ka shumë mundësi që nxënësi të plotësojë detyrën në të ardhmen.
Psikologu shumë i njohur i shekullit XX, Zhan Piazhe në teorinë e tĳ të zhvillimit njohës
ka shpjeguar se si fëmĳët formojnë konceptet duke përdorur të menduarit.
Fëmĳët – theksonte ai, – zhvillojnë në mënyrë shumë të sofistikuar të menduarit
kryesisht si rrjedhojë e rritjes dhe e zhvillimit të tyre nëpërmjet bashkëveprimit me
mjedisin rrethues.
Sipas tĳ, për zhvillimin njohës janë të rëndësishme dy procese: Asimilimi dhe
Akomodimi.
Asimilimi është ai proces kur një objekt apo një ide e re kuptohet nga ne mbi bazën e
këndvështrimit të skemës apo të koncepteve që ne kemi. Karakteristikat e të nxënit
asimilues janë:
Konceptim abstrakt + Vëzhgim reflektues.
Mbështetet tek teoritë dhe faktet.
Mbështetet te modelet teorike dhe grafikët.
Përqendrohet më shumë tek idetë.
Akomodimi është ai proces kompleks i cili na lejon ne të modifikojmë konceptet dhe
skemat e veprimit për t’iu përshtatur situatave, objekteve dhe informacionit të ri.
Karakteistikat e të nxënit akomodues janë:
Bën pyetje pa frikë.
Sfidon teoritë.
Merr informacion nga të tjerët.
Merr përsipër rreziqe.
Të dyja këto procese janë të pandara dhe vazhdojnë gjatë gjithë jetës sonë.
Si përfundim, mund të thuhet pa frikë se duke i njohur e duke i zbatuar këto teori,
gjithsecili nga ne mund të bëhet një mësues i mirë, unë mund të bëhem mësuese e
mirë, të realizoj lidhjen e ngushtë midis mësimdhënies dhe të nxënit e të aftësohem
për të përgatitur “recetat” e duhura për çdo situatë mësimore dhe të kem sukses e
kënaqësi për punën që bëj.
Pra, të nxënit dhe mësimdhënia janë dy procese bazë që qëndrojnë në themel të
veprimtarisë së nxënësit dhe të mësuesit.
Të nxënit ka si qëllim arritjen e njohjes, ndërsa mësimdhënia është një proces i
qëllimshëm dhe i planifikuar, është një tërësi marrëdhëniesh, një tërësi mjeshtërish,
aftësish dhe sjelljesh të mësuesit. Mësimdhënia duhet kuptuar edhe si art edhe si
shkencë. Mësimdhënia është në shërbim të të nxënit.
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Mësimdhënia ka për qëllim të nxitë e të zhvillojë procesin e të nxënit efektiv e krĳues
te nxënësit. Është e vërtetë që nxënësi duhet të ruajë në kujtesë dhe të riprodhojë
materialin mësimor, por që ky material të bëhet pjesë e të menduarit të tĳ dhe ta
udhëheqë në rrugën për të bashkëvepruar me mjedisin rrethues, duhet ta strukturojë
dhe ristrukturojë atë material për të formuar mënyrën e tĳ të të kuptuarit të njohurive.
Këtë gjë nxënësi e bën më së miri nëpërmjet të menduarit kritik dhe krĳues. Por çfarë
është të menduarit kritik dhe krĳues?
Të menduarit kritik dhe krĳues është ai lloj i të menduarit për çfarëdo subjekti, teme,
përmbajtje apo problemi në të cilin nxënësi përmirëson cilësinë e të menduarit duke
analizuar, vlerësuar dhe riprodhuar.
Por që nxënësi të mendojë nëpërmjet mendimit kritik e krĳues, vetë mësuesi duhet
ta kultivojë tek ai. Po si duhet ta bëjë këtë mësuesi? Ju do të pyesni: Çfarë bën ti
konkretisht për të nxitur dhe kultivuar mendimin kritik dhe krĳues te nxënësit e tu?
Puna që unë bëj për të nxitur dhe kultivuar mendimin kritik dhe krĳues? Nuk mund
të nxis apo të kultivoj diçka nëse së pari unë vetë nuk e kam dhe kjo më ndihmon
shumë në punën time të përditshme, pasi kam një të menduar krĳues e sidomos
kritik, madje aq shumë sa ndonjëherë pyes veten: “Vallë jam unë e çmendur që kërkoj
gjithmonë pse-në apo të tjerët që nuk e bëjnë këtë pyetje?”.
Të menduarit kritik e krĳues është i lidhur ngushtë me inteligjencat dhe stilet e të
nxënit.
“Inteligjenca është aftësia për t’u marrë me abstraksione, për të zgjidhur problemet
dhe për të nxënë. Çdo qënie njerëzore zotëron disa inteligjenca, secila me një potencial
të caktuar.” –
– Dr. Howard Gardner
E pra, është vërtet shumë e rëndësishme që unë të njoh të gjitha llojet e inteligjencave
njerëzore dhe të gjitha kombinimet e mundshme të tyre te nxënësit e mi. Nxënësit
janë kaq të ndryshëm nga njëri-tjetri! E kjo pikërisht për arsyen se kanë kombinime
të ndryshme inteligjencash. E kuptoj shumë mirë këtë, prandaj mendoj se kam një
mundësi më të mirë për t’u marrë me problemet e ndryshme me të cilat unë dhe
nxënësit ballafaqohemi çdo ditë, madje çdo orë mësimi që zhvillojmë bashkë.
Piazhe thotë: “Qëllimi kryesor i arsimit është që të krĳojë njerëz që janë të aftë të
bëjnë gjëra të reja, jo thjesht të përsëritin atë që kanë bërë brezat e tjerë – njerëz që
janë krĳues, shpikës, zbulues. Qëllimi i dytë i arsimit është që të formojë mendje që
të mund të jenë kritike, që mund të verifikojnë dhe jo të pranojnë çdo gjë që u jepet”.
Për këtë arsye, unë i mëshoj të mësuarit në mënyrë krĳuese, por sidomos kritike.
Hallkat “nxënës krĳues-shpikës-zbulues” do t’i quaja tri më të rëndësishmet drejt
çelësit të një arsimimi efikas dhe me potencial të fuqishëm për të ardhmen e nxënësve
të mi.
Krĳimtarinë e zotëroj plotësisht. Vetë lënda e mrekullueshme dhe magjepsëse e
matematikës ma lejon këtë gjë. Sa herë që dëshiroj të paraqes një arsyetim, ushtrim
a diçka tjetër të ndërlikuar, e bëj nëpërmjet një grafiku të qartë. E bëj këtë, sepse
gjërat e ndërlikuara për t’u lexuar e kuptuar, përmes paraqitjes grafike ose figurative,
mund të bëhen përnjëherë më të thjeshta për t’u kuptuar dhe më bindëse. Kështu,
nxënësit arrĳnë të kuptojnë dhe mësojnë një mori gjërash duke krĳuar grafikun apo
posterin. Vetë nxënësit e ndajnë njëri-tjetrin në grupe me nga 3-4 nxënës, secili grup
shpjegon një pjesë të grafikut apo konceptogramës së ndërtuar dhe më në fund, të
gjitha grupet i shpjegojnë njëri-tjetrit të gjithë grafikun. Më pëlqen kjo metodë pune
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veçanërisht sepse ata nuk presin që t’i ndaj unë në grupe, por e bëjnë vetë këtë gjë
dhe ajo që është më interesante, i ndajnë punët e secilit grup dhe punët individuale
fiks sipas inteligjencës së tyre dhe stilit të të nxënit që ka çdo nxënës.
Të mësoj nxënësit përmes zhvillimit të mendimit kritik, që është edhe pika ime
më e fortë, kërkon krĳimin dhe plotësimin e disa kushteve gjatë mësimit, të cilat jo
vetëm ndihmojnë dhe nxisin të menduarit kritik te çdo nxënës si individ, por edhe
mbështesin këtë lloj mësimdhënie. Pikërisht këto kushte që unë u krĳoj nxënësve po
i ndaj në disa pika si më poshtë:
Siguroj kohën e mjaftueshme për shpalosjen e përvojave të mendimit kritik.
Krĳoj mundësinë që nxënësit të mendojnë për më shumë se një zgjidhje të
caktuar, duke pyetur secilin për mendimin e tĳ personal dhe më pas duke i bërë
pyetjet “Pse mendon kështu?” dhe “A mund ta bindësh shokun apo shoqen
tënde për këtë mendim që sapo dhe?”.
Marr parasysh idetë dhe opinionet e ndryshme të dhëna prej nxënësve duke i
lejuar edhe të gabojnë. Kjo u pëlqen shumë nxënësve të mi, sepse asnjë nuk ka
frikë ta thojë lirshëm atë që mendon, edhe nëse e ka gabim.
I nxis nxënësit që të marrin pjesë së bashku në procesin e zgjidhjes së një probleme,
duke i inkurajuar të pyesin vazhdimisht sa herë që secili prej tyre ka ndonjë
paqartësi. Kjo metodë më ka kushtuar pak kohë, sepse ndonjëherë nxënësit kanë
shumë pyetje, flasin në grup dhe në klasë mund të krĳohet edhe pak zhurmë.
Epo të paktën ia vlen një çmim i tillë, kur kam arritur të marr rezultate: tani
flasin me radhë, pyesin me radhë e sidomos presin radhën e përgjigjes së pyetjes
së tyre.
Ofroj një mjedis të lirë bashkëveprimi dhe shmang “rrezikun” që dikush të
mund t’i vërë në lojë. Kjo metodë më pëlqen shumë, pasi asnjë nga nxënësit
nuk diskriminohet. Nxënësit e shkëlqyer në matematikë janë të vetëdĳshëm për
aftësitë që kanë, por janë gjithashtu të vetëdĳshëm se edhe nxënësit e tjerë me më
pak inteligjencë logjike-matematike kanë cilësitë e tyre, pa të cilat zgjidhja e një
problemi mësimor nuk do të ishte e plotë.
Vlerësoj mendimin kritik të shprehur prej nxënësve. Kjo i bën ata më të motivuar
për orën pasardhëse të mësimit.
Për sa i përket karakteristikave të mia të të menduarit kritik, ato janë:
Nxis bashkëpunimin dhe frymën në grup. Ndonjëherë e bëj këtë duke u treguar
përvojën time jo të këndshme për faktin që nuk më pëlqen të punoj në grup,
u tregoj pasojat negative si edhe përfitimet që do të kenë në të ardhmen nëse
punojnë në grup.
Koleksionoj një shumëllojshmëri ushtrimesh. Këtë e bëj duke përzgjedhur
ushtrime të çdo lloj niveli e për më tepër për çdo lloj inteligjence e stili të nxëni.
I jap ushtrimet të gjitha bashkë dhe vetë nxënësit i ndajnë sipas stileve të tyre të
të nxënit.
Vendos theksin te vlerësimi i zgjidhjes në mënyrë sa më të thjeshtë.
Zhvilloj të menduarin kritik dhe argumentues nëpërmjet pyetjes “PSE???”.
Dhe këtu dua të ndalem pak, pikërisht te mënyrat e zhvillimit të të menduarit kritik.
Së pari, nxis një rrugë kritike për të folur.
Së dyti, pyes gjthmonë “Pse?” dhe jo vetëm një herë. Vazhdoj të pyes edhe pasi marr
përgjigje, sepse në këtë mënyrë i shoh të gjithë nxënësit e klasës të angazhuar në
“debatin” e zgjidhjes së ushtrimit.
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Së treti, pyes vazhdimisht “Si e dini?” ose “Pse mendoni kështu?” dhe këtë e bëj
që ata të fitojnë besimin tek unë, por sidomos besimin në vetvete. Në këtë mënyrë,
“debati” bëhet edhe më i larmishëm e më i “zjarrtë” pa frikën apo dyshimin se mund
t’i gjykojë dikush.
Unë besoj se kreativiteti ose të menduarit krĳues është kategori e të menduarit që
drejtohet në ide të reja, rrugë të reja e perspektiva, pra në përgjithësi një mënyrë e re
e të kuptuarit dhe të konceptuarit të gjërave.
Roli im si mësuese është t’i pajis nxënësit me dĳe, kuptimet dhe praktikat e përdorimit
të aftësive të të menduarit kritik si dhe për të vlerësuar vlefshmërinë e asaj që nxënësit
e mi lexojnë, shohin dhe zgjidhin.
Të menduarit kritik e krĳues zhvillon aftësitë njohëse, bashkëpunimin, kreativitetin
dhe për më tepër, motivon në mënyrë të shkëlqyer nxënësit. Të menduarit kritik
promovon idetë dhe mendimin nga këndvështrime të ndryshme, duke i bërë
nxënësit të gjykojnë drejt dhe ashtu si duhet, të marrin vendime të mençura dhe të
bëjnë zgjedhjen e duhur.
Matematika dallohet për saktësinë dhe rigorozitetin e saj, por matematikës nuk i
mungon as ana tjetër: toleranca dhe mundësia për të diskutuar, për të shprehur atë
çka ndiejmë, nuk i mungon as mundësia që të na kënaqë e të na argëtojë. Ajo ka një
frymëmarrje të thellë jetësore që të ngjall kureshtjen dhe dëshirën për të hyrë me
këmbëngulje në të fshehtat e saj. Çdo gjë e fshehtë të ngjall kureshtjen, të nxit të dish
më shumë, të mësosh të vërtetën. Kureshtja është njëra anë e saj, por matematika
shpesh herë krĳon situata të papritura, të pabesueshme e të çuditshme që të befasojnë
e të habisin. Matematikës nuk i mungojnë as shakatë, as lojërat dhe as humori i
këndshëm. Ajo na argëton, na bën edhe të qeshim. Nxënësit, nga natyra e moshës së
tyre, janë të prirur ndaj lojërave, sepse u pëlqen të zbaviten. Mësuesit të matematikës,
nuk duhet t’i shpëtojë pa e shfrytëzuar këtë tendencë të nxënësve që është kënaqësi
e tyre. Kur paraqitet rasti në mësimin e matematikës, mësuesi duhet të zbulojë edhe
karakterin e saj zbavitës. Por, zbulimi i karakterit zbavitës të matematikës nuk është
qëllim në vetvete. Ai bëhet për t’i shërbyer qëllimit kryesor të orës së mësimit, bëhet
për të nxitur më shumë procesin e të nxënit. Nuk mjafton vetëm serioziteti dhe
korrektësia, nuk mjafton vetëm “shpjegimi” i saktë i mësuesit apo aktivizimi dhe
pjesëmarrja e nxënësve në veprime korrekte, duhet diçka më shumë, duhet krĳuar
një situatë e favorshme psikologjike ku nxënësit të çlirohen nga ndrojtja, nga frika
për të mos gabuar, ku ata janë të lirë të veprojnë e të gjykojnë ashtu si janë edhe jashtë
shkollës me shokët e tyre. Mësimi nuk mund të mësohet duke aktivizuar vetëm
shqisat, duke dëgjuar e duke parë; është e domosdoshme të ketë edhe emocione. Dhe
emocionet shkaktohen më së miri duke gërshetuar seriozitetin me anën zbavitëse
të matematikës. Përvoja e mësimdhënies tregon se ka mjaft mësues që e bëjnë mirë
këtë gërshetim. Ata dinë të gjejnë kohën dhe çastin e volitshëm për të kaluar nga një
situatë serioze e të ngarkuar në një situatë tjetër të befasishme e të këndshme që i
çliron nxënësit nga ngarkesa e tepërt psikologjike. Këta mësues nxënësit i duan. Edhe
kur mbarojnë shkollën nuk i harrojnë, i përmendin në bisedat me shokë, përmendin
aftësitë e tĳ pedagogjike se si ua ngjallte ayre dëshirën për të mësuar matematikën.
Të gjithë mësuesit e matematikës duan të jenë në këtë listë mësuesish. Por si mund
ta bëjmë një gjë të tillë gjatë orës së mësimit? Mund të përdorim, sipas rastit, shakatë,
gjëzat dhe lojërat matematike deri te problemat të bazuara mbi një fabul tërheqëse nga
bota e kafshëve apo nga historia njerëzore. Shakatë dhe gjëzat bazohen në krĳimin
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e iluzioneve që vĳnë nga mungesa e përqendrimit të vëmendjes dhe nxitimi për të
dhënë përgjigje por, pa e kuptuar, gabon duke shkaktuar kështu humor e të qeshura
te shokët. Ndërsa lojërat matematike, meqënëse bazohen në veprimet praktike
që mund të përsëriten disa herë, bëhen tërheqëse dhe nxitin këmbënguljen dhe
vullnetin për të arritur përfundimin. Kurse problemat e ndërtuara mbi një fabul e
joshin nxënësin që të futet në botën e fabulës dhe ta konsiderojë veten si personazhet
veprues të saj. Kjo gjë i ngjall atĳ kureshtjen dhe dëshirën për të gjetur të fshehtën. Më
poshtë, po jap disa shembuj të shakave, gjëzave, lojërave matematike dhe fabulave
që kam përdorur gjatë orës së mësimit ndër vite për të nxitur më shumë procesin e
të nxënit:
1.
Një shaka matematike
Ftoj një nxënës për këtë shaka dhe e nxjerr para shokëve. Tërheq vëmendjen e
nxënësve të tjerë dhe i porosis të dëgjojnë me kujdes pyetjet. Nxënësin e nxjerrë para
klasës e porosis të përgjigjet shpejt. Pastaj:
Duke i treguar atĳ një dorë me gishtat hapur, e pyes: – Sa gishta ka një dorë?
(Natyrisht nxënsi përgjigjet: 5)
Duke i treguar të dy duart me gishta të hapur, e pyes: – Sa gishta kanë dy duar?
(Nxënësi përgjigjet saktë: 10)
Duke i fshehur të dyja duart mbrapa, e pyes nxënësin: – Sa gishta kanë 10 duar?
(Në shumicën e rasteve jepet përgjigje e gabuar: 100 dhe jo 50!)
2.
Sa është masa e një tulle?
Përsëri, si në rastin e parë, ftoj një nxënës që të përgjigjet, ndërsa të tjerët i porosis
të dëgjojnë me vëmendje. Në këtë rast pyetja është e vetme si pyetje testi, përmban
fjalinë treguese (trungu i pyetjes) dhe fjalinë pyetëse. E porosis nxënësin të përgjigjet
shpejt. I bëj pyetjen: – Nëse një tullë e ka masën 1 kg dhe gjysmë tulle, sa e ka masën
1 tullë e plotë?
(Në shumicën e rasteve jepet përgjigje e gabuar: 1 kg e gjysmë dhe jo 2 kg!)
3.
Bakteri në shishe
Përsëri veproj me një nxënës, të tjerët i porosis të dëgjojnë. Pyetja është e vetme si
pyetje testi: – Një lloj bakteri, për 1 sekondë, dyfishohet. Nëse bakteri e mbush një
shishe për 60 sekonda, për sa kohë mbushet gjysma e shishes?
(Në shumicën e rasteve jepet përgjigje e gabuar: 30 sekonda dhe jo 59 sekonda!)
4.
Loja me dy monedha
Ashtu si në shembujt e mësipërm, veproj me një nxënës, të tjerët i porosis të dëgjojnë
me vëmendje. I jap nxënësit dy monedha: një 20-lekëshe dhe një 50-lekëshe. I them
nxënësit t’i fshehë secilën në njërën dorë; pastaj lekët e dorës, për shembull të djathtë
t’i shumëzojë me 2, të dorës së majtë me 3, prodhimet t’i mbledhë dhe të më tregojë
shumën. Duke ditur vetëm shumën, unë (mësuesi) gjej se cilën monedhë nxënësi ka
fshehur në dorën e djathtë dhe cilën në dorën e majtë. Natyrisht, nxënësit befasohen
dhe bëhen kureshtarë se si e gjeta unë se në cilën dorë ai mban secilën monedhë.
Fillimisht nuk e tregoj “sekretin”, kërkoj që vetë nxënësit ta gjejnë duke arsyetuar. Ka
patur raste të rralla që ndonjë nxënës e gjen, aq më mirë! Por nëse sekreti nuk gjendet
prej nxënësve, u tregoj se në këtë lojë sekreti qëndron në faktin se kur shumëzohet
një numër tek (50-lekëshja) me një numër çift, prodhimi del çift; ndërsa numri çift
(20-lekëshja) më çdo numër që të shumëzohet, prodhimi del çift. Kështu në çiftësinë e
shumës ndikon vetëm 50-lekëshja. Nëse shuma është numër çift, atëherë 50-lekëshja
ka qenë në dorën e djathtë, lekët e se cilës u shumëzuan me 2. Nëse shuma do të ishte
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tek, 50-lekëshja do të ishte në dorën e majtë.
5.
Loja “Kush thotë i pari 50”
Luhet me dy veta. Në fillim, sqaroj rregullën e lojës: Lejohet të thuash një numër
jo më të madh se 5 dhe të shtosh një numër jo më të madh se 5. Nëse i pari, për
shembull thotë 4, i dyti mund të shtojë 5 e të thotë 9, i pari mund të shtojë 3 e të
thotë 12 e kështu me radhë deri sa të arrihet numri 50. Kush arrin i pari te numri 50
është fitues i lojës. E thjeshtë, por duket se askush nuk e ka të garantuar fitoren. E
megjithatë, fitorja mund të garantohet po të zbulohet sekreti i saj matematik. Duke
e fituar lojën me 1, 2 apo 3 nxënës, ata fillojnë të besojnë se fitorja nuk është rastësi.
Madje, ndonjë nxënës i vëmendshëm e ka kuptuar sekretin dhe ka kërkuar të luajë
me mua (mësuesin). Në rastet kur kjo nuk ndodh, unë ua tregoj sekretin e lojës që
nxënësit ta përvetësojnë e të luajnë me shokët e tjerë. Madje, të ndërtojnë edhe ata
vetë një lojë si kjo duke ndryshuar numrin që duhet kapur dhe atë që lejohet të
thuhet. Sekreti është fare i thjeshtë. Arsyetojmë nga fundi: Meqënëse nuk lejohet të
thuash apo të shtosh më shumë se 5, atëherë duhet kapur numri 44 që kundërshtari
duke shtuar të shumtën 5 mund të arrĳë numrin 49 dhe kështu të mbetet ty pastaj të
thuash 50. Por për të kapur 44, më parë duhet kapur 38 (që është 6 më pak se 44), për
të kapur 38 më parë duhet kapur 32 e kështu me radhë. Pra duhet kapur prej fillimit
vargu i numrave: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 për të siguruar fitoren.
6.
Një problem logjik me fabul
Tre filozofë të Greqisë së lashtë të lodhur nga vapa, flinin nën hĳen e një peme në
kopshtin e Akademisë. Në gjumë, shakaxhiu i pallatit ua nxiu ballin me qymyr.
Kur u zgjuan, ata panë njëri-tjetrin dhe filluan të qeshnin. Secili mendonte se vetë
e kishte ballin të pastër dhe dy të tjerët qeshnin për njëri-tjetrin. Papritur, një nga
filozofët pushoi së qeshuri sepse mendoi që edhe ai vetë e kishte ballin të nxirë. Si
arsyetoi ai? Pasi e tregoj problemën, nuk këmbëngul që nxënësit ta gjejnë zgjidhjen
aty për aty, madje u jap kohë atyre që ta diskutojnë me njëri-tjetrin në kohën e lirë
dhe një ditë tjetër dëgjoj arsyetimet e tyre. Nëse arsyetimi i saktë nuk është gjetur,
është e nevojshme të arsyetoj unë vetë me ta. Shkurt u them nxënësve: Për lehtësi e
quajmë A filozofin që pushoi së qeshuri. Ai mendon: nëse filozofi B e sheh ballin tim
të pastër, ai vetë mendon se ballin e ka të pastër, atëherë do të çuditej me qeshjen e
C-së, i cili nuk do të kishte shkak për të qeshur.
7.
Problem “juridik” arab
Në lashtësi një arab, duke ndierë se po i kalonte mosha, bëri testamentin. Të birit i
e pasurisë, të nipit
e saj dhe kushëririt . Kështu ai mendoi se ndarja do të
la
ishte e drejtë dhe nuk do të sillte shqetësime për trashëgimtarët. Kur vdiq, atĳ kishin
mbetur vetëm 17 deve. Trashëgimtarët kërkuan të ndanin pasurinë. Çfarë ndodhi?
Sipas testamentit, të birit i takonte 8 e

deve, nipit 5 e

deve dhe kushëririt 1 e

deve. Pa dashur ndodhi ajo që arabi donte ta shmangte me anën e testamentit:
lindën mosmarrëveshjet, sepse secili nga trashëgimtarët kërkonte të ruhej pjesa e
vet. Për ta zgjidhur çështjen u thirr kadiu (gjykatësi), i cili erdhi me deve nga një
vend i largët. Pasi u mendua pak, kadiu u fali atyre devenë e vet. U bënë gjithsej 18
deve. Pastaj ai bëri ndarjen sipas testamentit. I biri i arabit mori 9 deve, nipi 6 dhe
kushëriri 2. U ndanë 17 deve gjithsej dhe teproi 1 deve. Kadiu mori devenë e vet dhe
iku. Trashëgimtarët mbetën të kënaqur. Sepse secili mori më shumë se sa i takonte
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me testament dhe deveja e kadiut doli tepër! Si shpjegohet kjo ndarje e çuditshme?
Edhe për këtë problemë u lë kohë mjaftueshëm nxënësve për ta zgjidhur. Nëse ata
nuk arrĳnë dot ta zgjidhin, u tregoj sekretin, i cili qëndron te ndarja e pasurisë:
+ + =
=
, pra jo
që do të thotë se arabi nuk e kishte ndarë
të gjithë pasurinë e tĳ sipas testamentit!
E pra, mendoj dhe besoj plotësisht se puna që bëj unë personalisht me nxënësit e mi e
ka arritur suksesin në nxitjen dhe kultivimin e mendimit krĳues e sidomos kritik tek
ata. Nuk kam ndërmend të bie në vetëkënaqësi, por do të vazhdoj të nxis dhe kultivoj
te nxënësit mendimin kritik dhe krĳues.
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Perkthimi letrar
Elona Aliaj
Fushat problematike ne perkthimin letrar
Me perkthim letrar kuptohet perkthimi I gjinive te ndryshme letrare.Letersia e vertete
krĳuese ka kater tipa kryesore,domethene :poezine ,dramen ,dramen,tregimin e
shkurter dhe romanin.Perkthimi I vepres letrare nuk eshte detyre e lehte,cdo veper
letrare ka problemet e veta specifike te perkthimit.Kryesore gjate perkthimit te
drames eshte ceshtje e venies ne skene ,perderisa drama shkruhet per t”u shfaqur
,per tu luajtur,dhe jo thjesht per tu lexuar.Per me teper perkthyesi,gjate perkthimit
te dialogut,duhet te jete ne gjendje te zgjedhe gjuhen qe pershtatet me mjediset ku
veprojne personazhet,si dhe me marredheniet ndermjet tyre.Perkthimi I tregimit te
shkurter eshte forma me e veshtire letrare per tu perkthyer menjehere pas poezise.
Veshtiresia buron nga fakti se duhen ruajtur me kujdes permes efekteve te caktuara
te lidhura,perqendrimi dhe uniteti formal dhe tematik.Kryesor mes problemeve gjate
perkthimit te romaneve eshte domethenia relative e cultures se gjuhes origjinalit dhe
e qellimit moral te shkrimtarit per lexuesin.Nga te kater gjinite letrare te letersise
serioze poezia eshte me e veshtira per tu perkthyer.Sfidat me te cilat perballet
perkthyesi letrar gjate perpjekjeve per te imituar formen,ritmin,kuptimin dhe
imazhet epoezise ne nje gjuhe tjeter,si dhe procedurat e sugjeruara per te perballuar
sfida te tilla ,ja vlen te hulumtohen.
Pangjashmerite ,ndryshimet ndermjet formave poetike te gjuhes se origjinalet dhe
te gjuhes se perkthimit paraqesin nje sfide per perkthyesit e poezise.Eshte me se
e natyrshme qe cdo gjuhe te kete format e veta dalluese te pervecme.Kjo mund te
shihet,nese krahasohen format e vargezimit te gjuhes se origjinalit dhe te gjuhes se
perkthimit .duke marre si e mireqene faktin se perkthyesi e njeh vargezimin ne gjuhen
e vet amtare,po ndalemi te poezia angleze e cila ndahet ne gjini te ndryshme,persa
I perket formes.Tipat me te perhapur tradicional jane lirika,narrative,epika dhe
dramatika.Nga ana e vet ,poezia lirike ndahet ne tip ate shumellojshem,pra kemi
sonetin,baladen,elegjine,dhe oden.Secila syresh ka formen e vet te percaktuar.Per
shembull,soneti Shekspirian perbehet nga 14 vargje te ndara ne tre strofa kater
vargeshe dhe nje kuplet,kurse skema e rimes eshte gjithnje abab-cdcd-efef-gg.
Persa I perket structures strofore ka shume lloje strofash.Nje strofe eshte nje strofe
katervargeshe ,nje tercine pebehet nga tre vargje ,dhe nje otava rima perbehet nga
tete vargje.Te poezite narrative dhe lirike ,strofa mund te perbehet ne gjashte deri ne
shtate vargje.Strofa Spenseriane perbehet nente:11vargje.Strofa e balades perbehet
nga nje numer vargjesh,te cilet kane perkatesisht kater dhe tre kembe ,dhe vargje te
tilla mund te shoqerohen nga nje refren.Ne anglisht dy fjale rimojne ,kur zanorja e
fundit e theksuar ,si edhe gjithe tingujt qe e pasojne jane te njellojte dhe dalin ne te
njejtin rend .si per shembull “bream”(lloj krapi),”seam”(tegel).
Ceshtjet e pershtatjes dhe te zbatueshmerise kane rendesine me te madhe kur
zgjidhet forma e poezise ne gjuhen e perkthimit.Per te perkthyer poezine me saktesi
perkthyesi duhet te jete poet,te cilet I njohin format poetike te gjuhes se origjinalit
dhe te gjuhes se perkthimit .Po kaq e rendesishme eshte qe poete perkthyes duhet te
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kene ndjeshmerine se kur duhet te perkthejne nje poezi ne vargje dhe kur duhet ta
perkthejne ate ne proze.Kjo eshte sfida me e madhe me te cilen perballen perkthyesit
evargjeve te Shekspirit ne gjuhen shqipe ose gjuhe te tjera.Pas kesaj ,perkthyesit I
duhet te vendose kur duhet te perktheje ne vargje te lira,dhe kur te perktheje ne
poezi te rregullt te rimuar ne trajte kolone.Vendimi eshte I rendesishem ,per shkak
te faktit se kulturat ndryshojne ne menyren se si e perdorin ose lidhen me tip ate
ndryshme gjuhe .
Ne disa raste perkthyesi mund te zgjedhe te perktheje poezine ne proze ose ne vargje
te lira .ka mendime se dramat poetike historike perkthehen me mire ne proze ,se sa
ne vargje.Arsyejaeshte se proza mund te percjelle kuptimin e drejteperdrejte dhe te
sakte te gjuhes se perkthimit, si dhe te ruaje frymen e fakteve dhe te ngjarjeve historike
te rrefyera. Nganjehere mund te parapelqehet perkthimi I nje poezie ne vargje te lira
.Gjate perpjekjeve per te imituar ne nje poezi ne gjuhen shqipe,per shembull mund
te jete e pamundur te percillen ne anglishte tiparet e shqipes ne rrafshin fonetik(psh
aliteracioni dhe asonanca),e cila mund te mos jete me pak e rendesishme se sa tiparet
e metrit dhe te ritmit.Per me teper,imitimi mund te kerkoje qe perkthyesi te ndryshoje
ne menyre dramatike kuptimin konotativ,me qellim qe te beje qe teksti ne gjuhen e
perkthimit ti pershtatet formes se deshiruar te vargut,vargezimit,poezise.
Ketu ,perkthyesi mund te parapelqeje perkthimin e kengeve te kresnikeve,psh,ne
varg te lire ose mundesisht ne nje lloj proze qe ruan te pakten tiparet prozodike
dhe zanore,tingellimore te poezise.Perdorimi me kujdes I fjalorit qe I perket qartas
regjistrit poetic,ose ai qe ka domethenie te pershtatshme ne kontekstin ne te cilin
eshte perdorur,mund te kompensoje humbjen e tipareve metrike dhe rimuese.
Duket sheshit se ekziston nje lidhje ndermjet qellimit dhe formes se poezise.Gjate
perkthimit te poezise lirike angleze ne shqipe mund te parapelqehet perkthimi
I gjithe poezise se rimuar dhe te rregullt,sic jane kenget dhe psalmet ,ne vargje te
rimuara dhe te rregullta.Padyshim muzika e poezise lirike eshte thelbesore per
percjelljen e kuptimit ,domethene ajo ka nje kuptim,I cili padyshim nuk eshte me pak
I rendesishem se kuptimi I fjaleve.Nje tjeter shembull eshte perkthimi I psalmeve .nje
psalm nuk ka forme te percaktuar keshtu vargjet te tĳ ndryshojne per nga gjatesia
.Sa te jete e mundur perkthyesi duhet te gjeje ne menyre krĳuese barasvleresin e tĳ
ne gjuhen e perkthimit, domethene nje psalm ne gjuhen e perkthimitdhe jo thjesht
perkthimine kuptimit te gjuhes se origjinalit.Pra ,perkthimi I kengeve dhe psalmave
,sado I sakte te jete me nje forme pervec asaj te rimuara dhe te rregullta,ka gjasa te
demtoje ,te shtremberoje qellimesine e poezive .Nga ana tjeter gjate perkthimit te
poezise lirike qe nuk ka forme te percaktuar ,perkthyesi eshte I lire te zgjedhe formen
poetike me te pershtatshme per lexuesin e gjuhes se perkthimit.Pra ai prodhon nje
poezi qe ka karakteristikat e rimes dhe te ritmit te gjuhes se perkthimit .
Po kaq e rendesishme eshte zgjedhja e structures strofore me te pershtatshme per
gjuhen e perkthimit.Perkthyesit te kengeve te kresnikeve nga gjuha shqipe ne gjuhe
angleze,te cilat tradicionalisht shkruhen si nje bllok I tere do ti duhet te beje nje
zgjedhje ja te ruaje bllokon e plote te vetem nga gjuha e origjinalit,j ate prodhoje
nje strofe qe duket me e natyrshme per formen e strofes ne gjuhen angleze.Forma
strofore evargjeve plotesuese eshte sfiduese gjate perkthimit ,sepse ajo ka tiparet e
veta unake.Vargjet lidhen me njeri-tjetrin grmatikisht,pra ato mund te lexohen sikur
te ishte nje fjali e vetme .Rrjedhimisht ato lidhen nga pikpamja kuptimore,domethene
kuptimi behet I qarte vetem pas leximit te te gjitha vargjeve dhe arrihet te pika.
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Tipare te tilla themelore duhet te ruhen ne gjuhen e perkthimit.
Rima paraqet nje sfide per shkak te faktit se cdo gjuhe ka trajtat,strukturat,modelet
e veta unike te rimimit.Per shembull,modelet rimuese tradicionale te gjuhes shqipe
ndryshojne nga modelet rimuese te gjuhes angleze,pra perkthyesi qe vendos te
perdore rimen gjate perkthimit ten je poezie shqipe ne anglisht duhet te beje nje
zgjidhje :te perdore stilin rimues te shqipes ,e cila percjell tingellima te huaja tek
lexuesi anglez ose te perdor nje model rimues, qe tingellon me teper e natyrshme per
veshin e lexuesit angle pavaresisht nga humbja e ndjeshme ne rrafshin fonik zanor.
Dallimet ndermjet modeleve metrike te gjuhes se origjinalit dhe te gjuhes se
perkthimit perbejne fushen e dyte problemore ne perkthimin e poezise.Metri I
shqipes eshte sasior ai varet nga numri I bashketingelloreve dhe I zanoreve dhe
rralle lidhet me theksin.dallimi ne shqipe eziston ndermjet rrokjeve te shkurtra /te
patheksuara ne pergjithesi cdo ,rrokje fillon me nje bashketingellore ,me perjashtim
te fjaleve qe fillojne me zanore :prandaj nuk eshte e veshtire te dallohet ku fillon dhe
ku mbaron nje rrokje .Kembet perbehen nga nje numer I ndryshueshem rrokjesh
,te shumten e heres ,tre ose kater syresh.Nje kombinim I ketyre kembeve perben
nje meter te caktuar.Nga shume metra qe njihen ne vargezimin klasik te shqipes
,vetem njeri perdoret zakonisht nga poeti ne nje poezi.Mirepo,ekziston nje shkalle
e variacionit ritmik ne te njejten poezi per shkak te variacionit tek tipat e rrokjeve.
Metafora eshte nje nga figurat letrare,qe me shume varet nga kuptimi se nga tingulli
.Ajo perkufizohet sin je figure letrare e mbeshtetur te krahasimi,qe me shume
nenkuptohet se sa shprehet ne menyre te drejteperdrejte.Te thuash:ai ishte luan ne
beteje.Sipas newmark,metafora ka dy qellime .Ipari eshte njohes,domethene qellimi
referues :Te pershkruaje nje proces ose gjendje mendore ,nje concept ,nje personnje
object,nje cilesi ose nje veprim me hollesisht dhe ne menyre me te ngjeshur,me te
sakte se sa eshte e mundur ne gjuhen e fjale per fjalshme ose fizike .I dyti eshte
estetik,domethene qellimi pragmatic:te joshe shqisat ,te ngjalle interes ,te kenaqe,te
qartesoje ,te gezoje ,te befasoje.Ne pegjithesi,gjate perkthimit te imazheve ,parimi me
I rendesishem eshte se perkthimi duhet ti jape te njejtin kuptim me origjinalin dhe
duhet te prodhoje te njejtin efekt emocional.Nje metafore mund te jete universale ose
individuale ose kulturore.
Newmarku argumenton se jane gjashte tipa metaforash :te vdekura ,klishe,te
harruara,te pershtatura ,te reja dhe origjinale.
Perkthyesit te poezise mund ti duhet te zgjedhe nje procedure te pershtatshme
per perkthimin e metafores.Perkthyesit duhet te kene nje ndjeshmeri estetike
ndaj imazheve dhe simboleve, si dhe te zoteroje shkathtesine,zhdervjelltesine,
per te zgjedhur menyren efektive te percjelljes se efektshme te kuptimit dhe te
metafores,duke zgjedhur mes shume mundesive.Zakonisht,metaforat kulturorejane
me te veshtira per tu perkthyer se sa metaforat universale ose personale.Veshtiresia
lind kur lulet dhe barerat vendore perdoren si metafora.Per te prodhuar te njejtin
efekt ,perkthyesit mund ti duhet te krĳoje nje metafore kulturalisht te barasvlefshme
me metaforen e gjuhes se origjinalit ,ose te konvertoje metaforen e gjuhes se
origjinalit,per te dhene kuptimin e duhur ose nese eshte e mundur,duke I shtuar
kuptimet metafores.Pra duke e pasuruar kuptimisht metaforen.Per shembull,imazhi
I nje personi te neveritshem/te padurueshem,I pershkruar ne Anglishte si “a pain in
the neck” mund te perkthehet ne Gjuhen Shqipe si “hale ne sy”.Perkthyesit te poezise
I duhet te riprodhoje metafora origjinale ne menyre skrupuloze,edhe pse mund
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te shkaktoje tronditje kulturore te lexuesi I gjuhes se perkthimit ,I cili nuk e njeh
kulturen e gjuhes se origjinalit.GJate perkthimit te poezise lojerat me fjalet jane me te
veshtira per tu perkthyer nga qe mbartin kufizime per shkak te metrit.Sipas newmark
lojerat e fjaleve ne anglisht jane me te perhapurat,sepse njerrokeshet dalin shpesh
edhe shume lehte.Tipi me I thjeshte I lojes me fjale eshte antanaklasa :perdorimi I
dy fjaleve qe kane te njejten forme por kuptime te ndryshme .Nje loje fjalesh krĳohet
edhe duke perdorur nje fjale te vetme,dy fjale qe shqiptohen njelloj,ose grup fjalesh
me shqiptim te njejte ne dy kuptimet e tyre te mundshme ,zakonisht duke synuar
shkaktim te qeshure ose argetim,dhe ndonjehere per te forcuar kuptimin.Kur nje
loje me fjale perdoret ne poezine egjuhes se origjinalit,per te ilustruar nje gjuhe te
folur,ose nje shkarje gjuhesore,ose kur kuptimore eshte me I rendesishem se verejtja
e holle,poeti duhet te trasferoje, te perktheje ne te dyja kuptimet dhe zakonisht edhe
ta shpjegoje ate.
Aliteracioni dhe asonanca jane nga modelet me te perhapura ne poezi dhe kane
qellime tematike shprehese. Aliteracioni eshte perseritja e tingujve bashketingellore
dhe zanore identike,shpesh ne fillim te fjaleve si per shembull artful aid-ndihmes I
shkathet.Asonanaca eshte perseritja brenda fjaleve e te njejtit tingull ose tog tingujsh.
Tingujt fundore qe nuk jane rimuar perkufizohen si assonance.Te dy tipat mund
te dalin se bashku.Nje tjeter sfide ne rrafshin fonik/zanor eshte onomatopeja,ku
kuptimi I fjales percillet permes tingujve te saj.Ket tipare fonike/zanore quhen
simbolizem tingullor ,I cili ka dy forma.Epara ndodh kur tingulli I nje fjale ne poezi
ndjell ,evokon fjale te tjera,qe nuk jane te pranishme ne tekst.Edyta ndodh kur nje
tingull shfaqet ne me shume se nje fjale dhe vendos lidhje ndermjet fjalesh te tilla,
duke I percjell asaj nenkuptimet e te tjerave.
Perkthimi I aliteracionit dhe assonances eshte nje sfide perkthimi e vecante perderisa
ato varen nga perseritja e tingujve dhe mbartin kufizime per shkak te metrit.Eshte
e qarte se asnje gjuhe perkthimi nuk mund te riprodhoje te njejte sekuence tingujsh
ashtu si gjuha e origjinalit thjesht se dy gjuhe kurre nuk jane te njejta nga pikpamja
fonik/zanore.
Perkthyesi qe perballet me simbolizimin tingullor I duhet te vendose se cfare funksioni
ka ai,para se te filloje perkthimin e nje poezie.Kur vleresohet si thelbesor ,perderisa
qellimi I perkthyesit eshte percjellja sa te jete e mundur e mesazhit te tekstit ne gjuhen
e origjinalit ,perkthyesi do ti duhet ti percjelle ato ne gjuhen e perkthimit permes
simbolizimit tingullor te gjuhes se perkthimit.Pa dyshim,simbolizimi tingullor do te
jetei ndryshem nga ai I gjuhes se origjinalit.Perkthyesi poet ka mundesi te kompesoje
humbjen e tipareve fonike/zanore te origjinalit, duke I zevendesuar me tiparet fonike
te perkthimit, te cilat kane efekt te krahasueshem.Zakonisht ,kjo shkakton humbje
nga pikpamja e kuptimit denotative dhe konotativ.
Konkluzione
Si perfundim mund te thuhet se perkthimi eshte ceshtje zgjedhjeje,por kjo zgjedhje
eshte gjithnje e motivuar:heqjet,shtesat dhe ndryshimet jane te justifikuara ne lidhje
kuptimin e synuar.Pra, perkthimet mund te quhen rrjedhoje e zgjedhjeve te motivuara.
Kjo duket me qarte ne punen e perkthyesve te poezive.Kur nje perkthyes vendos
te perktheje nje poezi ,ai fillimisht zgjedh formen poetike te gjuhes se perkthimit
sa me te perafert qe te jete e mundur me ate te gjuhes origjinalit.Modeli mund te
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zevendesohet nga nje tjeter qe eshte me I pershtatshem me gjuhen e perkthimit.
Se dyti ,perkthyesit do ti duhet te percjelle ritmin e gjuhes se origjinalit ne ate te
gjuhes se perkthimit,ne menyre te tille qe te siguroje prodhimin e te njejtit efekt,kur
te lexohet nga lexuesi I gjuhes se perkthimit.Se treti, kuptimi duhet te percillet ne
menyre krĳuese dhe te sakte ne gjuhen e perkthimit.Se katerti,ai duhet riprodhoje
figurat letrare ,imazhe konkrete,duke perfshire metaforat dhe krahasimet si edhe
tiparet fonike/zanore,te tilla si aliteracioni dhe asonanca.Eshte e qarte se nuk ka
perkthim te perkryer,ideal ose te sakte.Gjeja e pare qe duhet te merret parasysh gjate
vleresimit te perkthimeve te poezise eshte qellimi I perkthimit ne menyre qe tem
und te gjykohet,duke e ballafaquar me objektivat .
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Analize e noveles”ferma e kafsheve”e Xhorxh Oruellit
Elona Aliaj
Hyrje
Çështje metodike qe ngre leximi i vepres se Oruellit
Leximi i noveles”Ferma e kafsheve” te Xhorxh Oruellit shtron perpara studiuesit
nje sere problemesh themelore qe kane te bejne me zgjidhjen e metodes se duhur per
analizen e nje vepre letrare.Dihet se kjo novele u shkrua prej Oruellit per nje qellim
te percaktuar qarte jashteletrar .
Sic e pohon edhe vete ai ,ideja per te realizuar nje veper qe do te demaskonte propoganden sovjetike ,asokohe mjaft e suksesshme mes qarqeve socialiste ne Angli e me
gjere, i lindi pas kthimit nga Spanja e si pasoje e reflektimit mbi pervojen e jetuar
gjate luftes civile spanjolle. Per te rrezuar mitin sovjetik bazuar mbi genjeshtren e
mashtrimin , Oruelli ndermori nje rindertim alegorik te historise sovjetike prej revolucionit bolshevik deri ne periudhen e fundit te luftes se dyte boterore.Ne perputhje
me kete qellim ai, ne menyre te hapur e te drejteperdrejte, e populloi vepren e tĳ
me personazhe e ngjarje qe perfaqesojne simbolikisht mjaft nga figurat e episodet
e koihes ne fjale.Keshtu ,qartesisht,cdo njohes sado i percipte i historise do te shihte
tek personazhi i Napoleonit Stalinin apo te ai i Topit te Bores Trockin.
Duke qene se lidhja mes kesaj vepre letrare e realitetit faktik jashteletrar eshte kaq e
ngushte ,shtrohet me mprehtesi ceshtja nese njohja e ketĳ realiteti perben nje baze
apo piknisje te domosdoshme per interpretimin artistik te vepres. Pergjigjja negative ndaj kesaj pyetjeje do te ngrinte nga ana e vet dilemen e metejshme nese analiza
e vepres letrare si e tille duhet shkeputet plotesisht nga cdo aspekt gjenetik apo
pasqyrues per tu perqendruar vetem tek gjuha apo kodi i ndertimit te vepres.
Qasja e perdorur ne kete studim per analizen e ceshtjeve te ndermarra tregon qarte
se ne u shmangemi te gjitha zgjidhjeve radikale qe domethenien dhe vleren e vepres letrare e lidhin ngushtesisht e ne menyre shterruese vetem me ndonje aspekt
te vecante te saj ,ndersa metoden e studimit e interpretojne ne menyre absolutiste e
perjashtuese .Per ne vepra letrare perben nje univers te shumanshem qe nuk mund
te rroket brenda skemave teorike shtrenguese njedimensionale.Duke qene ne thelb
nje akt komunikativ,ajo mirepret perafrime te ndryshme qe ndricojne nga kendet
e tyre respektive faktoret realizues te saj ne nderlidhjet e tyre komplekse reciproke.Cdo lloj dogmatizmi teoirik kufizon potencialin e pashtershem te letersise se
vertete per te gjeneruar pervoja estetike e perfytyrime artistike pafundme permes
nje dinamizmi te brendshem qe u shmanget perkufizimeve te ngushta esencialiste.
Ndryshe nga shkencat e natyres me idealin e tyre per nje objektivitetit te kulluar,prej
te cilit rrjedh kerkesa per parime metodike e kritere vlefshmerie te percaktuara qarte e te kodifikuara ne menyre rigoroze,ne lemin e letersise eshte e mundur nje qasje
eklektike e perzgjedhese me kushtin e vetem qe produkti studimor qe del prej saj te
jete e argumentuar e koherent.Platformave te ndryshme teorike ne kete rast u duhet
dhene nje vlere thjesht pragmatike e orientuese pa rene ne kurthin e nje shkencizmi
te papershtatshem per kete sfere te krĳimtarise njerezore.
26

Sa i takon vepres nen shqyrtim,qe ne fillim duhet thene se ndertimi artistik i vecante te cilit kjo i eshte nenshtruar, lejon leximin e saj ne disa rrafshe .Secilit prej
ketyre rrafsheve i korrespondon nje korpus i posacem konceptesh e njohurish.Rrafshi siperfaqesor lidhet me personazhet e ngjarjet pare ne nje aspekt te ngushte individual qe nuk del jashte kornizes se fabules se treguar .Nje lexim i tille, pervec
njohjes se nenkuptuar te disa konvencioneve themelore qe lidhen me ndertimin e
vepres letrare,nuk do te kerkonte asnje informacion tjeter paraprak .Ne nje rrafsh me
te thelle behet lidhja mes ketyre personazheve e ngjarjeve dhe aktoreve kryesore e
momenteve historike kyce te revolucionit bolshevik e zhvillimeve qe pasuan ate .Ky
lexim sigurisht, supozon nje njohje relativisht te detajuar te periudhe ne fjale ,pasi
diapazoni i ideve ,ngjarjeve e personazheve historike qe gjejne pasqyrim simbolik
ne veper, eshte mjaft i gjere.Pertej hallkave qe lidhin figurat artistike ne veper me
referentet e tyre historike ,ne nje nivel fondamental,vepra e Oruellit mund te shihet
si nje alegori me karakter te theksuar pergjithesues e universal.
Interpretimi i saj ne kete rrafsh do te kerkonte pervec zoterimit te koncepteve baze te
analizes letrare edhe nje mori te dhenash nga historia e shekullit xx ,psikologjia,historia
e ideve ,politologjia e mjaft fusha te tjera te mendimit njerezor.
Ne kete rast problemi teorik nese referenca te tilla jashte tekstit perbejne material
legjitim per t`u perdorur per analizen e vepres letrare , per ne,s`mund te marre vecse
pergjigje pozitive.Sigurisht `letrarja`eshte ajo cka e dallon ne menyre diferenciale
letersine nga fushat e siperpermendura dhe si e tille ,duhet te marre perqendrimin
e vemendjen qe i takon.por,nga ana tjeter cdo studim qe ne menyre apriori do te
hiqte dore nga gjithe konteksti jashtetekstor duke mos perfituar nga njohurite qe
ky ve ne dizpozicion per zberthimin e kuptimit te vepres letrare ,do e privonte kete
te fundit nga dimensioni i thellesise, duke e kthyer ne nje loje abstrakte te mbyllur
ne vetvete e te zhveshur nga cdo funksion pasqyrues.Analiza e meposhtme ,duke
mos pretenduar te ndjeke parime e kritere me vlere absolute,apo te gjendet teresisht
jashte ndikimit subjektiv te shkruesit,reflekton konceptin e ketĳ per letersine si nje
sistem specifik e te dallueshem te krĳimtarise njerezore ,qe ruan raporte te ngushta e
komplekse me realitetin njerezor te cilit i perket.
Permbledhje e shkurter e fabules
Novela hapet me Majorin Plak ,derr race i zgjedhur ,qe mbledh kafshet e fermes per
tu komunikuar nje vizion te rralle qe i eshte shfaqur ne enderr.Ne fjalimin qe mban
,ky u flet kafsheve per te ardhmen e ndritur qe i pret ne rast se keto te bashkuara
flakin nga supet zgjedhen e njerzve, shfrytezuesve te punes se tyre.Pas vdekjes se
paralajmeruar te Majorit Plak derrat e tjere marrin persiper zhvillimin teorik te mendimeve te tĳ dhe organizimin e kafsheve ne funksion te realizimit te vizionit te siperpermendur. Mes tyre shquhen vecanerisht dy derra,Napoleoni dhe Topi i Bores.
Kafshet rebelohen dhe arrĳne ne menyre te dhunshme te largojne pronarin e
deriatehershem,zotin Xhons nga ferma. Ato ia ndryshojne emrin e vjeter fermes
duke e quajtur “Ferma e Kafsheve” dhe shkruajne me boje Shtate Urdheresat e Animalizmit mbi murin e hambarit te saj.
Pas njefare kohe z. Xhons tenton ta rimarre fermen i mbeshtetur nga nje grup njerezish te armatosur,por kafshet te udhehequra nga Topi i Bores zihen vazhdimisht mbi
planet per te adhmen e fermes e sidomos mbi projektin e mullirit me ere qe ,sipas
Topit te Bores, duke prodhuar rryme elektrike do zgjidhe si me magji cdo veshtiresi
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e problem te mundshem.Napoleoni fiton mbi topin e debores duke perdorur qente
e tĳ besnike,te cilet per pak sa nuk e shqyejne rivalin me dhembe .
Pas kesaj skene te dhunshme qe ndodh ne publik,kafshet mesojne nga derri Skuiler,
perfaqesues i Napoleonit, se Topii Bores ishte tradhetar i lidhur me z.Xhons ,dhe se
mulliri me ere ne fakt qe nje ide e vjeter e Napoleonit.Kafshet te udhehequra nga
kali Bokser punojne me te gjitha forcat per te ndertuar mullirin , nderkohe qe derrat
nga ana e tyre ,megjithese ne kundershtim te hapur mew parimet e Animalizmit
vendosen per te banuar ne shtepine e z.Xhons duke jetuar si ai.
Per cdo veshtiresi me te cilen perballen kafshet ne punen e tyre ,Napoleoni dhe
Skuileri fajesojne Topin e Bores si armik e sabotator te fshehur .Qente e Napoleonit
sulmojne kater nga derrat ,qe te terrorizuar pranojne se kane bashkepunuar me Topin e Bores.Deshmite per komplot pasojne njera –tjetren, ndersa te gjitha kafshet e
akuzuara masakrohen brutalisht.
Puna per ndertimin e mullirit me ere me se fundi perfundon.Per te siguruar parate per makinerite e nevojshme qe ky te funksionoje,Napoleoni i shet fermerit fqinj
,Frederikut, nje sasi druresh nga ferma e kafsheve.Shpejt zbulohet se kartemonedhat
me te cilat behet blerja jane fallco.Frederiku me njerezit e tĳ sulmojne fermen duke
hedhur ne ere mullirin e sapo ndertuar.Pas nje kacafytjeje te pergjakshme kafshet ia
dalin te clirojne fermen nga pushtuesit.
Shendet i kalit Bokser demtohet rende nga mbingarkesa ne pune.Napoleoni premton ta dergoje Bokserin per tu kuruar jashte fermes , por ne fakt ky perfundon ne
duart e kasapit ,i shitur per nje fuci uiski.
Vitet kalojne ,por jeta vazhdon te mbetet e veshtire si gjithmone .Vete derrat fillojne
te ecin mbi dy kembe. Asnje nga urdheresat e vjetra nuk mbetet mbi murin e hambarit.Nje grup njerezish vĳne per te vizituar fermen .Keta pasi festojne grinden me
derrat ndersa luajne bixhoz se bashku.Kafshet qe i shohin nga jashte prej dritares
nuk munden me ti dallojne prej njeri tjetrit.
Vizioni i Majorit plak-profeci boshe utopike me karakter irracional
Konceptet dhe idete themelore te doktrines ekonomike ,shoqerore e politike
marksiste,si: shfrytezimi i njeriut nga njeriu ne rendin kapitalist apo ideja e revolucionit proletar dhe paevitueshmerise objektivete tĳ permblidhen ne fjalimin e Majorit plak te perkthyera ne gjuhen e kafsheve .Permes perseritjes se vazhdueshme qe
ky i ben idese se rrenja e te gjithave te keqĳave per kafshet eshte njeriu.Oruelli duket
sikur thekson karakterin reduktues e thjeshtezues te teorise marksiste.Njekohesisht
permes kembenguljes se majorit plak qe kafshet te mbyllin veshet ndaj cdo argumenti alternativ rreth raportit te tyre me njerezit theksohet dogmatizmi absolutist i
teorise se permendur.Ne menyre te terthorte, me ane te faktit domethenes se vizioni
per shoqerine e re i ka zbritur Majorit Plak permes nje endrre,nenvizohet karakteri
jorealist e utopik i programit marksist .
Me tej ,stili ligjerimor i fjales se Majorit Plak merr pothuajse tone biblike ,cka percjell
ne menyre sugjestive aspektin profetik e ne thelb religjioz te vizionit ne fjale.
Ne fund te fjales se tĳ Majorit plak u meson kafsheve te tjera nje kenge –himn qe,ne
thelb, nuk eshte asgje tjeter vecse nje version i thjeshtezuar i ideve te shpallura
shoqeruar me melodi.Fakti qe kjo ngjitet ne ndergjegjen e Majorit plak si nje kujtim
i vjeter nga femĳeria e hershme, kur si shprehet vete ,e ka degjuar nga te paret e
tĳ,nxjerr ne pah anen irracionale te doktrines se re qe kjo e ka te te perbashket me
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vizionet me te hershme milenariste e apokaliptike fetare.
Kafshet e tjera e pervetesojne kengen pothuajse ne menyre instiktive e madje kjo i
ngre peshe ne nje gjendje entuziazmi krejt te ndryshme nga indiferenca qe i karakterizonte deri ate cast.Kemi te bejme me nje lloj komunikimi sugjestiv qe prek qenien
e brendshme te kafsheve e qe deperton me thelle se cdo pervetesim intelektual tezash e konceptesh .Ndryshimet e ndasite qe i veconin kafshet nga njera tjetra,duket
sikur shkrihen para vales magnetike qe percohet nga kenga e qe i ngjiz se bashku ne
nje trup te vetem fergellues.
Urdheresat e Animalizmit-instrumentalizimi i tyre per interesat e kastes ne pushtet
Pas vdekjes se Majorit plak derrat e tjereme ne kryeTopin e Bores dhe Napoleonin marrin rol udheheqes duke organizuar aktivitetin konspirativ per rrezimin e
Z.Xhons e duke kodifikuar ne nje sistem urdheresash vizionin e Majorit plak.Ky
sistem teorik i quajtur Animalizem dallohet per karakterin e tĳ te ngurte e dogmatik.
Urdheresat si “cdo gje qe ecen mbi dy kembe eshte armike”apo”cdo gje qe ecen mbi
kater kembe eshte mike”e reduktojnekompleksitetin e marredhenieve shoqerore te
jetes se gjalle ne formula te paafta per te sherbyer si parime per organizimin e nje
shoqerie te re.Vete rebelimi me shume se nje aksion i paramenduar per te vene ne
jete parimet animaliste ndodh pothuajse ne menyre spontane si nje reagim i vetvetishem i kafsheve ndaj papergjegjshmerise ne rritje te z.Xhons.
Ne fakt ,qe ne fillim vihet re nje llojbkundershtie mes deshirave instiktive e te thjeshta
te kafsheve dhe pseudo-puritanizmit te propoganguar nga derrat .Per me teper,vete
veprimet e ketyre te fundit sapo marrin pushtetin duket se udheheqin nga nje etike
egoiste e nje hedonizemi pafre ne antiteze te plote me frymen e urdheresave animaliste.Karakter manipulativ i urdheresave zbulohet pothuajse menjehere pas publikimit te tyre.Napoleoni ,qe eshte vetepozicionuar ne rolin e komandantit,perveteson
pas kraheve te kafsheve te tjera qumeshtin qe duhej te ishte i perbashket.Ky “mekat
fillestar”paralajmeron kthimin e doktrines animaliste ne nje genjeshter te madhe e
ideologji verbuese qe sherben si instrument manipulativ ne duart e nje klike grabitqare e hipokrite.Parimet “e shenjta”rishikohen e korrigjohen sa here kjo behet e
nevojshme per te justifikuar abuzimet e kastes ne pushtet.Paradoksalisht shperfytyrimi i tyre i plote mbulohet me masken e paprekshmerise e erresohet nga sofizmat e
sterholluara duke u bere keshtu i padukshem per kafshet e shtypura qe vazhdojne te
besojne me naivitet tek to.
Shpelarja e trurit dhe erresimi i se vertetes nga propoganda-teknike themelore per
mbajtjen dhe perjetesimin e pushtetit
Tema e perdorimitte propogandes dhe teknikave te kushtezimit te sjelljes ne funksionte mbajtjes se pushtetitne sistemet totalitare ze nje vend qendror ne vepren e
Oruellit.
Procesi i shplarjes se trurit permes reduktimit te ideve komplekse ne formulae klishe
te thata qe perseriten pambarimisht derisa riprodhimi i tyre kthehet ne nje funksion automatik jashte filtrit te arsyes,jepet me ane te deleve qe gjithe kohes bertasin
slloganin”kater kembe te mira ,dy kembe te keqĳa”.Metoda e perdorur nga derrat
per te mesuar kafshet me inteligjence me te ulet eshte me shume e ngjashme me tenikene nje mjeshtri cirku qe manipulon reflekset e kafsheve te tĳ,sesa me edukimin e
vertete te bazuarmbi ide e koncepte.E njejta stervitje ne parimu behet edhe qenve te
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vegjel,qe ne kushtenlaboratorike kthehen ne vegla tebverbuara dhune nen pushtetin
absolut te Napoleonit.
Kafshet e tjera ndryshe nga delet e qente,qe jane kthyer ne qenie teresisht inerte e
pa vullnet individual, pergjithesisht ruajne nje lloj ndjeshmerie e identiti vetjak.Edhe
keto,megjithate duke jetuar ne nje shoqeri te mbyllur e duke u bombarduar gjithe
kohen nga propoganda zyrtare mbeten te paafta per te dalluar te verteten e per te
gjykuar ne menyre kritike .Permes sofizmave te pakapshme e frikerave te brendshme qe evokon ,propoganda ka forcen te mbuloje te vertetat me uleritese e te pajtoje kontraktidat me te mprehta.Per tu orientuar e mbeshtetur diku ne mes te kaosit
te shpjegimeve e kontraditave pa fund kafsheve si kali Bokser s’u mbetet gje tjeter
vecse te zgjedhin rrugen me te shkurter duke adoptuar devizen”Napoleoni ka gjithmone te drejte “.Kjo rruge qorre ,pervecse i lehteson nga barra per t’i dhene kuptim
nje realiteti teresisht paradoksial,sherben dhe si mburoje per te ruajtur te pacenuar
iluzionin utopik qe permbush ne menyre imagjinare nevojen e tyre te brendshme per
t’u ndjere te lira e me dinjitet.
Me kalimin e kohes pasojat e shplarjes se trurit behen me te thella .Vjen nje moment
kur kafshet jo vetem nuk munden me te gjykojne ne menyre te pavarur e racionale ,por humbasin edhe vete kujtesen e asaj cka kane jetuar.Nevoja per te ruajtur
te paprekur iluzionin fillestar dhe frika e brendshme e manipuluar me mjeshteri
nga pushteti i shtyjne te binden se kujtesa qe kane per ngjarje te se kaluares qe nuk
perputhen me versionin e historise zyrtare,eshte thjesht fryt i imagjinates se tyre .E
duke qene se kujtesa per te kaluaren perben tiparin dallues te identitetit personal
te individit,fshirja e zevendesimi i saj me kujtime te rreme tregon per pushtetin e
brendshem dhe fuqine depersonalizuese qe kastat sunduese zoterojne ne sistemet
totalitare.
Armiqesia dhe lufta per pushtet mes derrave-demonizmi i kundershtarit dhe kulti i
udheheqesit
Debati dhe lufta mes Napoleonit dhe Topit te Bores sigurisht perfaqesojne drejtepersedrejti konfliktin mes Stalinit dhe Trockit per trashegimine pas vdekjes se Leninit.
Qe kjo eshte thjesht lufte per pushtet e aspak nje perballje idesh e parimesh tregohet
nga fakti se dy protagonistet zihen per gjithcka, aq sa mund te mendosh se permbajtja e tezave te tyre ka karakter konvencial e madje keto mund te jene te shkembyeshme per aq kohe sa ruhet antagonizmi pozicional mes dy personazheve .
Megjithate mes ketyre te dyve nuk ka simetri te plote .Topi i Bores qe perfaqeson
Trockin,duket me i vertete ne bindjet e veta .Puna e tĳ eshte publike e ne sherbim
te nje vizioni jo teresisht personal.Projektet qe ndermerr ,ndonese shpesh te cartura e fantasike,jane ne ne thelb konstruktive.Nga ana e tĳ ,Napoleoni,qe perfaqeson
Stalinin,shumicen e kohes punon ne fshehtesi.Ndermarrja e tĳ,ndryshe nga ajo e
Topit te Bores, qe u shfaq,pervec se i prirur nga mania per pushtet personal,eshte
teresisht meskin e ziliqar.Detaj mjaft i gjetur ,qe ilustron kete te fundit ,eshte episodi
kur Napoleoni ne fshehtesi urinon mbi projektin e Topit te Bores per mullirin e eres.
Perfundimisht ,debati mes tyre zgjidhet ne menyren me brutale.Ndersa Topi i Bores
me elokuencen e tĳ ben per vete audiencen e kafsheve,Napoleoni ndersen qente e
tĳ besnike qe, per cudine e tmerrin e te gjitheve ,i sulen pas Topit te Bores,i cili mezi
arrin te shpetoje i gjalle .Ky kulmim i dhunshem tregon qe pertej fasades se fjaleve
boshe ne zemer te sistemit qendrojne frika e terrori si mjete te nje represioni te eger
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e ne kundershti te plote me etiken proklamuar.
Pas eleminimit politikte Topit te Bores ketĳ i vishet cdo deshtim e disfate ,megjithese
deshmia e vetme kompromentuese per te eshte nuhatja e Napoleonit.Ketu zbulohet
ne fakt nje aspekt universal i zbatimit te pushtetit ne sistemet totalitare ku justifikimi
per gjithcka qe nuk shkon gjendet tek veprimtaria sabotuese e armiqve te shpallur apo te fshehte ,qe ne kete rast demaskohen nga intuita mbinjerezore e udheheqesit.Kjo ,metode pervec funksionit eksplikativ qe sherben per te ruajtur kultin e
pagabueshmerise se udheheqjes ,krĳon edhe nje klime konfuzioni e frike ,ku asgje
nuk ndihet e sigurt pervec udheheqesit ,qe ne kete rast sherben si e vetmja shtylle e
qendrueshme ku njerezit e thjeshte mund te mbahen.Frika nga Topi i Bores gradualisht kthehet ne nje lloj paranoje kolektive e merr permasa groteske .Kafshet behen
pre e endrrave me fantastike e te pabesueshme .Klima psikologjike ,e ushqyer tinezisht nga propoganda e parreshtur ,mbushet me frikera irracionale qe marrin forme
ne prirjen per te demonizuar kundershtarin e padukshemky crregullim i psikikes
kolektive nuk zhvillohet ne menyre spontane ,por prodhohete ushqehet nga agjentet
e pushtetit ne fuksion te keti te fundit.Sigurisht nje mase qeniesh te frikesuara nga
armiq te pakapshem behet shume shpejt pre e udheheqesit qe i vetem ka aftesine te
zbuloje e te ndeshkoje cdo armik ,sado i djallezuar qe te jete ky.
Me kohe ,rreth personit te Napoleonit ndertohetnnje kult qe perben shkallen me te
eperme te lartesimit te pushtetit te tĳ .Ne thelb ,edhe ketu kemi te bejme me nje konstruksion ideologjik qe deformon realitetin te ngjashem per nga natyra me demonizmin e Topi te Bores ,por ne kahje te kundert .Figura e Napoleonit glorifikohet deri
ne hyjnizim. Cdo gje e mire qe u ndodh kafsheve ,sado aksidentale e pavetore qofte
,i atribuohet ndikimit te Napoleonit ,qe perceptohet ne terma pothuajse magjike.Tek
personi i Napoleonit gjenden te gjitha virtytet e aftesise ne shkallen me siperore ,aq
sa krĳohet ndjesia se qenia e tĳ i perket nje rendi teresisht te ndryshem nga ai i tokesoreve te thjeshte .Ne sherbim te fuqizimit te kultit te Napoleonit ,pervec aparatit
propogandistik,vihet dhe nje lloj arti surrogat i zhveshur nga cdo vlere estetike e me qellim te vetem indoktrinimin ideologjik te kafsheve .Poeti sharlatan Minimus,qe shkruan
kenge bajate ku himnizohet udheheqesi i madh ,sigurisht perfaqeson radhen e pseudoshkrimtareve lakenj ne Bashkimin Sovjetik e me vone edhe gjetke ,qe vepren e tyre
e tjetersuan pertej cdo norme artistike duke e vene ne sherbim te udheheqesit padron.
Fetishizmi i figures se udheheqesit te madh zhvillohet permes metodash me te holla
e te sofistikuara.Udheheqesi jeton i vecuar e ne publik paraqitet vetem ne menyre
ceremoniale .Kafshet e tjera nuk mund ti referohen me emer ,por vetm me tinguj te
tille ,si “Babai i te gjitha kafsheve”apo”Tmerri i njerezimit”.Elemente te tille sugjestive jane perdorur nga pushtetet gjate gjithe historise se njerezimit,por ne regjimet
totalitare e sidomos ne BS stalinian ketonu perfeksionuan cilesisht, duke u nderthuar
bashke me aparatinshtypes e intimidues ne nje sistem integral e te mireorganizuar.
Frika dhe terrori-themelet e struktures totalitare te pushtetit
Eleminimi i Topit te Bores pasohet nga instalimi i nje regjimi diktatorial te hapur,
ku cdo kundershtim shtypet me dhune e cdo vendimmarrje vjen si diktat nga lart
.Agjentet e ushtrimit te dhunes jane qente besnike te Napoleonit,perfaqesues te organeve policore ngarkuar me asgjesimin e cdo lloj disidence reale apo te te fantazuar.
Keta,si rezultatbi stervitjes speciale se ciles i jane nenshtruar,sillen si instrumente
te verbra ne duart e Napoleonit,shfaqje te materializuara te vullnetit te tĳ agresiv
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per pushtet.Qente mbeten pa emer e pa individualitet,gje qe,mesa duket, thekson
anonimatin primitiv te organeve te ushtrimitbte dhunes,pjestaret e te cilave nen ndikimin depersonalizues te uniformes,historikisht jane treguar mbrojtesit me fanatike
te diktaturave te cdo ngjyre.Askush nuk ndihet i mbrojtur nga dhuna qe u rri pezull
te gjiyha kafsheve si nje kercenim i parreshtur.Ekzekutimi brutal i kater derrave qe
kishin tentuar te kundershtonin me hezitim Napoleonin dhe i disa kafsheve te tjera
,i referohet spastrimeve te medha nga ana e Stalinit ne vitet 30.Viktimat i pranojne te
gjitha akuzat monstruoze dhe kompromentojne njeri-tjetrin,cka tregon per forcen intimiduese te pushtetit politik mbi individin.Gjerat ndodhin sipas nje logjike arbitrare
teresisht te paparashikueshme nga kafshet,te cilat,te mpira nga frika e te paafta per
ti dhene sens brutalitetit te verber qe i rrethon, pranojne shabllon versionin e fundit
te propogandes se shpallur.I nstikti i veteruajtjes,sic duket kapercen cdo kontradite
logjike apo deshmi jetesore duke u bere orientuesi kryesor i brendshem i gjykimeve
dhe sjelljes se kafsheve.
Shtresezimi i shoqerise ne kasta dhe organizimi i jetes sipas stilit totalitar
Gradualisht derrat kthehen ne nje kaste qe dallon jo vetem per nga funksionini
ushtruar,por edhe nga shperblimi e te ardhurat e fituara.Pertej dallimeve te prekshme materiale ,madje ,keta errethojne imazhin e tyre me nje lloj aureole sugjestive qe i shkeput nga kafshet e tjera,njesoj sikur te behej fjale per qenie me natyre
thellesisht te ndryshme.Tek kafshet e shtyura kultivohet kompleksi i inferioritetit
e psikologjia e skllavit me synimin qe keto te mos e shohin veten si te afta per tu
vetekomanduar ,por te ndiejne nevojen e nje dore nga siper qe i drejton e i mbron.
Qartesisht,qellimi i mbrapshte i kesaj strategjie eshte perjetesimi i pushtetit te klases
drejtuese.Si perfundim,shtresa e derrave kthehet ne nje klase biologjikisht te trashegueshme.Derrat e vegjel rriten dhe edukohen vecan kafsheve te tjera ne kushte mireqenie superiore.Nje vecim i tille ,qe nuk vjen per pasoje te meritesnpor te origjines gjenetike ,shperfytyron thelbin e doktrines barazitare animaliste .Absolutizmi i tĳ deri
ne detaje thjesht u sherben derrave per ta shĳuar kenaqesine e pushtetit me te gjitha
shqisat e ne cdo cazt te mundshem.
Nga ana e tyre ,kafshet e tjera marrin pjese ne menyre te organizuar ne paradae
ceremoni pa fund qe u bejne jehone sukseseve dhe lumturise ne fermen e kafsheve.
Retorika bombastike ,ngjyrat e theksuara ,muzika e fuqishme ,pompoziteti i ritualit e
shifrate genjeshtra u krĳojne iluzionin se po behen pjese e nje kohe te lavdishme krejtnte ndryshme nga epoka e kaluar.Keshtu pra,permes organizimit totalitar te jetes
pushtetin arrin te projektoje nje lloj realiteti virtual ku kafshet jetojne si ne enderr ,te
shkeputura nga te vertetat e hidhura te botes reale
Konkluzion
Permes fundit te dhimbshem te kalit Bokser, i cili, pasi eshte rropatur gjithe jeten ne
sherbim te punes se prodhimit, shitet te kasapi kur nuk ka me tjeter cte ofroje , Oruelli simbolizon destinin tragjik te jetes te saj e sa punetoreve idealistebne regjimet
totalitare,te ciletbme naivitet e pa e kuptuar as vete djersen ,mundin e shpeshhere
edhe jeten i vune ne sherbim te nje sistemi antinjerezor,i cilinme cinizem me pas
i flak tej si limona te shtrydhur.Bokseri,ashtu si edhe kafshet e tjera,per pushtetin
nuk mbartin asnje vlere ne vetvete ,por trajtohen si ingranazhe te nje mekanizmi te
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pashpirt,funksioni i vetem i te cilit eshte prodhimi i te mirave materiale per kasten
drejtuese.Del qarte keshtu ideja se ne sistemet totalitare individi i nenshtrohetnje
logjike instrumentale te paster qe e tjeterson duke e zhveshur plotesisht nga dinjiteti
e vlera me te cilin ky lind.
Ne fund te fabules ,pasi kane kaluar vite gjithcka ka zene perfundimisht vendin e
vet,kafshet e kane te pamundur te bejne dallimin mes njerezve e derrave.Ne festen e
perbashket qe ketanorganizojne,gjithcka mes tyre duketbe shkembyeshme,deri dhe
fytyra e pamja e jashtme.I gjithe ky epilog i trishte duket se frymezohet nga nje filozofi thellesisht pesimiste per natyren njerezore.Ne kundershtim me atenqe shpallin
teorite e doktrinat radikale shoqerore mbi mundesite e perfeksionimit te karakteritnjerezor ne rast se ky formesohet ne kushtet nje rendi politik racional,fakti qe trajektorja e zhvillimit te fabules vĳon sipas nje cikli te mbyllur tregon se per Oruellin te
gjitha keto ide mbeten ne rrafshin e endrrave e iluzioneve te destinuara te fashiten
para pasioneve e prirjeve te thella njerezore.
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Komunikimi në shkollë
Albana Myteveli
Edhe pse natyrshëm ndryshmëria dhe pritshmëria e kësaj epoke kalimthi, ka pësuar
zhvillim në komunikimin brenda ambjenteve shkollore, brendësia e këtĳ zhvillimi
ende cënohet nga probleme shqetësuese me karakter pararendës , paraardhës nga
një trashëgimi “ sederkonservuese” , të padukshëm konservator, jo koshient , me
dĳe ose padĳe. Kur flasim për komunikimin në ambjentet e mësimdhënies në ditët
e sotme , vihen re zhvillime, sikurse dhe ngrihen në mënyrë shqetësuese probleme
të natyrave , koloreve dhe formave nga më primitive deri në ato me komplekset. Një
zhvillim pozitiv në komunikim kanë marrë format e ndryshme të saj, që sot përdoren
gjerësisht në shkollë si : fjalet , xhestet, forma elektronike dhe ajo me shkrim. Fjalori
me etiken , stilin, gjuhen e steriotipet , i përdorur si mjet komunikimi shfaqet me
problemet e veta, duke u bërë shpesh shkak për krĳimin e situatave të komplikuara
në shkollë . Palët pjesëmarrëse në komunikim si mësues , drejtues , nxënës , prindër
hasin vështirësi në gjetjen e një gjuhe të përbashkët , konform rregullave të etikës dhe
në krĳimin e një klime bashkëpunimi.
Në kontekstin e shkollës komunikimi nuk është vetëm të kryerit praktikë sëbashku
, por mbi të gjitha një ndërveprim kreativ për të arritur një qëllim të përbashkët :
ngritjen e mësuesit dhe të nxënësit . Në komunitetin e shkollës, komunikimi mund
të përkufizohet si një proces i shkëmbimit të informacionit përmes përdorimit të një
sërë rregullash të pranuara nga të gjithë.
Në ditët e sotme format e komunikimit janë të shumëllojshme , nga më thjeshtat
e deri te ato më të ndërlikuara. Fjala ka një peshë të rëndësishme për të pasur një
komunikim të mirë. Gjithsecili nga ne kupton se “ fjala vret më shumë se plumbi” ,
përpos kësaj vetëm në ditën e fundit , fjalët e përzgjedhura nga mësuesi i matematikës
kundrejt nxënësit X , kanë sjellë krĳimin e konfliktit midis mësuesit dhe nxënësit , e
cila rëndom përfundoi në ushtrimin e dhunës dhe prishjen e procesit mësimor.
Në komunikimin në shkollë vërehen dy nivele : niveli i përmbajtjes dhe ai i
marrëdhënieve. Niveli i përmbajtjes i referohet, gjuhës, fjalëve dhe informacioneve
të përmbajtura në një mesazh.Niveli i marrëdhënieve përcakton cila është natyra
e marrëdhënieve ndërmjet njerëzve të përfshirë në komunikim. Për shembull,
konsiderojmë këtë deklaratë të bërë nga mësuesi i gjuhës për nxënësit: "Studioni
nga faqja 123 deri te faqja 148-të”. Në nivelin e përmbajtjes fjalia shpreh urdhrin për
të studiuar faqet e një libri në një gamë të caktuar. Në nivelin e raportit mesazhi flet
për natyrën e marrëdhënies midis mësuesit dhe nxënësit: mësuesi ka fuqinë për të
nxjerrë urdhrat, nxënësi është i detyruar për të zbatuar atë. Dy nivelet influencojnë
në zhvillimin e kuptimit brenda ndërveprimit njerëzor.
Gjestet janë një formë komunikimi që shumë prej nesh i përdorin për të trasmetuar
dhe përcjellë te të tjerët atë që duan të shprehim , por pa i dhënë rolin kryesor në
komunikim. Ndonjëherë fjalët e shoqëruara me gjeste bëjnë më të plotë mesazhin
që duam të trasmentojmë , por fjalët të shoqëruara me gjeste jo të duhura krĳojnë
keqkuptime . Ishin këto gjeste, të cilat të shoqëruara me fjalët jo të përshtatshme,
acaruan edhe më shumë situatën konfrontuese midis 2 nxënësve të klasës së nëntë.
Në disa vëzhgime të bëra nga drejtoria në orë të ndryshme mësimi, u vu re se
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mungesa e xhesteve nga ana e mësuesit solli probleme në krĳimin e një klime të
ngrohtë në klasë.
Pra, mungesa e gjesteve gjatë fjalës mund t’a bëjë mësuesin të vështirë dhe të
mërzitshëm në sytë e nxënësve. Edhe në këtë rast, kushtimi i një vëmendje të veçantë
në zakonet gjestuale, mund të bëjë më të lehtë rregullimin e lëvizjeve. Gjesti e bën
materialin mesimor më interesant dhe mund të përfshĳë më mirë nxënësit në procesin
mësimor-edukativ. Gjestet janë gjithashtu të rëndësishme në fazën e forcimit të
Komunikimit të nxënësve. Duke ndjekur me rritme të drejta shprehjet e nxënësve,
përhapet një atmosferë e dëgjimit të vëmendshëm që lehtëson komunikimin.
Ka shumë mesazhe që në mënyrë të pandërgjegjshme transmentohen nëpërmjet
sjelljes dhe orientimit të trupit (shih Kalichman & Coley fq. 444). Në disa raste,
duke ecur nëpër klasë mundësohet arritja e çdo nxënësi dhe aktivizohet vëmendja.
Nje konstatim i tillë i vu re në orët e mësimit të zhvilluara nga mësuesit e fillores1.
Edhe të ngriturit të papritur në një moment të rëndësishëm mund të bëjë më efikas
komunikimin. Në përgjithësi, një pozicion i drejtë por jo i ngurtë, dhe bust pak i
përkulur përpara, komunikon te nxënësi që mësuesi është "i arritshëm", i hapur dhe
miqësorë. Një tjetër element i rëndësishëm është të biseduarit me nxënësit ballë
për ballë dhe të shmangurit e shpinës se kthyer ose te parit në dysheme. Kjo e bën
nxënësin më shumë pjesëmarrës në komunikimin me mësuesin dhe e ndihmon atë
të ndihet si një bashkëbisedues i vërtetë. Ne anketimet e bëra me nxënesit e klasave
të nënta, u vu re se mësimi ishte më interesant dhe më i kapshëm te mësuesit të cilët
krĳonin kontakte të drejpërdrejta me nxënësit, dhe më pak te mësuesit të cilët vinin
perden e tyre ndarëse mësues -nxënës.
Ne sot i kushtojmë shumë vëmendje komunikimit me shkrim , për t’i dhënë mundësi
edhe atyre që kanë veshtiresi per t’u shprehur me fjalë. Në dy klasat e teta në testin
e histories u vu re se 4 nxënës me vështirësi në të shprehur me fjalë, kishin një rritje
në rezultat me 3 nota. Kjo na jep të kuptojmë që njohja mirë e nxënësve , na ndihmon
ne si mësimdhënës të përzgjedhim teknikat adekuate vlerësuese për ta. Shkolla si
institucion ne rregulloren e saj të brendshme ka vendosur si nje pike te rendësishme
komunikimi, ate me shkrim. Mesuesit shpesh here perdorin komunikimin me
shkrim per te bere me dĳe prinderit ne lidhje me ecurine e femĳeve te tyre ne procesin
mesimor-edukativ.
Nuk do të lë pa përmendur komunikimin elektronik , që sa vjen e bëhet më i shpeshtë.
Anët positive të saj janë të shumta , ne kontaktojmë më lehtë me njeri – tjetrin ,
sigurojmë më lehtë informacion të bollshëm dhe në kohë reale etj. Megjithatë,
shpejtësia marramendëse e përdorimit të kësaj forme , e cila po kthehet në mjetin
më të rëndësishëm të nxënësit ka dhe anët e veta negative. Kjo formë komunikimi
ka bërë që nxënësi të harxhojë kohën e lirë vetëm duke çatuar ose dërguar SMS.
Janë këto SMS që ndonjëhere si rezultat dhe i paaftësisë së mësuesit bëjnë që ora
mësimore të mos ketë rëndësinë e duhur dhe mësuesi të mos realizojë objektivat
e arritjes për këtë orë. Në vëzhgimet e bëra nga drejtoria në muajin nëntor në orë
mësimi, u vu re se 10% e mësuesve duke braktisur nxënësit në orët mësimore i nxisin
kështu të kalojnë kohën e tyre duke përdorur celularin. Gjithshtu 15% e mësuesve
i kushtojnë më shumë vëmendje informacionit që nxënësit nxjerrin nga interneti se
sa programit mësimor, duke hequr kështu vëmendjen nga libri. Kalimi i pjesës me
të madhe të kohës së lirë në internet nga nxënësi, ka bërë që rezultatet e semestrit të
1

Vëzhgime të bëra gjatë punës sime si drejtuese.
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parë të jenë më të ulta se një vit më parë, bazuar kjo në krahasimin e statistikave të
nxjerra.
Fjalori si një tjetër mjet komunikimi shfaqet me problemet e veta shqetësuese. Etika e
përdorur në fjalor shpeshherë lë për të dëshiruar. Shkolla si institucion edukimi duhet
të rrezatoj etikë. Janë mësuesit të parët, të cilët e rezatojmë atë duke e trasmetuar
më pas te nxënësit, të cilët do të jenë pasqyrë e etikës së tyre. Etikë që e tregojnë
në komunikimin e kujdesshëm me nxënësit , në paraqitjen e tyre dinjitoze dhe në
qëndrimet që mbajnë në situata të ndryshme që krĳohen në shkollë.
Disa herë në orë mësimore janë dëgjuar mësues të përdorin një fjalor të ashpër me
nxënësit , duke bërë ndrydhjen e tyre në të shprehur. Shpeshherë mësuesit tregohen
indiferent ndaj nxënësve , të cilët përdorin fjalor jo të duhur për moshën e tyre , që
shoqërohet më pas edhe me dhunë fizike dhe verbale. Sjellje të tilla të mësuesve kanë
pasoja direkte në uljen e numrit të nxënësve në shkolla.
Gjuha nuk është vetëm një medium pasiv për artikulimin e mendimeve tashmë
ekzistuese, por një formë e pashmangshme e këtyre mendimeve, se pa gjuhë nuk
mund të ketë as mendim. Shpesh përmbytemi nga fjalët e huaja, që nuk ekzistojnë
në gjuhën shqipe. Nuk është fjala për pak fjalë, por ato janë shtuar aq shumë, saqë
vështirë se mund të kemi shkëputje nga kjo “lidhje” e panatyrshme me fjalë të huaja,
pa asnjë klasifikim. Nxenesit dhe mesuesit shpesh here i perdorin keto fjale pa i
ditur kuptimin. Ndoshta, kjo është rezultat i mungesës së leximit, ose i degjimit te
shpeshte te ketyre fjaleve ne median e shkruar dhe ate vizive.
Steriotipet në komunikim po përdoren gjithmonë e më shumë në shkollë. Në një
sondazh të bërë nga qeveria e nxënësve u vu re se steriotipi më i përhapur ishte
tendenca e ndarjes së nxënësve në dy grupe : djem e vajza. Në përgjigjet e djemve
vihet re një ton superioriteti ndaj vajzave dhe moskonsiderim ndaj tyre. Gjithashtu
si djemtë dhe vajzat nuk parapëlqenin të uleshin në banka sëbashku. Kjo ndarje
vihet re edhe në lojrat që zhvillohen ku djemtë si dhe vajzat nuk duan të përzihen
midis tyre . Në këtë periudhë është rritur shumë veprimtaria e qeverisë së nxënësve
, por edhe e stafit mësimor për të eleminuar këtë steriotip kaq të përhapur. Një tjetër
steriotip i përhapur vihet re ndaj fëmĳve egjyptian. Sipas vlerësimit të psikologes
së shkollës, nxënësit e ciklit fillor e kanë me të përhapur këtë steriotip. Këta nxënës
nuk pranojnë të ulen me fëmĳë të tillë dhe përdorin fjalë fyese ndaj tyre. Në bisedën
e zhvilluar me nxënësin X në klasën e katërt u vu re se rol të rëndësishëm në
brymosjen e këtĳ steriotipi luante familja , e cila nuk e lejonte të luante me fëmĳët
egjyptian. Fjalët e përdorura nga nxënësi kundrejt shokut të vet egjyptian ishin:” Ti
je i zi dhe i pistë…..”, fjalë që fëmĳa i kishte dëgjuar nga prindi dhe tashme i përdorte
ndaj shokut të vet. Steriotipe të tjera përdoren gjatë gjuhës së shkruar dhe të folur,
ku nxënësit dhe mësuesit përdorin fjalë të ndikuara nga përdorimi i teknologjisë (
kompjutera dhe telefona) dhe mësimi i gjuhëve të huaja.
Komunikimi në shkollë ka si palë pjesëmarrëse mësuesit , drejtuesit , nxënësit e
prindërit, të cilët shpesh hasin vështirësi në gjetjen e një gjuhe të përbashkët për
zgjidhjen e problemeve që hasim në shkollë dhe në krĳimin e një klime miqësore. Si
mungesë e Kulturës komunikative shpesh nuk dëgjojmë argumentat që palët japin e
shpeshherë nuk tregohemi aktiv në gjetjen e një gjuhe të përbashkët drejt një qëllimi
të përbashkët , që është rritja e cilësisë në arsim.
Kurrikula e re i kërkon mësuesve risi dhe aftësi në komunikim. Mësuesi jeton dhe
operon në komunikim, dhe një pjesë e punës së tĳ është pikërisht që të jetë qendra e
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çdo veprimi komunikativ. Në përmbushjen e rolit të tĳ si mësues ai është kulmi i të
paktën tre trekëndëshave të komunikimit( mësues-nxënës-drejtor, mësues-nxënësprindër, mësues-mësues-drejtori) e i marrëveshjeve që mund të jenë të vështirë për
t'u menaxhuar.
Në të vërtetë, pyetja që më është kërkuar më shpesh ka të bëjë me një trajnim të
veçantë që synon rritjen e aftësive të komunikimit në nivele të ndryshme: me
nxënësit, kolegët, prindërit etj. Në vitet e fundit, marrëdhëniet mes këtyre figurave
kanë ndryshuar në hap me ndryshimet sociale që jetojmë.
Tre mbiemrat më shpesh të përdorura nga mësuesit për të përcaktuar nxënësit
janë: sipërfaqësore, të llastuar, të pasjellshëm. Nxënësi në sytë e mësuesve është një
i rri që ka tendencë dembeli, pa interes dhe i pamotivuar që në disa raste është i
aftë për të vështirësuar zhvillimin e mësimit. Ne shpesh gjejmë fëmĳë që përdorin
kundërvënien me mësuesin për të përcaktuar veten dhe për të dhënë vetë kufijtë e
dukshme. Në varësi të moshës tyre, ekzistojnë strategji të ndryshme të miratuara nga
këta nxënës për të bërë të vështirë shpalosjen e mësimit.
Në mënyrë tipike, një "brainstorming" me mësuesit , tre mbiemra që perdorin më
shpesh në përshkrimin e prindërve të nxënësve janë: të vetëdĳshëm, preken kollaj,
të painteresuar. Kohët kur mësuesi kishte autoritet të lartë mbi familjet e nxënësve
, ose së paku kishte respektin e tyre , duken shumë larg. Prindërit ndjehen shpesh
në të njëjtin nivel të mësuesit dhe nuk e njohin rëndësinë e rolit të tĳ, sidomos kjo
vihet re te ata prinder qe i përkasin një klasë të lartë social-ekonomike. Një pasojë
e drejtpërdrejtë e këtĳ qëndrimi është se prindërit nuk janë të prirur për të pranuar
këshilla mbi sjelljen që duhet të kenë me fëmĳët e tyre. Gjërat nuk janë të njëjta
në të gjitha nivelet shkollore. Fenomen interesant është pikërisht ky diversitet i
qëndrimeve të prindërve, në bazë te cikleve të shkollës dhe moshës së fëmĳës.
Mësuesit e ciklit fillor , në fakt, i përshkruajnë prindërit e nxënësve të tyre në
përgjithësi të ndjeshem dhe të përfshirë në aktivitetet shkollore të fëmĳëve. Dinamikat
më të forta janë gjetur në ciklin e lartë, ku prindërit bëhen gradualisht më pak të
përfshirë në edukimin e fëmĳëve të tyre dhe mësuesin mund ta jetojnë si një njeri
i bezdisshëm. Çfarë mund të jetë ky ndryshim i sjelljes nga ana e të njëjtëve njerëz
të marra në periudha të ndryshme të jetës së tyre familjare? Duke shkuar përtej
rasteve individuale, faktorët e zakonshme që mund të zbulohen janë të mjaftueshme
për të dhënë një shpjegim fillestar të këtĳ fenomeni. Fëmĳëria nga 6 deri në 10 vjec
është një periudhë në të cilën fëmĳa është në qendër të dinamikës familjare dhe në
vëmendje të të gjithë familjes. Anëtarët e familjes janë të organizuar rreth fëmĳës dhe
plani i aktiviteteve të ditës në bazë të pranisë së tĳ. Është e habitshme se familja, dhe
sidomos nëna, është shumë e gatshme për të biseduar me mësuesin e ciklit te ulet
i cili ka kështu mundësi për t’u njohur dhe për të krĳuar një marrëdhënie besimi të
ndërsjelltë.
Për të mos ndodhur ç’organizimi në shoqërinë tonë dhe në shkollat tona është
tepër i nevojshëm partneriteti shkollë – komunitet. Të gjitha palët janë përfituese
të bashkëpunimit, shkolla do të ketë arritje më të larta por edhe familja do të
vetëdĳësohet për përmirësimin e gjendjes duke ndryshuar në kuptimin pozitiv,
ndërsa komuniteti do të këtë kuadro cilësorë që do të ndikojnë në përmirësimin e
gjendjes ekonomike e shumë të tjerave.
Komunikimi është një temë komplekse që na ka çuar për të vlerësuar aspekte të
ndryshme të rolit të formave, stileve dhe paleve pjesëmarrëse në të. Siç e kemi parë,
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kjo është vetëm pjesërisht e ndikuar nga synimet e palëve të përfshira dhe më shpesh
varet nga dinamika e kontekstuale që janë vetëm pjesërisht të parashikueshme
dhe të kontrollueshme. E gjithë kjo kontribuon në ridimensionimin e mitit të një
'komunikator i madh', “figurë ideale” dhe si e tillë e paarritshme. Rrjedhimisht,
nuk ka manuale për t'u bërë më komunikues, ose më mirë ekzistojnë, por nuk
janë të besueshme. Në këtë kuptim, vetëm një program trajnimi që merr parasysh
stile personale dhe karakteristikat unike të secilit dhe rrit cilësitë natyrore që
tashmë ekzistojnë në çdo individ mund të jetë efektiv në zbatimin e aftësitë e tyre
komunikuese.
Pra, komunikimi si pjesë e zhvillimit ka nevojë për përmirësim. Përmirësim që fillon
pikesëpari te gjithsecili prej nesh dhe më pas trasmetohet te nxënësit duke arritur
kështu rezultate të kënaqshme. Zhvillojmë anët positive të komunikimit në shkollë
duke eleminuar ditë pas dite ato negative. Në mënyrë të tillë suksesi është i pritshëm.
Referencat
Comunicare: un Sapere Fondamentale.- Davide Suraci.
La decostruzione di stereotipi e pregiudizi nella comunicazione.
Teacher Talk!: The Art of Eﬀective Communication- Cheli Cerra dhe Ruth Jacoby 2005.
Building Parent-Teacher Communication: An Educator's Guide- Cindy J.Christopher.
The Role of Teachers and Schools in Communication – autor : Holly Kreider, Ellen Mayer,
Peggy Vaughan.

38

Turizmi kulturor në Berat
Aliosha Hoxha
Njohje me qytetin 2400-vjeçar të Beratit
Berati shtrihet në pjesën Jugore të Shqipërisë së Mesme. Pozita gjeografike e tĳ është:
Gjerësi gjeografike veriore 40˚ 52’ 50” dhe jugore 40˚ 21’ 05”; gjatësi gjeografike
lindore 19˚ 33’ 43” dhe perëndimore 20˚ 26’ 34”. Berati është njësi rajonale që përfshin
në vetvete rajone me histori dhe kulturë të pasur. Pasuritë e mëdha muzeale, historike
dhe kulturore, plotësojnë kushte mjaft të mira për zhvillimin e turizmit kulturor në
rajon. Historia e lashtë është pasqyruar në monumente kulturore me vlerë. Berati
është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë. Dy çekanë guri të zbuluar gjatë
kërkimeve arkeologjike dhe që i përkasin fundit të periudhës së bakrit vërtetojnë se
qyteti ka qenë i banuar. Po ashtu, gjetjet arkeologjike të shek.VII para Krishtit të çojnë
në përfundimin se ngulmimi në atë kohë ishte një qendër ekonomike dhe tregtare.
Berati u kthye nga një ngulmim në një qytet të mirëfilltë në gjysmën e parë të shek.
IV para Krishtit. Themelimin e qytetit dhe shëndrrimin e tĳ në një fortifikim të
rëndësishëm mendohet ta ketë bërë gjenerali Antipatros, regjent i Aleksandrit të
Madh. Nga Antipatros, Berati mendohet të ketë trashëguar edhe emrin e tĳ të parë,
Antipatrea. Gjatë luftrave të vazhdueshme Iliro – Romake, Berati binte shpeshherë
nën kontrollin e njërës palë dhe herë të palës tjetër, derisa në vitin 168 para Krishtit
ra përfundimisht nën kontrollin e Perandorisë Romake. Romakët ia ndryshuan
emrin qytetit dhe e quajtën Albanorum Oppidium (Qyteti i Bardhë), pasi kishin parë
muret dhe shkëmbinjtë e bardhë si dhe petkat e bardha që vishnin banorët. Dy
historianët e parë që kanë shkruar për Beratin janë Polibi, në vitin 216 para Krishtit
dhe Tit Livi në vitin 200 para Krishtit. Polibi e identifikon Antipatrean me Beratin e
sotëm, duke e përshkruar si një qytet të madh e me mure të forta dhe që ndodhej në
një grykë të ngushtë, ndërsa Tit Livi përshkruan luftën e egër të vitit 200 para Krishtit,
midis Romakëve të udhëhequr nga Legati Apustius dhe banorëve të qytetit. Pasi
mbërriti me ushtrinë e tĳ në Berat, Apustius u përpooq të bindte banorët që ta
dorëzonin qytetin. Banorët nuk pranuan të binin në ujdi dhe si rrjedhojë, Apustius e
sulmoi dhe mori me forcë qytetin. Për t’u hakmarrë për humbjet, Legati urdhëroi që
të vriteshin të gjithë meshkujt mbi 16 vjeç, të grabitej dhe t’i vihej zjarr qytetit. Në
vitin 395, Berati ashtu si dhe gjithë Shqipëria kaloi nën kontrollin e Perandorisë
Romake të Lindjes (Bizantit). Në vitet 440-453, qyteti u quajt Pulheriopolis, sipas
Pulqerias, motrës së Perandorit Bizantin Teodosit të II. Ky emër në latinisht do të
thotë i pasur, i shkëlqyeshëm dhe i fortë. Berati duhet të ketë qenë një qytet i begatë
dhe i lulëzuar për ta merituar këtë emër. Dëshmi e vyer dhe e rrallë e kësaj periudhe
që ka ardhur deri në kohët tona është Kodiku i Purpurt i Beratit (Codex Purpureus
Beratinus). Ky Kodik i përket shek.V-VI dhe është një nga dy kopjet e vetme që
gjenden në të gjithë botën. Mendohet se është një autograf i “Shën Johan Kristostomit”,
patriarkut të Konstandinopojës, dhe që iu fal Beratit nga arhondi Beratas Skuripeq,
në fund të shek.XIII. Në fillim të mesjetës, qytetet e tjera përreth Beratit ishin dobësuar
mjaft dhe Berati ishte i vetmi qytet i mirëfilltë që vazhdoi të ishte i tillë. Berati u
pushtua nga Perandoria Bullgare në vitin 860, u rimor nga Bizantinët në vitin 927
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dhe u pushtua përsëri nga Perandoria Bullgare në vitin 976. Në vitin 1018, Perandoria
Bizantine vendosi përfundimisht pushtetin e saj mbi qytet. Pushtimi Bullgar nuk la
gjurmë të ndikimit të saj në kulturën dhe etninë shqiptare. Bullgarët ia ndryshuan
emrin qytetit dhe e quajtën atë Beligrad, fortesë e bardhë. Pas pushtimit Bullgar,
qyteti u kthye një qendër e rëndësishme kulti, ekonmike dhe kulturore. Pas
shpërbërjes së Perandorisë Bizantine, Berati u përfshi në territoret e Despotatit të
Epirit. Despoti i Epirit, Mihail Komneni, e rindërtoi Kalanë e Beratit. Sot, shumë nga
fortifikimet e hershme që ruhen në Kala i përkasin kësaj periudhe. Mihaili u vra në
Berat si pasojë e luftës për pushtet në vitin 1214 dhe pasardhësit e tĳ e udhëhoqën
qytetin edhe për më shumë se një gjysmë shekulli. Gjatë kësaj periudhe, e rëndësishme
ishte fitorja në luftën e vitit 1282 kundër ushtrisë së Karlit të I Anzhu. Kjo fitore
shmangu pushtimin e Beratit nga Perandoria Bizantine si dhe pengoi përparimin e
saj drejt Konstandinopojës. Pas konsolidimit të Perandorisë Bizantine, Berati u bë
përsëri pjesë e saj, por kësaj here konfliktet dhe rebelimet e popullsisë vendase ishin
të ashpra. U pushtua nga perandoria serbe në vitin 1346 dhe vetëm pas disa dekadave
më vonë, u vendos nën kontrollin e familjeve feudale vendase, ndër të cilat më e
rëndësishmja në Berat ishte ajo e Muzakajve. Familjet feudale e drejtuan qytetin deri
në vitin 1417, kur ai u pushtua nga Perandoria Osmane. Nëpër shekuj, qyteti u rrit
dhe u zhvillua. Në vitin 1431, Kalaja kishte 227 familje dhe rreth 1500 banorë. Më
vonë, njerëzit filluan t’i ndërtonin shtëpitë e tyre edhe jashtë mureve të Kalasë nduke
themeluar dhe konsoliduar lagje të tëra historike si Gorica dhe Mangalemi. Në fund
të shek.XVI, Berati kishte 1019 shtëpi, me rreth 7000-8000 banorë. Sot, në Kalanë e
Beratit dhe në dy lagjet historike gjenden monumente fetare muslimane dhe të
krishtere. Dikur në Kala kanë ekzistuar 42 kisha, ndërsa sot ruhen vetëm 8. Më të
hershmet i përkasin kryesisht shekujve të XIII dhe XIV. Ndërsa banesat në përgjithësi,
i përksin shekujve të XVIII dhe XIX. Ato banohen nga banorët edhe në ditët e sotme.
Berati u shpall qytet-muze në vitin 1961. Qyteti është i njohur për trashëgiminë e tĳ
kulturore, arkitekturën historike dhe bukurinë natyrore dhe njihet si “qyteti i një mbi
një dritareve”, për shkak të numrit të madh të dritareve të shtëpive të vjetra që
shikojnë mbi qytet. Pra, qyteti i origjinës ngrihej brenda një keshtjelle natyrore, mbi
një kodër zotëruese 187 m mbi nivelin e detit dhe u përket shekujve IV-III para
Krishtit (vitet 330-320), kur banimi ilir u shndërrua në një qytet-kështjellë (sitadele).
Faza paralindëse e tĳ ka vazhduar gjatë dy mĳë vjetëve. Megjithatë, konstruktorët
popullorë ia kanë dalë që, me tipe e elementë konstruktive te ndryshëm të krĳojnë
ansamble aq unike, saqë në vështrim të parë qyteti duket të jetë ndërtuar me një tip
të vetëm. Në tri lagjet muze, përveç banesës popullore, ka shumësi objekte të vjetra
të kultit, veçanërisht në Kështjellë. Këto objekte vĳnë që nga shek.XIII dhe janë të
ruajtura mjaft mirë. Restaurimet janë bërë duke respektuar rigorozisht kriteret
shkencore të vendosura nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Lagjet muze, jashtë
kështjellës, qëndrojnë përballë njëra-tjetrës, në të dy anët e lumit Osum, lidhur me
një urë monumentale me ngritje elegante, e gjatë 129,3 m, e gjerë 5,3 m dhe e lartë 10
m mbi shtratin e lumit. Është urë me 7 harqe, ku hapësirat mes harqeve shkojnë nga
9 m deri 16,7 m. Ajo është quajtur Ura e Goricës dhe është ndërtuar në vitin 1780. Në
qytet gjenden tri objekte të shek.XIII, të cilat i përkasin periudhës së kulturës
bizantine: Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Kisha e Shën Triadhës dhe Kisha e Shën
Mëhillit. Berati ka një pasuri të tërë veprash të artit ikonografik, me një inventar mbi
400 vepra me vlera të paçmuara . Gjatë Mesjetës, në kushtet e sundimit islamik (141740

1912), janë ndërtuar edhe objekte të kultit islam. Më të rëndësishme janë Xhamia e
Plumbit (shek. XVI), Xhamia Mbret dhe sidomos teqeja e Helvetive, e cila ka një
dekoracion të pasur me motive të larmishme origjinash evropiane e aziatike. Berati
ka tradita të çmuara edhe në fushën e arsimit. Që në shek.IV ka pasur një manastir
brenda në Kështjellë. Këtu arsimoheshin nxënës për t’u pajisur me dĳe të sferës së
besimit ortodoks, duke pasur si qëllim shkrimin dhe kopjimin e veprave fetare. Të
kësaj tradite janë kodikët e shek.VI, IX, XI, XIII, XIV, XVI, prej të cilëve dy u gjendën
dhe ruhen edhe sot të restauruar në Muzeun Historik Kombëtar.Të shkruara në
pergamena, këto libra dëshmojnë nivelin e spikatur të kulturës së qytetit. Më të
rëndësishmit nga këto janë: Kodiku i Purpurt, i njohur në shkencë me emrin Codex
Purpureus Beratinus, i shkruar në shek.VI me ngjyrë të kuqe, prej nga ka marrë edhe
emrin “i purpurt”. Është i shkruar në gjuhën greke. Është zbuluar në vitin 1868,
studiuar e publikuar nga studiuesi francez P.Battifol më 1884. Paraqet interes të
veçantë nga pikëpamja paleografike dhe nga fakti që teksti i Ungjĳve përmban një
nga variantet më të vjetra, bazë për rindërtimin e tekstit të Testamentit të Ri. Për
kohën kur është shkruar, shek.VI, është një nga 5 kodikët e tjerë që janë në botë.
Kodiku i Artë, Codex Aureus, është një dorëshkrim i shek.IX, por në gjuhën greke
dhe përmban pjesë nga Ungjĳtë, të shkruara në pergamena, me shkronja të vogla të
arta. Për ekzistencën e këtyre dorëshkrimeve dhe të një biblioteke në të cilën ato
ruheshin, ka njoftime që nga viti 1346, sipas një shënimi kronikal të ruajtur në një
dorëshkrim në Berat. Këto libra u rizbuluan më 1972 në Kështjellën e Beratit. Me
vlerë janë edhe punimet e ikonografëve të tjerë anonimë dhe sidomos të familjes së
madhe të Çetirëve gjatë shekujve XVIII-XIX.
Arkitektura
Berati është një qytet i mrekullueshëm skenik me ndërtesa të bukura shumë
interesante nga pikëpamja arkitektonike dhe historike. Kalaja përbën një nga pamjet
më të mrekullueshme të qytetit. Ajo ka ruajtur të pandryshuar planin e saj original
të shek.IV para Krishtit. Me kalimin e kohërave, ajo ka pësuar disa ndryshime gjatë
shekujve VI, VIII, XV dhe XIX. Ajo nuk është vetëm një nga Kështjellat më të mëdha
të banuara, por një arkiv në gurë, e cila ofron një varietet stilesh dhe kontribute
të epokave të ndryshme: Romako-Bizantine, Shqiptare dhe Otomane. Ndërtesat
brenda Kalasë janë ndërtuar gjatë shek. XIII dhe për shkak të arkitekturës së tyre
karakteristike janë ruajtur si monumente kulture. Kështjella ka shumë kisha Bizantine
si dhe disa xhami të ndërtuara gjatë epokës Otomane, e cila filloi në vitin 1417. Kalaja
e Goricës ka qenë një tjetër kala në qytet, e cila i përket së njëjtës periudhë (shek. IV
para Krishtit), e pozicionuar në kodrën përballë. Sot, ekzistojnë vetëm rrënojat e
kësaj kalaje. Lagjet e vjetra të Mangalemit dhe Goricës përgjatë lumit, të lidhura me
njëra-tjetrën nëpërmjet Urës së Goricës, janë zona të ruajtura mirë me ndërtesa me
arkitekturë karakteristike me një numër të madh dritaresh, rrugica plot sharm dhe
objekte religjioze.
Monumentet
Monumentet në qytet ndahen në tre lloje të ndryshme: Monumente të Kultit,
Fortifikime dhe Banesa Popullore. Monumentet e Kultit ndahen në Kisha, Xhami
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dhe Teqe. Kishat më të hershme që gjenden në qytetin e Beratit janë bizantine të shek.
XIII. Ato janë Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Kisha e Shën Mëhillit dhe Kisha e Shën
Triadhës. Xhamitë, kryesisht filluan të ndërtohen në mesin e shek.XV. Ndër xhamitë
e para të ndërtuara në qytetin e Beratit janë Xhamia e Kuqe, Xhamia e Bardhë dhe
Xhamia Mbret. Me vlera të shquara janë Xhamia e Beqarëve dhe Teqeja e Helvetive.
Banesat
Në qytetin e Beratit, banesat ndahen në tre lloje: 1) Banesat me gjysmëkat përpendikular
(shembull është banesa “Jani Dëna”); 2) Banesat me çardak, të cilat ndahen tre lloje
te ndryshme: Banesa me çardak në të gjithë ballin (shembull është banesa e “Dud
Mishaxhiut”); Banesa me çardak në qendër (shembull është banesa “Haxhistasa” në
Kala); Banesa me çardak në një krah dhe shkallë (shembull është Muzeu Etnografik);
3) Në llojin e tretë përfshihen banesat që janë ndërtuar në gjysmën e dytë të shek.XIX,
pas tërmetit të korrikut të vitit 1851, si dhe banesat e ndërtuara rishatzi. Në këtë grup
hyjnë shumica e banesave monument në qytetin e Beratit.
Qendra Historike e Beratit
Qendra Historike e Beratit përbëhet nga tre zona: Kalaja dhe lagjet Mangalem
dhe Goricë. Kalaja, që ndodhet në majën e kodrës së lagjes Mangalem, është një
nga vendet më domethënëse të qytetit. Kalaja e ka origjinën në shekullin IV para
lindjes së Krishtit. Kryesisht, ajo ka mbetur e pandryshuar, me përjashtim të disa
ndryshimeve gjatë shekullit VI, VIII, XV, dhe XIX. Kalaja e Beratit nuk është vetëm
një nga Kështjellat më të mëdha të banueshme, por gjithashtu një arkiv i gurtë, që
ofron një larmi stilesh dhe kontributesh të epokave të ndryshme: romako-bizantine,
shqiptare dhe osmane. Ndërtesat brenda Kalasë u ndërtuan gjatë shekullit të XIII
dhe për shkak të arkitekturës së tyre karakteristike janë ruajtur si monumente
kulture. Kalaja ka disa kisha bizantine, gjithashtu dhe disa xhami të ndërtuara gjatë
periudhës së pushtimit Osman, e cila filloi në vitin 1417. Lagjet e vjetra Mangalem
dhe Goricë janë zona të ruajtura mirë dhe kanë ndërtesa me arkitekturë karakteristike
me shumë dritare, rrugica të ngushta tërheqëse dhe objekte fetare. Dy lagjet janë të
lidhura njëra me tjetrën përmes Urës së Goricës. Rrënojat e Kështjellës së Goricës,
një tjetër kështjellë në qytet që i përket së njëjtës periudhë (IV para Krishtit), është e
ndërtuar në kodër pas lagjes Goricë.
Kalaja e Beratit
Muzeu Kombëtar Ikonografik “ONUFRI”
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Muzeu Kombëtar Onufri është përshtatur në ambientet e kishës “Fjetja e Shën
Mërisë”, në Kalanë e Beratit, që prej 27 shkurtit të vitit 1986. Muzeu mban emrin
“Onufri”, për nder të njërit prej kryemjeshtrave të pikturës shqiptare të shek.XVI.
Katedralja është e rindërtuar në vitin 1797 dhe është monumenti më përfaqësues i
arkitekturës pas-bizantine në qytetin e Beratit. Koleksioni i muzeut përbëhet nga 173
objekte të përzgjedhura nga një fond prej mëse 1500 objektesh, pjesë e fondeve të
kishave dhe manastireve të Shqipërisë dhe të qytetit të Beratit, ku 106 objekte janë
ikona dhe 67 janë objekte liturgjike. Ikonat janë realizuar nga piktorët ikonografë
shqiptarë, që u përkasin shekujve XIV-XX: Onufri; Nikolla, i biri i Onufrit; Onufër
Qiprioti; David Selenica; Kostandin Shpataraku dhe Çetirët (Gjergji, Johani, Naumi,
Nikolla dhe Gjergji i riu), si dhe nga shumë piktorë të tjerë anonimë. Gdhendjet në
dru të Katedrales janë realizuar nga mjeshtrat Naum Ngjela nga Lavdari i Oparit dhe
mjeshtër Stefan Barka nga Misrasi i Oparit në shekullin e XIX. Ikonostasi i
Katedrales “Fjetja e Shën Mërisë”, (i vitit 1807) bën pjesë në një nga realizimet më të
mira të mjeshtrave shqiptarë të drugdhendjes së shek.XIX. Ikonostasi është i vendosur
në gjithë hapësirën trinefëshe të interierit të Katedrales; ai ka dy radhë ikonash, (12
ikonat e mëdha Mbretërore dhe 27 ikonat e vogla të Festave). Ka tri porta dhe është
i gdhendur në dru arre dhe i larë në ar, i praruar dhe i kompozuar si fasadë
arkitektonike. Udhëheqësit e grupit që realizuan gdhendjen e ikonostasit
dokumentohen të jenë dy mjeshtrat, Usta Andoni dhe Stefani; ndërsa ikonografët
grabovarë të familjes Çetiri (ose Katro), nën drejtimin e mjeshtrit ikonograf Johan
Çetiri, realizuan 27 ikonat e vogla (të Festave) dhe 7 ikonat e mëdha (Mbretërore).
Në ikonostas është ruajtur parimi kryesor i simetrisë dhe materiali i drurit të butë
dhe i përpunueshëm ka dhënë mundësinë e ndërthurjes dhe harmonisë
shumëplanëshe të motiveve bimore, zoomorfe dhe njerëzore. Ikonostasi u fut në
Kishën e Krishterë pas Sinodit të shtatë rreth shekullit të VIII, ku siç dihet pas
rivendosjes së Ikonave në Kishë, u pa se ishte e nevojshme që ky objekt të funksiononte
për të mbajtur këto Ikona. Ikonostasi i Katedrales “Fjetja e Shën Mërisë” është i ndarë
në tri breza (ose pjesë) kryesore: në brezin e poshtëm, në brezin qendror dhe në
brezin e sipërm. Pllakat në brezin e parë, janë elementi më i rëndësishëm i kompozimit
në marrëdhëniet konstruktivo – artistike dhe përmbajnë pjesën bazë të dekoracionit.
Brezi i xokolit horizontal (ose qendror) mbi të cilin janë vendosur 12 ikonat
Mbretërore, paraqet një vlerë mjeshtërore. Ikonat mbretërore në ikonostas janë objekt
i adhurimit dhe nderimit, prandaj dhe kanë përmasat më të mëdha. Shumë të
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rëndësishme për besimtarët Kristianë Ortodoks, janë 4 ikonat qendrore, 2 në anën e
majtë dhe 2 në anën e djathtë të derës mbretërore. Në të majtë, janë të vendosura
ikonat e “Jezu Krishti Pantokrator” dhe “Johan Pagëzori” dhe në anën e djathtë
ndodhen ikonat e “Shën Mërisë” dhe “Fjetja e Shën Mërisë”, ikonë e cila i dedikohet
ose kushtohet Katedrales. Radha e profetëve është e pikturuar në medaljone (ikona)
në formë rrethore, të vendosura në një brez horizontal, poshtë ikonave të festave në
mes të zbukurimeve brilante të stilizuara të degëve të hardhisë. Pjesa e sipërme (ose
brezi i sipërm) i ikonostasit së bashku me kurorën e tĳ është i dekoruar nga 27 ikonat
e vogla të Festave të vedosura nën luneta të punuara në mënyrë speciale, duke
formuar një radhë të gjatë skenash të harkuara, brenda të cilave ikonat janë vendosur
sipas një rregulli të caktuar dhe rigoroz biblik. Kurora e ikonostasit (ose kurora
qëndrore), me kryqin e madh të pikturuar dhe të gdhendur, ka formë të lehtë
piramidale, ndërsa si motiv kryesor ka dy dragonj përbri njëri-tjetrit; pjesa tjetër e
kurorës zbukurohet me motive florealë. Dy kurorat më të vogla në ikonostas, por që
korrespondojnë përkatësisht me nefet jugorë dhe veriorë janë të dekoruar me
elementë florealë dhe me nga një kryq sipër. Kryqi i ikonostasit është i pikturuar dhe
rrethohet me kornizë të gdhendur. Në qendër të tĳ, paraqitet skena e Krishtit të
kryqëzuar, ndërsa në dy anët e kryqit janë të vendosura dy ikona që kanë të pikturuar
figurat e dy personazheve të njohur në këtë skenë, atë të Virgjëreshës dhe të Johan
Theologut. Mbi kurorën e ikonostasit janë vendosur të gdhendura figura shqiponjash
me krahë të hapur, nga sqepi i të cilave varen objekte liturgjike (argjendi), që
qëndrojnë para ikonostasit. Dera Mbretërore e ikonostasit të Katedrales është dera
kryesore, e cila të drejton direkt para Altarit të Shenjtë. Ajo është e tipit të kombinuar
me gdhendje dhe e pikturuar. Ndahet në dy pjesë: në pjesën e poshtme dhe të
sipërme; pjesa e poshtme ka pamje kuadrate dhe është e ndarë në katër skena, ku të
pikturuar në këmbë janë Gabrieli, Maria dhe personazhe të tjerë si dhe ngjarja e
“Ungjillëzimit”, kur Kryeëngjëlli Gabriel i sjell Shën Mërisë, “Lajmin” e gëzueshëm
të lindjes së Shpëtimtarit, e cila është skena më e rëndësishme. Ndërsa pjesa e sipërme
paraqitet e gdhendur në mënyrë mjeshtërore, elegante dhe fine. Motivet kryesore
janë dy dragoj të stilizuar dhe bistakët e rrushit, kurse hapësirat përkatëse plotësohen
me elementë florealë. Dera mbretërore mbyllet në kulmin e saj gati gjysmërrethor me
figurën e një shqiponje krahëmbledhur me dy krerë e kurorëzuar me kurorë
mbretërore. Në ikonostasin e Katedrales “Fjetja e Shën Mërisë ndodhen edhe dy
dyert anësore, dera e Veriut dhe ajo e Jugut. Të pikturuar janë dy Kryeengjëjt Mikail
dhe Gabriel – Gabrieli në derën e Veriut dhe Mikaili në derën e Jugut, të cilët
simbolizojnë ruajtjen me rreptësi të Shenjtërores së Shenjtëroreve siç është quajtur
Ajovima, dhe për këtë arsye janë të pikturar me shpatë në dorë. Ajovima është një
podium shumë i hershëm, në të cilën ngjitet Dhjakoni për të lexuar Ungjillin, por mbi
të mund edhe të predikohet Fjala e Perëndisë. Gjendet zakonisht i ngritur dhe i
mbështetur pas një kolone. Përveç kësaj, në shumë raste, mbi Ajovimë lexohen
dekrete të ndryshme që kanë një rëndësi të madhe për besimtarët, kryesisht dekretet
Sinodike, por edhe ato qeveritare. Ajovima është një nga pjesët më të larta të Kishës,
e cila simbolizon se fjalët dhe dekretet, të cilat shpallen nga atje, burojnë dhe
frymëzohen nga Perëndia. Shpeshherë simbolizohet me Sionin, Malin e Lartë të
Izraelit, nga i cili buruan dekret më të mëdha të Perëndisë në Dhiatën e Vjetër.
Mbishkrimi i datimit gjendet i gdhendur në dru rreth pjesës së poshtme të Ajovimës
dhe thotë “Usta Naumi ka qenë nga Lavdari i Oparit, 1849 qershor 30, mjeshtër
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Naumi”. Froni Dhespotik gjendet përballë Ajovimës. Në Fronin Dhespotik ose
Kryeprifëror shohim Ikonën e Jezu Krishtit për të kujtuar gjithmonë Kryepriftin e
Madh dhe Zotin e Krĳesës. Në çdo Kishë Katedrale ndodhen gjithmonë dy frone
kryesore, një në qendër të Kishës, për të cilin po flasim dhe tjetri në Hierore pranë
Tryezës së Shenjtë, sepse në traditën e vjetër Bizantine, Kryeprifti qëndronte në
Fronin prapa Altarit, ndërsa në qendër të Kishës qëndronte gjithmonë Perandori –
Mbreti i Bizantit. Sot, të dy fronet përdoren nga Kryeprifti në momente të ndryshme
të Liturgjisë Hyjnore. Nën fron, shpeshherë gdhenden dy luanë që simbolizojnë
fuqinë e mbretit, tani të Peshkopit. Mbi të vendoset një kupolë, e cila simbolizon
Mbretërinë e Perëndisë si dhe përkujdesjen Hyjnore që Peshkopët kanë. Froni
Mbretëror dhe Dhespotik u vendos në Kishë që në fillim të periudhës Bizantine,
kohë në të cilën Kisha mori një formë të plotë. Ajovima është vendi më i Shenjtë i
Kishës (Shenjtërorja e Shenjtëroreve). Ajo gjendet vazhdimisht e drejtuar nga Lindja
e Diellit. Lindja konsiderohet si Dielli Mendor i Zotit, drejt së cilës duhet të jenë
drejtuar zemrat e besimtarëve gjatë lutjes. Quhet Ajovima dhe vjen nga greqishtja,që
do të thotë Agjia – e Shenjtë, ndërsa Vima – Podium, sepse gjithmonë është një vend
me një shkallë ose më shumë i ngritur nga pjesa qëndrore e Kishës. Sipas Traditës
Ortodokse, Ajovima është e pakalueshme nga gratë si dhe për burrat që nuk kanë një
bekim të veçantë për të hyrë në të, por vetëm nga hierarkia e klerikëve. Të gjitha këto
përkujdesje vĳnë si shkak i Shenjtërisë që ka si vend, sepse aty kryhet sakrifica e
pagjashme, e Misterit të Kungimit të Shenjtë, i cili është një nga misteret më kryesore
për Kishën Kristiane Ortodokse. Në Ajovimë gjendet Tryeza e Shenjtë (Altari), Froni
Dhespotik, Blata - vendi ku ruhen Enët e Shenjta, si dhe lavamani ku lajnë duart
priftërinjtë. Altari ndodhet në qendër të Hierores dhe është objekti më i hershëm, më
i shenjtë dhe më i domosdoshëm. Quhet Altar, sepse mbi të kryhet sakrifica e
pagjashme dhe në mënyrë simbolike, quhet Katedra e Zotit. Tryeza e Shenjtë ka
formë katrore ose drejtkëndëshe, mbështetet mbi një Këmbë që simbolizon Jesu
Krishtin-themeluesin e Kishës, por shpeshherë edhe mbi katër këmbë, të cilat
simbolizojnë katër Ungjillorët. Altari mbulohet nga një mbulesë druri. Kjo e fundit
është me kupolë të gdhendur me kryqin sipër. Kjo pjesë ndryshe quhet Kuvukli dhe
simbolizon Qiellin e Gjerë të krĳuar nga Perëndia. Altari Simbolizon Varrin e Krishtit,
ndërsa mbulesa e parë, e cila vendoset mbi mermerin e Altarit simbolizon savanën,
pëlhurën me të cilën u pështoll trupi i Krishtit; kjo copë nuk hiqet asnjëherë nga
Altari. Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” (Muzeu Onufri) gjendet e vendosur në një
pozicion dominues të lagjes Kala, e ndërfutur midis banesave të shumta dhe dikur
përfshihej në kompleksin e metropolisë, gjurmë të të cilit ruhen edhe sot. Naosi
paraqet një tip bazilike trinefëshe të mbuluar me qemerë e me kupola. Të tria nefet
ndahen midis tyre nga dy radhë kolonash guri me kapitel sipër. Nefi qëndror për
vetë kompozimin e tĳ, ngrihet më lart dy të tjerëve në vertikalitet. Sipër, mbi kupolat
gjysmësferike dallohen me vështirësi pjesë nga afresku origjinal, i cili më përpara
mbulonte gjithë sipërfaqen e kishës. Dyshemeja e naosit është e shtruar me pllaka
guri, ku në qendër ndërtohet një mozaik me motive gjeometrike mjaft interesante.
Ndërsa në pjesën perëndimore të naosit ngrihet mafili prej druri, i cili është punuar
bukur artistikisht. Mjaft i spikatur është konservimi i mirë i ikonostasit me gdhendje
druri dhe lyer me ar i datuar në vitin 1806, ku sot janë ekspozuar ikonat më të
famshme të piktorëve më të njohur pasbizantin në Shqipëri. Mjedisi i altarit në lindje
ruan pjesë nga afresku origjinal si edhe është vendi ku janë gjetur dy kodikët e njohur
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të Beratit. Në pjesën jugore të naosit ndodhet hajati i ndërtuar me arkada ku gjejnë
përdorim kolona të stileve të ndryshme. Ngjitur me hajatin, është ndërtuar edhe
këmbanarja e kishës në të cilën hipet nëpërmjet shkallëve prej guri. Aktualisht, në
ambientet e Katedrales ndodhet Muzeu Ikonografik Kombëtar “Onufri”, i cili gjatë
mujave të sezonit turistik frekuentohet nga shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Këtu,
në pavionet e tĳ janë ekspozuar disa nga ikonat më të famshme të artistëve shqiptarë
të grumbulluara nga kisha të ndryshme të Beratit dhe rrethinave të tĳ.
Kisha e Shën Mëhillit (shek. XIII-XIV)

Është ndërtuar në anën jugore të Kalasë së Beratit, vendosur në një shkëmb të
thepisur brenda rrethimit të qytetit të poshtëm dikur. Kisha është një kapelë tipike
bizantine e vonë e tipit kryq i brendashkruar pa mbështetje të brendshme, me
kupolë mbi tambur dhe me narteks në anën perëndimore. Një hyrje gjendet nga
ana perëndimore ku nga narteksi kalohet në naos dhe më pas në ambientin e altarit,
si edhe një hyrje e dytë ndodhet nga ana jugore dhe komunikon direkt me naosin.
Absida nga brenda ka formë të harkuar, ndërsa nga jashë paraqitet trifaqëshe ashtu
si edhe kisha e shën Mëri Vllahernës në Kala. E ndërtuar mbi një shkëmb, kisha
është e pajisur me një oborr të vogël ku mund të soditësh pamjen e lagjes muzeale
Goricë dhe lumit Osum. Në të shkohet me një palë shkallë të gurta të ndërtuara në
strukturën e shkëmbit nga ana e lagjes Mangalem. Edhe pse në shikim të parë duket
një kapelë me përmasa të vogla, përsa i përket vëllimeve arkitekturore, si në pamjen
e jashtme dhe të brendshme, monumenti është shumë i arrirë. Teknika e ndërtimit
të pjesëve të kishës është me klausonazh (kombinimi i rreshtave të tullës me gurin)
në gjithë planimetrinë e saj. Piktura murale që vishte pjesët e brendshme të kishës
ruan vetëm gjurmë të pakta. Në dallim nga kishat e tjera të Beratit, këtu vërehen
përpjesëtime më të zhvilluara, një nivel më i lartë arkitektonik dhe një prirje për
përsosje të elementëve të veçantë. Duke u
bazuar në format dhe teknikën e ndërtimit,
monumenti duhet t’i përkasë periudhës së
gjysmës së parë të shekullit të XIV.
Krahasuar me kisha të tjera në Berat, në këtë
kishë gjendet një nivel i lartë arkitektonik
dhe një tendencë për perfeksionimin e
formave.
Kisha e Shën Todrit (shek.XI-XVI)
Kisha është ndërtuar në mesin e shekullit të
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XVI dhe u pikturua nga Onufri. Brenda kishës është gjetur një kopje e Epitafit të
Gllavenicës, një krĳim arti i famshëm i vitit 1373. Epitafi i Gllavenicës është një vepër
arti, e qëndisur me fije ari, argjendi e mëndafshi që jep pamjen e Krishtit të vdekur,
kurorëzuar me gjemba të rrethuar me mbishkrimin në greqisht. Kisha e Shën Todrit
gjendet në afërsi të hyrjes kryesore të Kalasë së Beratit. Faza fillestare e ndërtimit
të objektit i përket periudhës përpara shekullit të XVI, fakt që dëshmohet nga një
sondazh i realizuar në pjesën e brendshme pranë absidës së ambientit qendror. Në
këtë sondazh vërehet qartë prezenca e një kishe më të hershme se kisha aktuale.
Monumenti që ruhet sot i përket gjysmës së parë të shek. XVI dhe bën pjesë në
tipologjinë e kishave të vogla tip kapelë, ashtu si edhe shumica e kishave që ruhen
ende në Kështjellë. Përveç sallës qëndrore, brenda mureve rrethues të kishës, ndodhen
edhe dy ambiente anësore që kanë shërbyer si pariklisë; ambienti verior ruan ende
gjurmët e një abside në mur. Ndërsa mjaft interesante paraqitet ndërtimi i absidës
së sallës qëndrore, ku nga jashtë duken qartë vendosja e fragmenteve paleokristiane
të ripërdorura në dritaren e saj; gjithashtu po në pjesën veriore të muraturës është
murosur një reliev gur varri ku paraqitet një kurorë e përmbysur me mbishkrim të
fshirë brenda, të cilin arkeologu austriak Prashniker e përshkruan gjatë vizitës së tĳ
në Kalanë e Beratit në periudhën e Luftës së Parë Botërore. Në brendësi të mureve,
pjesa e vetme ku ruhet afresku, ndodhet në muret e absidës dhe mendohet se piktura
e realizuar i përket veprimtarisë së mjeshtrit të madh të ikonografisë shqiptare,
Onufrit. Në qendër të kompozimit, paraqitet figura e Shën Mërisë ulur në fron me
Krishtin e vogël në prehër, një skenë e cila ruhet pjesërisht. Në të dy krahët e kësaj
skene, paraqitet skena e “Lajmërimit” ndarë në dy pjesë të murit, në anën e djathtë
është engjëlli që njofton Marian për fëmĳën që do të lindë, ndërsa në krahun e majtë
qëndron vetë Maria. Afresku i ruajtur në kishën e Shën Todrit është e vetmja dëshmi
e mbetur ende nga veprimtaria e Onufrit në Berat.
Kisha e Shën Mëri Vllahernës: (shek.XIIIXVI)
Kisha e Shën Mërisë së Vllahernës
është më e vjetra ndër kishat që ruhen
ende sot në qytetin mesjetar të Beratit.
Pozicionohet në një terren të pjerrët në
anën perëndimore të Kalasë. Planimetria
e kishës ka pësuar shumë ndërhyrje
arkitekturore nga versioni origjinal i
shek. XIII. Në fillimet e saj, kisha ka qenë
e tipit kryq i brendashkruar me kupolë
mbi tambur me mbështetje të brendshme,
tipike e variantit provincial bizantin. Gjatë fazës së dytë, në gjysmën e dytë të shek.
XVI, kisha rindërtohet në variantin e sotëm me çati dynyjëshe pa tavan dhe në vitit
1578, ripikturohet nga Nikolla, biri i Onufrit, siç del nga mbishkrimi në greqishten
bizantine me shkronja të zeza që ruhet ende mbi derën që lidh narteksin me naosin.
Pjesët përbërëse të monumentit janë: narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit. Në ambientin
qendror të naosit hyet nga tre dyer të vogla, të cilat njëkohësisht ndihmojnë edhe për
dhënien e dritës së ambientit. Në qendër të naosit ndodhet një mozaik interesant
me motivet e rombeve dhe trekëndëshave që, nga teknika dhe materialet, duhet t’i
përkasë periudhës së dytë të ndërtimit. Ambienti i altarit është pak më i ngritur
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se naosi dhe është i shtruar me pllaka të zeza, ndryshe nga dyshemeja e naosit.
Ndërsa nën narteks ndodhet një sterë uji e veshur me llaç hidroizolues për mbajtjen
e rezervave të ujit. Teknika e punimit të muraturës së kishës është ajo e klausonazhit
(ndërthurja e elementit të tullës me gurin), teknikë e cila fillon të aplikohet në një farë
lartësie nga niveli i poshtëm dhe jo që në fillim. Kisha e Shën Mëri Vllahernës shquhet
për veshjen e mureve me afresk, ku paraqiten të rendituara në tri radhë nga poshtëlart, shenjtorët në gjithë madhësinë e trupit të tyre, medalionët e martirëve të kishës
si edhe skena nga jeta dhe veprimtaria e Krishtit. Sipërfaqja e gjendjes ekzistuese të
pikturës murale është rreth 125 m² dhe ruhet në një gjendje të mirë konservimi.
Kisha e Shën Triadhës ( shek.XIII-XIV )
Ngrihet në afërsi të mureve të
garnizonit dhe atyre jugore të Kalasë
së Beratit dhe ka një pozicion shumë
të bukur panoramik. Është ndërtuar në
një terren të pjerrët, drejtpërsëdrejti mbi
shkëmbin natyral. Kisha është e stilit
kryq i brendashkruar me mbështetje
të brendshme në dy kolona në anën
perëndimore dhe nga dy pilastra në atë
lindore. Pjesët përbërse të kishës janë:
narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit. Narteksi është i ngjitur me muraturën e naosit
nëpërmjet fugave mjaft të qarta dhe duhet të jetë ndërtuar menjëherë pas naosit. Në
narteks hyet nga tri dyer, ku ajo perëndimore është kryesorja që mbulohet me një
hark tullash, ndërsa dy të tjerat mbulohen me arkitrarë guri monolit. Prej narteksit,
nëpërmjet një porte të mbuluar me hark, hyet në ambientin e naosit me planimetri
katrore dhe me një kuotë më të lartë se narteksi duke ndjekur linjën e terrenit. Në
qendër të dyshemesë ndodhet kupola gjysmësferike e ngritur mbi tamburin cilindrik,
në të cilin ndeshen katër dritare të larta. Fragmentet e kolonave dhe kapiteleve duket
që janë ripërdorime dhe i përkasin periudhave më të hershme se koha e ndërtimit të
kishës. Ambienti i altarit, i ndodhur në kuotën më të lartë, është ndërtuar direkt në
shkëmb dhe nga ana e jashtme, absida aktualisht ndodhet e rrethuar nga struktura
muresh relativisht të vona. Absida nga jashtë është e tipit trifaqësh me dritare
në qendër. Edhe këtu, ashtu si në rastin e kishës së Shën Mëri Vllahernës, kemi
zbatimin e teknikës së klausonazhit (ndërthurja e tullës me gurin) jo që në fillim të
muraturës, por në mesin e saj. Piktura murale brenda në kishë aktualisht ndodhet
e dëmtuar në pjesën më të madhe të saj, por megjithatë, rreth tamburit ende ruhen
mirë disa skena me temë biblike si: dymbëdhjetë figura profetësh që mbajnë rulot
në dorë; disa skena të tjeta janë “Ngjallja e Llazarit”, “Darka mistike” si edhe “Larja
e këmbëve të apostujve”. Nga mbishkrimi i ruajtur mbi hyrjen jugore të narteksit,
del se monumenti është ndërtuar nga themeli në kohën kur sundonte Androniku II
Paleolog (1282-1328), pra fundi shekullit të XIII dhe fillimi i shek. XIV. Kisha e Shën
Triadhës dallohet për afreske të bukura bizantine.
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Kisha e Shën Nikollës (shek. XVI)
Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar se muret e kishës janë ndërtuar në shekullin
e XVI. Kjo është vërtetuar edhe nga mbishkrimi i vitit 1591 që ndodhet te pikturat
në portën veriore. Kisha ka një planimetri drejtkëndore dhe përbëhet nga naosi,
kthina e altarit dhe absida trefaqëshe. Në kishë gjendet një kapitel i ripërdorur si
altar për shërbesat fetare, i cili është një element i arkitekturës paleokristiane. Kisha
është pikturuar nga Onufër Qiprioti. Në pjesën e sipërme, nën konstruksionin e
çatisë është vizatuar brezi i profetëve. Në brezin e dytë të afreskëve jane pikturuar
skena ungjillore dhe në brezin e poshtëm janë pikturuar martirët dhe apostujt. Në
anët e kishës ekzistojnë dy pjesë paraklisesh të rrënuara nga të cilat njëra mbante
emrin e Shën Anastasit dhe tjetra të shën Thanasit. Brenda kishës u zbuluan një altar
i përdorur për ritualet dhe një element i arkitekturës Paleo-Kristiane.
Kisha e Shën Kostandinit dhe Helenës:
(shek.XVII)
Kisha është një kapelë, e cila përfundoi
në vitin 1644. Ajo ka një tavan me
elemente dekorative dhe afresket e saj
prezantojnë skena nga martirizimi i
Krishtit.

Kisha e Shën Mitrit: (shek.XVI-XVII)
Kisha u rindërtua pas rrënojave të një
kapeleje të vjetër të ndërtuar në shek. XVIXVII. Sipas një mbishkrimi, kisha u pikturua
në vitin 1607.
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Kisha e Shën Ilias
Kjo kishë është vendosur jashtë mureve rrethuese të Kalasë. Skenat biblike në këtë
kishë janë shkruar në gjuhën shqipe, një shembull i rrallë për objektet religjioze
në Berat. Gjatë regjimit komunist, ky objekt u shkatërrua dhe u rindërtua pas vitit
1990.
Akropoli
Është i ndërtuar në pjesën më të lartë të
Kështjellës dhe rrethohet nga perimetri i
dytë i mureve të Kalasë. Brenda akropolit
janë rrënojat e shtëpive të garnizoneve
të ushtrive Turke, rrënojat e Xhamisë
së Bardhë të ndërtuar në periudhën e
pushtimit Osman dhe rrënojat e Dhomës
së Feudalëve.

Çisterna e ujit (shek. XIII-XIV)
Është përdorur për ruajtjen e ujit gjatë periudhës së Mesjetës së Vonë. Një tunel prej
guri u ndërtua në anën jugore për të sjellë ujin nga lumi direkt në Kullë.

Xhamia e Kuqe (shek. XV)Xhamia është një
ndër më të vjetrat në Shqipëri. Në fillimet e
saj, u shërbeu karvanëve që vinin nga Lindja
në drejtim të Perëndimit dhe më vonë u
shërbeu garnizoneve Turke.
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MUZEU ETNOGRAFIK (shek.XVIII)
Muzeu Etnografik është i organizuar
në vitin 1979 në një banesë me
arkitekturë popullore beratase. Ky tip
banese është ndërtuar kryesisht nga
shtresa e pronarëve të tokave, të cilët
jetonin në qytet me rentën feudale.
Është banesë dykatëshe, me çardak
në një krah. Kati përdhes, hajati, është
i pabanuar. Lidhja me katin e dytë
është bërë me shkallë guri njëfishe
të ndërtuara mbi qemerë guri. Koha
e ndërtimit i përket shekullit XVIII.
Është pjesë e krĳimtarisë popullore,
e ideuar dhe ndërtuar nga mjeshtrat
popullorë. Vëmendja kryesore në
këtë banesë i kushtohet volumeve të
hapura të hajatit dhe çardakut. Kjo
banesë është e pajisur me orendi të
palëvizshme që shërbejnë për ruajtjen
e objekteve shtëpiake, si kamare,
sergjenë, dollapë muri, musëndërmafil, pus, oxhakë, etj. Kjo ndërtesë
ka disa dhoma që shërbenin për të
ndenjur, për punë, për ngrënie, për
fjetje, për gatim etj. Mjediset e këtĳ
muzeu dallohen për kombinimin natyror me objekte masive muzeale. Krahas pusit,
është vendosur mëngra (mulliri shtypës), si dhe presa e drunjtë që e shtrydh ullirin për
nxjerrjen e vajit. Gjithashtu ka shumë enë masive qeramike që kryesisht përdoreshin për
mbajtjen e lëngjeve. Muzeu Etnografik, i organizuar në një nga shtëpitë karakteristike
dhe interesante të qytetit, me fondin e pasur të objekteve (mbi 1000 objekte muzeale)
është një nga dëshmitë e kulturës dhe traditës mjaft të pasur dhe mjaft interesante të
trevës së Beratit. Pazari Mesjetar në Katin Përdhes është imitim i një pazari mesjetar
në qytetin e Beratit. Në qendër kalon rruga dhe në të dy anët e saj janë dyqanet me
qepena të qëndistarëve, kazanxhinjve, opingarëve, xhokaxhinjve dhe kujunxhinjve.
Dyqanet ndaheshin sipas zejeve, nuk kishte ndarje sipas besimeve. Shpesh dyqanet
e artizanëve të feve të ndryshme ishin pranë njeri tjetrit dhe respektonin festat duke
këmbyer edhe dhurata festive. Por, ndodhte që një zeje e trashëgonin më shumë
muslimanë ose kristianë, si p.sh. zeja e tabakëve pothuajse ishte e gjithë e muslimanëve
të lagjes Çelepias, zeja e xhokaxhinjve pothuajse e gjithë e kristianëve. Kishte edhe zeje
të përziera, si rrobaqepës, marangoz, bojaxhinj etj. Pazari mesjetar dallohej me zejet
dhe objektet e shumta të ekspozuara, si veshje të burrave dhe grave të qëndisura me
figura në ar dhe argjend, kryesisht nëpër veshjet e grave. Ka veshje të burrave dhe
grave të zonës malore, objekte dhe elemente të shumëllojta zbukurimi, serviset e
bakrit etj. Po aq interesante janë dhe zbukurimoret me metale të çmuara, ku shkëlqen
puna në filigrant. Befasuese janë edhe punimet në relief mbi enët e përdorimit të
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përditshëm.
Veshjet e ekspozuara më tipike të trevës së Beratit i përkasin shekullit XIX dhe fillimit
të shekullit XX. Veshjet e grave të qytetit përdoreshin kryesisht në raste ceremoniale.
Materiali i qëndisur është prej kadifeje, stofi dhe mëndafshi. Kostumi i grave prej
mëndafshi ishte kostum karakteristik, i cili përbëhej nga çitjanet, këmisha, jeleku,
kallcat, shalli dhe këpucët e bardha. Materiali përbërës është mëndafshi i qëndisur
me argjend, ndërsa kallcat janë punuar me fije ari. Kostumi i grave prej kadifeje
përbëhet prej fundit kadife, këmishës së mëndafshtë, jelekut, fermelesë, çorapeve,
një shamĳe koke të mëndafshtë dhe këpucëve të zeza. Të gjithë elementet e veshjes
janë të qëndisura me ar. Kostumi i grave të fshatit, karakteristik për zonat fushore
të trevës së Beratit, e në veçanti ato myzeqare, përbëhet prej fundit, bluzës, jelekut,
përparëses, çorapeve, shamisë së kokës dhe këpucëve. Të gjitha këto janë në material
pambuku dhe të punuara po me penj pambuku shumëngjyrësh. Në dyqanet e
zejes se qëndistarëve punonin djem të rinj, pasi vajzat nuk e kishin të moralshme
të qëndronin në dyqane, por mund të bënin zejen e qëndistarit në shtëpi bashkë me
nënat. Kostumi i burrave të zonës malore të trevës së Beratit, përbëhej prej tirqeve,
jelekut, xhokës, këmishës, qylafit dhe opingave me xhufka. Shpesh, mbi këtë kostum,
gjatë stinës së ftohtë, mbahej guna e dhirtë. Motivet e përdorura janë të thjeshta, me
vĳëzim gjatë anëve dhe xhepave, me fije leshi në ngjyrë të zezë.
Kati i Sipërm: Çardaku zë vendin qëndror në banesë. Gjatë stinëve të ngrohta merr
funksione të qarta banimi. Duke qenë i hapur dhe me sipërfaqe të madhe, plotëson
një pjesë të aktivitetit të jetës shtëpiake. Kjo shihet në qoshqet e tĳ të ngritura më
lart dhe të kufizuara me dritare si të jetë mjedis banimi. Qoshku është një element
i rëndësishëm i çardakut, është i pajisur me mindere, velenxa e qilima. Qoshku
kryesor zë krejt gjerësinë e çardakut, ndërsa përbri tĳ lartësohet qoshku i dytë, i cili
ngrihet jashtë sipërfaqes së çardakut mbi shkallë, që përdorej për miqtë të veçantë.
Balli i çardakut mbrohet me strehë të gjera. Çardaku si mjedis i hapur, është ndërtuar
me dru, ndryshe nga pjesa tjetër e banesës, që është e ndërtuar me gurë. Mungesa e
tavanit lidhet me proceset bujqësore-blegtorale që kryheshin në çardak. Shpesh në
çardak punoheshin zejet, sidomos tezgjahu . Në shumë banesa me çardak ka gjurmë
të instalimit të tezgjaut. Çardaku, i vendosur në qoshe të ndërtesës, është një nga
mjediset më karakteristike të arkitekturës popullore. Në shumë banesa të Beratit,
mjedisi i çardakut është zënë për të krĳuar mjedise shtesë për shkak të zgjerimit
të familjes. Tri dritare të pozicionuara në pjesën veriore janë shumë funksionale
dhe në ditët e nxehta hapen dhe nëpërmjet tyre qarkullon ajri duke ulur ndjeshëm
temperaturën. Me anën e këtĳ çardaku të hapur, komunikojmë me të gjitha ambientet
e brendshme (dhomat) dhe për këtë, janë në funksion katër dyer të ulëta që të
imponojnë respekt.
Dhoma e tezgjahut: Kjo dhomë shërbente për kryerjen e të gjitha punimeve për
nevoja vetjake. Këtu aktualisht janë dy tezgjahe funksionale, ku njëri prej tyre është
dy shekullor. Bashkë me tezgjahet, janë dhe shumë krehër dhe lisa që shërbejnë
për prodhimin e qilimave, rrugicave etj. Interesant është fakti se në këtë dhomë,
në mënyrë funksionale, prezantohet prodhimi i copave. Këtu kemi krehjen e leshit,
furkën, drugzën për tjerrje, çikrikun për mbledhjen e fillit, deri në endje për në
tezgjah. Puna në tezgjah kryhej nga gratë, të cilat, krahas punës në tezgjah mbanin
dhe tundnin fëmĳët në djep dhe gatuanin, pra kishin shumë ngarkesë.
Dhoma e miqve në fshat: Kjo dhomë është trajtuar duke patur parasysh traditën
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popullore të trevës sonë. Në këtë dhomë janë shtruar me dyshekë dy qoshet ku, në
njërën rrinte i zoti i shtëpisë dhe në tjetrën miku; të tjerët uleshin me radhë sipas
moshës. Në qendër është vendosur sofra e kompletuar me pajisjet e të ushqyerit.
Në katër anët e dhomës, janë sergjenët (ose tartabenët) ku vendoseshin enët e
përdorimit të përditshëm. Në oxhak varej gjymçja e ujit dhe shpesh ishte edhe saçi.
Kjo dhomë ka mafil për gratë, dollapët e rrobave (musëndrat), si dhe dollapët e
murit. Në krahët e oxhakut janë dy kamare. Në këtë dhomë, miqtë hanin, bisedonin
dhe flinin. Dhoma ka banjën e saj, ku ata laheshin. Kuzhina është në pozicionin
qëndror, midis dhomës së fshatit dhe asaj të qytetit. Kjo kuzhinë është interesante
për faktin se ndriçimin e merr nga sipër, nga baxhaja, që në vetvete përfaqëson një
zgjidhje të shkëlqyer arkitektonike, për vetë faktin se pozicioni i kësaj dhome nuk
mund të përballohet me ndriçimin indirekt. Në kuzhinë janë vendosur të gjitha enët
e përdorimit të përditshëm mbi sergjenët dhe te vatra. Dhoma e miqve në Berat,
ky ambient karakteristik, merr ndriçim të plotë nëpërmjet shumë dritareve dhe ka
një mafil funksional. Kjo dhomë e kompletuar me oxhakun tepër interesant, me dy
kamare anësore dhe me vatër tipike, me musëndër dhe me dollape muri, flet për
një traditë të veçantë të ndërtimit dhe banimit në periudhën e mesjetës së vonë. Në
qendër të kësaj dhome, është vendosur sinia e madhe e punuar në reliev dhe sipër saj
janë vendosur kompleti i ushqimit që është shumë i bukur dhe funksional. Në mafilin
e kësaj dhome qëndronin gratë e shtëpisë kur miqtë nuk ishin të afërm të familjes,
sepse nuk ishte në moralin e kohës ekspozimi ndaj të panjohurve. Kur miqtë ishin
të afërm, gratë merrnin pjesë së bashku dhe në mafil qëndronin arapkat (shërbyeset)
ose fëmĳët, të cilët i kishin të gjitha kushtet e domosdoshme për të qëndruar atje,
duke marrë pjesë në ceremoni, pa u parë nga miqtë të cilët, pengoheshin nga kafazi
i drunjtë që mbyllte dritaret e mafilit. Nëpërmjet dritareve me grila druri, gratë
ndiqnin gjithë veprimtarinë e burrave. Ndërsa burrat nuk kishin mundësi për t’i
parë ato. Në këtë dhomë kemi mindere të ulët, të cilët, përdoreshin për ndejtje dhe
fjetje. Të gjitha shërbimet që i bëheshin mikut, si shtrimi i ushqimit, larja e duarve dhe
këmbëve, shtrimi i jatakeve të fjetjes, si dhe shërbime të tjera, bëheshin nga burrat e
shtëpisë. Shumë domethënëse dhe me një zgjidhje funksionale është dera e dhomës së
miqve të qytetit. Kjo derë është dyfunksionale, e cila hap derën e miqve burra dhe
njëkohësisht mbyll atë të shkallëve të mafilit të grave dhe e kundërta, hap derën e
mafilit dhe mbyll derën e dhomës së burrave. Sipas traditës, kur vinte miku, para se
të hynte në këtë dhomë, dorëzonte armën dhe ishte nën besën e të zotit të shtëpisë;
kur ikte nga shtëpia, i jepnin armën, duke e përcjellë deri te porta e jashtme.
Qendra Mesjetare
Qendra Mesjetare
Qendra Mesjetare përbënte një kompleks religjozo-fetar gjatë periudhës Osmane në
qytetin e Beratit. Aktualisht përbëhet nga tre monumente kryesorë: Xhamia Mbret,
Teqeja Helvetive dhe Konakët e Dervishëve, por më parë, duke pasur parasysh
edhe përshkrimin e Evliha Çelebiut, kompleksi ishte më i gjerë, duke përfshirë
edhe medresenë, bibliotekën, imaretin, çezmat publike, etj.
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Xhamia Mbret: (shek.XV)
Xhamia Mbret është një nga xhamitë
më të rëndësishme në qytet. Ajo
është pjesë e Qendrës Islamike dhe
u ndërtua në fund të shekullit XV
nga Sulltan Bajaziti II. Kjo xhami, e
mbiquajtur ndryshe edhe e sulltan
Bajazitit, në gjendjen e sotme
paraqitet tepër e transformuar nga
faza e ndërtimit origjinal të fundit të shek. XV. Gjatë viteve 1832-1833, monumenti
rrezikohej të shembej dhe iu nënshtrua një ristrukturimi gati të përgjithshëm, duke
iu përshtatur teknikave ndërtuese dhe kushteve historike të kësaj periudhe. Xhamia
bënte pjesë në kuadër të një kompleksi social-fetar së bashku me godina të tjera, si
teqetë, biblioteka, konakët e banimit të dervishëve, etj. Në anën veriore të xhamisë
ndodhen edhe dy tyrbe (varre monumentale) të trajtuara me mjeshtëri nga ana
arkitektonike. Nga ndërtimi i fazës së I-rë të fundit të shek.XV, mund të vërehet ende
sot në bazamentin e minaresë, e cila është punuar në teknikën e kluasonazhit. Në
ndërhyrjet e shek.XIX u shtua portiku i madh i pjesës veriore, ndoshta kjo për t’iu
përgjigjur numrit të madh të besimtarëve gjatë proceseve dhe ceremonive fetare.
Portiku është pak më i gjerë se balli i sallës së lutjeve. Mbi muret anësore, në formën
e bazamentit, portiku qarkohet nga të tria anët me arkada mbi kolona guri në pjesën
qëndrore dhe me pilastra muri në këndet. Në brendësi të portikut, në murin verior
të xhamisë, është ndërtuar një mihrab i dytë për besimtarët që qëndronin në portik.
Përsa i përket interiorit, Xhamia Mbret dallohet për kompozimin e veçantë të pjesëve
përbërëse. Në sallën e lutjeve hyet nga tri porta, dy anësore dhe një qëndrore, e cila
realizon edhe lidhjen me portikun nga ana veriore. Kjo sallë është e tipit me çati druri
me përmasa në planimetri 15.4 x 12.1 m. Brendia e sallës së lutjeve furnizohet me
dritë nga gjashtë dritare për çdo anë, përjashtuar atë veriore, ku salla e lutjeve takohet
me portikun. Mihrabi ndodhet si zakonisht nga lindja dhe dallohet për punimin e
bukur artistik të basorelievit. Në krahun e djathtë të mihrabit, ndodhet minderi i
lartësuar me shkallë që përfundojnë në një platformë, vendi ku qëndron imami gjatë
ceremonive fetare. Gjithashtu, një punim të bukur ka realizimi i mafilit, i cili ngrihet
në lartësi me kolona druri. Në planin arkitekturor, hyrja për në mafil realizohet nga
shkallë të jashtme prej guri të ndërtuara ngjitur me hyrjen lindore të sallës së lutjes.
Edhe tavani është realizuar me një mjeshtëri të lartë artistike, ndërthurur me rozeta,
gdhendjet e drurit dhe ngjyrimet me ngjyra të shumëllojshme. Përsa i përket kohës
së datimit, faza e parë e monumentit duhet të jetë gjatë periudhës së sundimit të
sulltan Bajazitit II-të (1481-1512), fakt që mbështetet edhe nga mbishkrimi deshifruar
në mafilin e xhamisë. Këtë periudhë datimi e mbështet edhe arkeologu francez Leon
Rey, i cili duke u bazuar në emrin që mban, e daton në vitin 1492. Faza e dytë e
datimit i përket periudhës së gjysmës së parë të shek.XIX ku shtohet pjesa e hajatit
me kolonadë guri dhe suvatohet salla e lutjeve, duke imituar teknikën e skuadrimit
të gurëve dhe vendosjes së fragmenteve të tullave, teknikë e cila vihet re poshtë
suvasë së dëmtuar.
Teqeja e Helvetive (shek. XV)
Teqeja e Helvetive u ndërtua në shekullin XV dhe u rindërtua nga Ahmet Kurt Pasha
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në vitin 1782. Karakteristikë për këtë teqe
është tavani prej druri i dekoruar sipas
stilit barok i adoptuar në artin Islamik
me piktura të përshkruara si ndër më të
bukurat e asaj kohe. Teqeja e Helvetive
bën pjesë në një kompleks fetaro-social ku
përfshihet edhe Xhamia Mbret, Konakët
e Dervishëve dhe Teqeja e Sheh Qerimit
dhe aktualisht është një nga monumentet
e ralla me vlera arkitekturore dhe
artistike të papërsëritshme. Ndërtesa, që
i takon gjysmës së dytë të shek. XVIII, dëshmon për një aktivitet të lartë ndërtimor
në qytetin e Beratit gjatë periudhës së qeverisjes së Ahmet Kurt Pashës. Pikërisht
ndërtuesit të saj i kushtohet edhe dedikimi poetik i gdhendur mbi portën hyrëse të
monumentit nga ana perëndimore. Në qendër të kompozimit qëndron semahane
(salla e lutjeve), në anën jugore një ambient varrimi (dhoma e varrit) dhe një portik
interesant në anën perëndimore. Salla e lutjeve ngrihet më tepër se ambientet e tjera,
duke e bërë ndërtesën të duket më madhështore dhe duhet të jetë ndoshta pjesë
e fazës së parë të ndërtimit, gjë që dëshmohet edhe nga vizita e Evliha Çelebiut
në shek.XVII. Ajo është katrore nga jugu dhe ka nga ana lindore e veriore mafilin
në formën e një ballkoni, tek i cili komunikohet nga jashtë me një palë shkallë të
pjerrëta në ekstremin verior të portikut. Në një fazë më të hershme, siç dëshmohet
edhe nga gjurmët ende në muraturën e gurit, salla e lutjeve vazhdonte shtrirjen në
pjesën lindore. Trajtimi i brendshëm i sallës së lutjes është mjaft i pasur, ku spikasin
shumë element, si ajo e gdhendjes së drurit si në ndërtesat e tjera të kësaj periudhe
në banesat popullore të shtresave të pasura të qytetit. Tavani është punuar me dru të
gdhendur dhe pikturuar mjaft bukur artistikisht ku në qendër formon një planimetri
oktagonale. Po ashtu, piktura dhe mbishkrime ka edhe në pjesën e mafil-ballkonit ku
vendoseshin muzikantët që shoqëronin ceremonitë fetare. Portiku paraqitet i ngritur
nga toka mbi një bazament për t’iu përshtatur relievit, përbëhet nga 6 harqe dhe
ngrihet mbi 5 kolona guri monolite dhe së bashku me dhomën e varrit janë ambiente
që duhet të jenë ndërtuar gjatë fazës së rindërtimit të teqesë nga Ahmet Kurt Pasha më
1782. Me një interes të madh është prezenca e një fragmenti prej kolone antike e stilit
jonik e ripërdorur si prag komunikimi brenda dhomës së varrit drejt sallës së lutjeve.
Konakët e Dervishëve
Konakët e banimit të dervishëve
ndodhen në anën jugore të teqesë
së Helvetive dhe ishin ambiente
në shërbim të ceremonive fetare
që zhvilloheshin në këtë teqe.
Pjesa e mbetur aktualisht ka një
shtrirje gjatësore lindje-perëndim,
ku në katin përdhes janë vendosur
ambientet e bodrumeve të hapura
të rezervuara kryesisht për kafshët
dhe në katin e sipërm zhvillohen
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dhomat e ndërtuara me mure prej guri dhe çati druri. Në gjithë gjatësinë e tyre,
konakët kanë një çardak me shtylla druri pa tavan. Kompleksi i konakëve duhet
të jëtë rindërtuar gjatë shek. XIX, sepse sipas Çelebiut gjatë vizitës së tĳ në Berat
gjatë gjysmës së II-të të shek.XVII, ai përmend rreth 40 dhoma në afërsi të teqesë.
Aktualisht, në ambientet e konakëve të dervishëve janë vendosur zyrat e Drejtorisë
që merret me mbrojtjen dhe menaxhimin e monumenteve të kulturës në qarkun e
Beratit.
Xhamia e Beqarëve: (shek.XIX)
Xhamia e Beqarëve u ndërtua
në vitin 1827, me qëllimin për
t’i shërbyer zejtarëve beqarë në
qytet. Karakteristikë për këtë
xhami është aplikimi në fasadat
e saj të pikturave që prezantojnë
pamje nga qyteti. Xhamia e
Beqarëve është një monument me
vlera të shumta arkitekturore dhe
përfaqson një arritje të lartë në
nivelin e ndërtimit të objekteve të
kultit islam në qytetin e Beratit. Ndodhet në anën e poshtme të lagjes Mangalem
dhe u ndërtua gjysmën e parë të shek.XIX për t’i shërbyer esnafëve të beqarëve të
qytetit, si një bashkim i zejtarëve të pamartuar, të cilët kryenin edhe detyrën e rojës
së natës në Pazar. Pjesët përbërëse të xhamisë janë: salla e lutjeve, hajati (portiku) dhe
minarja. Salla e lutjeve përbën një planimetri drejtkëndëshe me përmasa 11 m x 10
m. Në të hyet nga ana e hajatit nëpër një kalim që është më i ulët se vetë dyshemeja e
hajatit. Dy kolona druri të lidhura me një arkadë të ulët ndajnë në dy pjesë sallën dhe
mbajnë çatinë e tavanin. Në murin jugor ndodhet mihrabi, që në pjesën e sipërme
zbukurohet me forma skalaktikesh. Në anën veriore të sallës së lutjeve është mafili
në formën e një tribune, në të cilin hipet nga shkallët e minares. Salla është e shtruar
me rrasa guri dhe ndriçohet me dritare të vendosura në dy radhë, në të katër faqet
anësore. Hajati ndodhet në anën veriore dhe dallohet për hapësirën që kompozohet
me rrethimin nga arkada të mbështetura në kolona guri nga të tri anët. Këtu ndodhet
edhe një mihrab tjetër më i vogël për t’i ardhur në ndihmë besimtarëve gjatë lutjeve.
Minarja që ndodhet nga perëndimi është e stilit të ulët dhe ngrihet mbi bazamentin
prizmatik. Karakteristik për këtë monument është aplikimi i pikturës murale në
fasadat e jashtme dhe të brenshme. Piktura datohet në vitet
1827-1828 dhe shquhet për një nivel të lartë
kompozimi ku ndërthuren motivet florealë
me elemente arkitektonike. Arkitektura
e saj përshtatet mjaft mirë me përmasat
dhe lartësinë e banesave përreth saj dhe
është bërë pjesë integrale e ansamblit ku
ndodhet.
Xhamia e Plumbit (shek.XVI)
Është xhamia më e bukur e ndërtuar gjatë
sundimit të Sulltan Suljeman Konunor
(1520-1566), periudhë në të cilën qyteti po
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kthehej në një qendër të rëndësishme nën Perandorinë Otomane. Kjo është xhamia
më e madhe e këtĳ lloji në Shqipëri.
Galeria e Arteve “Edward Lear”
E hapur më 1994 është një ndër Galeritë e
Artit më të mira dhe më të rëndësishme në
vend. Koleksioni i saj nxjerr në pah veprat
e artit kontemporan dhe të traditës, të
artistëve vendas dhe të huaj.

Metropolia e Shenjtë
Metropolia e Shenjtë e Beratit u bë një qendër e rëndësishme e prodhimtarisë dhe e
ruajtjes së vlerave të rëndësishme të pikturës bizantine dhe pasbizantine, të cilat, të
mbërritura deri në ditët tona, përbëjnë thesare të rëndësishmë të kulturës kombëtare.
Onufri është përfaqësuesi më i rëndësishëm i pikturës pasbizantine në Berat dhe në
trojet shqiptare. Ai, në krĳimtarinë e trashëguar paraqitet si një mjeshtër i lartë në
artin e pikturimit. Gjeografia e krĳimtarisë së tĳ përfshin një territor të gjerë në Ballkan
si: Shqipërinë Qendrore, Greqinë Veriperëndimore, Maqedoninë Perëndimore dhe
Rumaninë. Onufri ka ushtruar veprimtarinë e tĳ kryesisht në kështjellën e Beratit,
ku ka bërë afresket e kishës së Shën Todrit, gjithsej 13 afreske. Në Berat, realizoi
ikonat e famshme të ikonostasit të kishës së Evangjelizmo-it (në Kala), të cilat janë
kryeveprat e këtĳ mjeshtri. Ikonografia e Onufrit paraqitet harmonike përsa u
përket ngjyrave, shquhet nga një formë e përkryer e realizimit të imazhit. Ai krĳon
një raport koloristik në ikona me mbizotërim të ngjyrës së kuqe, që e përdor në një
mënyrë mjaft mjeshtërore dhe tërheqëse, duke e organizuar atë në praninë e jeshiles
në smerald, drejt një uniteti tekniko-artistik të paarritshëm nga ikonografët e tjerë.
Gorica
Manastiri i Shën Spiridhonit (shek. XIX)
Manastiri i Shën Spiridhonit ndodhet
në qendër të lagjes Goricë. Mbishkrimi
në hyrjen e tĳ, e daton objektin në vitin
1864. Ndërtesa e manastirit prezanton
një skemë tipike të bazilikave të shekullit
të XVIII.

Kisha e Shën Thomait (shek. XIX)
Kisha e
Shën Thomait është e
vendosur në lagjen Goricë. Objekti u
shkatërrua gjatë regjimit komunist
dhe u rindërtua pas viteve 1990 me
financime të dhëna nga komuniteti
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kristian i qytetit të Beratit.
Rrënojat e Kalasë së Goricës

Kalaja e Goricës ka qenë një tjetër kala e qytetit, e cila i përket së njëjtës periudhë
me Kalanë (shek IV p.e.s) e vendosur në kodrën përballë. Kalaja e Goricës është
monument kulturor dhe i takon kategorisë "Arkitekturor". Nga ana veriore kalaja
është e mbrojtur nga shkëmbi natyral, kurse në anët e tjera dhe më ekzaktësisht në
atë lindore, jugore dhe pjesërisht perëndimore është e rrethuar me mure, të cilat
mund të ndiqen pothuaj në të gjithë gjatësinë e tyre. Sot gjenden vetëm rrënojat e
kësaj kalaje.

Ura e Goricës: (shek.XVIII)
Ura e Goricës u ndërtua prej druri në vitin
1780 nga Ahmet Kurt Pasha. U rindërtua
me gurë në shekullin XVIII dhe më pas
gjatë viteve 1920-1930.

Kisha e re Ortodokse - Kisha e Shën Dhimitrit: (shek.
XXI)
Kjo kishë është ndërtuar ne 2006 në vendin ku ka
ekzistuar më parë Katedralja e Vjetër e qytetit.

Arsye për të vizituar Beratin
Siç u përshkrua edhe më lart, Berati ka një trashëgimi të pasur kulturore. Pjesë e
trashëgimisë së tĳ janë monumentet e kulturës, ku përfshihen ndërtimet fetare,
banesat popullore dhe ndërtimet fortifikuese. Pjesa e vjetër historike përbëhet
nga tre lagje të ndara nga lumi Osum, të cilat përbëjnë Qendrën Historike: Kalaja,
Gorica dhe Mangalemi. Qyteti ka gjithashtu Qendrën Mesjetare, e cila përbëhet nga
monumente të vjetra fetare të sektit Bektashi. Qyteti ka një histori të lashtë dhe të
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pandërprerë. Kalaja e Beratit përbën një nga Kështjellat më të mëdha të banuara,
e cila ofron një varietet stilesh dhe kontributesh të epokave të ndryshme: RomakoBizantine, Shqiptare dhe Otomane. Objektet e kultit kristian dhe atĳ musliman janë të
ruajtura mirë dhe i përkasin periudhave të ndryshme historike. Dikur në Kala kanë
ekzistuar 42 kisha, ndërsa sot ruhen vetëm 8. Më të hershmet i përkasin kryesisht
shekujve të XIII dhe XIV. Ndërsa banesat në përgjithësi, i përkasin shekujve XVIII
dhe XIX. Ato banohen nga banorët edhe në ditët e sotme.
Berati u shpall pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s më 8 Korrik
2008. Berati mbart dëshminë e bashkëjetesës së feve të ndryshme dhe komuniteteve
të shumta kulturore përgjatë shekujve.
Kodikët e Beratit
Kodiku i Purpurt i Beratit (i quajtur Beratinus, shek. VI): Në kohën që u shkrua,
ai ishte një ndër pesë kodikët ekzistues në gjithë botën. Kodiku i Artë përfaqëson
kodikun e dytë më të rëndësishëm të Beratit, është një dorëshkrim i shekullit IX.
UNESCO ka treguar një interes të madh për ruajtjen e kësaj trashëgimie unike të
literaturës së vjetër liturgjike të historisë botërore. Kodikët e Beratit janë të përfshirë
në Rregjistrin e Listës së Trashëgimisë Botërore.
Berati është gjithashtu, pjesë e Rrjetit Ballkanik të Qyteteve Historike të përfshira në
UNESCO, si dhe është bërë pjesë e platformave dixhitale ndërkombëtare në fushën
e promocionit dhe turizmit. Në vitin 2008, Berati u shpall nga organi prestigjioz i
shtypit ndërkombëtar “Forbs” si një ndër 3 destinacionet e preferueshme në Ballkan.
Në vitin 2009, u shpall nga Ekspozita Ndërkombëtare e Turizmit në Zvicër si Fitues i
çmimit “Një qytet muze me arkitekturë karakteristike dhe të bukur”.
Objektet turistike
Berati njihet për objektet historike dhe kulturore që janë baza për futjen në Listën e
Trashëgimisë Botërore. Objektet turistike në qytetin e Beratit, Muzeumet “Onufri”
– Muzeu Kombëtar i Ikonave – ndodhet brenda Katedrales së vjetër “Fjetja së
Shën Mërisë” (shek. XVIII), një Kishë Bizantine e karakterizuar nga një ikonostas i
mrekullueshëm i gdhendur në dru e i larë me ar. Koleksioni i ikonave e ka zanafillën
që në shek.XIV-XIX dhe përmban punime të rëndësishme nga artisti i madh Onufri
dhe nga shkolla e tĳ e piktorëve. Muzeu Etnografik – gjendet në një nga shtëpitë
tradicionale të ruajtura shumë mirë të Beratit, e cila i përket shek.XVIII. Në këtë
muzeum gjendet një pavion arkeologjik, një imitim i një pazari mesjetar dhe mjediset
e një shtëpie tipike të shek.XVIII.
Berati është qytet ku kanë lënë gjurmë periudhat ilire, romane, bizantine dhe otomane,
i pasur me kisha të vjetra që nga shekulli XIII-XIX, me piktura të mrekullueshme
murale, ikona dhe gdhendje në dru. Arkitektura popullore është pjesë e çmuar e
pasurisë së qytetit që është i ndarë në tri lagje “Kala”, “Mangalem” dhe “Goricë” në
formën e ansambleve gati të paprekura që i përkasin shekujve
XVIII-XIX. Më 1961, qyteti u vu nën mbrojtjen e shtetit dhe u shpall qytet muze.
Berati është një nga qendrat më të vjetra dhe më të rëndësishme të Shqipërisë me
vlera të veçanta dhe vazhdimësi jetese të pandërprerë. Ai njihet si qendër e banuar
ilire, qytet ilir, arbëror dhe së fundi, shqiptar. Kështjella, në muret fortifikuse të së
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cilës ndërthuren si një mozaik fazat e ndryshme të ndërtimeve, i përket shek.IV para
Krishtit. Ajo është një muze i hapur në natyrë. Ansamblet karakteristike të banesës
qytetare të lagjeve “Kala”, “Mangalem” dhe “Goricë”, përbëjnë një shembull të
papërsëritshëm të gjenisë krĳuese popullore ngritur në faqet e kodrave të qytetit.
Ndërtimet e kultit me monumentet më të rëndësishme shquhen për arkitekturën e
spikatur. Themelet e tyre i përkasin ndërtimeve paleokristiane. Monumentet që ruajnë
pamjen e plotë janë të shek.XIV-XVIII. Mjediset e tyre kanë vepra të rëndësishme të
mjeshtrave të mëdhenj të traditës: Onufrit, Nikollë Qipriotit, Çetirëve dhe shumë
anonimëve. Xhamitë dhe teqetë janë shembuj të një mjeshtërie të lartë ekzekutimi të
arkitekturës. Filiali i Institutit të Monumenteve të Kulturës në Berat është institucioni
që ruan, restauron dhe propagandon të gjithë këtë trashëgimi vlerash. Muzeu
“Onufri”, Muzeu Etnografik, Muzeu Historik ruajnë momentet më të rëndësishme
të kësaj pasurie, duke u bërë bazë e një turizmi kulturor.
Berati, me shtrirje buzë lumit Osum, ka patur një banim të përhershëm gati 2.500
vjeçar nga ilirët, romakët, bizantinët, bullgarët, europianët mesjetarë, nga qytetërimet
otomane dhe shqiptare. Gjatë shekullit XVII, Berati ishte qyteti më i madh në Shqipëri
dhe qendra kryesore ekonomike e vendit, me një zhvillim të rëndësishëm të zejtarisë
dhe tregtisë. Qyteti është dëshmitar i bashkëjetesës në harmoni kulturore dhe fetare
mes të krishterëve dhe muslimanëve gjatë periudhës osmane. Ai është një qytet
unik me një vlerë të madhe ndërtesash që kanë një interes tepër të lartë arkitekturor
dhe historik. Vlerat e pasura të trashëgimisë historike, kulturore, etnografike dhe
arkitekturore të qytetit përbëjnë një bazë të fuqishme për zhvillimin e turizmit
kulturor. Si rrjedhim, zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit, i ka të gjitha mundësitë të
ndihmojë zhvillimin ekonomik, shoqëror, dhe mjedisor të rajonit. Berati tanimë po
tërheq një numër përherë e më të madh vizitorësh, si nga Shqipëria ashtu dhe nga
jashtë, veçanërisht që nga përfshirja në listën e Trashëgimisë Botërore. Zhvillimi i
ndjeshëm i turizmit shihet si objektiv me përparësi në Planin Strategjik të Beratit për
Zhvillimin Social dhe Ekonomik, ku nevoja për zhvillim në përputhje me vlerën e
jashtëzakonshme universale, integritetin dhe origjinalitetin e qytetit pasqyrohet në
vlerësimin e ICOMOS-it për qytetin në përshkrimin e Trashëgimisë Botërore.
Fjalorth
Kodik Libër a regjistër me të dhëna të ndryshme historike, kulturore, fetare etj,
që mbante kisha.
Ikonostas Perde prej druri të latuar, e stolisur me ikona, që ndan ajovimën nga
pjesa tjetër në kishën ortodokse; vend për të vënë ikonat, mbajtëse ikonash.
Sinod Organi më i lartë i një kishe, i përbërë nga kryetari i saj dhe nga disa
peshkopë.
Ajovima Pjesë e kishës ortodokse, në trajtë gjysmërrethi e me kube, ku prifti
kryen shërbesat fetare dhe ku jepet kungimi, nafora etj.
Hierore Faltore.
Liturgji Shërbesa kryesore që bëhet në kishë zakonisht paradreke.
Hajat
Shesh përpara derës së një ndërtese, zakonisht i shtruar me rrasa e i
mbuluar me çati të vendosur mbi shtylla; pjesë e gjerë në katin e poshtëm të një
ndërtese, ku hyhet nëpërmjet derës kryesore.
Sergjen Dërrasë e ngushtë, e vendosur brinjazi gjatë murit për të vënë në të
enë kuzhine e sende të tjera; raft i hapur me disa dërrasa, i vendosur pranë murit.
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Kamare Vend i hapur në murin e një shtëpie, zakonisht në të dy anët e oxhakut,
ku vihen sende të vogla; hapësirë e vogël si dritare.
Musëndër Dollap i madh brenda në mur të dhomës, ku vihen rrobat e fjetjes.
Çardak
Pjesë e hapur, e rrethuar zakonisht me parmakë, në katin e dytë të
shtëpisë, që shërbente për të pritur miq ose për të ndenjur në verë.
Portik Hyrje e gjerë në një ndërtesë, me dy rreshta shtyllash dhe e mbuluar.
Fugë Zjarr, flakë.
Filigrant
Punim argjendarie, në trajtën e një dantelle të thurur me fije ari,
argjendi ose bakri për të bërë sende të ndryshme.
Kallcë Çorape burrash prej shajaku, pa shputë, të gjata deri te kofshët.
Fermele Jelek i gjatë pa mëngë, i qëndisur me fije ari ose argjendi.
Tirk ( tirqe ) Shajak i bardhë e i hollë që përdoret për të bërë kallca.
Qoshk
Kthinë e dalë në çardakun e një shtëpie, ku zakonisht rrinë për t’u
freskuar.
Minder Dyshek i ngushtë që shtrohet mbi nim ose perde pranë vatrës, zakonisht
për të ndenjur.
Imam Hoxhë që drejton lutjet e besimtarëve në xhami.
Minare Kulla e lartë e xhamisë, ku hipën hoxha e thërret besimtarët muslimanë
për t’u falur.
Bibliografia
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Drejtuesi, si burim dhe udhëheqës të ndryshimeve në shkollë
Majlinda Salepi
Udhëheqësit efektiv shkollorë janë të rëndësishëm për reformën në shkallë të
gjerë dhe të qëndrueshme arsimore. Mësuesit besojnë se drejtorët duhet të jenë
udhëheqës arsimor nëse duhet të udhëheqin në mënyrë të efektshme nevojat për
risi të qëndrueshme. Fullan, për shembull, thekson se kapaciteti i shkollës është
thelbësisht i ndryshueshëm dhe ndikon në cilësinë mësimore dhe në arritjet
përkatëse të nxënësve. Pra, në zemër të kapaciteteve shkollore janë drejtorët të cilët
drejtojnë ndryshimin e përqëndruar në qëllimin moral , në kuptimin e ndryshimit
, në përmirësimin e marrëdhënieve në shkollë, në zhvillimin e njohurive dhe
shpërndarjen, në aftësitë e mësuesve, të komunitetit profesional, të koherencës së
programit dhe burimeve teknike.
Fullan ka shqyrtuar përpjekjet e drejtorive arsimore për të aftësuar drejtorët si
udhëheqës arsimor, të cilët mund të arrĳnë një kthesë në shkallë të gjerë në njohuri
dhe performancë. Ai përshkruan disa strategji bazë për zhvillimin e rolit të drejtorit
si udhëheqës arsimorë, duke përfshirë pesë grupe reciprokisht të rëndësishme në
zhvillimin e veprimtarive strategjike: komunitetet e brendshme mësimore, institutet
kryesore, drejtimin për udhëzim, miratimin e kolegëvë mësimorë, dhe trajnimi
individual.
Për të siguruar të mësuarit e thellë – udhëheqësit arsimorë duhet të nxisim zgjidhjen
e problemeve dhe aftësinë e të menduarit për të zhvilluar dhe ushqyer motivim
të lartë te nxënësit dhe kjo kërkon mobilizimin e energjisë dhe kapaciteteve të
mësuesit. Nga ana tjetër, për të mobilizuar mësuesit, udhëheqësit arsimorë duhet
të përmirësojnë kushtet e punës së mësuesve dhe të rrisin moralin e tyre. Pra, ne
kemi nevojë për lider të cilët mund të krĳojnë një transformim rrënjësor në kulturat
mësimore të shkollave dhe të vetë profesionit të mësimdhënies. Roli i drejtorit si
udhëheqës arsimor është i lidhur shumë ngushtë me konceptin e mbajtjes së peshës
në zhvillimin e reformës arsimore për një arsim më cilësor sipas standardëve të
vendeve perëndimore.
Drejtorët të cilët drejtojnë ndryshimin
Udhëheqësit kanë një ndikim të thellë dhe më të qëndrueshem në organizata dhe
sigurojnë udhëheqje më të plotë, në qoftë se fokusi i tyre shtrihet përtej mbajtjes
së standardeve të larta. Fullani e identifikon udhëheqësin efektiv, si "katalizator të
angazhimit për një vizion bindës dhe standarde më të larta të performancës", aq mirë
sa dhe udhëheqësi ekzekutiv, i cili shkon përtej standardeve të performancës dhe
"ndërton madhështinë e qëndrueshme" Shembujt më të mirë të suksesit të sistemit
shkollor përfaqësojnë arritjet në nivelin efektiv - standardet e larta të performancës
me rezultatet përkatëse. Këto arritje mund të jenë mbresëlënëse, por ato nuk
përfaqësojnë llojet e reformave të thella, të qëndrueshme të zbatuara nga drejtuesit
ekzekutiv, të cilët krĳojnë kushtet për "madhështinë e qëndrueshme."
. Ashtu si udhëheqësit e nje biznesi, drejtori arsimor i së ardhmes - drejtori i
Kultures së ndryshimit - duhet të jetë i përshtatur me foton e madhe, pra, një
mendimtar i sofistikuar konceptual që transformon organizatën përmes njerëzve
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dhe ekipeve(Fullan, 2001). Drejtorët e ndryshimit kulturore shfaqin energji të
dukshme, entuziazëm dhe shpresë. Përveç kësaj, pesë komponentet thelbësore që
karakterizojnë liderët në shoqërinë e zhvillimit janë: qëllimi moral, të kuptuarit e
procesit të ndryshimit, aftësia për të përmirësuar marrëdhëniet, krĳimi i njohurive
dhe shpërndarja, dhe të qenit në koherencë.
Qëllimi moral
Qëllimi moral është përgjegjësia sociale për të tjerët dhe për mjedisin. Drejtuesit e
shkollës me qëllimin moral kërkojnë të bëjnë një ndryshim në jetën e nxënësve. Ata
shqetësohen në lidhje me mbylljen e hendekut mes shkollave me performancë të ulët
dhe atyre të lartë sikurse dhe mbylljen e hendekut midis nxënësve me performancë
të lartë dhe atyre të ulët. Ata veprojnë me synimin për të bërë një ndryshim pozitiv
në shkollat e tyre, si dhe përmirësimin e mjedisit dhe krĳimin e një klime pozitive
në shkolla.
Më lejoni të jem i qartë: Nëse qëllimi është përmirësimi sistematik , nevojitet
përmirësim i të gjitha shkollave në një rreth. Përmirësimi i vazhdueshëm i shkollave
nuk është i mundur nëse i gjithë sistemi nuk ecën përpara.
Nxënësi është suprem për drejtorët e ndryshim kulturor. Ky drejtues përfshin
mësuesit në monitorimin e hollësishëm të nxënësve. Por drejtori i ndryshimit është
gjithashtu i shqetësuar për “ foton e madhe” dhe kërkon vazhdimisht, duke u
krahasuar edhe me shkollat e tjera në rreth. Cili është roli i shkollave publike në një
demokraci? A jemi duke zvogëluar hendekun midis nxënësve me performance të
lartë dhe atyre me performancë të ulët në këtë shkollë? Drejtuesi i ndryshimit trajnon
mirë nxënësit, mësuesit, prindërit, dhe të tjerët në shkollë . Ky drejtor gjithashtu
punon për të zhvilluar udhëheqësit e tjerë në shkollë, për t’i përgatitur nëse ai ose ajo
largohet, me qëllimin për të mbajtur dhe madje për të avancuar reformat në shkollë.
Me pak fjalë, drejtori i ndryshimit tregon qartë dhe thellë qëllimin gjithpërfshirës.
Kuptimi i ndryshimit
Të pasurit ide të reja dhe të kuptuarit e procesit të ndryshimit nuk është e njëjta gjë.
Në të vërtetë, edhe pse ata mund të kryejnë vendosmërisht idetë e tyre personale nuk
mund të jenë domosdoshmërisht agjentë të mirë të ndryshimit, sepse duke qenë një
agjent ndryshimi përfshin angazhimin e marrë nga të tjerët për të kryer diçka edhe
nëse nuk i pëlqejnë idetë e dikujt tjetër. Unë ofroj udhëzimet e mëposhtme për të
kuptuar ndryshimin:
• Qëllimi nuk është që të përtërĳ në shumicë.
Përtëritja selektive me koherencë është më e mirë.
• Duke pasur idetë më të mira nuk është e mjaftueshme. Udhëheqësit ndihmojnë të
tjerët të vlerësojnë dhe të gjejnë kuptimin kolektiv dhe angazhimin për mënyra të reja.
• të vlerësojmë zbatimin e rënies. Udhëheqësit nuk mund të shmangin vështirësitë e
hershme të pashmangshme duke u përpjekur të bëjnë diçka të re. Ata duhet ta dinë
se nuk është çështja se sa shumë ata planifikojnë për ndryshim, gjashtë muajt e parë
të zbatimit do të jenë të vështira.
• ripërcakton rezistencë. Në fakt, të qënit dyshues nganjëherë ka rëndësi. Drejtuesit
kërkojnë mënyra për të adresuar këto shqetësime.
• rikulturimi është emri i lojës. Ndryshimi është shumë strukturore dhe sipërfaqësore.
Transformimi i kulturës - duke ndryshuar atë që njerëzit vlerësojnë në organizatë dhe se
si ata punojnë së bashku për ta arritur atë - të çon në ndryshim të thellë e të qëndrueshëm.
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Drejtuesi i ndryshimit njeh dallimin në mes të qenit një ekspert në një risi duke
pasur parasysh një përmbajtje të caktuar dhe duke qenë një ekspert në menaxhimin
e procesit të ndryshimit. Ky drejtor nuk bën gabim në supozimin që idetë më të
mira do ta bëjnë fitimtar. Në vend të kësaj, drejtori i ndryshimit ofron mundësi për
njerëzit që të marrin eksperiencë nga të tjerët që janë duke përdorur ide të reja, fton
në ngritjen e pyetjeve dhe madje edhe mospajtim në disa ide, dhe pret që procesi
i ndryshimit të procedojë me hope gjatë muajve të parë të zbatimit. Megjithatë,
nje drejtues i tillë krĳon të ardhmen dhe pret përparim brenda një viti, sepse ai ka
ushqyer kushtet që japin rezultate të larta.
Përmirësimi i marrëdhënieve
Faktori i vetëm i përbashkët për ndryshim të suksesshëm është që marrëdhëniet
të përmirësohen. Nëse marrëdhëniet përmirësohen, shkolla bëhet më mirë. Nëse
marrëdhëniet mbeten të njëjta ose më te keqĳa, terreni është i humbur. Kështu,
drejtuesit ndërtojnë marrëdhënie me njerëz të ndryshëm dhe grupe - veçanërisht me
njerëzit që mendojnë ndryshe. Në kohët e ndërlikuara, inteligjenca emocionale është
një domosdoshmëri. Udhëheqësit emocionalisht inteligjentë janë më në gjendje për të
ndërtuar marrëdhënie, sepse ata janë të vetëdĳshëm për përbërjen e tyre emocionale
dhe janë të ndjeshëm dhe frymëzues për të tjerët.
Drejtuesi i ndryshimit di se të ndërtuarit të marrëdhënieve dhe të ekipeve është
aftësia më e vështirë për udhëheqësit arsimor. Ky lider duhet të punoj shumë për
të zhvilluar gamën e plotë të sferave të inteligjencës emocionale, veçanërisht vetëmenaxhimin e emocioneve dhe ndjeshmërinë ndaj të tjerëve. Duke u ndalur në
marrëdhëniet nuk është vetëm një çështje për rritjen e rezultateve të arritjeve për
vitin e ardhshëm, por një mjet për hedhjen e themeleve për vitin e dytë dhe më gjerë.
Përpjekjet e drejtorit të ndryshimit për të motivuar dhe për të aktivizuar mësuesit
e pakënaqur dhe për të krĳuar marrëdhënie midis mësuesve të shkëputur mund
të ketë një efekt të thellë në klimën e përgjithshme të organizatës. marrëdhëniet e
ndërtuara mirë janë burim që vazhdojnë mbi dhënien.
Krĳimi i Diturisë dhe shpërndarja
Krĳimi dhe shkëmbimi i njohurive është në qendër të udhëheqjes efektive.
Informacione, të cilat ne i kemi me tepri, bëhen të njohura vetëm përmes një procesi
shoqëror. Për këtë arsye, marrëdhëniet dhe komunitetet profesionale te mësimit janë
thelbësore. Organizatat duhet të nxisin dhënien dhe shkëmbimin e njohurive. Në
reformën e sotme arsimore vihet theksi në të mësuarin gjatë gjithë jetës, mësuesit
duhet vazhdimisht të shtojnë bazën e tyre të njohurive - por do të ketë shumë pak
për të shtuar në qoftë se njerëzit nuk i shpërndajnë njohuritë e tyre. Një normë e
shkëmbimit të njohurive të dikujt me të tjerët është çelësi për rritjen e vazhdueshme
për të gjithë.
Drejtuesi i ndryshimit vlerëson se të dhënit mësim është një profesion moral dhe
intelektual. Ky drejtues vazhdimisht iu kujton mësuesve që ata janë të angazhuar
në praktikimin, studimin, dhe përpunimin e aftësive të mësimdhënies. Drejtori i
ndryshimit është i pari që mëson dhe modelon të nxënit gjatë gjithë jetës duke ndarë
atë që ai ka lexuar kohët e fundit, angazhon dhe inkurajon në aksione hulumtimi,
dhe duke krĳuar grupe kërkimore brenda stafit. Mësuesit që punojnë me drejtorin
e ndryshimit e dinë se ata janë të angazhuar në zbulimin shkencor dhe përpunimin
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e bazës së njohurive mësimore. Krĳimi i njohurive dhe shpërndarja e qëllimit moral
në shkolla udhëhiqet nga drejtuesi i ndryshimit.
Të qenit koherentë
Shoqëritë komplekse në vetvete gjenerojnë mbingarkesë dhe copëzim, liderit
efektivë duhet të jenë në koherencë. Karakteristika të tjera të drejtuesit të ndryshimit
janë : qëllimi moral, të kuptuarit e procesit të ndryshimit, aftësia për të ndërtuar
marrëdhënie, dhe krĳimi dhe shpërndarja e njohurive , të cilat ndihmojnë në krĳimin
e koherencës nëpërmjet kontrolleve dhe balancave të ngulitura në bashkëveprimin
e tyre. Drejtuesit me një qëllim moral të thellë japin udhëzime , por ata mund të
hasin vështirësi nëse idetë e tyre nuk sfidohen nëpërmjet dinamikës së ndryshimit,
të dhënit dhe të marrit në marrëdhënie dhe idetë e krĳuara nga njohuritë e reja.
Koherenca është një komponent thelbësor i kompleksitetit dhe ende nuk mund të
arrihet plotësisht.
Drejtorët nuk janë përshtatur që të udhëheqin në një kulturë të ndryshimit dhe
bëjnë gabime duke kërkuar risi të jashtme dhe duke u marrë me shumë projekte.
Drejtorët e ndryshimit, nga ana tjetër, përqëndrohen në të mësuarin e nxënësve si
fokusi kryesor i reformës dhe mbajnë përpara syve idetë e jashtme. Ata kuptojnë se
mbingarkesa dhe fragmentizmi janë tendenca natyrore të sistemeve komplekse. Ata
vlerësojnë potencialin kreativ të ideve të ndryshme, por ata përpiqen gjithashtu që të
përqëndrojnë energjitë me qellim për të arritur shtrirje më të madhe. Ata gjithashtu
shikojnë për të ardhmen dhe përpiqen për të krĳuar një kulturë që ka kapacitetin për
të mos kërkuar zgjidhjen brenda ditës. Drejtorët e ndryshimit vlerësojnë tensionet e
natyrshme në trajtimin e vështirësive dhe në zgjidhjen e problemeve.
Lidershipi dhe qëndrueshmëria
Për të zhvilluar dhe mbështetur drejtuesit e ndryshimit , nevojitet të kthejmë
vëmendjen tonë te qendrueshmëria. Sistemi i përgjithshëm nuk ka gjasa për t’u
rigjeneruar vetë drejt përmirësimit, nëse komponentët kryesorë të qëndrueshmërisë
nuk zhvillojnë mjedin social, të mësuarin në kontekst, kultivimin e udhëheqësve në
shumë nivele( për të siguruar vĳushmërinë e udhëheqjes), dhe rritjen e profesionit
të mësimdhënies.
Zhvillimi i mjedisi social
Shqetësimi kryesor në zhvillimin e arsimit është shterimi i burimeve në mjedisin
shoqëror dhe moral. Në mjedisin social dhe moral të shkollës, nevojiten burime në
mënyrë që të mbyllim hendekun mes arritjeve të larta dhe atyre të ulta, për të zhvilluar
të gjitha shkollat në sistem, dhe për të lidhur shkollat me forcën e demokracisë në
shoqëri. Më tej, nëse drejtorët e shkollës nuk do të merren me zhvillimin e mjedist
social e moral të të gjithë rrethit ( përvec atĳ të zhvillimit të mjedisit në kuadër të
shkollës së tyre), atëherë jo vetëm do të përkeqësohet sistemi arsimor, por mund të
shkoj edhe në një dështim të plotë.
Të mësuarit në kontekst
Rekrutimi i drejtorëve me performancë të lartë dhe shpërblimi i tyre për punën e mirë
janë që të dyja të rëndësishme. Sigurimi i drejtuesve të trajnuar mirë është gjithashtu
shumë e dobishme. Ajo që mungon në këtë pikëpamje(duke u fokusuar në individë
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të talentuar) është çdo pranim se përmirësimi është më shumë një funksion i të
mësuarit për të bërë gjënë e duhur në vendin ku punon.
Të mësuarit në punë, të mësuarit në kontekst, ndodh kur drejtorët janë anëtarë të
ekipit të studimit për të cilat ekzaminojnë problemet reale dhe zgjidhjet që ata kanë
hartuar në sistemet e tyre. Të mësuarit jashtë kontekstit bëhet kur drejtorët shkojnë
në një seminar apo konferencë. Mësim i tillë mund të jetë i vlefshëm për zhvillimin e
mëtejshëm, por kjo nuk është lloji i të mësuarit të aplikuar që në të vërtetë bën dallim.
Mësimi në kontekst jep një përfitim më të madh, sepse është më specifik dhe zhvillon
njohuri të përbashkëta dhe kolektive dhe përfshihet angazhime. Ky lloj i të mësuarit
është i dizenjuar për të përmirësuar organizimin dhe kontekstin e saj social dhe
moral. Mësimi në kontekst, gjithashtu krĳon kushte të favorshme per zhvillimin e
vazhdueshem, duke përfshirë mundësitë për të mësuar nga të tjerët në punë, nxitja
e përditshme e lidërve të tanishëm dhe të ardhshëm, mbajtja selektive e ideve dhe
praktikave të mira, si dhe monitorimi i qartë i performancës.
Kultivimi i lidërve në shumë nivele
Një organizatë nuk mund të lulëzojë, të paktën, jo për një kohë të gjatë , vetëm
nga veprimet e udhëheqësve të lartë. Shkollat kanë nevojë për udhëheqës në
shumë nivele. Të mësuarit në kontekst ndihmon në prodhimin e liderve të tillë. Që
udhëheqësit të jenë të aftë të merren me probleme komplekse, ata kanë nevojë për
shumë vite eksperience dhe zhvillim profesional në punë. Deri në një masë të caktuar,
efektiviteti i një lideri shkolle në krĳimin e një kulture ndryshimi të qëndrueshëm do
të përcaktohet nga udhëheqësi që ai lë pas.
Gjithashtu e rëndësishme për përmirësimin e qëndrueshmërisë është vargu i liderve
efektiv në një shkollë. Vargu i udhëheqësve është më e mundshme në qoftëse ka shumë
udhëheqës në shumë nivele. Organizatat vendosin pamjen e tyre në përmirësimin e
vazhdueshëm në të gjitha nivelet , dhe për këtë ata ushqejnë, kultivojnë dhe emërojnë
udhëheqës të njëpasnjëshëm që lëvizin në një drejtim të qëndrueshëm.
Lajm i mirë për shumicën prej nesh është se udhëheqësit e vërtetë karizmatik janë
një detyrim për përmirësimin e qëndrueshëm. Collins sugjeron që udhëheqësit që
ndërtojnë qëndrueshmëri të madhe nuk janë të profilit të lartë, performues që bien
në sy, përkundrazi janë “individët të cilët përziejnë përuljen ekstreme personale me
vullnetin e fortë profesionalë". Qëndrueshmëria varet nga shumë udhëheqës, në këtë
mënyrë, cilësitë e udhëheqjes duhet të jenë të arritshme nga shumë njerëz, jo vetëm
nga disa.
Rritja e profesionit të mësimdhënies
Ne nuk mund të risim grupin e drejtorëve cilësorë, në qoftëse nuk risim numrin e
mësuesve cilësorë sepse mësuesit cilësore formojnë kategorinë e drejtorëve cilësorë.
Strategjitë individuale - nënshkrimi i shpërblimeve, ngritja e pagave – do të ndikojnë
për të rritur radhët e mësuesve cilësor. Pra, kushtet e punës së mësimdhënësve duhet
të jenë të favorshme për zhvillimin e vazhdueshëm dhe arritjet madhështore. Dhe
kjo sigurisht nuk është rasti tanishëm.
Një fillesë thelbësore do të jetë zvogëlimi i ngarkesës se punës se mësuesve, nxitja
për rritjen së kompetencave të mësuesve, dhe krĳimi i kapacitetit për të menaxhuar
ndryshimin në një mënyrë të qëndrueshëm, që mund të hedhë themelet për të
përmirësuar shkollën dhe performancën e nxënësve në të ardhmen.
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Drejtuesit lider duhet të punojnë për të transformuar kushtet e punës së mësuesve.
Nga pikëpamja e qëndrueshmërisë, drejtuesit kanë vetpërfitime duke krĳuar kushte
të favorshme pune për mësuesit: Ne do të kemi drejtorë cilësore vetëm kur të kemi
mësues cilësore.
Roli i drejtorit si udhëheqës mësimorë na ka treguar deri tani se është kusht për
përmirësimin e vazhdueshëm të shkollës. Sfidë e sistemit dhe reformës së sotme
arsimore është kualifikimi i drejtorit të shkollës si “lidër të ndryshimit”. Përmirësimi
i Shkollës varet nga drejtorët që mund të krĳojnë kushtet e nevojshme për zhvillimin
e një reforme arsimore të qëndrueshme në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi.
Kurrë nuk ka qenë koha për krĳimin e udhëheqësive të ndryshimit më tepër sesa ta
ni.
Konkluzione
Duke integruar pesë kompetencat kryesore- në ndjekje të një qëllimi më të gjerë
moral, duke mbajtur në fokus të ndryshimit, kultivimin e marrëdhënieve, ndarjen
e njohurive dhe vendosjen e një vizioni dhe konteksti për krĳimin e koherencës në
organizatat e shkollave- udhëheqësit do të jenë më të aftë për të sjellë ndryshimin në
shkollat tona. Ata do të transformohen në lider të jashtëzakonshëm që vazhdimisht
do të mobilizojnë armatën e mësuesve cilësorë për të bërë punë të rëndësishme dhe
të vështira në kushtet e ndryshimit të vazhdueshëm të arsimit shqiptar.
Referenca
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Roli i shkollës në edukimin qytetar dhe global në shoqërinë demokratike
Marjola Bilali
"Institucionet më të bukura do të mbetën në leter , në qoftë se tek qytetarët nuk zgjojmë
ndërgjegjen e pjekur të përkushtuar të atdhedashurisë dhe virtyteve qytetare"
Abstrakt
Shkolla përbën një mikromjedis shoqëror më të plotësuar, ku formohen shprehitë e jetës
dhe të punës në grup, normat, qëndrimet dhe vlerat qytetare. Ajo është institucioni më i
rëndësishëm që përcjell dhe realizon drejtëpërdrejtë synimet e shoqërisë për fomimin qytetar
të të rinjve. Duhet te identifikoje, te mesoje, te krahasoje, vleresoje dhe inkurajoje zhvillimin e
fusheveprimit të së drejtës së qytetarisë.Duhet të identifikohen dhe mbështeten partneritetet
mes aktorëve të ndryshëm, të përfshirë në edukimin për të drejtën e qytetarisë ( sic janë psh.
shkollat,prindërit, media, bizneset, autoritetet lokale, institucionet arsimore për të rriturit.
Njohja e të drejtave dhe përgjegjësive nga fëmĳët i përgatit ata për një shoqëri demokratike
dhe pluraliste .Shkolla duhet të japë parimet bazë të edukimit qytetar të individit në
demokraci. Janë pikërisht, lëndët shoqërore e vecanërisht edukimi qytetar që i realizojnë më
mirë këto. Ato informojnë, nxitin dhe stërvitin qytetarët potencialë, duke i bërë ata të aftë të
jenë kompetentë dhe pjësëmarrës të përgjegjshëm në qeverisjen e vendit. Dhënia e njohurive
të sakta mbi demokracinë, idetë demokratike,nëpërmjet lëndëve shoqërore në një shoqëri
të dalë nga një sistem i tillë edukimi, është tepër e rëndësishme. Ndërkohë që ne ecim në
shekullin e XXI, është e qartë se prirjet mbizotëruese shoqërore,ekonomike, kulturore dhe
shkencore që kanë karakterizuar botën perëndimore për pesë shekuj po evoluojnë me shpejtësi
në drejtime të reja. Në këtë mënyrë ,ne mund t’u japim të rinjve një formim bazë akademik
solid dhe integrues për të jetuar si në botën e së tashmes dhe në botën e së nesërmes dhe për
të përballur ndryshimet që priten.Në këto aspekte, lëndët shoqërore, njohuritë për shoqërinë,
edukata qytetare, programet e tekstet e tyre duhet t’i reflektojnë këto ndryshime nëpërmjet
ndryshimit të natyrës së njohurive dhe mënyrës së dhënies, për të krĳuar një vizion për
problemet më domethënëse të njerëzimit. Përvetësimi i të drejtave dhe përgjegjësive sociale,
kontribuon direkt në zhvillimin e një shoqërie pjesëmarrëse ,vendimarrëse dhe demokratike.
Me edukimin qytetar nxënësi aftësohet ,të krĳojë kushte që të përfitojë njohuri të nevojshme
për demokracinë dhe qytetarinë. Mësuesi duhet të mundësojë krĳimin e qëndrimeve dhe
të vlerave, mësimin e strategjive efektive të zgjidhjes së problemeve, pranimit kritik të
informacionit dhe mjeteve të komunikimit, të japë ndihmesë në zhvillimin e vetëdĳës së
nxënësit, se dukuritë janë të lidhura me njëra-tjetën në mënyrë të kushtëzuar dhe se janë në
ndërveprim reciprok.
Fjalë kyçe : edukim qytetar , edukim global, shkollë , vetëdĳe qytetare , qëndrime, vlera.

Hyrje
Edukimi për Qytetarinë Demokratike
(EQD) është me rëndësi të veçantë për avancimin e proceseve demokratike në
vendin tonë. Mësuesit me nxënësit së bashku të nisin në shoqërinë tonë formimin
e formularit demokratik të mendimit, veprimit e të sjelljes.
Edukimi për qytetari demokratike do të thotë të mësosh gjatë gjithë jetës në
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të gjitha rrethanat dhe në çdo formë të veprimtarisë njërëzore. Të evidentojmë
rolin e shkollës në procesin e edukimit moral e qytetar. Gjatë jetës së vetë njeriu
jeton në bashkësi me grupe, familja ,nëpër shoqata të ndryshme, klube, organizata
punuese deri tek kombi e shteti. Në të gjitha bashkësitë e tilla prej më të voglave
tek më të mëdhatë duhet të merren vendime në emër të tërë bashkësisë, e lidhur
me objektivat e shtruara,rregullat që duhet respektuar dhe ndarjen e të drejtave e
përgjegjësive. Në pak dekada, fjala “edukim qytetar ” eshte bërë një ndër fjalët më
të përdorshme në diskutimet mbi jetën në shoqëri. Respekti për ligjin dhe ndjenja e
pergjegjësisë, të cilat janë kushtet paraprake për cdo shoqëri demokratike, nuk mund
të reduktohen në një bindje pasive ndaj një rendi shoqëror të drejtë e të qëndrueshem.
Rënia e regjimeve komuniste ne Evrope dhe konsensusi i dukshem mbi të drejten
demokratike të qytetarisë nuk i zhduku debatet, divergjencat, dhe sigurisht edhe
konfliktet mes shteteve, grupeve dhe individëve të ndryshëm. Këto ndryshime nuk
burojne vetëm nga traditat e ndryshme kulturore dhe sociale, që në një të ardhme
të afërt, janë të destinuara të mishërohen në një të drejtë globale hipotetike të errët
të qytetarisë, ato reflektojnë gjithashtu mënyrat e ndryshme të vlerësimit të botës së
sotme, të rivlerësimit të vazhdueshëm të së shkuarës sonë dhe të përcaktimit të së
ardhmes sonë. Liria e qytetarit është liria e shoqërise dhe diskutimi në një ambjent
publik, i udhëhequr, teorikisht, nga barazia midis të gjithë individëve.
Natyrisht, pjesa më e madhe e studimeve të kryera se fundmi, pajtohet me mendimin
se shoqeritë tona kanë ndryshuar në menyrë radikale. Dhe së bashku me to edhe
konceptimet teorike dhe zbatimet praktike të së drejtës së qytetarisë. Përmbajtja e këtĳ
koncepti po zgjerohet e po rritet krahas shumëllojshmerise së menyrave të prezencës
se tĳ në botë dhe të marrëdhënieve të tĳ me të tjerët. Reflektimi mbi konceptet e
edukimit per të drejtën demokratike të qytetarisë eshte pjesë integrale e veprimit. Ky
studim konceptesh duhet te shihet, para se gjithash, i lidhur me raportet e Këshillit të
Evropës dhe me botime te tjera te tĳ dhe së dyti me tekstet mësimore që finalizojnë
projektin mbi Edukimin Demokratik te Qytetarise. Interesi është në rritje për të
drejtën e edukimit qytetar ,ka shumë studime te ndryshme mbi edukimin qytetar.
Duhet të përqendrohemi tek të rinjte, pasi edukimi eshte para se gjithash, nje cështje
që i përket rinisë si dhe tek autoritetet publike.Duhet ne mënyrë më të përgjithshme të
shqyrtohen marredheniet midis mesuesve dhe nxenesve , roli i shkollës në edukimin
moral e qytetar , si zbatohet edukimi qytetar edhe tek lendet e tjera ,kurrikulat e reja
ne arsim . Shpjegimi i konceptit të edukimit qytetar është i bazuar mbi një model, i
cili përcakton një ”thelb vital”, pa të cilin mendimi i vertëtë mbi të drejtën e qytetarisë,
do të konsistonte në pohime e deklarata të paqarta e te turbullta dhe ne nje seri
fushash veprimi, te cilat jane ende ne proces diskutimi e zhvillimi. E rëndësishme
është që të fitojmë më shumë njohuri për konceptet e ndryshme te edukimit qytetar
, fushat e interesit dhe zgjerimi i njohurive në edukimin global. Edukimi qytetar
synon të përgatisë nxënësit si qytetarë të ardhshëm aktivë. Një gjë e tillë do të mund
të arrihet përmes zbulimit të dimensioneve qytetare, sociale dhe politike të jetës
shoqërore. Është e rëndësishmë matja e njohurive themelore të nxënësve lidhur
me konceptet e qytetarisë, përpunimi i një kuadri konceptesh mbi edukimin për
të drejtën demokratike të qytetarisë dhe identifikimi i aftësive bazë të kërkuara për
praktikat demokratike në shoqërite evropiane.Mësimi me anë të projektit të edukimit
qytetar paraqet njërën nga metodat e mësimit ku mësimdhënësi dhe nxënësit kanë
rolet e veta specifike.Mësimdhënësi është moderator i cili përcjell, këshillon, inicon,
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ofron ndihmë, organizon dhe bashkërendon punën e nxënësve.Nxënësit i shtrojnë
objektivat, bashkëpunojnë, planifikojnë, organizojnë, diskutojnë,negociojnë,
mbledhin të dhëna e materiale, shtrojnë pyetje, hulumtojnë,aplikojnë,eksperiment
ojnë, provojnë, ndryshojnë, konstruktojnë, modelojnë, prodhojnë, pyesin,gjykojnë.
Respekti për ligjin dhe ndjenja e përgjegjësisë, te cilat janë kushtet paraprake per
cdo shoqeri demokratike, nuk mund të reduktohen në një bindje pasive ndaj nje
rendi shoqëror të drejtë e të qëndrushëm. Disa tekste përqëndrohen më shumë
në eksperiencën dhe për pasojë edhe në diversitetin global ekzistencial.Sfida ka te
beje me bashkimin ( shkrirjen ne nje te vetme) te eksperiencave, pikepamjeve dhe
imagjinatave te panumerta, te përjetuara e të shprehura ëe universet e ndryshme
kulturore dhe sociale.Ky studim konceptesh duhet të shihet, para se gjithash i lidhur
me raportet e Keshillit te Evropes dhe me botime të tjera të tĳ , se dyti , me tekstet që
finalizojnë projektin mbi Edukimin per të Drejtën Demokratike të Qytetarisë.
Nocioni qytetar
Në kuptimin më të gjerë, qytetari është njëri me të drejta dhe detyrime të caktuara në
kuadër të bashkësisë shoqëroro – politike . Tërësia e lirive, të drejtave dhe obligimeve
që i gëzon individi në kuadër të bashkësisë politike, ia japin cilësinë e qytetarit. Në
këtë mënyrë kemi të bëjmë gjithnjë me cështjen e përkatësisë ndaj një komuniteti,
që i jep drejtim politikës dhe të drejtave, vecanërisht të drejtave politike.Ne kete
kuptim, qytetari është gjithnjë një bashkë-qytetar, një individ që jeton me të tjerët. Kjo
përkatësi i referohet gjithnjë nivelit të organizimit politik, nivelit të një autoriteti dhe
të drejtave me fjalë të tjera , qytetari dhe e drejta e qytetarise kanë të bëjnë gjithnjë me
përvĳimin e një territori a të një grupi, të një territori ku të drejtat janë të zbatueshme,
ku të gjithë njerëzit i gëzojnë këto të drejta.. Barazia ligjore dhe politike së bashku me
parimin e mosdiskriminimit kombinohet me një zgjerim maksimal të lirive. Qytetari
eshte nje individ, i cili ka te drejta dhe detyra, në një shoqëri demokratike. E drejta e
parë është ajo e vendosjes se ligjit; detyra e parë eshte ajo e respektimit të ligjit dmth.
ushtrimi i lirive te tĳ , zhvillimi i iniciativave te tĳ, organizimi i marrëdhënieve të tĳ me
të tjerët. Shtet, komb, shtet-komb…këto koncepte kërkojnë një analizë.Kështu kombi
lidhet me konceptime të ndryshme jo vetëm të marrëveshjes sociale ose politike, por
edhe të asaj kulturore e të kulturave , të gjuhes e të mundësisë së përkatësisë etj. E
drejta demokratike e qytetarisë nënkupton, autonominë e individit si vlerë primare,
me gjitheë rreziqet që mund ta shoqërojnë atë.Kështu, kompetencat thelbësore të
lidhura me të drejtën demokratike të qytetarise jane ato që kërkojnë, formimin e
një individi të lirë dhe autonom, të ndergjëgjshëm për të drejtat dhe detyrat e tĳ në
një shoqëri , ku ushtrohet forcë për vendosjen e ligjit, dmth. të rregullave të jetës
komunitare.Ketu njohim tashmë parimin e pare të të drejtave të njëriut, që është - “
Të gjitha qëniet njërëzore lindin të lira e të barabarta në dinjitet e në të drejta”- si dhe
pasojat e tĳ në një shoqëri demokratike, që lidhet mjaft ngushtë me të. Kriza politike
në demokracitë tona është një krizë në përpjekjet për barazi përballë tendencave drejt
fragmentarizimit dhe pushtetit nq rritje të forcave të medha ekonomike. Është jetike
të krĳohen kushte materiale minimale për mbĳetese si dhe mundësi për të siguruar
disa të mira “ esenciale”, nëse të drejtat dhe liritë politike të garantuara për të gjithë
.dhe të përcaktohen të drejtave ekonomike dhe sociale . drejtat ekonomike dhe
sociale kane dukshëm nje dimension legal.Përkundrejt ketĳ sfondi, Edukimi për të
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Drejtën Demokratike të Qytetarisë përfaqëson projektin për edukim dhe kualifikim,
në të cilin ka tensione, edhe kontradikta te medha. Ai ka të bëjë me individin dhe
marrëdhëniet e tĳ me të tjerët, me krĳimin e identiteteve personale dhe kolektive, me
kushtet e bashkëjetesës. Ai ka të bëjë me individin dhe shoqërine me të veçanten dhe
universalen , në një vazhdimësi historike e kulturore dhe me zbulimin e së ardhmes,
me ndërtimin e një bote ,të ardhme me pranimin e nje realiteti paraekzistues dhe
me zhvillimin e nje metode kritike.Të gjithë qytetarët e shteteve demokratike janë
prodhues dhe konsumues të edukimit për të drejtën demokratike të qytetarisë.
Çfarë është Edukimi Qytetar?
Edukimi Qytetar është përgatitja e individëve për të marrë pjesë si qytetarë aktiv në
Demokraci. Qytetaria Aktive i referohet marrdhënies midis individëve dhe shtetit, si
edhe ndërmjet individëve të një shteti. Qytetaria nuk është diçka që ndodh vetë. Ajo
mund të zhvillohet vetëm kur një numër i konsiderueshëm njerëzish, kanë dëshirën
të shërbejnë si qytetarë për të qeverisur veten e tyre. Edukimi Qytetar nuk është vetëm
të mësojmë se si të jemi qytetarë të mirë tani, por edhe si të praktikojmë qytetarinë
tonë, dhe të jemi qytetarë më të mirë në të ardhmen.Qytetaria jonë pasqyron se
kush jemi, si jetojmë me njëri tjetrin dhe ç'farë njerëzish do të jenë femĳët tanë në
të ardhmen. Koncepti ynë për qytetarinë tregon se si ndërveprojmë me qytetarët
e tjerë dhe vizionin tonë për shoqërine ideale. Qytetarët ndryshojnë nga njëri tjetri
sipas kulturës, besimit, gjinisë, pjesëmarrjes qytetare, përkatesisë komunitare, etj. Në
një shoqëri demokratike qytetarët kanë përgjegjësine kryesore për t'u angazhuar në
jetën publike. Mësuesit dhe të rinjte kanë detyrimin të promovojnë barazi, drejtësi,
respektin për të tjerët dhe pjesëmarrjen në demokraci. Këto parime duhet të jenë
pjesë e edukimit në shkolla dhe në familjen e secilit. Edukimi Qytetar është një qëllim
i përbashkët i të rinjve, mësuesve dhe familjes.
Angazhimi i të Rinjve në Qytetarinë Aktive
Të rinjtë vërtet mund të mos e kenë mundësinë të votojnë deri në moshen 18 vjeç,
por ata mund të kontribuojnë pozitivisht në komunitetet e tyre. Ata janë qytetarët e
sotshëm dhe jo qytetarë në pritje. Të rinjtë duhen inkurajuar të përfshihen në vendimmarrje në shkollën apo komunitetin e tyre, të nxiten të mendojnë për rolin e tyre në
shoqëri dhe mundësitë për të ndërrmarë ndryshime.
Çfarë quhet Qytetaria Aktive (citizenship)?
Qytetaria Aktive është ushtrimi i të drejtave dhe përgjegjësive në komunitetin tonë.
Këto përgjegjësi janë:Përgjegjësitë Sociale dhe Morale .Që kanë të bëjnë me njohjen.
praktikimin dhe respektimin e të drejtave dhe përgjegjësive reciproke.Përfshirja ne
Aksione Komunitare .Njohja me mënyrat e shërbimit në lagjen dhe komunitetin
tonë.Dĳa politike, informimi për institucionet, organizimin e një shteti dhe
problemet e demokracisë..Ndryshimet etnike pasqyrohen si ndryshime kulturash,
fesh, gjuhesh, traditash dhe zakonesh, te cilat dallojne nje grup nga nje tjeter. Një
qëllim i rëndësishëm i edukimit qytetar në një shoqëri të lirë është pikërisht pranimi
i këtyre ndryshimeve të kulturave. Individë të grupeve të ndryshme, mund të ruajnë
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identitetin e tyre etnik duke bashkëjetuar me kulturen e vendit ku jeton aktualisht.
Njohja e ndryshimeve etnike është e rëndësishme për të krĳuar një frymë respekti
reciprok mes individëve të grupeve të ndryshme etnike. Studimet vertetojne faktin
se njohja dhe pranimi i këtyre ndryshimeve, ul intolerancen dhe paragjykimet, dhe
nxit bashkëpunimin në të mirën e përbashkët.
Multikulturalizmi
Shteti modern gjatë historisë e ka shfrytëzuar fuqinë e vet të centralizimit duke i
përdorur forcat në drejtim të homogjenizimit kulturor. Për këtë arsye në vetëdĳen
tonë është rrënjosur vështrimi i cili e barazon bashkimin dhe homogjenitetin,
barazinë me uniformizimin. Shoqëritë bashkëkohore multikulturore janë fenomen
i vetëm historik që hapin çështje të reja dhe kërkojnë koncepte të reja për shkëmbim
të kundërthënieve të tyre dhe perspektivave zhvillimore. Realiteti ynë në shekullin
XXI është se jetojmë në një shoqëri multikulturore. Struktura specifike e shoqërive
multikulturore kërkon shqyrtim të modeleve ekzistuese të kategorisë sociale në
të cilën mund të realizohet barazi në hapësirë multikulturore. Këtu edhe shfaqen
problemet e rëndësishme në shoqëritë bashkëkohore multikulturore, siç janë
kërkesat legjitime për barazi të dallimeve, arritjes së barazisë politike pa uniformim të
kulturës, përfshirje por jo edhe asimilim, respektim të dallimeve legjitime kulturore,
respektim të identiteteve të shumëllojshme kulturore pa dobësim të identitetit të
përbashkët. Multikulturalizmi synon drejt kohezionit social nëpërmjet njohjes së
grupeve të ndryshme në shoqëri dhe duke u lejuar këtyre grupeve t’i gëzojnë kulturat
dhe identitetet e tyre kulturore. Pikerisht termi multikulturalizem eshte perfshire
dhe edukimi qytetar, pasi përmbajnë parimet themelore të edukimit qytetar.
Situata arsimore në Shqipëri
Shndërrimet e vrullshme cilësore, ekonomike, sociale, politike dhe kulturore të
dekadës së fundit e vunë individin dhe shkollën shqiptare përballë detyrave të reja
shumëplanëshe. Në përpjekjet për të zgjidhur problemet e shumta në arsim janë
ndërmarrë hapa të shumtë që kanë synuar të vënë shkollën në funksion të ndryshimeve
dhe nevojave të larmishme, aktuale dhe perspektive të individit, grupeve dhe
shoqërisë në tërësi.Ka disa vite që po bëhen përpjekje për të qartësuar dhe kristalizuar
linjat kryesore të një reforme të re arsimore që do të synojë në sigurimin dhe rritjen e
cilësisë së tërë sistemit arsimor në Shqipëri. Në vĳa të përgjithshme reforma synon të
përfshĳë ne disa aspekte.Në fushën legjislative- administrative synohet krĳimi i një
kuadri ligjor për ndërtimin dhe zhvillimin e një shkolle demokratike dhe ka të bëjë
me proçesin e decentralizimit dhe rritjen e iniciativës lokale, me forcimin e lidhjeve
të shkollës me komunitetin, me rritjen e shkallës së pjesëmarrjes së gjithë partnerëve
të shkollës.
Kurrikula e re në arsim
Në fushën e kurrikulës synohet reformimi i përmbajtjes së sistemit arsimor
parauniversitar. Të gjitha lëndët do t’i nënshtrohen proçesit të rishikimit, të
përmirësimit apo të hartimit të kurrikulave të reja që do të ndihmojë shkollën dhe gjithë
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sistemin arsimor të vihen në funksion të nevojave reale afatshkurtëra dhe afatgjata
të shoqërisë.Vizioni i ri për ndryshimet demokratike në shkollë, parashikon rritjen e
shkallës së decentralizimit të kurrikulës dhe rritjen e rolit të autoriteteve lokale dhe
vetë shkollës në përshtatjen e saj me kushtet dhe nevojat e veçanta të rretheve dhe
shkollave.Duke pranuar rolin qendror të burimeve njerëzore në përgjithësi dhe të
mësuesit në veçanti në realizimin e kurrikulës së re dhe në demokratizimin e proçesit
mësimor,ndërtimi i kapaciteteve është një ndër prioritetet absolute të reformës.
Ndryshimet që kanë ndodhur në fushën kurrikulare apo në trajnimin e mësuesve,
shpeshherë, kanë qënë të pjesshme, sporadike dhe jo rezultat i objektivave të qarta
strategjike në nivel kombëtar, lokal ose shkolle.Duhet të rishikohen temat mësimore
që i përkasin edukimit global në tërësi dhe qytetar në veçanti .
Qëllimi i kurrikulës së Edukimit Global është të kombinojë një metodologji të
mësimdhënies në grup me një filozofi edukimi moral e qytetar që përfshin nxënësin
në të mësuarit e vet dhe nxit një shikim të gjithanshëm të të nxënit. Në Shqipëri
duhen hartuar projekte që të zhvillohen “aktivitete” që mund të bëhen gjatë një ore
mësimi. Këto aktivitete të plotësojnë objektivat e kurrikulave në matematikë, dituri
natyre, gjuhë shqipe, edukatë qytetare dhe histori/gjeografi. Aktivitetet jo vetëm të
lidhen me një objektiv të caktuar të lëndës, p.sh. pjesët e ligjëratës në gjuhë, por
gjithashtu t`i japin nxënësve mundësinë të futen në dialog mbi tema më të gjera të tilla
si mjedisi ose shëndeti nëpërmjet ushtrimeve që i lejojnë ata të praktikojnë zbatimin
e të mësuarit në botën “reale”.Mbështetur në këtë model projekti i Edukimit Global
në Shqipëri, në plan afatgjatë, synon të veprojë në dy drejtime kryesore.
1. Në drejtim të konceptimit dhe krĳimit të një kurrikule globale, e cila të jetë e aftë
të reflektojë botën në globalitetin e saj dinamik.
2. Në drejtim të kualifikimit të mësuesve, për t’i aftësuar të nxënë vetë dhe të mësojnë
të tjerët për një botë në zhvillim e ndryshim të pandërprerë, përmes lehtësimit të një
të nxëni interaktiv dhe pjesëmarrës.
Duhet thënë gjithashtu se edhe në lëndët e tjera mund të krĳohen hapësira, pasi në
tema të veçanta edhe ato prekin çështje dhe probleme të jetës sonë të përbashkët në
kontinentin evropian e më gjerë. Duhet patur kujdes që ky edukim të mos bëhet
si një shtesë në kurrikul, por natyrshëm të integrohet në lëndët mësimore (aty ku
krĳohet mundësia). Duhet t`i jepet prioritet trajnimit të mësuesve ose të paktën të
udhëzohen për këtë.Duke qenë se mosha e vogël ndihmon në formimin e koncepteve
të reja globale, pasi fëmĳët akoma nuk kanë formuar paragjykime, sygjerohet që
edukimi të fillojë që në ciklin e ulët.Në mënyrë të thjeshtë, nëpërmjet veprimtarive
u jepet koncepti për ndryshueshmërinë midis njeri-tjetrit me bashkëmoshatarët e
tyre që kanë gjuhë, tradita, mjedise dhe histori të ndryshme por që kanë nevoja dhe
dëshira të njëjta, jetojmë në një kontinent, në një mjedis të përbashkët. Në trajtimin
e këtyre temave, nxënësit marrin njohuri dhe aftësohen për vlera e shprehi që i
shërbejnë formimit qytetar demokratik të tyre. Kështu ata njihen me të drejtat e
njeriut dhe përgjegjësitë, me të qenit ndryshe (diversitetin), gjë që i aftëson për të
respektuar e vlerësuar të tjerët, për të mos krĳuar paragjykime për kulturat e tjera,
aftësohen për pjesëmarrje e vendimmarrje, për solidaritet e kujdes për të tjerët,
për organizata humanitare etj.Në lëndët shoqërore ka mjaft terma që lidhen me
qytetarinë globale,edukimin qytetar. Në temat për individin, grupet shoqërore,
komunitetin, mësuesi zgjeron idenë për aspiratën e popullit tonë për të marrë
pjesë në një komunitet më të madh, në atë evropian.Në temën ku flitet për kultura
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të ndryshme brenda vendit, mund të zgjerohet mendimi për kulturat e popujve të
rajonit (Ballkanit) e më gjerë, atë evropian. Kur flitet për komunikimin, bëhet lidhja
me mënyrat e komunikimit me bashkëmoshatarët e tyre në Evropë.Në temën, “Unë
jam pjesë e komunitetit” mund të zgjerohet me të qenit pjesëtar i një komuniteti
më të madh, atĳ evropian. Kur flitet për simbolet kombëtare mund të njihen me
simbolet e komunitetit evropian.Tema për mjedisin lidhet me mbrojtjen e mjedisit në
nivel rajonal, evropian, botëror, etj.Trajtohen gjithashtu edhe vlera si:vetëpërmbajtja,
kompromisi, respekti, ndihma për të tjerët etj. Si dhe në klasat paraardhëse, ato
përcjellin mesazhe të një qytetarie demokratike. Sigurisht që me to njohuritë ngrihen
në një nivel më të lartë, p.sh.:- Kur flitet për pakicat kombëtare, përcillen vlera si
bashkëjetesa midis njerëzve me kultura të ndryshme, harmonia, mirëkuptimi,
ndihma ndaj njeri-tjetrit në rast vështirësish, ndikimi i kulturave te njeri-tjetri etj.Kur
njihen me ligjet, mund t’u zgjerohen njohuritë lidhur me hartimin e ligjeve qe do ta
përgatisin vendin tonë për të qenë anëtar të BE-së, pra qe ligjet tona të përafrohen
me ato të BE-së. Kur trajtohen format e qeverisjes, koncepti i demokracisë, në një
paragraf të shkurtër .Në temat e tjera po kështu mund të zgjerohen njohuritë si
për shembull kur trajtohen:- traditat, të theksohet kultura, identiteti kombëtar. Ky
bashkim mbështetet në parime të njëjta demokratike.Në temën “Shteti-vendndodhja
gjeografike e tĳ” përdoret harta e Evropës ku vendi ynë shihet si pjesë e saj .Kur flitet
për paragjykimet –shtohen njohuritë mbi rritjen e respektit për kulturat e tjera,ku
flitet për`` Diversitetin ``dhe diskutime mund të kalojnë nga komuniteti Shqiptar
në atë Evropian; Ndërvarësinë me të tjerët (individ, grup, komunitet), kalohet në
marrëdhëniet e ndërvarura midis shteteve. Këtu mund të zgjerohen njohuritë për
problemet globale si: shpërndarja e pabarabartë e pasurive, burimeve dhe pasurive
natyrore që sjellin edhe konflikte, ç’duhet të bëjmë ne përparandalimin e tyre për
një botë në paqe. Në edukimin qytetar nxënësit mësojnë për konceptet themelore në
shoqërinë qytetare: Përgjegjësinë, Autoritetin, Drejtësinë dhe Privatësinë, si dhe për
zbatimin e tyre në shkollë.
Filozofia e Edukimit Global
Këto dimensione janë si më poshtë:
1. Dimensioni hapësinor fokusohet në varësinë dhe kushtëzimin gjithnjë e më të
madh të botës në cilën jetojmë, në botën në të cilën frekuenca, thellësia, shkalla,
numri i dukurive dhe veprimtarive njerëzore që prekin, ndikojnë apo ndikohen nga
varësia globale po rriten në përmasa të konsiderueshme. (Ndarjet dhe kufijtë po
e humbasin kuptimin e tyre të mëparshëm). Ky dimension kërkon nga shkolla të
ndihmojë nxënësit të zhvillojnë njohuri,shprehi dhe qëndrime të domosdoshme për
pjesëmarrje efektive në këtë botë të re të ndërvarur.
2. Dimensioni kohor. Në fokusin e këtĳ dimensioni e kaluara, e tashmja dhe e
ardhmja perceptohen në dinamizmin e një lidhjeje tërësore e dialektike. Në kuadrin
e tĳ interpretimi I së kaluarës lidhet, rrjedh e kushtëzohet si nga shqetësimet dhe
prioritetet e të sotmes ashtu dhe nga perceptimi i së ardhmes. Po kështu edhe vetë
imazhi që sot njerëzit kanë për të ardhmen si dhe vetë e ardhmja modelohen nga
shqetësimet dhe interpretimet e sotme(ku përfshihen edhe ato të së kaluarës) si dhe
nga vendimet dhe veprimet që ata ndërmarrin sot.Edukimi Global, sipas dimensionit
kohor, synon t’i japë të ardhmes vendin që meriton në procesin e edukimit qytetar ,
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vend që aktualisht asaj i mungon dhe të përgatisë dhe të inkurajojë nxënësit të jenë
agjentë efektivë në një botë në ndryshim të shpejtë.
3. Dimensioni i tretë është dimensioni i çështjeve, cili ka synimet e mëposhtme:
Së pari, ai synon të mundësojë njohjen e nxënësve me çështjet kryesore globale që
lidhen me zhvillimin, mjedisin, paqen dhe të drejtat e njeriut.
Së dyti, ai kërkon njohjen e nxënësve me parimet, opinionet, këndvështrimet e
kundërta,
argumentat që lidhen me çështjet e mësipërme.
Së treti, dimensioni i çështjeve kërkon që çështjet globale të shihen në tërësinë e
lidhjeve dhe varësive të tyre reciproke dhe jo thjesht në kuadrin e një lidhjeje dhe
varësie të thjeshtë lineare.
4. Dimensioni i brendshëm është dimensioni i katërt i Edukimit Global. Ky dimension
kërkon të përfshĳë në globalitetin e varësisë vetë njeriun, me nevojat e dëshirat e tĳ,
me të
drejtat dhe detyrimet, me shqetësimet e problemet e tĳ të brendshme. Ai e eksploron
njeriun
në kompleksin e tĳ fizik e shpirtëror, material e intelektual e kulturor, në të cilin bota
tĳ e
jashtme dhe e brendshme të shihen dhe vlerësohen si pjesë e një të tëre.Ky dimension
kërkon nga mësuesit të mbajnë parasysh që qëndrimet, vlerat dhe synimet sociale
të arsimit mund të realizohen plotësisht nëse proceset arsimore dhe mjediset e
shkollës do të jenë të afta të nxisin dhe zhvillojnë ndjenjën e vetëdĳes, vetëvlerësimit,
të përkatësisë së grupit, të besimit, bashkëpunimit dhe qëndrimeve që respektojnë
reciprokisht pikëpamjet, ndjenjat dhe këndvështrimet e të tjerëve.
Konkluzione
Në bazë të të dhënave të shqyrtuara ,çështja e koncepteve kyçe të qytetarisë
dhe edukimit qytetar në përgjithësi qëndron në një nivel të kënaqshëm, ne
këto përfundime se edukimi qytetar përfshin nje gamë më të gjerë njërëzish ,që
ndihmojnë në krĳimin e shoqërisë së emancipuar. Fusha duhet të rishikohet , me
vëzhgime të planifikuara në shumicën e vendeve, si pjesë e reformës të përgjithshme
të kurrikules së re shkollore.. Njohja se përcaktimi i vlerave të përbashkëta që janë
në thelb të edukimit të së drejtës për qytetari mund të sjellë ndryshim në politikë
dhe praktikë. Një lëvizje ka filluar në shumë vende për t`u larguar nga metoda e
ngushtë, bazuar në njohuri mbi edukimin e të drejtës për qytetari, drejt një metode
që përfshin njohjen dhe të kuptuarin, eksperienca aktive dhe zhvillimin e vlerave,
dispozitave, aftësive dhe qëndrimeve të nxënësit. Mësuesit duhet të motivojnë
nxënësit , për të futur risi në punën e tyre , por edhe t’i fisnikërojnë ata me dĳe të
reja...Në edukimin e personaliteteve të lira dhe të qytetarëve të ardhshëm të moshës
madhore, njanë të rëndësishme si dĳa e themeltë edhe karakteri i mirë. Kjo do të
thotë se tek të rinjtë duhet ngulitur dhe zhvilluar fuqia e dĳes dhe fuqia e ndërgjegjes.
Dĳa pa ndërgjegje mund të jetë e rrezikshme dhe e mbrapshtë , me anë të lojës dhe
mendimit, t’i ndihmojmë nxënësit, të vërejnë problemet dhe t’i zgjidhin ato që janë
thelbësore, të rëndësishme dhe urgjente, si dhe të marrin vendime më të logjikshme
dhe më racionale, të pranueshme dhe efikase përzgjidhjen e tyre. Në shoqërinë e
përgjegjshme çmohet misioni i shenjtë `` misioni i mësimdhënësit``. Ky është njëri
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nga rastet që në shoqërinë tonë të kthehet dinjiteti i misionit të mësimdhënësit.
Rekomandime
Mësoni nxënësit se mbi idetë dhe vlerat e shenjta – të vërtetën, drejtësinë, të
mirën,dashurinë e bukurinë – mbështetet jeta dhe pa to nuk ka jetë të mirë. Ndarja
e vetme qenësore midis njerëzve është, sipas këtyre vlerave – në ata që mendojnë,
flasin, veprojnë dhe sillen sipas të vërtetës, drejtësisë, mirësisë, dashurisë e bukurisë;
dhe në ata që gënjejnë, bëjnë padrejtësi e të keqe, urrejnë dhe gjithçka e deformojnë.
Sa më shumë qytetarë të marrin pjesë aktive në jetën politike (nga bashkësia lokale
deri në majat e shtetit), do të jetë më mirë për pushtetin dhe për gjithë ne. Ashtu
krĳohet shansi që njerëzit përfitues e të pamëshirshëm, respektivisht , të pengohen
që të vĳnë në pushtet dhe të dominojnë jetën tonë. Si një bashkësi shkollore ne do
t’i edukojmë nxënësit me një atmosferë të ngrohtë dhe respekti të ndërsjellë, duke i
inkurajuar të shkëmbejnë idetë e të nxisim vetëbesimin. Me ndihmë dhe vëmendje
të veçantë për çdo nxënës do të synojmë të ngremë sa më lart aftësitë e tyre. Do t’u
japim nxënësve mjetet e duhura për t’i përgatitur për një arsimim të mëtejshëm dhe
për t’i përballur me sfidat e së ardhmes duke aftësuar në zgjidhjen e problemeve.
Duhet shpresuar qe ky mesazh qendror do të jetojë më tej …faleminderit
Nga kureshtja juaj dhe gëzimi i njohurive varet hareja, shpirti dhe fryma e atyre,
që po i mësoni dhe përgatisni për një jetë më të bukur.
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Kategoria e rasës nga lashtësia deri në ditët e sotme
Myzejen Kashari
Shkolla 9- vjeçare “Koli Sako” Divjakë, Lushnjë
Abstrakt
Që në kohët prehistorike në gjuhët indoevropiane është zhvilluar një sistem formash rasore,
nëpërmjet të cilave shpreheshin lidhjet sintaksore të emrit. Në gjuhët indoevropiane pranohen
tetë rasa: emërore, gjinore, dhanore, kallëzore, thirrore, instrumental, lokativ (vendore) edhe
ablativ(rrjedhore). Sistemin rasor e ka ruajtur më mirë indishtja, gjuhët baltike dhe slave.
Një rëndësi të veçantë i është kushtuar sistemit rasor që në lashtësi duke filluar me traditën
indiane me gramatikën e Paninit dhe vazhdon hap pas hapi puna e palodhur e gjuhëtarëve
deri tek studiuesit e Port- Royalit për të arritur në epokën moderne.
Gjuha shqipe si degë e veçantë e gjuhësisë e familjes indoevropiane ka ndjekur një rrugë
zhvillimi që ndryshon nga gjuhët e tjera dhe sidomos e veçanta qëndron në lakimin e
emrave ku shqipja në krahasim me sistemin e trashëguar ka pësuar ndryshime të mëdha.
Pikërisht këto ndryshime vërehen edhe në veprat e studiuesve të huaj dhe shqiptarë të cilët
i kushtuan një rëndësi të veçantë studimit rasor të emrit. Gjuhëtarë të huaj si: Da Leçe ,Marti
Link, Rainhold dhe Georg fon Hahn në veprat e tyre kanë treguar interes në studimin e
gjuhës shqipe, duke paraqitur numrin e rasave të emrit . Në të vërtetë në këto vepra vërehen
dallimet që ekzistojnë përsa i përket numrit të rasave nga një gramatikë në tjetrën. Përsa i
përket sistemit rasor të gjuhës shqipe një vend të veçantë zënë edhe veprat e studiuesve tanë
si: De Rada, Kristoforidhi, Sami Frashëri, Pegmezi, Sheperi dhe Cipo, duke përfunduar me
gramatikën e Akademisë , na paraqitur një numër të ndryshëm rasash.
Sidoqoftë, ndryshimet që kanë ndodhur në sistemin rasor janë risi të evolucionit të
brendshëm, që kanë përcaktuar kalimin e shqipes nga një fazë më e hershme zhvillimi në një
fazë më të re. Duke iu referuar këtĳ studimi një gjë është e dukshme : sistemi i lakimit emëror
është riorganizuar për një periudhë të gjatë kohe dhe shqipja ka vĳuar të bëjë ndryshime të
këtĳ sistemi, gjë që del në dritë nga krahasimi i këtyre veprave duke arritur deri në sistemin
rasor që studiohet sot në shqipen e ditëve tona .
Fjalët kyçe: sistem rasor, lashtesi, gjuhëtare te huaj, zhvillim i shqipes, numri i rasave.

Hyrje
Emri në fjali përdoret në funksione të ndryshmenë rolin e gjymtyrëve të ndryshme
të fjalisë.Në varësi nga kjo ndryshon edhe forma e tĳ.Këto forma të emrit me anë të
cilaveshprehen lidhjet me fjalët e tjera në fjali, quhen rasa. Kategoria e rasës është një
temë mjaft e diskutuar nga gjuhëtarët që në lashtësi dhe vazhdon e diskutohet edhe
në ditët e sotme përsa i përket numrit dhe formave rasore.
Ky punim ka për qëllim të paraqesë një vështrim historik të trajtimit te kategorise
se rasës nga gjuhëtarët në veprat e tyre nga lashtësia duke filluar me traditën
indiane me gramatikën e Paninit,në traditën greko-romake me veprën”Poetika dhe
Retorika” të Aristotelit,te Dionis Trakasi,te Apolon Diskoli,te studiuesit bizantinë ,te
Varroni, te Kuintiliani, te Prisciani, më pas në mesjetë në Anglinë e shekujve VII-VIII
me gramatikën latine të hartuar nga Aelfriku, me epokën e Petro Elias dhe Tomas
Erfuit,më vonë me rilindjen me gramatikën e Pierre La Ramee,Butlerin,me studiuesit
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e Port-Royalit për të arritur në ditët e sotme në epokën moderne, duke e krahasuar
atëme sistemin rasor te gjuhes shqipe që nga gramatika e Kristoforidhit,Sami
Frashërit,Kristaq Cipos dhe gramatikën e Akademisë që studiohet sot në shkollat
tona.Sistemi rasor është një nga çështjet më të vështira të historisë së gjuhës shqipe.
Megjithëse është krĳuar në një periudhë kur mungojnë dokumentet gjuhësore , ky
sistem studiohet duke u mbështetur ne ligjet e zhvillimit të shqipes dhe në evolucionin
që kanë bërë huazimet e gjuhëve me të cilat ka pasur kontakte shqipja historike
Një vështrim i përgjithshëm historik
Kategoria e rasës është trajtuar nga Indianët e vjetër. Panini në gramatikën e tĳ dallon
shtatë rasa: emërore, kallëzore,instumentale,dhanore,rrjedhore,gjinore dhe vendore.
Rasa emërore në rasë e parë, rasë e dyte dhe rasë e tretë.
Tradita greko-romake
Aristoteli në veprën e tĳ “Poetika”kalon tek ato që ai i quan pjesë më të rëndësishme,
pjesët kryesore, ku fut emrin, foljen, rasën dhe fjalinë.Rasa sipas Aristotelit është ajo
që bashkon emrin dhe foljen pasi ndryshon fundin e tyre, duke përfshirë tek rasat
mbaresat e emrit dhe ato të foljes. Aristoteli përfshiu dallimet e tjera formale të fjalëve
në kategorinë “ptosis”.Aristoteli e shtriu përdorimin e këtĳ termi mbi një numër të
madh ndryshimesh me funksion gramatikor në formën themelore për përshkrimin
e një fjale ; rasat e zhdrejta te emrave.Term”i ptosis “,me kuptimin “renie” u përdor
nga Aristoteli me logjikë,do të kishte një histori të veçantë; përdorimi i saj për të
treguar rasat e lakimit emëror, është një nga arritjet më të spikatura të teorisë së
gramatikës stoike.
Koncepti i rasës, në kuptimin e sotëm të kategorisësë eptimittë emravedhe fjalëve
të tjera me eptim emëror,u krĳua nga stoikët.Që atëherë fjala klisis (“përkulje”
eptim) është pëqrdorur përgjithësisht për të shenjuar eptimin gramatikor të fjalëve.
Duke ngushtuar përdorimin e termit “ptosis” për emrat dhe fjalët e tjera me eptim
rasor tiparin themelor të dallimit ndërmjet emrave dhe foljeve.Ky dallim mbeti në
gramatikën tradicionale,me përfundimiin që mbiemrat e greqishtes së vjetër që nga
ajo kohë janë kundruar si një nënklasë e emrave ndërmjet klasave të eptueshme
dhe atyre të paeptueshme.Ata e shtrinë kategorinë e rasës mbi të gjitha format e
eptimit rasor të emrave, duke i ndarë në rasa të drejta, ptosis euthea,ose orthe,pra
rasë emërore(casus rectus)dhe rrasa të zhdrejta,ptosis plagai(gjinorja,dhanorja,kallz
orja në greqishten e vjetër).I paqartë është vendi i thirrores në sistemin e stoikëve.
Ata kuptuan se emërorja si rasë e kryefjales që përputhen në numër me foljen e
zhvilluar,dallohet nga tre rasat e zhdrejta të cilat ndërtohen me parafjalë dhe kanë
marrëdhënie sintaksore të ndryshme me foljen;ndërsa gjinore krĳon emërtime edhe
me emrat e tjerë.Kufizimi i përdorimit të rasës ”ptosis” vetëm për fjalët emërore bëri
që nga njëra anë të lindë nevoja për një terminologji të veçantë foljore, ndërsa nga
ana tjetër dha kriteret për krĳimin e saj.Foljet kalimtare foljore (rhemata ortha,”foljet
e drejta”)” pësoret”(hyptia “të ulura”)dhe “asnjanëset”ose jokalimtaret(oudetera)u
përcaktuan sipas ndërtimit të drejtë,përkatësisht me një rasë të zhdrejtë,me hypo dhe
me gjinoren ose pa plotës(kundrinorë).Terminologjia pjesërisht e përbashkët,ptosis
orthe dhe rhema orthon nuk është e rastit:sintaksa e foljeve veprore dhe pësore në
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gjuhët klasike është e lidhur ngushtësisht me ndryshimet rasore.
Një autor tjetër i rëndësishëm është Dionis Thrakas (rreth vitit 100 p.e.r)me veprën
‘Techne gramatice’. Janë renditur në të pesë rasat e emrit(dhe të mbiemrit)të
greqishtes së vjetër(emërore,thirrore,kallëzore,gjinore,dhanore)të cilat janë emërtuar
në bazë të funksionit të tyre semantik,kuptimi i rasës dhanore dotike “që jep”,rasa
kallëzore është një përkthim i gabuar i greqishtes aitiatike ptosis”rasa e objektit”,e cila
i referohet atĳ personi që pëson një veprim të prodhuar nga një shkak.
Apolloni u mbështet në lëndën e Techne-së së Dionisit dhe mbi vërejtjet sintaksore
të autorëve të mëparshëm,shumë prej të cilave rridhnin nga studimet e retorikës.
Apoloni e mbështeti përshkrimin e tĳ sintaksor në marrëdhëniet e ndërsjellta të
emrit me foljen dhe ndërmjet këtyre dhe klasave të tjera të fjalëve.Duke përshkruar
këto marrëdhënie,ai u mbështet te rasat e fjalëve me eptim emëror në marrëdhëniet
e ndryshme midis tyre dhe foljet, si dhe tek tri klasat e foljeve,veprore(kalimtaret),
pësoret dhe asnjanëset(vetvetoret),në lidhjet e tyre të vecuara me format e rasave të
emrit.Një shmebull i zhvillimit për krĳimin e një metagjuhe teknike për sintaksën nga
fjalori ekzistues mund të shihet në përpjekjen e Apolonit për të shtjelluar konceptin
formal të zgjedhjes së rasës së zhdrejtë nga foljet kalimtare.Për këtë u përdorën shumë
terma;rregulloi rasën e foljes,i mbërritur në rasën dhanore,folja duhet të kthehet në
rasën kallëzore.
Studiuesit bizantinë i vazhduan studimet mbi sistemin e rasave të greqishtes dhe
analiza sematike e rasave e Maksim Planudit (Maximus Planudes,1260-1310), më
origjinali ndër gramatikanët bizantinë, i vlerësuar së tepërmi nga Hjelmslevi në
studimin e vet mbi kategorinë e rasave, ishte njëra prej ideve gjuhësore që Europa e
Rilindjes trashëgoi prej Bizantit në fund të Mesjetës e që ndikoi mjaft në zhvillimin e
teorive të rasës në Europën moderne.
Thelbi i analizës së tyre ishte teoria “vendore”,e cila i kundron marrëdhëniet
hapësinore ose vendore të lëvizjes drejt vendit,lëvizjes prej vendit dhe gjendjes
në vend si kuptimet themelore dhe parake të rasave të zhdrejta, duke mëtuar se
prej tyre rrjedhin të gjitha kuptimet dhe funksionet gramatikore më abstrakte.
Kërkimi i një bashkësie të kufizuar konceptesh themelore në bazë të funksioneve
të ndryshme sematike të rasës emërore,pavarësisht nga mënyra e të shprehurit
të saj në gramatikat e gjuhëve të ndryshme,u rishfaq në shekullin XIX, si çështje
kërkimore dhe spekulative.Qasja vendore vazhdoi,edhe pse përgjatë vĳash mjaft të
ndryshme,ndërsa në sematikën e kësaj kategorie gramatikore u futën mjaft nocione
themelore jovendore,si ai i kryefjalës dhe kundrinës.E gjithë vĳueshmëria e teorive të
kuptimit të shprehur përmes rasës mund të kundrohet si gjedhja e parë e gramatikës
kognitive(njohëse).
Autori i parë romak për të cilin kemi dëshmi ka qenë Varroni(116-27 p.e.r.).Kontributi
i tĳ qe tepër i vyer edhe në gjuhësi,me veprën “De lingua latina”prej 25 vëllimesh
nga të cilat janë ruajtur vetëm librat V-X,dhe disa fragmente prej librave të tjerë.
Ai dalloi emrat, të cilët shfaqen në formë të ndryshme për shkak të rasës.Përsa i
përket emrit bie në sy dallimi i rëndësishëm nga greqishtja për kategorinë e rasës.
Varroni dallin rasën rrjedhore “nga e cila kryhet një veprim”dhe e quan atë “rasa e
gjashtë”ose “rasa latine”.Ashtu si grekët e lashtë, edhe Varroni veçoi rasën dhekohën
si kategoritë kryesore dalluese për fjalët me eptim në gjuhët klasike dhe përpunoi
një sistem klasash me katër pjesë,të cilat dallohen në bazë të eptimit:fjalët me eptim
sipas rasave,emrat(dhe mbiemrat),fjalët me eptim sipas rasës dhe kohës,pjesoret.
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Dallimi më i qartë ndërmjet pesë rasave të sistemit emëror të greqishtes së vjetër dhe
gjashtë rasave të latinishtes nuk mund të shpërfillej nga askush që i njihte të dyja gjuhët.
Latinishtja dallon formalisht rasën rrjedhore:”nga e cila kryhet një veprim”,sipas
glosës së Varronit.Rrjedhorja kishte gjithashtu edhe një numër kuptimesh sintaksore
të gjinores dhe dhanores së greqishtes.Për këtë arsye ajo u quajt “rasa latine”,ose rasa
e gjashte”.Varroni zgjodhi format e emërores si format përfaqësuese të emrit,nga të
cilat zhvilloheshin rasat e zhdrejta, dhe ashtu si pararendësit e tĳ grekë, u mjaftua me
zgjedhjen e një kuptimi ose një marrëdhënie për të tipizuar çdo rasë(përkthimi i tĳ i
gabuar i aitiatike ptosis me casus accusativusështë përmendur në kreun e mëparshëm).
Ai hodhi mendimin për ta veçuar përdorimin instrumental (mjetor)të
rrjedhores(gladio me shpatë)si një rasë e shtatë,duke qenë se semantika e saj nuk
ka asgjë të përbashkët me kuptimet e tjera të rrjedhores.Forma të veçanta për rasën
instrumentale(mjetore)gjenden në sanskritishte dhe mund të rindërtohen për
indoeuropeishten e përbashkët, edhe pse grekët e lashtë dhe romakët nuk i njihnin
këto fakte.Ka qenë dhe është e zakonshme që një rasë të emërtohet sipas një kuptimi
të saj(dativus ”dhanore”nga “jap”, ablativus”rrjedhore nga “heq” etj.);por identiteti i
tyre formal,si gjymtyrë të një paradigme me gjashtë kufiza mbështetej mbi kuptimin
e tyre dhe mbi faktin që funksionet e tyre sintaksore shoqëroheshin me një forme
morfologjike të dallueshme në të paktën njërën prej gjymtyrëve të klasave me eptim
rasor.Prisciani e kuptoi këtë dhe duke qenë se nuk kishte asnjë tipar të veçantë
morfologjik për të dalluar formalisht përdorimin instrumental të rrjedhores nga
përdorimet e tjera të saj, e censuroi si e tepërt (supervacua)këtë shtesë në gramatikën
parashikuese të latinishtes.
Prisciani punoi sistematikisht në lëndën e tĳ,përshkrimin e gjuhës së letërsisë latine.
Kategoritë sipas të cilave Prisciani klasifikoi format e ndryshme të fjalëve me eptim
ose të ndryshueshme përfshninin si fjalët e krĳuara me prejardhje, si ato të krĳuara
me eptim,sepse ai ndoqi metodën e grekëve të lashtë, të cilët nuk i dallonin këto.Rasat
u emërtuan,në pjesën më të madhe të tyre, sipas përdorimit më të shpeshtë ndër
përdorimet e ndryshme të së njëjtës rasë.Kjo është ndoshta një sjellje më e kujdesshme,
edhe pse më pak nxitëse sesa kërkimi me këmbëngulje i një kuptimi të përbashkët
ose themelor,i tillë që të bashkonte të gjithafunksionet semantike që lidhen me çdo
tërësi të veçantë formash rasore,të dallueshme morfologjikisht.Statusi i gjashtë
rasave të emrit në latinishte nuk mbështetet mbi ndryshimet ekzistuese të formave
rasore të një emri ose lakimi,por mbi funksionet semantike dhe sintaksore,të lidhura
sistematikisht me ndryshimet e formës morfologjike në atë pjesë të paradigmës,e cila
përmban lakimet emërore në tërësinë e tyre;marrëdhënieve shumës-njëjës ndërmjet
formave dhe përdorimeve që shfaqen në latinisht(si dhe në gjuhet e tjera)u është
dhënë vendi i duhur në këtë analizë.
Mesjeta, Rilindja dhe më pas
Në Anglinë e shekujve VII-VIII i përnderuari Beda dhe Alkuini hartuan gramatika
të latinishtes. Një shembull i gramatikës latine me qëllime qartësisht didaktike ishte
Grammatica latina e Aelfrikut(Aelfric),me një Colloquium (doracak bashkëbisedimesh
në latinisht)dhe fjalorthin latinisht-anglishte e vjetër.Edhe pse autori i kishte të qarta
dallimet ndërmjet të dyja gjuhëve, si ndryshimi i gjinisë ndërmjet emrave me të
njëjtën semantikë dhe mospërkimi i plotë ndërmjet sistemeve rasore,ai nuk e vuri
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në dyshim mundësinë e zbatimit të sistemit të Priscianit për anglishten e vjetër dhe
duke qenë se gramatika e tĳ është ndër të parat që ne njohim,mund të thuhet se ajo
shërbeu si model i gramatikave të anglishtes të frymëzuara nga latinishtja per shumë
shekuj në vĳim. Në teori ishte bërë dallimi ndërmjet ndërtimeve kryefjalë-folje dhe
ndërtimeve folje-kundrinorë(rasë e zhdrejtë).
Marrëdhënia e reksionit ndërmjet fjalëve ishte vënë në dukje që në epokën e Pietro
Elias, i cili kishte përdorur foljen “regere”mbaj; drejtoj për të shënuar marrëdhënien
ndërmjet parafjalëve dhe emrave në rasë të zhdrejtë, si dhe llojet e marrëdhënieve të
paraqitura më sipër, në atë masë që ato shfaqen në forma rasore.Thuhet se Elia e ka
përkufizuar këtë marrëdhënie si “shkak që një fjalë të vendoset pikërisht në rasën në
të cilën vendoset”.Tomas Erfurti përdori foljen deservire i shërbej(dikujt)në kuptimin
në të cilin përdoret termi sot “reksion”për të përshkruar gjuhët si latinishtja, në lidhje
me marrëdhëniet ndërmjet parafjalëve dhe disa rasave të zhdrejta.
Studiuesit e shpjeguan latinishten dhe vunë në dukje faktin se emrat e palakueshëm
të gjuhëve moderne neolatine kishin zëvendësuar paradigmat latine të rasave.
Ndërsa pjesë më e madhe e fjalëve neolatine mund të krahasohen formalisht me
parafjalët parake latine që u përgjigjen, ekziston një dallim i theksuar ndërmjet
tyre,përdorimet sintaksore dhe semantike të të cilave vĳojnë gjerësisht ato të formave
përgjegjëse latine(p.sh, parafjalët e italishtesin dhe con)dhe të tjerave si frengjishtja
de dhe italishtja di, të cilat në përgjithësi u përgjigjën rasave të zhdrejta të latinishtes,
kryesisht gjinores, pa parafjalë.Më 1525 Pietro Bembo shtroi pyetjen nëse këto të
fundit ishin parafjalë të mirëfillta apo “shënues rase”,ndërsa nësono partito di casa
“jam nisur nga shtëpia” është parafjalë.
Koncepti i “shënuesve të rasës”mund të konsiderohet pikënisja e një pjese të mirë
të teorive mbi rasën, të cilat mbërrĳnë deri në kohët e sotmë,ato “rasa abstrakte”të
Chomskyt,në të cilat vendosen emrat dhe togfjalësh emërore.
Ndër gramatikanët e Rilindjes Pierre La Ramee(Petrus Ramus,1515-1572)është
mjaft i njohur dhe është vlerësuar si një nga pararendësit e strukturalizmit modern.
Në parashtrimin e morfologjisë latine ai e riorganizoi sistemin tradicional të
lakimeve,duke vënë në themel të tĳ format me rrokje çifte ose teke të rasave emërore
dhe mbiemërore(pra,në se rasat e ndryshme përkonin ose jo sipas numrit të rrokjeve).
Kurse Butleri në sistemin e vet i lidhi më ngushtësisht emrat dhe foljet,duke i
kundruar të dyja këto klasa si të pajisura me eptim sipas numrit dhe rasës, rasa
emërore shpjegohet me forma si man”njeri” dhe man’s “i,e njeriut”,ndërsa eptimet e
së shkuarës dhe pjesores së shkuar (loved”dashur” ,fallen “rënë”)kundrohen si rasa të
zhdrejta të foljes, ndërsa ë tashmja përfaqëson rasën “e drejtë”.Ky konceptim rrjedh
prej atĳ Aristotelit.
Mbi bazën enjë gramatike të përgjithshme te studiuesit e Port-Royalit mbizotëroi
pikëpamja se pjesa më e madhee gramatikës tradicionale të latinishtes mund të
shërbente si bazë për të gjitha gjuhët psh,gjashtë rasat e latinishtes nga pikëpamja
funksionale u paramenduan edhe për gjuhë të tjera,se greqishtja e vjetër kishte
pasur një rasë rrjedhore të ngjashme në formë me dhanoren.Ky pohim është i
gabuar;vlera e rrjedhores së latinishtes në greqishten e vjetërjepet pjesërisht përmes
dhanores.U mendua se rasat dhe parafjalët shprehnin në mënyrë të përmbledhur
mardhënie, por tëdyja kategoritë u dalluan teorikisht.Përdorimi i parafjalëve a dhe
de të frëngjishtës për të shprehur thjesht rasën iu kundërvu funksionit të mirëfilltë të
tyre si parafjalë,ngjashëm me sa ishte bërë nëstudimet e para krahasuese mbi gjuhët
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klasike dhe gjuhët moderne neolatine.
Folja e eptueshme sipas vetës, numrit dhe rasës,u kundrua si bërthama e fjalisë(në
sanskritishte dhe në greqishten e lashtë mund të formonte një fjali të plotë).Fjalët e
tjera hynin në mardhënie me foljen ishin emrat, në rasat e ndryshme të lakimit.Emrat
që hynin në mardhënie me foljen emërtoheshin me termin karaka,por karakas nuk
duhen barazuar me rasat;gjinorja e sankritishtes në përdorimin e saj të përgjithshëm
nuk kundrohet si shprehja e njëkaraka,sepse funksioni i saj kryesor gramatikor është
vendosja e një mardhënie të një emri me një emër,jo nëpërmjet emrit dhe foljes.
Studiuesit e gjuhës shqipe
Në historinë e gramatologjisë së gjuhës shqipe, gramatika e Da Leçes “Vërejtje
gramatikore mbi gjuhën shqipe “ e vitit 1710, hartuar ne dialektin gegërisht ,
konsiderohet si gramatika e parë e gjuhës shqipe dhe ruhet si dorëshkrim në
Manastirin e Grotaferatës.Në këtë gramatikë Da Leçe studion gjashtë rasa të emrit.
Në kapitullin “Sqarime rreth nyjave” autori shkruan se gjuha shqipe ka dy emërore,
si në njëjës dhe në shumës.Emërorja e parë është pa nyje, kurse e dyta me nyje. Ky
rregull vlen si për emrat ashtu edhe për mbiemrat. Gjithashtu në këtë gramatikë
Da Leçe i ndan emrat në tri lakime duke marrë për bazë rasën gjinore të njëjësit të
shquar dhe më pas lakon mbiemrat cilësorë.
Përveç rolit që ka luajtur në historinë e letërsisë shqipe, Jeronin de Rada ka meritë
të veçantë për kontributin e vyer që ka dhënë në studimin e strukturës gramatikore
të gjuhës sonë. Vepra e tĳ “Gramatika e gjuhës shqipe” (1870- 1871), e cila mban
autorësinë e Zef de Radës, studion shtatë rasa të emrave në gjuhën shqipe: emëroren,
thirroren, (që është gjithmonë e njëjtë me emëroren), gjinoren, dhanoren (që tregon
edhe kuptimin e qua të latinishtes), kallëzoren, vendoren dhe rrjedhoren. De
Rada shënon se pjesëza “të ,së “ përpara emrave dhe përemrave, sikurse përpara
mbiemrave me të cilët përshtatet, është parafjalë që ka kuptim të njëjtë me italishten
“di.”, do të përdoret për të shënuar gjinoren : qelqevet të pegjerit = qelqeve të dritares.
Pjesëza “të” eleminohet shpesh për eufoni, kur emri që mban gjinoren, mbaron
me –t : mbiu ndë zalt në vend të : mbiu në zalt të detit = mbiu në breg të detit. De
Rada bën të njohur një trajtë shumë të përdorur ndër kolonitë arbëreshe, ndër të
cilët s-ja karakteristike i prapashtesohet, ”ie-së” së rasave të zhdrejta përgjegjëse dhe
tërheq edhe në “ie” zanoren fundore të kallëzores, psh: vera - nga stina e verës, kemi
gjinoren -së veries, kallëzoren -verien, dhanoren dhe rrjedhoren –veries.
Në historinë e gramatologjisë shqipe, Kristoforidhi ka zënë një vend të rëndësishëm
me veprën e tĳ ”Gramatika e gjuhës shqipe” botuar greqisht në Stamboll, në vitin
1882, mbi bazën e dialektit toskërisht.Përsa i përket lakimit të emrave, ai paraqet
gjashtë rasa: emërore, gjinore, dhanore, kallëzore, rrjedhore, thirrore. Rrjedhorja
e pashquar nuk ka dallim nga e shquara për nga mbaresa p.sh. qensh ose qenshi,
ose qenshit, ose n’qenshit, prej qenve ose prej qene. Emërorja dhe kallëzorja e emrave
asnjanës dhe mbiemrave asnjanes bashkëvendoset me përemrin t’at, në vend të yt
dhe tënt, p.sh këta dyllëtë t’at është i verdhë = ky dylli yt është i verdhë. Kallëzore : hëngra
mishtë t’at= hengra mishinë tënt.Thirrorja paraqitet vetëm në lakimin e emrave të
shquar për të dy numrat, ndonëse formalisht ajo del e pashquar, p sh: O zonjë, o zonja.
Gjithashtu ai thotë se shqipja ka edhe dy rasa të tjera parafjalore: vendoren, që tregon
vendin (me parafjalët ndë, mbë, mbi, përmbi etj, për të formuar njëjësin e shquar të
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emrave mashkullorë) dhe vetvetoren, që tregon vetën (me parafjalët, te, nga, ke, tu etj.
që u vihen vetëm emrave të njerëzve) duke na bërë të ditur se njeh sistemin tetërasor
të gjuhës shqipe.Në ndryshim nga Kristoforidhi, Sami Frashëri në gramatikën e tĳ
“Shkronjëtore e gjuhës shqip” botuar në vitin 1886 në Bukuresht të Rumanisë i njeh
emrit gjashtë rasa: quanjëtorja (emërore), pjellëtore (gjinore) ,dhënëtorja (dhanore),
kallëzonjëtorja (kallëzore), priftëtorja (vendore), mërgonjëtorja (rrjedhore). Thirroren
ai nuk e pranon si rasë të vecantë. Priftëtoren(vendoren) e njeh në të dy trajtat, në
të shquarën me t- në fund: me njerit, dhe në të pashquarën pa të: me një njëri, duke u
nisur nga forma dhe nga funksioni. Ai e paraqet këtë rasë edhe për shumësin ku ajo
dallohet nga mungesa e ë-së fundore (grat, qet, muret) ashtu si në asnjanësin e shquar
(misht, ujët, gjalpët). Në emëroren e pashquar emri del në këtë mënyrë: njeri, gur, bukë,
dje, gra. Gjinorja dhe dhanorja nuk dallohen nga njëra-tjetra përvëc prej nyjes së
gjinores p.sh: gjinore=maj’ e një guri, dhanore=i rashë nje guri.
Edhe Kristaq Cipo në veprën “Gramatika shqipe” botuar në vitin 1949 dhe
ribotuar ne vitin 2015 thekson se : emrat në gjuhën shqipe lakohen me gjashtë rasa:
emërore,kallëzore,thirrore dhe gjinore,dhanore e rrjedhore.Trajtat e rasave shqipja
dhe gjuhët ballkanike i kanë në një numër të fortë të kufizuar.Njëjësi i pashquar
në shqipe ka dy trajta: një e ka për emëroren,kallëzoren dhe thirroren;dhe një për
gjinoren dhe e dhanoren dhe një trajtë më vete për rrjedhoren,e cila mbaron mbësh.Po sot si trajtë rrjedhore përdoret thirroren dhe një tjetër për gjinoren,dhanoren
dhe rrjedhoren.Shumësi i pashquar ka tri trajta: një trajtë për emëroren,thirroren dhe
kallëzoren; një për gjinoren e dhanoren dhe një trajtë më vete për rrjedhoren, e cila
mbaron me mbë-sh.Si trajtë rrjedhore përdoret trajta gjinore,dhanore.
Në veprën” Gramatika e gjuhes shqipe” te Akademisë, autoret e saj i njohin
gjuhës shqipe pesë rasa:emëroren, gjinoren,dhanoren,kallëzoren dhe rrjedhoren.
Për përcaktimin e numrit të rasave në gjuhën e sotme shqipe, studiuesit nisen nga
dy trajtat e lakimit (i shquar,i pashquar) dhe nga dy numrat(njëjës, shumës). Gjuha
shqipe nuk ka formë të vecantë për pesë rasat.Në njëjësin e lakimit të pashquar
emëroren me kallëzoren dalin me të njëjtën formë, po ashtu edhe dhanorja me
rrjedhoren nuk dallohen nga njëra-tjetra nga forma rasore.Po kjo gjë ndodh edhe
në shumësin e pashquar,me këtë ndryshim që këtu rrjedhorja del me një formë të
veçantë (me mbaresën –sh;-malesh).Në njëjësin e shquar kallëzorja ndryshon prej
emërores,ndërsa dhanorja me rrjedhoren prap nuk dallohen prej njëra-tjetrës.Në
shumësin e shquar ndodh po ajo gjë si në njëjësin e pashquar,d.m.th. këtu dalin me të
njëjtën formë si emërorja me kallëzoren, ashtu edhe dhanorja me rrjedhoren.Ndarja
e gjinores si një rasë e veçantë bazohet jo vetëm në rasën kuptimore, por edhe në
praninë e nyjes,e cila e shoqëron gjithmonë këtë rasë dhe e dallon nga ana formale
prej dhanores.
Në disa gramatika të gjuhës shqipe është pranuar si një rasë e veçantë eshe
thirrorja,duke u nisur si nga kuptimi,ashtu dhe nga pjesëza pasthirrmore o ,që mund
të vihet edhe para, edhe pas emrit:o bir!dhebiro!Në gjuhën e sotme letrare nuk ka një
formë të vecantë as për rasën vendore.
Përfundime
Nga studimi që iu bë ketyre gramatikave arritëm në këto përfundime:
Panini dalloi shtatë rasa: emërore, instrumentale, dhanore, rrjedhore, gjinore,
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kallëzore, vendore, ndërsa Aristoteli përfshiu tek rasat mbaresat e emrave dhe
të foljes, duke përdorur termin ptosis(rënie) për të përshkruar rasat e zhdrejta,
nëpërmjet te cilave jepet ndryshimi në funksionin gramatikor.Ai bëri ndarjen rasë
e drejtë(emërore),rasë e zhdrejtë(gjinore,kallëzore),kurse vendi i thirrores është i
paqartë. Dionis Thrakas dalloi pesë rasa(emërore,thirrore,kallëzore,gjinore,dhan
ore) sipas funksionit semantik.Apollon Diskali përdori eptimin rasorpër të bërë
ndryshimin ndërmjet emrit dhe foljes,u përpoq të shtjellonte konceptin formal te
rasave të zhdrejta nga foljet kalimtare.Studiuesit bizantinë vazhduan studimin
mbi sistemin rasor të greqishtes.Thelbi i analizës së tyreishte teoria “vendore” që
kundruan lëvizjet duke perceptuese prej kuptimeve themelore të rasave të zhdrejta
rrjedhin kuptimet dhe funksionet gramatikore më abstrakte.Po ashtu edhe Varroni
u mbështet në greqishten e vjetër, veçoi rasën dhe kohën si kategori dalluese për
fjalët.Latinishtja dallon rasën e gjashtë,rrjedhoren, por ai hodhi idenë për të vecuar
përdorimin instrumental(mjetin) te rrjedhores si rasë e shtatë.Prisciani bëri një
emërtim të kujdesshëm të rasave sipas përdorimit duke i dalluar gjashtë rasat nga
njëra-tjetra.Për të bërë dallimin kryefjalë-folje u perdor termi rasë e zhdrejtë edhe
nga Beda, Alkuini dhe Petro Elias.Pietro Bembo hodhi konceptin e të shënuarve
të rasës(parafjalët),që çoi më vonë në idenë e rasas abstrakte të Chomskyt.Rame
riorganizoi sistemin tradicional të lakimeve duke vënë në themel format çifte dhe
teke të rasës emërore. Butleri i lidhi ngushte emrat me foljet duke i kundruar te
dyja këto klasa të pajisura me eptim duke përdorur termin rasë e drejtë dhe rasë e
zhdrejtë prej Aristotelit.
Përsa i përket sistemit rasor të gjuhes shqipe Kristoforidhi perveç gjashtë rasave
(emërorë, gjinore, kallëzore, dhanore, rrjedhore, thirrore) paraqet edhe vendoren
dhe vetvetoren, kurse Sami Frashëri pranon gjashtë rasa(emërore,gjinore,dhanore,
kallëzore,rrjedhore,vendore), thirroren nuk e pranon si rasë të vecantë.Kristaq Cipo
i kufizon trajtat e rasave, në trajtën e pashquar njëjës dhe trajtën e shquar shumës
i paraqet në dy grupe:në grupin e parë(emërore,kallëzore,thirrore),në grupin e dy
të(gjinore,dhanore,rrjedhore),kurse njëjësi i shquar paraqitet në tri trajta: njëra
(emërore,thirrore),e dyta (kallëzore)dhe e treta(gjinore,dhanore,rrjedhore).Vendorja
e pashquar është trajtë e emërores dhe kallëzores së pashquar.Në gramatikën e
Akademisë sistemi i gjuhës së sotmë shqipe njeh pesë rasa:emëreren,gjinoren,dhano
ren,kallëzoren dhe rrjedhoren.
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Të menduarit kritik të nxënësve
Vasilika Kreku
Në shkollën shqiptare bashkohore,mësimdhenia ndërvepruese,kërkon “eklologji”në
drejtim të përdorimit të metodave,strategjive dhe teknikave të mësimdhënies
që e prodhojnë atë dhe që sigurojnë cilësi të nxëni.Kështu,ndër parimet e sotme
të mësimdhënies dhe të të nxënit,po bëhet gjithnjë dhe më i dukshëm slogani
“mësimdhënie për të nxënë”.Kur dëgjojmë fjalën kritik na vĳnë në mendje disa
kuptime.Fjala mund të ketë kuptimin “thelbësor”;gjithashtu mund të ketë kuptimin
“kritikues”;”sarkastik”;”ngacmues”apo “shpifës”.Atëherë çfarë është të menduarit
kritik?
Përkufizimi më i përafërt i të menduarit kritik është; “proces reflektimi,të arsyetuar
mbi kuptimin e pohimeve për atë që duhet besuar ose duhet bërë”.
Të mendojmë në mënyrë kritike do të thotë:-të formojmë një pohim që ka për
qëllim të shmangë një krizë të mundshme.Ne mund të bëjmë pohime për atë që
mendojmë se është e vërtetë,pohimet shkarkore,pohimet parashikuese,pohimet
vlerësuese,pohimet morale,pohimet e politikave.
Pohimet shkarkore –thonë se diçka bën që të ndodhë diçka tjetër.
Pohimet parashikuese-parathonë një ngjarje.
Pohimet vlerësuese pohojnë cilësinë ose vlerën e një diçkaje.
Pohimet morale-janë gjykime për të drejtën apo të gabuarën të mirën apo të keqen
e sjelljes.
Pohimet e politikave-afrojnë zgjidhje për problemet.
Pohimet e përziera janë thënie që përshtaten më shumë në një prej kategorive të
mësipërme.
Po cila do të jetë njësia matëse mbi të cilën bazohet të menduarit kritik?
-Për të kërkuar arsyet në një rregullsi të arsyetuar.
-Për të imagjinuar zgjidhje dhe perspektiva alternative.
-Për të bërë përpjekje dhe për të këmbëngulur në marrjen dhe integrimin e njohurive.
-Për të qënë I gatshëm të gjejë zgjidhje nga ana intelektuale.
-Për të planifikuar.
-Për të marrë,zbatuar dhe vlerësuar efektivitetin e strategjisë.
-Për të vlerësuar rrjedhojat e bindjeve,vendimeve e veprimeve.
-Për të reflektuar mbi të menduarit e vetes dhe të të tjerëve,me qëllim që të njohë
veten dhe të tjerët.
Të menduarit kritik si një botëkuptim “sundues”.
Kjo është përmasa e tretë e të menduarit kritik që I shikon të gjitha pohimet si të
hapura ndaj shqyrtimit dhe sfidimit.
Asnjë pohim nuk qëndron I pandryshueshëm si shkëmbë dhe nga ana tjetër ka
aftësinë jo vetëm të ndryshojë dhe të transformohet, por edhe të na transformojë vetë
ne.
Të menduarit kritik tek nxënësit përfshin ndër të tjera
Arsyetimin, gjykimin, argumentimin, hipotezat,imagjinatën, zgjidhjen e alternativave,
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thithjen e ideve të reja dhe shqyrtimin e ndikimet ndaj atyre ideve, nënshtrimin ndaj
një skepticizmi reflektiv,ekuilibër ndaj pikëpamjeve e ideve të kundërta.
Të menduarit kritik nënkupton diskutime të gjalla ndërmjet nxënësve.Roli I të
pyeturit është një masë esenciale në zhvillimin e të menduarit të nxënësve.Me pyetjet
që u drejtohen gjatë një ore mësimi I çojmë në kërkim të mendimit me anën e të cilit
ata synojnë që të zgjidhin një aspekt të përcaktuar në fushën e njohjes dhe dĳes.Një
tipar I këtyre pyetjeve që bëhen për këtë qëllim është se ato mund të kenë më shumë
se një përgjigje,që do të thotë se nxitet dhënia e përgjigjeve të shumta nga nxënësit
dhe krĳohet një situatë e atmosferë lehtësuese edhe për ata nxënës që nuk e ndjejnë
veten të sigurt në përgjigjet që jepen për një çështje apo problem.
Të menduarit kritik është reflektim i arsyetimeve
Kjo do të thotë që nxënësit përpara se të pranojnë ose të besojnë një ide, një dukuri
fizike ose një thënie,të vënë në përdorim të menduarit,të kërkojnë arsyet e shëndosha
për çështjet e paraqitura të përdorin njohuritë,idetë e pohimet të argumentuara;
Përse ndodhi….Si e shpjegon….
Logjika formale dhe analiza e faktoreve janë disa nga mjetet me anë të cilave nxënësi
mendon në mënyrë kritike,duke përcaktuar se çfarë duhet besuar me arsye.p.sh
Çfarë mund të ndryshojë tani që kam një informacion të ri;Si ndikohen bindjet e mia
nga idetë e reja;Si përshtatet ky informacion me ato që di unë?
Pra si përfundim:Të menduarit është pjesë e procesit të të nxënit në shkollë.Ai është
një proces aktiv,kompleks, I cili përfshin të menduarit e nxënësve dhe nuk mund të
zhvillohet jashtë kontrollit të mësimit.
-Të menduarit dhe të nxënit kritik ndodhin kur mësuesit kuptojnë dhe dinë të
vlerësojnë diversitetin e ideve dhe eksperiencave.Veç kësaj:Nxënësit për tu përfshirë
në të menduarit kritik duhet:
-Të zhvillojnë besimin në vetë-vehte dhe të binden se opsionet e mendimet e tyre janë
dëgjuar e vlerësuar.
-Të marrin pjesë aktive në procesin e të nxënit.
-Të dëgjojnë me respekt opsionet e ndryshme.
-Të jenë të përgatitur njëherazi për të formuluar bindshëm dhe në mënyrën e duhur
gjykimet.
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Një vështrim mbi romanin për fëmĳë ‘’Strehëza e ngrohtë”e shkrimtarit
fierak Lili Gogu
Elisabeta Ikonomi
Mësuese në shkollën 9 -vjeçare “Jani Boçova”Fier
Abstrakt
Shkolla luan një rol të rëndësishëm në nxitjen e të lexuarit.Janë ndërmarë edhe nisma për të
tërhequr dhe drejtuar sa më shumë fëmĳë drejt leximit.Libri duket se është në një” betejë”
të pabarabartë me internetin.Shumë prej fëmĳëve tërhiqen drejt teknologjisë dhe internetit
duke lënë pas dore ose në harresë librin.Kurrikula e re e aplikuar në shkolla në lëndën e
gjuhës shqipe për çdo tremujor ka zhvillimin e një bisede letrare,pra diskutimin e një libri
jashtëshkollor të lexuar nga nxënësit.Kjo bën që nxënësit tanë detyrimisht në një vit shkollor
duhet të lexojnë minimumi tre libra jashtëshkollorë.A është e mjaftueshme kjo?Sigurisht që
jo?Është detyrë e mësuesve të gjuhës shqipe që të përdorin metoda dhe teknika të ndryshme
për të rritur dëshirën e fëmĳëve për të lexuar,pra për të edukuar lexuesin e së ardhmes.Duke
u përpjekur që të nxisim dëshirën për të lexuar tek fëmĳët, nuk duhet të lëmë pas dore edhe
atë letërsi për fëmĳë që është e përshtatshme për grupmoshat që përfshihen në ciklin
9-vjeçar.Shpeshherë një pjesë e mësuesve janë të prirur që t’i orientojnë nxënësit e vet drejt
letërsisë së huaj për fëmĳë,si një letërsi që lexohet edhe në vende të tjera dhe që është e njohur
dhe e vlerësuar,pra që e ka marrë
“ notën kaluese”.Kjo letësi ka edhe larmi tematikash
dhe plotëson kështu edhe llojet e teksteve që studiohen në klasa të ndryshme.Pra lexohet më
pak nga shkrimtarët shqiptarë për fëmĳë të cilët për hir të së vërtetës janë të paktë në tekstet
shkollore.. Megjithatë kjo letërsi e ka një rrugë dhe mendoj se është rruga e duhur, sepse ka
autorë që i janë përkushtuar kësaj letërsie që është kaq e dashur për fëmĳët.Një nga këta
autorë është edhe shkrimtari fierak me profesionin mjek,Lili Gogu.
Fjalët kyçe:, Letërsia shqip, Letërsia për fëmĳë, roman, tematikë, vështrim i shkurtër.

Hyrje
Fëmĳët janë lexuesit më të sinqertë .Ata t’i thonë të vërtetat në sy.Kur u pëlqen libri
që lexojnë janë entuziastë dhe fillojnë të flasin rreth tĳ .Edhe pa ua këkuar këtë,të
rrefejnë ngjarjen me kaq emocion sa të tërheqin dhe të bëjnë të jesh i vëmendshëm
dhe të japësh mendimin tënd.Kur e shpërndava në bibliotekën e shkollës romanin
për fëmĳë “Strehëza e ngrohtë” për nxënësit e klasës së shtatë nuk e mendova që do
të ishte fillimi i një bashkëpunimi të frytshëm me shkrimtarin.Nxënësve u pëlqeu
shumë libri dhe e ftova pë diskutimin e tĳ vetë shkrimtarin Lili Gogu.Ishte viti 2005.
Një vështrim i shkurtër mbi romanin”Strehëza e ngrohtë”
Romani është i ndërtuar në 33 kapituj të shkurtër në formën e tregimeve.Secili
tregim ka një titull domethënës.Ato lidhen me njëra-tjetrën duke plotësuar linjën
kryesore që përshkon gjithë romanin.Ngjarjet vendosen në fshatin Pojan pas viteve
90 .Zanafilla e romanit është një ngjarje e ndodhur në një orë mësimi të klasës së
tetë në lëndën e letërsisë.Një vlerësim i pamerituar i Almës,një personazhi dytësor
dhe kundërshtimi i Milit për vlerësim të padrejtë të shokut të tĳ,Bertit, vë në lëvizje
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ngjarjet.Në këtë roman trajtohen tema si ngrohtësia familjare , emigracioni,dhuna në
familje dhe shkollë ,fiktiviteti në arsim,tema që janë aktuale dhe që po u kushtohet
rëndësi e madhe sot në shoqërinë dhe shkollën shqiptare .
Personazhet e romanit janë njerëz të thjeshtë si mësuese Leni,xha Landi,Tomi,mamaja
e Bertit,Drita si dhe personazhet fëmĳë
Mili,Berti,Denisa,Tani,Alma etj.Këta
personazhe shpesh i hasim në jetën e përditshme,gjë që tregon se janë të zgjedhur
dhe portretizuar në mënyrë artistike..Autori tregon mjeshtërinë e tĳ artistike në
skalitjen e personazheve të tĳ si xha Landi,Tomi mësuese Leni,Mili .Edhe emrat e
vendosur personazheve i përkasin zonës myzeqare ku zhvillohen ngjarjet e romanit.
Figura femërore, përbën pothuajse gjysmën e personazheve të romanit “Strehëza
e ngrohtë”. Kjo tregon se autori krĳon një letërsi të karakterit emancipues duke
respektuar edhe barazinë gjinore në krĳimet e tĳ letrare.Edhe pse në roman hasim
skena të dhunës,në të mbizotëron pozitivizmi.Fundi i romanit me kthimin e Milit
nga emigracioni dhe kënga e Krishtlindjeve që dëgjohet tregon me nota optimizmi se
shtëpia,familja,njerëzit që të duan janë strehëza e ngrohtë për secilin prej nesh,është
ajo strehë që na mirëpret në çdo kohë dhe që është aty dhe i mban krahët hapur duke
na thënë :”Mirë se erdhe bir”!
Gjuha e përdorur në roman është e thjeshtë dhe e kuptueshme nga cilido që
e lexon.Romanin e përshkon një lirizëm i thellë.Pëshkrimi që i bën mjediseve ku
vendosen ngjarjet na tregon se Lili Gogu është një mjeshtër i përshkrimit.Kushdo që
e lexon “Strehëzën e ngrohtë” arrin të përfytyrojë pamjen e bukur dhe të magjishme
të parë nga sytë e artistit fierak. Edhe pse është një roman për fëmĳë,ai është tërheqës
dhe argëtues edhe për ne lexuesit e rritur.Ndaj do të ishte e domosdoshme që ky
shkrimtar të përfshihej në tekstet tona shkollore për vlerat artistike dhe letrare që
mbart krĳimtaria e tĳ për fëmĳë.
Romani ‘’Strehëza e ngrohtë’’ ishte një nga 191 veprat letrare që konkuruan në
konkursin mbarëkombëtar të letërsisë ‘’Penda e Artë’’, të organizuar nga Ministria
e Kulturës Turizmit Rinisë dhe Sporteve në vitin 2005. Shkrimtari-mjek , Lili Gogu ,
ishte një nga 18 shkrimtarët pjesëmarrës të letërsisë për fëmĳë në këtë konkurs. Emri
i tĳ u rendit midis autorëve të njohur të këtĳ zhanri si Bedri Dedja, Dionis Bubani,
Astrit Bishqemi, Sokol Jakova, etj
Lili Gogu përmendet edhe në studime të ndryshme mbi letërsinë për fëmië. Astrit
Bishqemi në librin e tĳ ‘’Autorë të letërsisë shqiptare për fëmĳë dhe të rinj 18862009’’, të botuar në vitin 2009, midis emrave të shkrimtarëve shqiptarë të kësaj
gjinie, bën edhe një jetëshkrim të shkurtër të shkrimtarit Lili Gogu dhe një skedë të
veprave të botuara prej tĳ.
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Using visual aids when teaching English as a foreign language
Matilda Çekrezi
Abstract
This study deals with using visual aids when teaching English as a foreign language (EFL).
Based on the findings of researches, the review of literature explicates the eﬀectiveness and
fruitfulness in employing visuals aids in EFL classrooms. Thus, one of the main aims of the
current study is to figure out the current practice of using visual aids in teaching and learning
English language. More specifically, it was to discover the eﬀectiveness of such aids on the
students’ English learning: the teachers’ and students’ perceptions about the frequency of
using visual aids as well as the types of visual aids used in teaching English to school and
the recommendations for better exploitation of visual aids. The study has found out that a
variety of types of visual aids had been applied to teaching of English to students. It resulted
that visual aids are considered a useful tool in English language acquisition, yet, this aids
need to be used in a proper way. Also, by looking at several obstacles, it is recommended for
the teachers to use extra aids in a structured and pedagogical manner and for the school to
supply more aids. The applications of visual aids in a class when we teach English as a foreign
language can help teachers to create a communicative environment in the class, in which
students might be more motivated to acquire English language. The using of visual method
in the class suggests an easy way for students to remember new words or phrases during and
after the lesson.
Keywords: Visual aid, Realia, Dual coding theory.

1.1
Introduction
Teaching English as a foreign language refers to teaching English to pupils whose
mother tongue is not English. Using visual aids play a major role in teaching
English as a foreign language. There are many ways to teach English by using visual
aids. Using visual aids in the classroom makes foreign language learning more
understandable and interesting for students in the class. Following Dent’s ideas,
Mcknown and Roberts define visual aids as all materials used in the classroom, or in
order teaching situation, for better understanding of the written or spoken word. In
short, the term visual aids refer to those teaching aids which help students to learn
by looking and listening (Moore, 1950, 15).
Vision is the power of seeing, sight. So, it is without a direct touch (Crowther,
1995, 1330). Vision provides us with a genuine look with what is going on in the
world; it is without a direct touch. The competence of vision has played a critical
role regarding all kinds of developmental learning. People can derive countless and
diﬀerent meanings from what they see and from the ways they interact with the
visual environment surrounding them. This is an advantage for foreign language
learners when they are learning in the class and using visual methods in the same
time.
Nowadays, visual aids have been applied in the classroom in order to stimulate the
foreign language learners to further interests and attention, but the most important
is to enhance the understanding and comprehension of the foreign language
knowledge, to learn its language and culture.
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Nevertheless, visual aids in Albania are still not used in English language classroom.
According to the studies that have been made in this area, it is not a small number of
teachers who still believe that teaching English as a foreign language is step by step
by following text as the only source of information in the classroom, which is a good
traditional way to teach their students.
1.2 Definition and classification of visual aids
1.2.1 Teaching aids
Teaching aids, include both audio and visual forms of instructional materials. In
another source. In short, teaching aids are the useful materials and equipments
which help create motivation for teaching and learning environment. Teaching aids
can be divided into three subgroups as follows: 1) visual aids, 2) audio aids, and
3) audio-visual aids. So, it’s important for both teachers and students the using of
visual aids in the class during the lesson.
1.2.2 Visual aids
Visual aid is used in teaching to help people to learn or to understand something
(Crowther, 1995, 1331). Visual instruction is not a separate subject of study but rather
an eﬀective teaching method. As a method it is unique in that it belongs primarily
to one of the senses. As a method in education, visual instruction is not new. Such
apparatus as maps, models, pictures, diagrams, sand tables, globes and other visual
aids, have been used for years (McWhirter, 1941, 9-10).
The appeal to the eye is far more eﬃcient than to the ear in the education of human
being for many reasons. The eye is more rapid. Interest in what we see is usually
far greater that in what we hear. Attracted attention is much easier to gain through
visualization than through the ear. We forget what we hear much quickly than what
we see. Visual aids can help teachers to reach their objectives in the classroom when
they are teaching, and help pupils to a better understanding. Teachers can use visual
aids to reinforce what they are explaining to their students. In visual aids we can
include anything visual for students to look at.
1.3 Types of visual learning aids
1.3.1 Pictures as visual aids
There are a range of types of visual learning aids which use diﬀerent media. Pictures
are perhaps the simplest and commonly used. Pictures provide associations for the
learning of new words. The uses of pictures as visual aids play an important role in
teaching, especially in learning foreign languages, in our case, in learning English
as a foreign language. Like any other visual materials that teachers can use during
teaching, we can say that pictures can provide first information for students in the
class.
Austin emphasizes the value of these aids as teaching instruments in the following
excerpt: Gaining experience without visual aid is almost like studying piano with a
wooden key board… first it was a fad to buy films and maps because it was the thing
to do. Then it was a luxury but now it is a necessity (Keith, 1947, 8 ).
Pictures are valuable aids for enriching the pupil’s level in the class. When teachers
in the classroom use pictures as visual learning during the lesson, students should
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be taught to look for information in pictures. They are valuable for information,
stimulation, and for examples too.
There are some children who do not like to read, but every child enjoys looking at
pictures. The use of pictures, illustration and prints provides an excellent medium
of developing meaningful concepts. They can give meaning to new words and
stimulate interest (Keith, 1947, 21-22).
1.3.2 Flashcards
Flashcard is a card with a word or words and sometimes a picture on it. Flash cards
are held up for pupils as visual aids to learning (Crowther, 1995, 445). Most primary
teachers are acquainted with flash cards because they have been recommended as
teaching devices for a long time. They are not new tools in the average classroom.
Although, these aids are among the oldest in use by primary teachers, they are
considered to be among the most valuable (Keith, 1947, 22-23). Flash card is an old
method in teaching, but it still continues to be valuable in class.
1.3.3 The blackboard as visual aids
Every class in every school there has a blackboard, which is one of the most used
tools and eﬀective for both teachers and students. It continues to be used by even
nowadays. By using blackboard, students are able to write in it, while the other
students have the opportunity to follow their friend when he/she is writing in it. The
board is for drawing students’ attention to new language, checking understanding
and summarizing your lesson.
It is important, therefore, that blackboard illustrations be given complete,
conscientious attention. The teacher should remember that he has only one purpose
for putting anything on the blackboard, that is, to increase the clarity of his teaching.
1.3.4 Charts, maps and diagrams as visual aids
Maps, one of man’s valuable materials, are used to give information about the world.
They are essential in the teaching of social studies. They help students to understand
and visualize places and locations. In using maps, the teacher should be certain that
map symbols are understood. Maps should be carefully chosen for their accuracy,
meaning, and attractiveness (Moore, 1950, 29).
First of all, students does not learn so rapidly or so well by simply listening or
reading as he does when pictures, diagrams and models are used to illustrate the
subject being study. The use of the illustrative material is more potent than verbal
explanation, save time, and gives clearer ideas with less eﬀort on the part of both
instructor and learner.
1.3.5 Film as visual aids
Dorris makes the following observation regarding the value of visual instruction,
which is one of the outstanding characteristic of the film: Education must provide for
the training of the senses, particularly the eye. The eye is the most important teacher.
The sense of sight is the strongest of the senses and the widest avenue to the brain
(Keith, 1947, 15). Students can be more focused and interested during the lesson in
class by using Films or motion picture.
1.3.6 Realia as visual aids
Realia is defined as concrete objects from the everyday world used during instruction
in order to make language comprehensible (Scherler, 2005, 293). “Teachers who
work with students are encouraged to use visual aids and bring in realia related to
language and instructional content. Teachers are also encouraged to point out words
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in diﬀerent language of similar appearance or sound with similar meaning to their
students (Ruﬀu, 2012, 18).
Many research studies have shown that students learn a second language best
through context. One stimulating and interesting way to provide a foreign language
context for students is through the application of realia.
1.3.7 The overhead projector or personal computer projector
These tools have all the features and uses of a board and more! They can be used
without the need to turn your back on the class, and the sheets can be prepared in
advance, which saves time and helps you to be better organized.
It can help you to control how much you reveal to students and when. You can
re-use overhead transparencies with other classes, or copies of your slide can be
given as handouts. Presentation programs such as Microsoft PowerPoint allow you
to modify your slides to suit each class.
1.4 How do the applications of visual aids motivate students to acquire English
in an interactive way?
How is it that some people can learn a second or foreign language so easily and so
well while others, given what seems to be the same opportunities and surroundings
to learn, find it almost impossible? In addition to intellectual capacity and language
aptitudes, social psychologists believe that there is something more involved during
the process of foreign language acquisition. They expect that success in mastering a
foreign language also depends on language learners’ perceptions of the native ethno
linguistic group, including his willingness to identify enough to adopt distinctive
aspects of behavior, linguistic and nonlinguistic, that characterize that other group.
Properly used visual aids will motivate an alert class to be more reading, observing,
and research. A textbook can often be used as a guide for study and if it is carefully
written, and revised often enough, is an invaluable collection of data and principles.
(Baker,1948, 3 )
There are many possible forms the student’s orientation could take, two of which are:
an instrumental outlook, reflecting the practical value and advantages of learning
a new language, and an integrative outlook, reflecting a sincere and personal
interest in the people and culture represented by other group. Therefore, foreign
language acquisition is more than just the development in linguistic knowledge and
competences; it also involves the identification and orientation of people and culture
of the other group. Various studies have found that motivation is very strongly
related to achievement in language learning. The significant message of researchers
in this area for teachers is the sheer importance of the factor of learner motivation.
Here are some advantages of how visual aids motivate students to acquire English:
1. The use of visual aids did increase the vocabulary of the students.
2. The use of visual aids did increase achievement in social studies.
3. The use of visual aids did increase reading comprehension.
4. Students like the visual aids method of instruction, according to their evaluation.
They felt that it saved time and eﬀort.
5. Some students are more adapted than others.
6. A formal study of words is not necessary to obtain an adequate vocabulary.
(Bushnell, 1951, 80-81)
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Using visual methods, students can easily remember the information you have
received through visual methods during classes.
1.5. Do visual aids create a social and communicative environment in an English
foreign language classroom?
The goal of foreign language instruction is to develop the communicative abilities
of students in the second language. Foreign language educators, in the light of the
above interpersonal functions, devote themselves to helping learners to acquire
language in a communicative way. Traditionally, in foreign language classrooms,
language has been treated as a set of structured systems comprised of fixed symbols
and rules for their combination.
Regarding the future of such an aid, the following comment has been made: To the
teacher of today, talkies, radio, and television may seem costly, cumbersome, and
strange as instruments of instruction, but tomorrow they will be as common as the
book and powerful in their eﬀect on learning and teaching (Keith, 1947, 16-17).
Some of the values of using visual aids in class are:
1. Visual aids increase the interest of the learner in the thing to be learned:
2. Attention is secured through interest, not force.
3. Subject matter is made more realistic.
4. They are a natural stimulation.
5. Pupils learn quicker.
6. Eliminates retardation through presenting material in an understanding manner.
7. Pupils remember meaningful subject matter.
8. A high percentage of learning comes through sight.
9. A child remembers longer what he sees than what he hears or reads about (Sauls,
1949, 17-18).
According to research it is clear that the use of visual aids in the classroom create a
social and communicative environment in an English foreign language classroom.
1.6

The role of visual aids in teaching

A number of succeeding studies that looked at listening or reading comprehension
in a foreign language have shown that visual materials, be they still pictures, video,
or graphic organizers, also generally enhance discernment of a target-language text,
particularly when learners are at a fairly low level of proficiency.
Using visual aids is obviously beneficial for language teaching and learning.
It’s important the use of visual aids in class when they are well selected from teacher,
in order to express what the teacher wants to explain. Using visual aids its value
for teachers, they that can present a new item more easily by showing the contexts
illustrated with visual aids. So, it is easy for teachers to be successful in transmitting
knowledge to students.
Visuals can help immeasurably in teachers’ and students’ communication needs. The
various kinds of visuals have unique qualities that make each type the right one to
use in certain language-learning contexts. Visuals can be helpful in several ways:
Visuals can capitalize on seeing. For most people, the sense of sight – more
so than hearing, smell, touch, or taste – is the most highly developed of the senses.
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Visuals can convey some kinds of messages better than words can. Ideas or
information diﬃcult or impossible to express in words may be communicated more
easily through visuals.
Visuals can simply or considerably reduce textual explanation. Accompanying
visuals often clarify words.
Visuals can add interest and focus attention.
It is natural that in teaching the appeal to the mind should be made throw the eye,
the organ through which one received the greatest number of sense impressions.
Illustration is a powerful means of conveying ideas and, therefore, teaching. Visual
aids are the helps instructor uses to assist him in putting his subject across to his
students.
Conclusion
Using a picture during teaching English can encourage students to make short
sentences about it or can help them to express their feeling or what they think about
it. In this way many students may learn and memorize more vocabulary by using
visual aids in class, especially for elementary students.
So, we can use visual aids to make the lesson more eﬀective and understandable for
students and by using visual aids students will be more interested for the lesson. The
numbers of teachers who use visual aids during the lesson are increasing day by day.
Teachers are aware that the use of visual aids is eﬀective in the classroom.
In the light of the aforementioned theories and studies, visual inputs have played a
significant role during the process of diﬀerent phases of language acquisition. From
the scientific-based researches, the eﬀectiveness of adopting visual organizers in EFL
classrooms has been taken for granted. The meaningful inputs and real life situations
with which visual organizers have served as a base are regarded as the essentials of
EFL classrooms.
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Kultivimi i stileve të të nxënit te nxënësit
Etjona Allajbeu
Hulumtimet tregojnë se individët mësojnë në mënyra të ndryshme. Në bazë të
disa studimeve njerëzit shquhen nga karakteristika të ndryshme lidhur me atë se
si marrin, përpunojnë dhe përdorin informacionin. Këto dallime individuale quhen
“ stilet e të nxënit”. Një person është unik në aftësitë e përpunimit të informacionit
kundrejt një personi tjetër. Megjithatë, të 2 personat marrin , përpunojnë dhe në fund
arrĳnë në të njëjtin nivel të njohurive për atë që ata janë duke mësuar. Të kuptuarit e
stileve të të nxënit , të cilat herë janë të thjeshta e herë të ndërlikuara, i lejon mësuesve
të përshtatin metodat e tyre të mësimdhënies. Duke folur në përgjithësi, ka shumë
lloje të stileve të të nxënit. Njerëzit marrin, përpunojnë dhe ruajnë informacionin
duke përdorur këto metoda. Unë do të përqëndrohem te stilet e të nxënit PDL të Neil
Fleming : dëgjimore, vizuale dhe lëvizore, stilin e të nxënit sipas Honey & Mumford
dhe KOLB-it. Duke u përpjekur të analizojë punën time në kultivimin e stileve të të
nxënit te nxënësit e mi, me lindën një sërë pyetjesh :A duhet të njoh stilet e të nxënit
të nxënësve të mi? A duhet të ndryshojnë ata stilin e tyre ? A kanë nevojë të kultivojnë
stile të tjera të nxënit? etj.
Nxënësit dëgjimor mësojnë me anë të dëgjimit. Këta nxënës preferojnë të dëgjuarin
dhe të diskutuarin tërësisht të materialit dhe shpesh i kushtojnë vëmendje në këtë
fushë , tonit , fjalëve dhe shpejtësisë me të cilën mësuesit japin mesazhet e tyre.
Gjithashtu dhe të mësuarit autodidact të tyre bëhet me anë të leximit me zë të
informacionit. Ata shpesh nuk e gjejnë kuptimin në shënime , punime të shkurtra ose
në mjetet vizuale deri në momentin që ata t’i dëgjojnë të shpjeguara ose të shoqëruara
me tingujt e simbolit.
Në punën time si mësuese kam hasur nxënës që shumë lëndë i mësojnë duke i
riprodhuar me zë të lartë. Ata nuk mund të nxënë nëse nuk dëgjojnë atë që mësojnë.
Pra, stili I teyre I të nxënit paska qënë dëgjimor. Ajo që më binte në sy ishte lodhja e
tyre në të nxënë, ju merrte shumë kohë dhe shumë koncepte I mësonin mekanikisht
dhe për më tëpër shqetësonin të tjerët kur mësonin.
Ndaj këtyre nxënësve jam munduar të kultivoj stilin pamor. I këshilloja shpesh që të
uleshin dhe të studionin duke patur të paktën një laps me ngjyrë për të nënvizuar.
Gjithashtu I këshilloja që të studionin në tavolinë dhe në anë të djathtë të librit të
mbanin një fletë të bardhë ku të shënonin ato fakte që i bënin më shumë përshtypje
e që i quanin të rëndësishme. Pra, në këtë mënyrë jam përpjekur t’ju kultivojë stilin
pamor të të nxënit. Arti I mësimdhënies më mundëson që të ushqej dhe të kultivoj te
nxënësit stile të ndryshme të të nxënit, për të lehtësuar nxënien e tyre.
Ata që mësojnë duke përdorur sytë, shpesh fokusojnë vështrimin e tyre në gjuhën e
trupit, në gjestet dhe shprehjen e fytyrës së mësuesit të tyre. Gjithashtu, për nxënësit
pamorë është e zakonshme të mbeten të fokusuar në mënyrë të qartë në materialin që
janë duke mësuar. Pra, nxënësit pamorë kanë tendencë për të “menduar mbi pamje”.
Thithja e informacionit nga ana e nxënësve pamor zakonisht përfshin shënim-marrjen
e detajuar dhe shqyrtimin nga afër duke kujtuar listat, hartat, fotografitë dhe mjetet e
tjera vizuale. Nxënësit pamorë janë edhe lexues të përmbledhur dhe të saktë.
Kalimi nga njëri cikël mësimor në tjetrin shton ngarkesën mësimore, prandaj nxënësit
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duhet të përgatiten që të kultivojnë stile të ndryshme të të nxënit për të përballuar
ngarkesën mësimore. Është detyrë e mësuesit të zhvillojë te nxënësit inteligjenca të
shumëfishta të shoqëruara me stile të të nxënit. Kjo ju mundëson nxënësve, që në
situate të ndryshme të përdorin stile të ndryshme.
Në klasat e para të arsimit fillor, nxënësit janë të prirur të mësojnë nëpërmjet stilit
të të nxënit lëvizor Të mësuarit lëvizor përfshin nevojën e nxënësit për të prekur
dhe ndjerë elemente të mjedisit të tyre në mënyrë që të ruajnë informacionin. Këta
nxënës mësojnë duke vepruar në aktivitete të ndryshme. Nxënësit të cilët varen nga
të mësuarit lëvizor shpesh bëhen me lehtësi nervoz ose të papërqëndruar dhe nuk
mund të fokusohen më tej në udhëzimin e mëtejshëm dhe fokusohen më shumë te
nevoja e tyre për të lëvizur. Të nxënit lëvizor është i njohur dhe si mësim i prekshëm.
Këtë stil të nxëni mundohem ta praktikojë shpsh në punën time. Në momente të
caktuara kur vë re se është ulur përqëndrimi i nxënësve në klasë, mundohem të
përshtasë teknika të cilat përfshĳnë lojëra në role, pyetje logjike të cilat kërkojnë
argument etj.
Mësimi është një aktivitet universal dhe esencial i njeriut në mbarë botën. Mësimi
përfshin tërësinë e aktiviteteve të njeriut , të tilla si ndjenja, reflektimi, të menduarit
etj. Individët kanë zhvilluar mënyra të ndryshme të stileve të të nxënit, për të
përballuar subjekte të ndryshme që lindin në fushën e tyre të studimit. Qasja e
nxënësit në përdorimin e tyre ka një ndikim të rëndësishëm në studimin e mësimit
dhe në suksesin e tyre mësimor.
Stilet e të nxënit janë mënyra të ndryshme të të nxënit të një individi. Është i
përhapur mendimi se shumica e njerëzve favorizojnë disa metoda të vecanta për
të bashkëvepruar me të, duke marrë dhe përpunuar informacione. Ajo gjithashtu
i lehtëson nxënësit të kontribuojnë duke përdorur stilin e preferuar të të nxënit, në
mënyrë që të përballen me frikën e dështimit në shfaqjen e tyre. Elementet kyçe që
mund të shmangin frikën e dështimit në mes të nxënësve, është të kuptuarit të stileve
të preferuara të të nxënit , të cilat do të kenë ndikim në punën dhe arritjet akademike
të individit. Megjithëse te nxënësit e mi unë kam kultivuar të nxënin pamor dhe ata
e kanë bërë të natyrshmë të mësojnë duke shënuar dhe nënvizuar, duke bërë grafikë
e diagrama, unë si mësuese përpiqem të kultivojë të ata edhe stile të tjera të të nxënit.
Sic u theksua, stilet PDL të të nxënit janë shpesh tregues të modeleve të të menduarit
shumëdimensional. Kjo është bërë e njohur si “ inteligjencë e shumëfishte” zbuluar
nga Howard Garnder. Hulumtimet tregojnë që të maturit e inteligjencës në këtë
mënyrë përfshin përdorimin e karakteristikave të stileve të të nxënit në mënyrë që të
kuptohet se në cilat fusha të vecanta nxënësit mund të jenë të talentuar dhe të aftë. Psh.,
“ pamor/ i vecantë” njerëz të zgjuar të cilët kanë aftësi për të kuptuar atë që shohin,
shpesh kjo rezulton në përfshirjen e talenteve të tilla në zgjidhjen dhe ndërtimin e
pazëllave, në shkrim, në lexim dhe duke krĳuar punë artistike. Kombinime të tjera të
inteligjencës, gjithashtu përfshin “ inteligjencën trupore/lëvizore” dhe “ inteligjenca
ndërpersonale” në të cilën nxënësit kanë tendencë për të mësuar duke parë gjerat
me sytë e të tjerëve dhe duke aplikuar vizionin në emocionet dhe mendimet e tyre.
Gjithashtu, shpesh nxënësit mësojnë dhe nxiten si duhet nëse ata janë në gjendje
të përdorin me gjithë potencialin e tyre stilet e të mësuarit . Mësuesit duhet të
akomodojnë nevojat e nxënësve në mënyrë që të shfrytëzojnë aftësitë e tyre, të cilat
paraqesin sfidën e parë, identifikimin e stileve të të mësuarit të nxënësve të tyre.
Zakonisht kjo bëhet duke krĳuar cifte ose grupe të cilat i lejon individëve me stile
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dhe inteligjencë të njëjtë të të nxënit për të përpunuar dhe për të prodhuar një punë
të suksesshme, bazuar në aftësitë kolektive dhe në stilet e të nxënit në grup. Para se
metoda të tilla të praktikohen për nxënësit , është vendimtare që mësuesit të bëjnë
njohjen me stilet e të nxënit të një grupi. Kjo, natyrisht fillon me të kuptuarin e stileve
individuale të të nxënit.
Në këtë shkrim është e qartë , se stilet e të nxënit PDL janë në dukje të thjeshta,
megjithatë është po aq e qartë se ato përmbajnë disa shtresa. Prandaj është e
nevojshme për ne si mësues të njohim çdo stil per te përshtatur stilin e mesimdhenies
me stilin e të nxënit te nxënësit .
Në shqyrtimin e stileve të të nxënit të kultivuara te nxënësit e mi, duhet të jetë e qartë
që mësuesi përshtat një stil të nxëni sipas stileve personale të nxënësve, stile që për ta
ishin më produktive. Megjithatë , nxënësit e mi janë në ekzaminim të vazhdueshëm
të tendencës së tyre natyrale.
Stili i të nxënit mund të përkufizohet si një process i marrjes së njohurive ose aftësive,
ku si stil mund të përkufizohet si një mënyrë, strategji apo teknikë për të bërë gjërat
nga një individ. Stili i të nxënit mund të përkufizohet si një mënyrë, strategji apo
teknikë e preferuar nga nxënësit në procesin e marrjes së njohurive ose aftësive.
Në kontakt me stilet prezente të studimit do i referohem modeleve të të nxënit të
propozuara nga Honey & Mumford ( 1992). Sipas Honey & Mumford, të nxënit
aplikohen kur një individ nuk di diçka të njohur më parë , por ai mund të tregojë se
është në gjendje të bëjë dicka që nuk ka qenë në gjendje të bëjë më parë.
Honey & Mumford kane përcaktuar 4 stile të të nxënit duke i paraqitur me anë të
një cikli.
Sipas Honey & Mumford, stilet
e të nxënit mund të jenë një
përzierje midis stilit aktivist
dhe reflektiv. Nxënës të këtyre
stileve janë mendjehapur dhe
entuziaste për ide të reja, ju
pëlqen të bëj gjera te reja, por
mendojnë me kujdes para
se të nxjerrin përfundime.
Përfshihen në përvoja të reja
pune dhe ju pëlqen të zhyten
“ me kokë deri në fund”, por,
sigurisht pasi i analizojnë me
kujdes dhe shqyrtojnë çdo gjë
në detaje, dhe pasi kanë reflektuar dhe kërkuar informacionin që ju lejon të vazhdojnë
punën e tyre. Ata ndjehen mirë në situata të papërgatitura dhe nuk u pëlqejnë afatet.
Megjithatë, këtë lloj stili të nxëni unë e kam quajtur “ të mësuarit duke bërë”. Këtĳ
stili të të nxënit I mungon eksperimentimi dhe të bërit të gabimeve gjatë rrugës, këto
gabime I ndihmojnë që të përmirësojnë punën e tyre, duke e kthyer atë në sukses.
Sipas KOLB-it stilet e të nxënit duhet të ndjekin linjën :
Të kesh përvojë ® Të reflektosh përvojën ® Të
nxjerrësh konkluzione ® Të planifikosh përsëri.
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Të nxënët nga përvoja ndihmon që të ekperimentosh me informacionin dhe shprehitë
e reja duke nxjerr konkluzione dhe duke planifikuar përsëri. Sipas ciklit të të nxënit
të modelit të KOLB-it, procesi i të nxënit nënkupton pjesëmarrje active, reflektim të
përvojës së arritur deri më tash dhe përshtatje të përvoja që del nga situatat në të
cilat individët eksperimentojnë me informacionin dhe shprehitë e reja. Prandaj është
e nevojshme që të kultivojmë te nxënësit procesin vetjak të të nxënit përmes zbatimit
në situata të reja duke përballuar sfidat që i dalin. Shpesh në punën time më duhet t’i
kthehem detyrave që kam zhvilluar dhe sa më shpesh i kthehem aq më tepër kuptoj
se kam mundësi për të përmirësuar dhe për t’i përshtatur veprimtari në mënyrë që të
kem një realizim më të suksesshëm. Gjithashtu mund të them se sot në punën time
si mësuese unë kam kultivuar te vetja edhe të nxënët akomodues dhe konvergjen,
sepse më pëlqen të inkuadrohem në përvoja të reja pune dhe të kërkoj mundësi të
reja edhe pse përfshirja në to mund të ketë reziqe. sot nuk më mbytin emocionet
dhe jam më e përmbajtur në shprehjen e tyre , reflektoj dhe veproj në mënyrë logjike
në zgjidhjen e problemeve dhe jam më praktike ne marrjen e vendimeve apo në
zbatimin praktik të ideve.
Si përfundim, mendoj se te të gjithë njerëzit ekzistojnë elemente të të gjitha
inteligjencave, si rrjedhim, të të gjitha stileve të nxënies, pavarësisht se njëri ndër
to është më i theksuar. Është domosdoshmëri për nxënësit, të njohë stilin ( stilet )
e vet të të nxënit. Kështu, do të mund të zbulojë metoda të reja në funksion të tĳ.
Nga përvoja ime unë them se këto metoda, deri edhe stilet e të nxënit, mund të
kultivohen. Njeriu i mban ato në kasetat e memories së tĳ për t’i nxjerrë, qoftë edhe
instiktivisht, kur t’i duhen. Kjo do të varet nga situatat, nga interesat dhe nga llojet e
njohurive që do t’I duhet të marrë.
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Sfida dhe alternativa në proceset e shoqërizimit dhe edukimit shkollor në
moshat paraadoleshente
Margarita Pajaj

Miqtë e parë, si ndihmës në shoqërizim
Miqtë e parë mund të ndihmojnë,të mësojnë,
të luajnë dhe të zhvillohen, shpeshherë
duket sikur ata e bëjnë të lumtur njëri-tjetrin.
Ruth Mason
Abstrakt
Fëmĳët nuk rriten vetëm në trup ,por dhe mendime. Ata ndryshojnë në marrëdhëniet
me njërëzit e tjere .Zhvillimi fizik , kognitiv dhe social janë aspekte të ndryshme të
jetës së njërëzve nga lindja deri në fazën e pjekurise.Megjithatë ata janë të ngjashëm në
një pikepamje dhe kjo ka të bejë me rritjen e vazhdueshme në zhvillimin individual.Në
zhvillimin biologjik , fëmĳa zgjeron horizontet fizike të tĳ.Me rritjen në trup dhe fuqi fëmĳa
zhvillon aftësine për të lëvizur lirshem brenda mjedisit dhe emancipohet në hapësirën në
të cilën duhet të levizë.Zhvillimi kognitiv çon në zgjerimin analog të horizonteve, por tani
të një zhvillimi mendor më tepër se sa fizik.Ndërsa rritet fëmĳa arrin të tejkalojë koncepte
të drejtëperdrejta ,për të jetuar nje botë me ide që sa vĳnë dhe bëhen më abstrakte.).Në
zhvillimin social ka një mënyrë të ngjashme dhe të vazhdueshme zgjerimi horizontesh,në
javët e para të jetës ,bota sociale e një foshnje kufizohet vetëm tek një person, zakonisht nena.
Me kohë horizonti shoqëror zgjerohet duke përfshirë të dy prindërit,pastaj pjesën tjetër të
familjes më vonë edhe bashkëmoshatarët e tĳ.Gjatë rritjes fëmĳa fillon të kuptojë sistemin e
rregullave sociale nga të cilat rrethohet,jo vetëm në familje,por edhe në një mjedis social më
të gjerë.Një element i rëndësishëm,është paraqitja e hartës së zhvillimit social përmes së cilës
foshnjat që mbahen në krahë, kthehen në qytetar të botës. Arsimi shihet si faktor kryesor i
zhvillimit të qëndrueshëm të burimeve njerëzore, mirëqenies ekonomike, krĳimit të paqes
dhe sigurisë, zhvillimit të vlerave universale dhe përmirësimit të cilësisë së jetës në nivelin
individual, familjar, shoqëror e global. Edukimi cilësor – është pasqyra e përgjithshme që
ofron informata të përgjithshme lidhur me arsimin dhe reformat e reja.Kjo është ajo që duhet
të arrĳmë pëermes bashkëpunimit shkollë-prindër-nxënës. Ai identifikon faktorë të ndryshëm
që përcaktojnë cilësinë dhe rolin e veçantë që mësimdhënësit arsimor kanë në arritjen e saj.
Fjalë kyçe:shoqërizim ,zhvillim fizik,shkollë,prindër,mosha paraadoleshente,edukim.

Hyrje
Sa universalë janë hapat e zhvillimit të individëve?
Ka mjaft qëndrueshmëri ëe rezultatet e përfituara nga studiues të ndryshëm të
zhvillimit të qënieve njërëzore.Në të gjitha kulturat njërëzit arrĳnë pubertetin,lidhen
(martohen ),kanë fëmĳë,fillojnë të plaken , mosha vazhdon ecën . Por llojet e krizës
që krahason njërëzit në pika të ndryshme të ciklit të jetës, varen nga shoqëria
ku njërëzit jetojnë.Më parë ka qenë shumë e vogël ndarja nga mosha sesa është
tani,fërmĳe, prind dhe gjyshër ku shpesh jetojnë nën të njëjtën cati ose kaq
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të afërt me njëri-tjetrin në të njëjtën fqinjësi.Në kohën e mjerimit ekonomik,
njërëzit e moshuar kontribuonin në burimet familjare deri kur ata ishin mjaft të
moshuar për të punuar, duke u kujdesur për rritjen e fëmĳëve dhe nënave që
punonin duke ndihmuar për punët e shtëpisë, e keshtu me radhë.Më të moshuarit
në veçanti grat, kishin akoma një rol tjetër. Ato ishin përpjekur për këshillat
në çështjet e rritjes së fëmĳëve dhe mbarëvajtjes së shtëpisë.. Sot moshatarët
zakonisht jetojnë të veçuar.Ka aspekte të ndryshme të etapave të propozuara për
zhvillimin e të rriturve mund te jenë mjaft të vecanta në shoqërinë tonë .Parë
në këtë vështrim fazat e mëvonshme të ciklit jetësor mund të ndodhë të kenë
të bejnë me kulmin e një zgjerimi të mëtejshëm të botës sociale që karakterizon
hyrjen e zhvillimit social, që me fëmĳërine e hershme.
Shoqërizimi në fëmĳëri
Atashimi i fëmĳes me personin që kujdeset për të shënon hyrjen në botën sociale.
Kjo është pikënisja e shoqërizimit proçesi me anë të të cilit fëmĳët përfitojne
modelet e sjelljes dhe të mendimit që jane karakteristika të shoqërisë në të cilën
ai ka lindur. Zhvillimi shoqëror fillon me lidhjen e parë njërëzore, që vendos
bazat për gjithë marrëdhëniet e mëvonshme me njërëzit e tjerë.
Analiza e sjelljes
Pse fëmĳët sillen siç duan?
Fëmĳët sillen në mënyra të cilat përmbajnë imazhin e tyre dhe qëllimin për të
arritur objektivat që kanë si pikëtakimi nevojat hierarkike, si me poshtë:
• Vetëaktualizimi ( nevoja për të zhvilluar aftësi, interesa dhe talente )
• Vetëvlerësimi ( ndjesia për të qenë i vlefshëm )
• Nevoja shoqërore përkatësie (të perkasesh në grup dhe të shkëmbesh dashuri )
• Siguria (siguri ,mbrojtje ,strehë )
• Fiziologjike (ushqim ,gjumë , ujë , frymëmarrje, etj )
Shoqërizimi në fëmĳëri
Rrënjët e atashimit
Pse atashohen fëmĳët me nënën?
Deri para 30-vjetësh besohej se dashuria e nënës është një pasojë dytësore
që vjen si përmbushje e kerkesave jetike si heqja e urisë, etjes dhe dhembjes.
Versioni më i rëndësishëm ishte ai i Zigmund Frojd, i cili besonte se shkaku i
mërzitjes së fëmĳës vjen nga frika se mos nevojat e fëmĳës nuk përmbushen.
Psikiatri britanik Xhon Bowlby e quajti kete “teoria e dollapit” e dashurisë
për nënën. Ajo përmbledh idenë se objekti I pari që kërkonte fëmĳa është
gjiri ose biberoni (Bowlby, 1969,1973 ).Sipas Kernberg (1976), në nivelin më të
lartë të zhvillimit, internalizimi harmonic (nderfutja harmonike ) nuk përfshinë
vetëm objektet e vecanta të ardhura nga familjet dhe shokët e afërt, por edhe
një grup social dhe një identitet kulturor. Kjo sepse gjatë procesit të rritjes,
bota e brendshme duhet të prodhojë dashuri, mbështetje, brenda sistemit të
egos, të marrëdhënieve me objektin. Kjo siguron thelbin në nderveprimin me
të tjerët. Kur shfaqen krizat, individi bie në brendësi të vehtes dhe kështu, bota
intrapsikike dhe interpersonale lidhen për të forcuar njëra-tjetrën.E rëndësishme
është dhe ideja e atashimit fizik për fëmĳët e vegjël, ndaj një objekti konstant.
Kur kjo dëshirë primitive mohohet, rezultati është shfaqja e depresionit analitik
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një kthim nga bota dhe rënie në apati. Atashimi nuk është i lidhur thjesht me
ushqyerjen, por një nevoje bazë për njëriun. Nëse duam të bëhemi të rritur
të sigurt, duhet të kemi një atashim të sigurtë dhe me dashuri njërëzore me
fëmĳën.Kohut thekson se në zemërimin e dëshirave të njërëzve qëndron dëshira
për vëmendje të admirueshme. Fëmĳët me shanse të mjaftueshme për t’u rritur
mirë nga prindër të vlerësuar, do të jenë të sigurtë, të aftë të qëndrojnë vetëm
si qëndra inisiativave dhe të aftë të dashurojnë. Fëmĳët e palumtur do të vuajnë
mungesën e afrimitetit do të ecin në jetë gjithnjë duke kërkuar vëmendjen që
u kanë mohuar.
Parimi i Rolit të Babait
Zhvillimi i hershem social ka disa aspekte të rëndësishme.. Jeta emocionale
e fëmĳës nuk është e lidhur vetëm me nënën. Fëmĳët e vegjël lidhen me
baballarët aq sa lidhen dhe me nenat, kjo tregon që lidhja me të dy prindërit
ka karakteristika të ndryshme. Një numër studimesh kanë treguar se baballarët
luajnë me shumë me fëmĳët e vegjël, se sa nënat. Për më tepër loja e tyre është
me shumë fizike dhe energjike. Si rezultat, që fëmĳa të shkojë për kujdesje dhe
rehati tek nëna, babai shpesh preferohet si shokë loje. Nëna është siguri dhe
rehati, babai është argëtim. Ç`farë duhet llogaritur për ndryshimet në mënyrë
që të dy prindërit ti përgjigjen fëmĳëve të tyre të vegjel? Pjesërisht dallimi
bazohet në rrethana sociale dhe ekonomike. Në përgjithësi baballarët janë me
pak të përfshirë në procesin aktual të përkujdesjes ndaj fëmĳës. Si rezultat
bashkëveprimet me familjet e tyre janë kryesisht të ndryshme nga ato të nënës.
Ndryshimet e roleve në edukim e afeksion midis nënës dhe babait, kanë të
bëjnë me rolet e tyre të vërteta sociale dhe etiken e sjelljes prindërore.
Efekti ose ndikimi i ndarjes së hershme
Një numër autorësh besojnë se ndarjet e hershme nga nëna mund të çojnë në
rreziqe psikologjike .John Boëbly, pohoi se cdo shqetësim në lidhjen fillestare
të fëmĳës me nënën e bën personin më të pasigurt emocionalisht gjatë jetës.
Nga pikëpamja e tĳ ndarja është e rrezikshme psikologjikisht, por vazhdimësia
e marrëdhënies së fëmĳës është një element i nevojshem i shëndetit mendor
bazë ose themelor. Por cilat janë pasojat e kësaj domosdoshmërie ekonomike dhe
sociologjike për miëqënien psikologjike të fëmĳëve tanë? Në lidhje me pikëpamjet
e Boëlbyit, disa autorë argumentojnë se fëmĳët që nuk kanë patur përkujdesje
amënore (më shumë se 20 orë/ javë) gjatë vitit të I-rë të jetësës së tyre ka të ngjarë
të shfaqin modele pasigurie të lidhjes në “Situatën e çuditshme” dhe ishin më pak
tolerant ndaj të rriturëve. Fëmĳët të cilët në moshën 4-vjeçare kanë frekuentuar
kopshtet që ishin pajisur me hapësirë dhe me mësues të trajnuar mirë dhe klasa
të vogla, patën një zhvillim më të mirë social dhe emocional, kur ishin në moshen
8-vjecare, sesa fëmĳët që frekuentonin qëndrat e kujdesit, që ishin më të varura,pra
në rrethana jo të mira përkujdesjeje edhe kur faktorë të tillë si klasa sociale dhe
të ardhurat ishin të barabarta.
Rikujtimi i rolit të eksperiencave të hershme
Duhet të bëjmë një rivlerësim të pikëpamjeve tona mbi të gjitha eksperiencat e
hershme shoqërore më të rëndësishme. Këto eksperienca sigurisht që vendosin
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një themel mbi te cilat do të ndërtohen marrëdhëniet e metejshme shoqërore.
Por eksperiencat në foshnjëri nuk ndikojnë në sjelljen e një personi të rritur
drejtpërsëdrejti. Vitet e para të jetës janë vendimtare në sensin që modele sociale të
tilla janë më shumë të predispozuara për të përfituara,se sa kapaciteti për të krĳuar
afrime me njerëz të tjerë.Atashimet e hershme janë tepër të nevojshme për krĳimin
e atashimeve të mëvonshme. Fëmĳa që nuk ka marre kurrë dashuri prej prindërve
do të jetë tepër i friksuar nga moshatarët e tĳ dhe ka të ngjarë që ë dështojë gjatë
zhvillimit social të mëtejshëm.
Vlerat kulturore dhe rritja e fëmĳës
Disa nga studimet e shoqërizimit janë pothuajse të ngjashme në mbarë botën .
Fëmĳa mund të jetë një Afrikan ose një Njujorkez në të dyja rastet ai duhet
të ushtrojë kontroll mbi disa funksione të trupit të tĳ dhe disa prej impulseve
të tĳ p.sh. agresionit. Kudo që ai të jetoje ai duhet të mesojë që ai duhet të
bashkëjetojë me persona të tjerë dhe se këta persona kanë kërkesat e tyre që mund të
keneë përparësi mbi ato të tĳat. Si rezultat do të ketë disa ngjashmëri të rëndësishme
në mënyrën se si fëmĳët rriten. Ndryshimet mund të jenë në vlerat dominante të
kulturës të cilës prindërit i perkasin. Fëmĳa shoqërizohet për t’u bëre anëtar i një
shoqërie të vecantë. Ky fakt është krejtësisht i qartë kur ne konsiderojme ekonominë
në të cilën ky vend bazohet. Kulturat të cilat kanë si bazë jetese agrikulturën apo
blektorinë . tentojnë të theksojnë nënshtrim apo konformizëm dhe përgjegjësi kur
ata rrisin fëmĳët e tyre. Këto cilësi i përshtaten rolit të një personi të rritur ,të cilët
një fëmĳë duhet ti pranojë. Në disa kultura disa ndryshime në rritjen e fëmĳëve janë
të lidhur me diferencat klasore të prindërve. Një sërë krahasimesh në mënyrat me të
cilat prindërit e klasës së mesme dhe klasës punëtore i rrisin fëmĳët e tyre, nxjerrin
në pah një ndryshim mjaft të madh. Prindërit e klasës punëtore tentojnë të theksojnë
rëndësinë e kontrollit nga jashtë ndërsa prindërit e klasës së mesme përpiqen të
nxjerrin në pah kontrollin që ushtrohet nga brenda. Kështu që prindërit përpiqen
të mësojnë fëmĳët si të sillen në vendet e tyre të punës, të parëve iu është kërkuar
të jenë bindur dhe të zbatojnë urdhrat,kurse te dytëve iu kërkohet të jenë të zotet e
vetes dhe te jene të vetëkontrolluar..
Mekanizmat e shoqërizimit
Autorë të ndryshëm theksojne rolin e përfitimit dhe frikën nga ndëshkimi si factor
kyç në procesin e shoqërizimit. Disa të tjerë theksojnë rëndësinë e imitimit. Disa të
tjerë diskutojnë për rëndësinë e një fëmĳë që rritet duke kuptuar se cfare ai ose ajo
do të bëhen në të ardhmen.
Trashëgimia Trashëgimia luan një rol në përcaktimin e përmasave trupore dhe ritmit
të pjekurisë fizike. gjenetike. Kur kushtet e mjedisit jane te pershtateshme diferencat
individuale varen gjeresisht nga trashgimia. Studimet familjare ilustrojne kete edhe
per pjekurine.
Dashuria dhe stimulimi
Dashuria prindërore dhe stimulimi janë vitale për rritjen dhe shoqërizimin. Sot
dështimi për t’u rritur mirë dhe pamundësia per t’u rritur cilësohen si çrregullues
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të rritjes si rezultat i mungesës së vëmendjes dhe dashurisë. Dështimi për tu rritur
është një term që përdoret për fëmĳët që shfaqin vonesa në rritje. Sjellja e këtyre
fëmĳëve është një çelës i fortë për diagnostikimin sëbashku me pozitivizëm dhe
apatinë ndaj mjedisit fizik. Ato shfaqin një vigjilencë për të kuptuar të rriturit, shfaqin
pak shenja buzëqeshjeje dhe shqiptimi, dhe nuk përkëdhelen për t’u lavdëruar.
Rolet gjinore
Rolet gjinore ndikojnë ne të gjitha fushat e jetës sociale. Vendosja e njerës apo
tjetrës në këtë rol fillon me pyetjen e parë që bëhet kur njeriu vjen në jetë. Fakti
i lindjes së një djali apo një vajzë, përcakton, rolet e ardhshme që përkatësisht ata
do të luajnë në jetë. Ky konceptim, ndikon te gjithë sjelljen e drejtuar tek individët
djem apo vajza, që në moshë të hershme e deri në vitet e mëpasme të jetës. Disa
nga llojet e tipeve gjinore ndoshta kanë ndryshuar në zgjimin e feminizmit modern,
por vazhdon ende të ketë shumë ndryshime përsa i perket rritjes së fëmĳës.
Steriotipet në shoqerinë tonë janë të qarta. Foshnja vishet ose me rozë ose me blu;
fëmĳa luan ose me kukulla ose me makinë. Në kulturën tonë burrat kerkojne të
jenë autoritar e te ashpër, më të përmbajtur emocionalisht, dhe më të interesuar në
material se sa në njërëz. E kundërta grate kërkojnë të jenë më pak të nënshtruara, më
të hapura emocionalisht dhe më të interesuara në njerez se sa në material.S’ka asnjë
dyshim se këto steriotipe të rolit gjinor kanë efekt të konsiderueshem në mënyrën se
si ne i konceptojmë njerëzit, madje edhe të sapolindurit apo edhe foshnjat. Shumë
shpejt fëmĳët sillen ashtu si dëshirojnë të rriturit. Duke filluar rreth moshës 1 -vjeç
e gjysëm ata nisin të shfaqin ndryshime të llojit gjinor. Rreth moshës 8 –vjec ato
pëlqejne lodra te ndryshme dhe parapëlqejnë te luajnë me shokë të seksit të tyre.
Dhuna
Një element i dukshëm në shoqërizimin përmes përforcimit të roleve gjinore,
është dhuna. Kur jane dy ose tre djem ka shumë të ngjarë të angazhohen në lojëra
të zhurmshme dhe mundje se sa vajza. Por kur bëhen katër ose pesë ato janë të
gatshme të shkëmbejnë fyerje dhe ta kthejnë dhunën në hakmarrje. Kjo vazhdon
deri në rini. Ndërsa aktet e dhunës fizike janë relativisht të pakta tek të dy sekset, ato
janë dhe më të zakonshme tek burrat se sa tek gratë, keshtu ndodh tek adoleshentët,
arrestimet për krime të dhunshme ndodhin gati pesë herë më shumë tek meshkujt se
sa tek femrat. Të njëjtat rezultate jepen në klasa të ndryshme shoqërore dhe në vende
dhe kultura të ndryshme si Etiopia, India ,Kenia,Meksiko, Okinavo dhe Zvicra..
Prindërit e frenuar deri në ndrydhje, projektojnë vazhdimisht fëmĳe agresivë. Fëmĳët
që janë të paaftë të shprehin ndjenjat, bëhen agresivë, sepse për ta agresiviteti ndaj
dikujt tjetër ësht shenjë dëshire dhe interesimi ndaj tjetrit. Për të eleminuar rrënjosjen
e dhunës, duhen mësuar fëmĳët me të vërtetat mbi njerëzit. Mësuesja konceptohet
si e mirë, jo sepse është e dashur, por se e kryen mirë profesionin dhe detyrën e saj.
Është e qartë se fëmĳët nuk edukohen me fjalime, por me vepra. Ne fjatet “nderoji
prindërit dhe mësuesin, ka një të vërtetë të madhe. Aty, nuk thuhet “Duaji ata”. Kjo,
sepse prindërit dhe mësuesit nuk ndodhen pranë fëmĳëve që këta t’i duan, por që të
jenë të efektshëm në punën e tyre në lidhje me zhvillimin harmonik të fëmĳës. Pra,
qëniet njërëzore , nuk ekzistojnë për t’u ngjitur pas njëri-tjetrit në rrathë të mbyllur.
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Ata janë bërë për të ecur përpara duke zhvilluar lidhje të reja që ripërtërihen në koh.
Fëmĳa fiton ndjenjën e sigurisë kur lihet i lirë, merr risqe në një masë të arsyeshme
për moshën e tĳ, por pa rrezikuar. Kur ai vihet para pengesave që duhen kapërcyer
dhe kur ndihet triumfator për kapërcimin e tyre, ai duhet të prgëzohet dhe jo fyer.
Në rastet e tjera tek femĳet rrënjoset agresiviteti dhe elementët e dhunës.Ndërkohë
që shumë ndryshime psikologjike të sekseve mund të kenë origjinë biologjike, akoma
më të rëndesishme janë mënyrat se si vajzat dhe djemtë shoqërohen. Djemtë mund të
jenë shumë më të prirur drejt agresionit sesa vajzat, por duket pothuajse e sigurt se
presioni kulturor magjeps cdo ndryshim të sekseve që ekzistojnë më parë.
Agjentët e parë të shoqërizimit: Prindërit
Prindërit konsiderohen si mësuesit e parë të shoqërisë.
Vitet e fundit, psikologët e zhvillimit kanë ndjekur një rrugë të ndryshme. Në vend që
të përqëndrohen tek praktikat e ndryshme të rritjes së fëmĳës, ata janë përqëndruar
në atmosferën e përgjithshme ku eshte rritur femĳa. Në një numër studimesh
prindërve iu kerkua të përshkruanin mënyrën se si ata merreshin me fëmĳët e
tyre,dhe ishin të vëzhguar në situata të ndryshme. U zbuluan lloje të ndryshme të
rritjes së fëmĳës.Një është metoda autokratike, në të cilët prindërit kontrollojnë fëmĳën
në mënyrë strikte. Rregullat që ata vendosin janë kryesisht urdhëresa, shkelja e
të cilave sjell ndëshkim të egër (zakonisht fizik). Ata nuk e marrin mundimin t’i
shpjegojnë keto rregulla fëmĳës, i cili duhet t`i pranojë si një manifestim të thjeshtë
të fuqisë prindërore. “Sepse keshtu them une, ja përse “..Krejt ndryshe, është
metoda e duruar në të cilën fëmĳët numërojne disa “mos” dhe më pak “bëj”. Prindërit
përpiqen të mos kerkojnë autoritetin e vetë, të vendosin pak kufizime dhe kontrolle,
përpiqen të mos vendosin orare (le të themi p.sh. për kohën e gjumit, ose për të
parë televizionin ) dhe përdorin ndëshkime rrallë herë. Ata vetëm u prezantojnë
kërkesat e tyre fëmĳëve ; si p.sh. të lënë mënjanë lodrat, të bëjnë detyrat, ose të
ndihmojnë në punët e shtëpisë. Metoda tjetër quhet metoda autoritare-reciproke , sepse
prindërit ushtrojnë pushtetin e tyre, por gjithashtu pranojnë detyrimin reciprok të
arsyeshëm. Ndryshe nga prindërit e duruar, ata qeverisin, ata përpiqen të qeverisin
me pëlqimin e të qeverisurit.Prindërit metoda e të cilëve është autoritare- reciproke
vendosin rregulla për sjelljen tek fëmĳët e tyre dhe i detyrojnë ata kur duhet. Ata
nxisin pavarsinë e fëmĳës.Vitet e fundit, psikologët e zhvillimit këmbëngulin se
shoqërizimi është një rrugë dy kalimshe, pra jo vetëm prindërit ndikojnë në
shoqërizimin e fëmĳës, por edhe ata vetë mësojnë nga ky proces.Një nga arsyet
kryesore pse shoqërizimi vepron në të dyja drejtimet është se fëmĳët ndryshojnë që
ditën që ata lindin. P.sh ka ndryshime në karakter.Kjo është një tjetër mënyrë për
të thënë se fëmĳa ndihmon për të krĳuar mjedisin e vet. Nuk mund të injorohen
kurrë, lidhjet midis mënyrës së rritjes së një fëmĳe dhe personalitetit te tĳ.
Shkolla dhe shoqërizimi
Shkolla është vendi ku fëmĳa mund të kalojë pjesën më të madhe të kohës. Tani
ai mund të shfrytëzojë aktivisht duke mësuar gjuhë të huaj, duke pikturuar,
duke mësuar piano,duke lexuar, ,duke dëgjuar muzike, duke luajtur në parkun e
lojrave,kalçeton e shkollës etj. Shkolla është e pazëvendesuëshme në takime me
bashkëmoshatarët,Në keto kushte mësuesi duhet të shpjegojë njohuritë mësimore,
por që interesohet për edukimin e nxënësve, pasi në familje nuk mund të kryhen
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të gjitha elementët e edukimit dhe detyrimisht, nevojitet një ndihmë e specializuar,
në të cilën mësuesi ka shanset të jetë aktori më i rëndësishëm. Duhet pranuar se
marrëdhëniet mësues -nxënës janë shumë të rëndësishmë .Puna në ciklin e ulët
,përveç të mësuarit ,është dhe shoqëruesi i klasës për disa vite dhe arrin të krĳojë një
lidhje zinzhir stimujsh e veprimesh karshi nxënësve dhe familjeve të tyre. Ndërkohë
që është në gjëndje t’i kontrollojë efektet e hapave edukative që ndërmerr. Ndërsa
ne klasat më siper, gjerat ndryshojne, pasi nxenesi perballet me shume lende dhe
vemendja e mesueseve është më pak e fokusuar tek formimi psikik i nxënësve sesa
tek frekuentimi i mësimit dhe rezultatet pozitive në të . Duhet të gjejmë disa kritere
për të vlerësuar situatën, mbi përparimin dhe shoqerizimin.Dështimi në shkollë
konsiderohet shpesh një tragjedi për fëmĳt dhe ai mbyllet në vetvete . Por nuk duhet
harruar se karakteri, të shoqëruarit me të tjeret, zgjuarsia e trupit, shpirti i inisiatives
dhe bashkëpunimi, janë të domosdoshme në shkollë dhe në jetë. Të interesohesh
për gjërat që thuhen e ndodhin në oborr apo në klaëe është më e rëndërsishme se
nota që merr në mësime. Shumë faktorë afektiv luajnë rol tek fëmĳa, si ato që vĳnë
nga e kaluara dhe ato që krĳohen në mjedisin e klasës. Në çdo rast duhet të kemi
parasysh moshën. Ka disa qëndrime spontane që duhen zhvilluar, si kureshtja,
si dëshira për dĳe, e folura,si dëshira për komunikim,e lëvizura si dhunti për të
zhvilluar motorikën në lojra apo sport, etj. Kujtojmë se Ainshtajni ishte një fëmĳë i
hutuar dhe mësoi të shkruante e lexonte në moshën 9 vjeç.
Konkluzione
Nuk është e lehtë të jetosh me fëmĳë të ndryshëm, por kjo nuk duhet ta shtyjë
mësuesin të etiketojë si të meta që duhen korrigjuar. Në shumicën e rasteve kjo
edukatë ,që flet për të meta që duhen korrigjuar, i dekurajon fëmĳet ose u ushqen
atyre ndjenjën e fajit. Perkundrazi fëmĳa ka nevojë të ndjejë se e duan dhe e ndihmojnë
të zhvillohet më tej. Të kritikosh cilësitë natyrale të fëmĳës do të thotë të prishësh
harmoninë e tĳ të zhvillimit. Nëse fëmĳa nuk është ndihmuar që herët, të njohë e të
zhvillojë potencialet e veta natyrore, cilesitë e tĳ, ai nuk do të dĳë në të ardhmen të
luftojë për kënaqësinë e vetë, as të ketë miqtë e tĳ, as t’i kultivojë cilesitë e tĳ. Eshte
mirë që femĳeve t’u jepen synime afatshkurtra ose afatmesme, sesa ndonje program
i madhe për një jetë të përkryer.Pra, një pjesë e edukimit të në shkollë , duhet të
drejtohet për përgjegjësinë e jetës së fëmĳëve në një shoqëri të lirë, në shpirtin e
të kuptuarit, paqen, tolerancën, barazinë dhe miqesinë midis të gjithë njërëzve,
kombeve dhe grupeve fetare. Një ndihmë të vecantë ka mësuesi , në realizimin e
punës me fëmĳët, përmes metodës edukative të modelimit. Kjo metodë ka të bëjë
me ekspozimin e fëmĳës kundrejt një ose disa individëve, në jetën ku prezantohen
modele sjelljesh që mund të adaptohen nga fëmĳët. Është edukatori dhe mësuesi,që
mund të luajnë rolin e modelit dhe të demostrojnë një sjellje të caktuar për fëmĳën,
apo edhe për bashkëmoshatarët e tyre.Fëmĳët imitojnë sjelljet e atyre njërëzve që
pëlqejnë. Modelimi u mëson fëmĳëve sjellje, përmes vëzhgimeve dhe replikave të
sjelljeve të dëshiruara,po kështu dhe shoqërizimin e tyre.
Le të bëhemi aktorët e këtyre sjelljeve model .
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Koncepti i integralit të caktuar në programet mësimore të shkollave të
mesme
Eranda Tashi
Shkolla e mesme e bashkuar “Dhimitër Mino” Bubullimë
Hyrje
Integrimi është njohur që në lashtësi nga Egjiptianët 1800 (p.e.r), ku në një Papirus me
përmbajtje matematike i gjetur në Moskë demostrohen njohuritë e tyre për njehsimin
e vëllimit të piramidës. Në kohëra të ndryshme janë bërë zbulime të rëndësishme,
por lidhur me integrimin shënohet shekulli i 16, ku filluan të hidhen bazat e analizës
të iniciuara nga Ferma dhe Cavalieri.
Integrimi është një koncept i rëndësishëm në matematikë dhe, së bashku me të edhe
diferencimi janë dy aspekte kryesore të llogaritjes. Duke pasur parasysh funksionin f
të variablit real x të vazhdueshëm në intervalin [a;b] intagralin e caktuar e shënojmë:

i cili jep sipërfaqen e zonës në planin xoy të kufizuar nga funksioni f(x), boshti ox dhe
drejtëzat x=a dhe x=b.
Parimet e integralit janë formuluar në mënyrë të pavarur nga Isaac Newton dhe
Gottfried Leibniz në fund të shekullit 17. Ata në mënyrë të pavarur vërtetuan një
teoremë të rëndësishme për integralin e caktuar që konstaton lidhjen e ngushtë të
integralit me diferencialin.
TEOREMË: Në qoftë se F(x) është një funksion primitive i çfarëdoshëm i
funksionit f(x) i vazhdueshëm në [a;b] ka vend formula:

Integrali gjen përdorim të gjërë në fizikë, kimi, biologji, elektronikë, mekanikë pra në
të gjithë fushat e shkencës dhe inxhinierisë.
Për materialin e paraqitur janë shfrytëzuar mjaft materiale nga internet, tekstet
aktuale të shkollës së mesme dhe nga literatura konkrete universitare e lidhur me
integralin e caktuar.

I.

Llogaritja e integralit të caktuar

Ka dy mënyra llogaritje të integralit të caktuar.Llogaritjen e integralit të caktuar në
lidhje me shumat integrale, që jep sipërfaqen e trapezit vĳëpërkulur që përftohet nga
grafiku i funksionit, boshti ox dhe drejtëzat x=a dhe x=b. Dhe në lidhje me primitivat
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e funksionit
Më poshtë do të japim mënyrën e dytë për llogaritjen e integralit të caktuar, që
trajtohet në shkollat e mesme.
1.1

Përdorimi i primitivës

Le të jetë y=f(x) një funksion i integrueshëm në [a;b]. Le të jetë x një numër çfarëdo
i tillë që a≤x≤b. Dihet se f(x) është i integrueshëm në çdo segment që përmbahet në
[a;b], pra është i integrueshëm edhe në[a;x], por nuk është praktike që ky integral të
shënohet:
Sepse x do të kishte dy role të ndryshme njëkohësisht. Për të evituar keqkuptimet,
duhet patur parasysh fakti se vlera e integralit nuk varet nga mënyra si shënohet
variablë i integrimit, pra e shënojmë atë më një gërmë tjetër p.sh me t. Kemi thënë që
vlera e integralit të caktuar varet nga funksioni nën integral dhe nga kufijtë prandaj
është e qartë se për vlera të ndryshme të kufirit të sipërm x integrali që po shqyrtojmë
do të marr vlera të ndryshme. E shënojmë këtë integral me g(x):

TEOREMË 1: Në qoftë se funksioni f(x) i integrueshëm në [a;b] është i vazhdueshëm
në ndonjë pikë x të këtĳ segmenti funksioni g(x)=
është i
derivueshëm në këtë pikë dhe:
Vërtetim : Supozojmë se x dhe x+h ndodhen në (a;b) atëherë:

për h≠0 kemi
Le të supozojmë se h>0 dhe x+h ndodhet në (a;b) f(x) është i vazhdueshëm në
[x;x+h] le të jenë numrat c dhe d vlerat minimum dhe maksimum të [x;x+h] atëherë
vlera f(c)=m dhe f(d)=M. Pra, m dhe M janë kufijtë e përpiktë të f(x) në [x;x+h] është
e qartë se:
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Duke zëvendësuar barazimin (1) do kemi
Në qoftë se h<0 do të kemi të njëjtin arsyetim si më lart por në këtë rast për [x+h;x].
Në qoftë se h
0 atëherë cox dhe dox sepse c dhe d ndodhen midis x dhe x+h. kjo
do të thotë se marrim dy limite:

Atëherë kemi
Por ana e majtë është derivati i funksionit g(x) pra
Ne kemi treguar që g(x) është i diferencueshëm në (a;b), pra ai është dhe i
vazhdueshëm në (a;b). Po të marrim x=a ose x=b bëjmë të njëjtin arsyetim si më sipër
duke përdorur kufijtë e njëanshëm dhe tregojmë që g(x) është e vazhdueshme në x=a
ose x=b, pra g(x)është e vazhdueshme në [a;b].
Funksioni g(x) është funksion primitiv i funksionit f(x).
Ne treguam që çdo funksion i vazhdueshëm në një segment ka funksion primitiv në
atë segment, pra ka integral të pacaktuar në atë segment.
TEOREMË 2: Në qoftë se F(x) është një funksion primitiv i çfarëdoshëm i funksionit
f(x) të vazhdueshëm në [a;b] ka vend formula:

Vërtetim : Në qoftë se F(x) është një funksion primitiv i funksionit f(x) në [a;b]
bashkësia e të gjitha funksioneve primitive të këtĳ funksioni është i trajtës F(x)+c ku
c është një konstante.
Meqenëse për f(x) edhe funksionin

është një funksion primitiv nga teorema më lart do të kemi:
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Për të përcaktuar c zëvendësojmë x=a duke pasur parasysh se :

kështu që c=-F(a) zëvendësojmë në (1)e kemi:

Prej nga duke zëvendësuar x=b dhe duke shënuar variablat e integrimit me x marim
formulën (1)
Në këtë mënyrë kjo formulë na lejon që duke njohur një funksion të çfarëdoshëm
primitiv të një funksioni të vazhdueshëm në segmentin [a;b]të gjejmë menjëherë
integralin e caktuar të tĳ në këtë segment.
Kjo është formula e Njuton-Lajbnicit.
Shembulli 1: Të llogarisim me formulën e Njuton-Lajbnicit integralin e funksionit
të marrë në shembullin 2 në (paragrafit 1.2) pra
në
segmentin [0;2].
do të kemi:
Rezultati është i njëjtë në të dy rastet, pra të dy formulat janë të njëvlershme dhe
japin sipërfaqen e kufizuar nga funksioni f(x) drejtëzat x=a dhe x=b dhe boshti ox.
1.2 Përdorimi i vetive të linearitetit, çiftësia dhe periodiciteti
Përdorimi i linearitetit lehtëson llogaritjen e integraleve duke i kthyer në integrale të
funksioneve të tabelës së primitivave.
Dy vetitë e tjera mund të përdoren kur funksioni që integrohet ka një veti çiftësie dhe
periodiciteti.
Funksioni çift-Funksioni tek
Le të jetë f(x) një funksion i integrueshëm në intervalin [-a;a] me qendër në O. Interpretimet
gjometrike të integralit të caktuarkur kur funksioni është çiftë ose tek është:
Funksioni çiftë:

Funksioni tek:
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•

Nëse f(x) është funksion çift atëherë:

•

Nëse f(x) është funksion tek atëherë:
Funksioni periodik

Le të jetë f(x) një funksion i integrueshëm në R dhe periodik me period T dhe
F(x) një primitivë e tĳ. Shqyrtojmë funksionin
.
Është e qartë se

. Pra :
është

•

i

derivueshëm

në

R

dhe

, për çdo x real sepse f(x) është periodik me periodë
•
T, prandaj f(x+T)=f(x) rrjedhimisht
është konstante.
Atëherë integrali

nuk varet nga a. Në veçanti:

Shembulli 1: Të llogaritet integrali:
Funksioni sinx është i derivueshëm në R dhe periodik me periodë

.

Atiëherë kemi:
Funksioni sinx është tek, rrjedhimisht:
Shembulli 2: Të llogaritet integrali:
Funksioni

është funksion tek në [-1;1] prandaj kemi:

Shembulli 3: Të llogaritet integrali:
Funksion
çiftë, tek as periodik përdorim vetitë e linearitetit:
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nuk është funksion

1.2

Llogaritja me metodën e integrimit me pjesë

Më ndihmën e formulës së Njuton-Lajbnicit përgjithësohet për integralet e caktuara
metoda e integrimit me pjesë.
Dihet se, në qoftë se funksioni u=u(x) dhe v=v(x) janë të vazhdueshëm në një
segment [a;b] së bashku me derivatet e tyre të para, ka vend kjo formulë e integrimit
me pjesë:
ose ndryshe
Në bazë të formulës së Njuton-Lajbnicit kemi

Sepse nga formula më lart duket qartë se u(x), v(x) është primitivë e funksionit që
ndodhet në integralin majtas.
Duke e ndarë integralin e shumës në të majtë të (1) në shumë integralesh
nxjerrim:
Kjo është formula e integrimit me pjesë për integralin e caktuar.
Sikurse edhe për integralin e caktuar formula e integrimit me pjesë na çon nga
nje integral në një tjetër. Në qoftë se integrali në të djathtë të (2)është më i thjeshtë
se ai në të majtë, ka kuptim përdorimi i saj. Në rast të kundërt kjo metodë nuk jep
rezultate dhe për integrimin duhet kërkuar rrugë tjetër.
Shembulli 1 : Të llogaritet:
Shënojmë u=lnx, dv=dx kështu që:
prandaj:
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Shembulli 2: Të llogaritet :
Shënojmë u=x, dv=sinxdx kemi
1.4

Llogaritja me metodën e integrimit me zëvendësim

Duke u mbështetur në formulën e Njuton-Lajbnicit nxirret formula për integrimin
me zëvendësim (ndryshim variabli) në integralin e caktuar.
TEOREMË:Le të jetë dhënë funksioni y=f(x) i vazhdueshëm në segmentin [a;b]. Në
qoftë se funksioni
plotëson këto kushte:
1)

Pasqyron segmentin [

2)

φ(α)=a dhe φ(β)=b

3)

φ(t) dhe φ’(t)janë të vazhdueshëm në [α;β]

ka

vend

] në [a;b]

formula:

Vërtetimi: Meqenëse funksionet nën integral (*) janë të vazhdueshëm , ato kanë dhe
funksione primitive. Shënojmë :
dihet se në këtë rast kemi:
nga formula e Njuton-Lajbnicit kemi:
si edhe:

Duke zëvendësuar në dy formulat e fundit del vërtetësia e (*)
Vëmë re se ndërsa në integralin e pacaktuar si përfundonte integrimi lindte nevoja
kthimit në variabla fillestare, këtu në qoftë se llogarisim integralin në të djathtë,
përkatësisht është llogaritur edhe integrali në të majtë sepse si njëri dhe tjetri janë të
barabartë me një numër.
Shembulli 1: Të llogaritet:
Zëvendësojmë x=asint, 0≤t≤
Pra, rolin e

dhe të β e luajnë 0 dhe

kemi:

prandaj:
Shembulli 2: Të llogaritet integrali:
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Zëvëndësojmë x=t+1. Për x=1 kemi t=0 kurse për x=2 kemi t=1. Prandaj kemi:

Tani zëvendësojmë :
prej

nga

duke

zbatuar

formulën (*) kemi:
Shembulli 3: Të llogaritet integrali:
Zëvendësojmë u=sinx për
cosxdx=du prandaj:
II.

Zbatime të integralit të caktuar

1.1

Llogaritja e sipërfaqeve në plan

kemi

Në këtë paragraf do të gjejmë zonën midis dy funksioneve. Do të trajtojmë dy
raste.
Në rastin e parë do të përcaktojmë zonën midis funksionit y=f(x) dhe y=g(x) të
integrueshme në segmentin [a;b] ku f(x)≥g(x). Shikojmë grafikun e mëposhtëm për
të pasur një ide më të qartë për atë që do gjejmë:

Duket dhe nga grafiku që zona midis dy funksioneve në [a;b] është nga zona e
funksionit f(x) do heqim zonën e funksionit g(x). Me ndihmën e integralit e shkruajmë
me anë të formulës:

Rasti i dytë është pothuajse identik me rastin e parë. Por, në këtë rastë nuk do
të jetë y funksion i panjohur, por do të jetë x dhe y do të jetë variabël, pra do të kemi
x=f(y) dhe x=g(y) në [c;d] ku f(y)≥g(y).
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Ne këtë rastë formula është:
Këto janë dy formulat që duhen përdorur për të gjetur sipërfaqen që kufizohet
nga dy funksione të ndryshme në një [a;b] ose [c;d].
Shembulli 1: Gjenin sipërfaqen e zonës që kufizohet nga vĳa me ekuacion
në intervalin [0;1].
Vizatojmë sipërfaqen e zonës që duam të gjejmë:

Siç duket edhe nga grafiku funksionit

në [0;1] duke zbatuar

formulën (1) kemi:
Shembulli 2: Gjeni sipërfaqen e zonës që kufizohet nga vĳa me ekuacion y=sinx dhe
y=cosx në intervalin [
].
Ndërtojmë sipërfaqen e zonës që duam të gjejmë:
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Siç duket nga grafiku funksioni
segmentin

në

është

ndërsa në

prandaj do kemi:

Shembulli 3: Gjeni sipërfaqen e zonës që kufizohet nga vĳat me ekuacion

Në fillim gjejmë pikëprerjen e funksioneve.

Në pikat (-1;-2) dhe (4;5) priten funksionet , ndërtojmë tani sipërfaqen e zonës
që duam të njehsojmë:

Të gjejmë sipërfaqen e kufizuar nga funksionet në varësi të variablit y,duket
qartë dhe nga figura në [-2;4].

1.2

Llogaritja e vëllimit të trupave të rrotullimit

Në këtë paragraf do të shohim si mund të përdoret kuptimi i integralit të caktuar
për llogaritjen e vëllimit të disa trupave rrotullimi, por në mënyrë më të zgjeruar nga
literatura e shkollës së mesme.
Supozojmë se na është dhënë trupi V që merret nga rrotullimi rreth boshtit ox i
funksionit f(x) ku f(x)≥0 të integrueshëm për çdo x nga [a;b]
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Në këtë rast syprina e një prerje në pikën xi do të ishte:
Si syprinë e qarkut me rreze R=f(xi). Atëherë vëllimi i trupit të rrotullimit do të
jepet nga formula:

Në qoftë se kërkojmë të njehsojmë vëllimin e trupit që formohet nga rrotullimi
rreth boshtit ox të figurës së kufizuar nga drejtëzat x=a, x=b dhe vĳat e dhëna me
ekuacione të vazhdueshme y=f(x) e y=g(x), ku 0≤g(x)≤f(x) për çdo x [a;b] si në
figurë:

Atëherë ky vëllim mund të përcaktohet si diferencë e vëllimit të dy trupave,
njehsimin e të cilëve ne e treguam pak më sipër.

Në rastin konkret jepen funksionet
te integrueshme këta funksione rrotullohen
rreth boshtit oy atëherë varjablat do jenë në varësi të y në [0;2]

Pra

kemi:
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Rendesia e motivimit nga ana e mesuesit
Lisandër Hoxhallari
Abstrakt
Nepermjet ketĳ punimi synohet te tregohet puna e mesuesit,metodat,teknikat,srategjit e
mesimedhenies qe mesuesi ve ne perdorim ne klase,per te motivuar nxenesit.Por dhe ajo
qe mund te behet per te nxitur nxenesit qe te jene sa me te qete,te motivuar dhe aktiv ne
mesimedhenie dhe mesimenxenie.Dihet se cdo aktivitet eshte i kushtezuar nga motivimi i
individit,motivimi eshte ai icili te gjalleron ,drejton dhe mbeshtet sjelljen e njeriut.Motivimi
perfaqesohet nga forcat qe veprojne mbi ose brenda nje personi dhe e detyrojne ate te sillet
ne nje menyre te caktuar sepse njerzit jane te ndryshem dhe nuk mund te motivohen nga
e njejta gje.Prandaj puna e mesuesit eshte te dĳe te motivoj nxenesit e tĳe ne menyre sa me
efektive . Nje instrument tjeter i perdorur per studimin e temes eshte dhe vezhgimi,per te
pare metodat,strategjit,menyrat qe perdorin mesuesit per te motivuar nxenesit ne klase. Ne
vezhgim jane marre nxenes nga klasat e tretat ,te katerta,te pesta te shkollave publike dhe
jo publike. Ky studim identifikoi mungesen e motivimit ne pervetesimin e veprimtarive
shkollore,mungese te mjediseve fizike qe nxisin motivimin e nxenesit,mjetet ndihmese qe
ndihmojne procesin e te nxenit,perdorimin e dhunes psikolgjike dhe mosmarrjen parasysh
te kerkesave individuale,nevojat,socjale dhe emocjonale te secilit nxenes. Mësuesi ka qenë
dhe mbetet figura qëndrore në shkollë.Për mësuesin ideal është folur që nga koha e Sokratit,
Aristotelit, Pestalocit. Por çfarë është mësuesi ideal sipas këtyre autorëve? Ky mësues që
konsiderohet si mësues ideal është vëzhgues, eksplorues, njohës i shpirtit, lexues i mire,
tregimtar i hollë, një njeri me horizont të gjerë, është gjithmonë një hap para të tjerëve çka
është e nevojshme të përmbushë imazhin e çdo mësuesi, mbi të gjitha të jetë human.
Fjalët kyçe: Mesues,Nxenes,Shkolle,Motivim,Komunikim,Vleresim, Ndeshkim.

Hyrje
Puna e mësuesit është përcaktuar si një nga detyrat më të vështira dhe më me
përgjegjësi. Është një punë që, për të arritur rezultate maksimale, kërkon impenjim të
madh nga të tria palët; nga mësuesi, nga prindërit dhe nga vetë nxënësit ku impenjimi
i tyre duhet të jetë më i madh, kjo për vetë faktin se do të jenë nxënësit ata që do të
marrin njohuri dhe dituri të reja. Por më i rëndësishëm është impenjimi i mësuesit
përkundrejtë nxënësit të tĳ. Mësuesi duhet të ketë role të shumta brenda dhe jashtë
klasës.Përcaktimi i marëdhënieve mësues – nxënës është një çështje themelore në të
cilën ndërthuren koncepte, norma e parime kryesore të pedagogjisë, psikologjisë dhe
didaktikës. Mësuesi dhe nxënësi janë dy bshkëpunëtorë të lidhur ngushtë me njëritjetrin gjatë gjithë viteve të shkollimit, ku mësuesi është drejtues dhe nxënësi duke
punuar nën drejtimin e mësuesit do të përvetësojë njohuri, shkathtësi dhe shprehi
që do të përcaktojnë programet mësimore, përvetësim që varet nga puna e mësuesit
dhe përkushtimi i nxënësit.Përmes punës së tĳ mësuesi duke krĳuar një partneritet
të suksesshëm ndërmjet shkollës, nxënësit dhe familjes bënë të mundur përgatitjen
e nxënësve për sukses gjatë procesit mësimor, pavarësisht diversitetit kulturorë të
nxënësve, në mënyrë që të përfundojnë me rezultate sa më të larta studimet e tyre
dhe për të kontribuar sa më pozitivisht në jetën e tĳ dhe në komunitet. Mësuesi
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duhet të mbajë parasyshë gjithmonë që një mësimdhënie e mirë është e vlefshme për
shoqërinë, mësimdhënia efektive është kyçi i një edukimi të vërtetë, mësuesi duhet të
dĳë që nxënësit kanë nevojë për shumë zotësi dhe njohuri për të qenë të suksesshëm,
por mbi të gjitha, për nxitje nga ana e mësuesit dhe të ndihen të motivuar e të zotë
në botën që ndryshon me shpejtësi rreth dĳes e vlerave qytetare.Mësuesi duhet të
jetë ai që krĳon qytetarë të ditur dhe të ndërgjegjshëm të cilët janë të aftë të shohin
botën në mënyrë kritike, të cilët marrin vendime të zgjuara për jetën e tyre dhe të të
tjerëve. Edukimi është mënyra më e mirë për të mbajtur gjallë bazat e demokracisë
në shkollë, në jetë, shoqëri dhe familje, ndaj të gjithë duhet të punojmë për të rritur
një brez qytetarësh të botës ku të gjithë i mirëpresin.
Format nxitese qe perdor mesuesi per te motivuar nxenesit
Motivimi nga ana e mësuesit nxitë vetëvlerësimin e nxënëseve
Shumë psikologë mendojnë se koncepti për vetëveten përbën themelin e zhvillimit
si shoqëror ashtu edhe emocionalë. Koncepti për veten evoluon nëpërmjet
vetëvlerësimit konstant në situatë të ndryshme. Fëmĳët 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 vetëvete, 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 vetëefikasitetin.
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 fillojnë të bëjnë edhe një seleksionim të shokëve të tyre. Ata e kanë fituar
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 krĳojnë një ide për veten e tyre në bazë të notës që
marrin. Ata reagojnë ndaj dështimit duke u fokusuar dhe më shumë në paaftësinë
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:
Së pari - Në dhënien e një detyre shtëpie ose klase qe mesuesi ka dhene dhe nxënësi
ka dështuar në kryerjen e kësaj detyre sepse nuk ka qenë i aftë ta zgjidhë. Mësuesi
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duhet të reagojë me dashamirësi dhe të shmangë dhënien e ndëshkimit;
Së dyti - Duke parë vështirësitë që kanë nxënësit në mësim mësuesi të ulë kërkesat
në lidhje me mësimin në mënyrë që nxënësit të kenë sukses;
Së treti - Inkurajimi nga ana e mësuesit është një mënyrë shumë efikase për të rritur
vetëvlerësimin e nxënësit.
Disa menyra inkurajimi mund te jene:
- Mësuesi mund t’i theksojë nxënësit se aftësitë e tĳ për të mësuar mund të
përmirësohen me pak punë;
-Mund të japë shembuj nga jeta e tĳ si nxënës se edhe ai ka pasur dështime, por që i
ka kaluar duke përdorur metoda të ndryshme të mësuari.
- T’u thotë nxënësve se kurrë nuk duhet të shmangen apo të fshihen kur nuk e
kuptojnë diçka, por të bëjnë pyetje në mënyrë që të sqarohen dhe të kuptojnë atë që
kanë të paqartë.
- Mësuesi duhet t’ju shprehë nxënësve vlerësimin për përmirësimin duke i lavdëruar
për këtë. T’u tregojë këtyre nxënësve se ai është i interesuar për ta dhe që në në sytë
e tĳ janë të barabartë me të gjithë nxënësit,përfshirë edhe ata me arritje më të larta të
rezultateve mësimore.
- .T’u krĳojë besimin me vepra dhe jo me fjalë këtyre nxënësve se është aty për ti
ndihmuar dhe jo për ti ndëshkuar në mënyrë që të arrinë që këta nxënës të kenë një
vetëvlerësim më të lartë për veten.
Nxitja e vizionit tek fëmĳët e vegjël
Vizioni ka të bëjë me atë që ne duam të bëhemi. Çdo njeri në jetë e ka një vizion. “Unë
dua”, po si do t’ia arrĳë, kjo varet nga shumë faktorë. Për fëmĳët e vegjël e ardhmja
është shumë e largët dhe e paqartë, por me kalimin e kohës, ndërsa ata rriten e
zhvillohen, e ardhmja përcaktohet më me qartësi, mjegulla fillon të largohet dhe
fëmĳët e kanë një ide më të qartë për veten se çfarë duan (Aldeman,K,M.1999fq89-111),
“Vetet e mundëshme përfshinë vetet ideale, vetet që dëshirojmë të bëhemi, por edhe
vetet që kemi frikë të bëhemi”, që do të thotë; vetet që do të donim të bëheshim
kishin të bënin me një profesion të mirë si p.sh. arkitekt, muzikant, mësuesi dhe vetet
që kishin frikë ishin hajdut, rrëmbyes, vrasës.
Vizioni ka të bëjë me një simbol shprese, një motiv për të ecur përpara. Mësuesi
duhet t’u mësojë nxënësve të kenë një vizion personal për veten e tyre, për atë që
duan të bëhen, që ata të kenë ide të qarta për punën që duhet bërë që të arrĳnë të
realizojnë këtë vizion. Vizioni i shtyn nxënësit drejt planifikimit dhe veprimeve që
drejtojnë sjelljet në të tashmen që të jenë në përputhje me çfarë dëshirojnë të bëhen
pasi edhe pse janë në moshë të vogël nxënësit kanë vizionet e tyre p.sh. Andreas i
pëlqen që kur të rritet të bëhet mësues gjeografie, kjo e nxit Andrean që të mësojë më
së shumti lëndën e gjeografisë.
Formimi dhe zhvillimi i vizionit ndikohet nga faktorë të ndryshëm socialkulturorë;
në se një fëmĳë vjen nga familje të shtresave të ulta ekonomike vizioni i tĳ për veten
mund të jetë jo shumë i qartë p.sh. Andi është në klasën e pestë, e pyet mësuesi se
çfarë dëshiron të bëhet kur të rritet, ai përgjigjet; unë dua të…nuk e di çfarë profesioni
dua të kem. Kjo ndodh sepse këta nxënës nuk janë të motivuar në familje, ata kanë
të bëjnë me një realitet krejt tjetër nga ai i shkollës në familjen e tyre. Në të tilla raste
nxënësit mund të drejtohen nga ajo çfarë është duke ndodhur për momentin dhe
shpesh vendimet mund të jenë të nxituara. Vizioni mund të dominohet edhe nga
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rezultatet negative të nxënësve pasi ata nuk kanë arritur rezultatet e pritëshme. Kjo
gjë mund të ndikojë në humbje të vullnetit të nxënësve. Ndërsa një nxënës që vjen
nga një familje e shtresës së lartë ekonomike në përgjithësi ka një vizion të qartë për
veten.
Mësuesi mund t’i ndihmojë nxënësit të krĳojnë një vizion të vetin; duke ju forcuar
besimin në vetëvete për vetefikasitetin lidhur me përfytyrimin që kemi për veten
tonë në lidhje me zgjedhjen profesionale; duke i mësuar se pengesat që na dalin
përpara si në jetën shkollore dhe ato jashtë saj janë të përkohëshme, perceptimi
i pengesave si të përkohëshme është thelbësore për motivimin e nxënësve për të
ardhmen; duke ju bërë të qartë nxënësve se vizioni që ata i kanë vendosur vetes
mund të arrihet vetëm me punë.Përveç vizionit personal mësuesi duhet të nxisë
tek nxënësit e tĳ edhe vizionin e përbashkët i cili përfshin një sërë disiplinash dhe
teknikash të kordinuara dhe sinkronizuara, ide dhe mendime kaq të ndryshme
duke u bazuar mbi të përbashkëtat e nxënësve që në këtë rast është lidhja e tyre me
shkollën. Krĳimi i një vizioni të përbashkët për një grup nxënësish presupozon dhe
dedikimin e tyre.
Motivimi dhe rendesia e tĳ
Motivimi i nxënësit
Secili prej nesh kujton kohën e fëmĳërisë,kur ka qenë në shkollën fillore apo
8-vjeçare. Kemi në memorie pamjen e dy lloj mësuesve që:
Na kanë penguar mendimet individualiste
Na kanë turpëruar para shokëve të klasës
Na kanë titulluar me emra fyes ose kanë shprehur parashikime negative per
suksesin tonë të ardhshëm
Kanë zbatuar rregulla të forta,pa i përfillur ndjenjat apo potencialet tona.
Ose që:Na kanë inspiruar te jemi kureshtarë e kreativë
Na kane stimuluar në përpjekjet për të nxënë
Kanë mare ne konsiderat idete tona.
.Natyrshëm lindin pyetjet:Si do të deshironte X nxënës të silleshim ndaj tĳ?
“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 thërrmĳat e atomit.
Pra, motivimi është proces i cili inicohet 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 krĳimi i një mjedisi
pozitiv në klasë arrihet vetëm përmes motivimit të nxënësve në mësim.
Një faktorë thelbësor i cili ndikon në motivimin e nxënësve, është ekologjia
(mjedisi, ambienti) 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.
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Në metodologjinë e mësimdhënies thuhet se komponentët kryesore të motivimit të
nxënësve janë:
- motivimi i brendshëm,
- motivimi i jashtëm, dhe
- shpresa për sukses.
Motivimi i brendshëm ka të bëjë me shkallën në të cilën nxënësit merren me një
veprimtari, me qëllim që të plotësojnë ose kënaqin kuriozitetin dhe interesin e tyre për
një temë të caktuar në kuadër të një lënde. P.sh. ka disa nxënës të cilëve u pëlqen Historia
apo Gjeografia, dhe ata punojnë shumë në atë lëndë. Ky është motiv i brendshëm.
Ndërkaq, motivi i jashtëm ka të bëjë me tërheqjen në një veprimtari me qëllim që të arrihen
disa synime, të cilat shpërblehen, p.sh. lëvdata nga prindërit dhe mësuesit mund të
jenë si lloje të stimulimit të jashtëm. Shembull: nëse një nxënës e do dhe interesohet për
lëndën e Biologjisë (motiv i brendshëm) për të kjo lëndë është shumë e rëndësishme që
të arrĳë qëllimin në realizimin e dëshirës për profesionin e ardhshëm (motiv i jashtëm).
Pra, këto mjete duhet të përdoren me vend dhe në mënyrë adekuate. Sigurisht që
kërkesa dhe dëshira e mësimdhënësit është që të dëgjojë dhe respektojë mendimin
e nxënësve.
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 krĳon
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’fare do te thote motivim
Motivimi është një gjendje e brendshme që gjallëron, drejton dhe mbështet sjelljen.
Si fillon ai tek nxënësit sipas Bihevjoristëve: Motivimi fillon 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 krĳohen 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 brendëshme të individëve,
sensin e tyre për zotësi, vetërespekt, autonomi, vetërealizim .
Duke qenë se këto janë disa nga karakteristikat e motivimit të përmendura nga këta
autor, unë i bashkohem mendimit të tyre duke thënë se mësuesi duhet të ketë aftësi
për të qenë motivues dhe të nxisë motivimin tek nxënësit e tĳ. Motivimi është i lindur.
Çdo njeri lind i motivuar, p.sh. foshnjat kur kanë uri e kërkojnë ushqimin duke e vënë
nënën në dĳeni me anë të të qarit. Çdo njeri është i motivuar për mirë apo për keq.
Motivimi i seicilit është personal. Ajo çka mund të bësh, është të bindësh një person
për të bërë diçka, por në të vërtetë gjithçka që mund të bësh është të influencosh në
motivimin e personit tjetër. Kjo lloj influence nuk është një detyrë e lehtë pasi një
person përfaqëson një shumëllojshmëri motivesh të ndryshme dhe kontradiktore.
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Siç e thamë edhe më lart disa nga këto motive janë të lindura; ndër to janë nevoja për
siguri, frika për dhimbjen, nevoja për veprim, dëshira. Motivet e lindura janë tepër të
fuqishme sepse ato përbëjnë nevojat themelore të individit. Kur ato nxiten, ka rrezik
të jenë mbi sunduese dhe njeriu të mos e kontrollojë dot veten. Motivet e mësuara
varen nga forca e individit. Sa më efektivë të jenë aktivitetet, aq më e fortë është
nxitja për të mësuar, pra, kur ne përpiqemi të nxitim nxënësit për të ecur përpara,
ky proçes quhet motivim pozitiv. Tek nxënësit ndodh motivimi i brendshëm dhe
motivimi i jashtëm.
Motivimi i brendshëm ka të bëjë me ato që thamë më lart, pra, motivimi i brendshëm
është prirje e natyrshme njerëzore për të kërkuar e mposhtur sfidat, teksa rendim pas
interesave tona. “Kur jemi të motivuar së brendshmi nuk kemi nevojë për stimuj apo
frikë nga ndëshkimet sepse vetë veprimtaria është e kënaqshme dhe shpërblyese”,
(woolfolk, 2001, faqe 377).
Nëse një nxënës lexon libra gjatë verës që nuk kanë të bëjnë me shkollën dhe ai është
i kënaqur me këtë gjë, do të thotë se ai është i nxitur së brendshmi, askush nuk e
detyron ta bëjë këtë gjë. Krejt ndryshe ndodh kur ne duam të marrim një notë të
mire, kur duam të shmangim një ndëshkim apo kur duam të kënaqim mësuesin.
Këtu kemi të bëjmë me motivimin e jashtëm.
Motivimi i jashtëm është një konstrukt që ndërlidhet me një aktivitet që bëhet për
të arritur një rezultat të caktuar, p.sh. një nxënës që kryen detyrat e shtëpisë vetëm
për shkak të frikës se do të ndëshkohet nga prindërit e tĳ për moskryerjen e detyrës
është i motivuar nga jashtë, sepse ai në këtë rast bën detyrat vetëm për t’ju shmangur
ndëshkimit. Në motivimin e jashtëm faktorë të rëndësishëm janë shkolla, mësuesi,
shokët , mjedisi, familja dhe, të gjithë këta faktorë ndikojnë fuqishëm në motivimin
e nxënësit për mirë apo për keq. Në metodologjinë e mësimdhënies thuhet se
komponentët kryesore të motivimit të nxënësve janë:
- motivimi i brendshëm,
- motivimi i jashtëm, dhe
- shpresa për sukses.
Motivimi i brendshëm ka të bëjë me shkallën në të cilën nxënësit merren me një
veprimtari, me qëllim që të plotësojnë ose kënaqin kuriozitetin dhe interesin e tyre për
një temë të caktuar në kuadër të një lënde. P.sh. ka disa nxënës të cilëve u pëlqen Historia
apo Gjeografia,dhe ata punojnë shume ne ate lende . ky është motivim i brëndshëm
Ndërkaq, motivi i jashtëm ka të bëjë me tërheqjen në një veprimtari me qëllim që të
arrihen disa synime, të cilat shpërblehen, p.sh. lëvdata nga prindërit dhe mësuesit
mund të jenë si lloje të stimulimit të jashtëm. Shembull: nëse një nxënës e do dhe
interesohet për lëndën e Biologjisë (motiv i brendshëm) për të kjo lëndë është
shumë e rëndësishme që të arrĳë qëllimin në realizimin e dëshirës për profesionin e
ardhshëm (motiv i jashtëm).
Sjelljet e Mesuesit qe rrisin motivimin tek nxenesit
Egzistojnë disa mënyra të përgjithshme për të bërë një motivim pozitiv tek nxënësit
në drejtim të mësimdhënies dhe mësimnxënies nga ana e mësuesit. Një nga mënyrat
është: Entuziazmi.Mendohet se entuziazmi shpreh rrezatim, dritë, shpresë, gëzim,
motivim të cilat i duhen nxënësit për të ecur përpara në jetën shkollore, por jo vetëm
shkollore, por edhe në jetë. Si fëmĳët ashtu edhe të rriturit janë të frymëzuar nga
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entuziazmi i të tjerëve.(Korkmazi,I,2002 fq175) Duke u nisur nga këto mendohet se
mësuesit të cilët shprehin entuziazëm të vërtetë dhe interes në subjektin e tyre ka të
ngjarë që të shprehin tek nxënësi një dëshirë për të mësuar e për të punuar. Nxënësi
tek mësuesi duhet të shikoj dritën në fund të tunelit e cila e udhëheq për të dalë nga
errësira. Mësuesi duhet të jetë i aftë të infiltrohet në ndërgjegjen e nxënësit që të
kuptojë emocionet, frikën, ngacmimet, pyetjet që lindin brenda tĳ, në mënyrë që ai ti
njohë pikat e forta e të dobta të nxënësit për të punuar mbi to dhe për të nxjerrë një
rezultat të kënaqshëm.:Angazhimi i mësuesit në punë është një nga mënyrat për të
arritur motivimin. Shqetësimi për fëmĳët se si gjenden ata në klasë do të demostrojë
angazhimin e mësuesit në punë. Ai duhet të gjejë kohë për të folur për interesat
personale të nxënësit, për problemet e tĳ që ka brenda apo jashtë klasës, duke u bërë
deri diku edhe një faktor i rëndësishëm për zgjidhjen e tyre. Zgjerimi i përgjegjësive
të mësuesit përkundrejt këtyre problemeve ngjall interes të shtuar tek nxënësit,
bën që ai ta ndjejë veten në qëndër të vëmëndjes, se gjithçka bëhet për t’i ardhur në
ndihmë atĳ, por gjithmonë pa i kaluar caqet dhe rregullat që ka një shkollë.Reagimi i
mësuesit kur jep vërejtje ka një ndikim të madh në motivimin e tyre, ndaj, nëse mësuesi
do që nxënësi të përmirësohet, duhet të identifikojë pikat e tĳ të forta në mënyrë
që të dĳë si ta këshillojë, të jetë i qartë dhe konstruktiv në lidhje me ndonjë dobësi
të nxënësit, të ofrojë mundësi se si nxënësi mund të përmirësohet me punën e tĳë
gjithmonë duke vlerësuar përpjekjet që ai bën.Një mënyrë tjetër është Mirekuptimi.
Para se gjithash mesuesi duhet te jete mirekuptues ndaje nxeneseve te tĳ.Te jete
gjithmon i hapur dhe tolerant me ta ,te dĳe te analizoje sjedhjet e tyre dhe te mundohet
ti jape nje zgjidhje sa me efektive.Tu tregoje nxeneseve qe pervec se mesues ai di te
jete dhe nje shoke shume i mire,keshillues kur ata kane nevoje Vlerësimi i mësuesit
është jo më pak i rëndësishëm se mënyrat e tjera. Mësuesi duhet të nxisë nxënësin
të japë mendimin apo opinionin e tĳ lidhur me një temë ose diskutim që bëhet në
klasë duke i treguar që ato do të vlerësohen nga ana juaj, duhet t’i japi nxënësit
kohë në mënyrë që ti ofrojë mundësinë që të reflektojë mbi gjërat e përvojat e tyre
personale dhe ndjenjat e tyre mbi temën, të nxisë imagjinatën e nxënësve në mënyrë
që të marrë përgjigje sa më afër temës së dhënë gjithmonë duke vlerësuar përgjigjet
e dhëna. Vlerësimi i mësuesit është shumë i rëndësishëm sidomos për ata nxënës
që nuk marrin guximin të shprehen qoftë edhe pse ata e dinë, por kanë frikë se mos
gabojnë duke bërë një figurë të keqe para klasës sidomos para mësuesit. Këta janë
nxënës shumë emotiv dhe një vlerësim negativ nga ana e mësuesit do ti mbyllte më
shumë në vetëvete duke bërë që të mos shpreheshin më, ndaj mësuesi duhet të jetë
shumë i kujdeshëm me këta nxënës dhe ti vlerësoj përgjigjet e tyre në mënyrë të atillë
që gjykimi mos t’u vrasë sedrën.
Veprimtari motivimi ne situata te ndryshme
Menyra se si duhet te veproje dhe motivoj mesuesi nxenesit ne situata te ndryshme.
Menaxhimi i situatave konfliktual
Biseda me nenesin jashte ambjenteve te shkolles
Zgjidhja e konfliktit ndermjet nxenesve nga ana e mesuesit
Zgjidhja e problemit
Roli I mesuesit ne drejtimin e zgjidhjes së konfliktit
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Privimi nga shperblimet
Sqarohet konflikti para klases
Terheq vemendjen
Konflikti eshte pjese e jetes.Eshte e lidhur ngushte me egzistencen e njeriut,dhe eshte
veshtir ta shmangim.Edhe ne shkolle duke qene se kemi te bejme me qenie humane
te ndryshem nga njeri-tjetri,mund te hasemi me konflikte te ndryshme,prandaj
duhet te jemi te pergatitur ne menyre qe te dime si te reagojme. Mësuesit me të tilla
situata përballen shpesh herë,por mesuesi nuk ka vetem rolin e shpjegimit,pervec
kesaj ai duhet:Te ulleheq,te ndihmoj,te kordinoj,te percjelle te drejtoje,te menaxhoj
sjelljet e nxenesve ne klase duke ja komunikuar nxeneseve ne menyren me te mire
te mundeshme.Menaxhimi ne klase ka te beje me motivimin ,disiplinen ,respektin.
komunikimin. Mesuesi duhet te kete te qarte qe te kuptoj problemin,konfliktin dhe
te mundohet ta zgjidhe ,por te mos behet pjese e tĳe.Ne te tilla raste mesuesi mund
te perdor dialogun me nxenesit e vete,nje dialog konstruktiv qe nxenesit te mos
ndihen te kercenuar nga fjalet e mesuesit.Ne menyre qe te mos akomulojn “urrejtje
per hakmarje,”pore te mbizotroje nje klime e qete ne klase.
Mënyra e veprimit të mësuesit ndaj nxënësit të pavëmëndshëm
E aktivizon ne detyra qe I pelqejne.
Punohet privatisht me nxenesin
Zhnillon lojra ne lidhje me oren mesimore.
Nxenesi nuk tregon interes per mesimin
Perdormi mjeteve audiovizuale eshte efikas ne terheqen e vemendjes.
Tregon interes dhe I jep nxenesit detyra te vecanta
I jepet perparesi dhuntive te vecanta te nxenesit
Çdo mësuesi në klasë i ndodh të ketë nxënës të pa-vëmendshm.Ne dime edhe qe
vemendja e nxeneseve eshte e perqendruar vetem njezete tridhjete minutat e para
me pas vemendja bie Mënyrat per t’i teerhequr vemendjen.jane te shumta, por ne
po permendim vetem disa:Perdorimi mjeteve audiovizuale eshte nje metod shum
efikase per te terhequr vemendjen e nxenesit,duke e bere mesimin me terheqes,me
te bukur.Kjo gje mud tu ngelet e fiksuar ne mendjen e nxeneseve.E aktivizojme ne
kryerjen e nje detyre qe nxenesit i pelqen ne lidhje me temen qe po shpjeg ojme.
Mundohemi ti japim perparesi lluntive te vecanta te nxenesit , ne menyre qe ta
bejme sa me kreativ gjithmon ne lidhje me mesimdhenien. Loja eshte shume e
rendesishme ne mesimedhenie,sepse ka nje ndikim pozitiv ne zhvillimin intelektual
te femĳes.Permes lojes nxenesit mesojne shume gjera te reja dhe te dobishme dhe te
kenaqeshme per ta.
Mënyra e veprimit të mësuesit ndaj nxënësit të pavëmëndshëm
E aktivizon ne detyra qe I pelqejne.
Punohet privatisht me nxenesin
Zhnillon lojra ne lidhje me oren mesimore.
Nxenesi nuk tregon interes per mesimin
Perdormi mjeteve audiovizuale eshte efikas ne terheqen e vemendjes.
Tregon interes dhe I jep nxenesit detyra te vecanta
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I jepet perparesi dhuntive te vecanta te nxenesit
. Duke vepruar në mënyre të tillë ,mësuesi tregon në klasë se të gjithë nxënësit janë të
barabartë dhe se të gjithë në provim duhet të shkruajnë njohuritë që kanë.
Reagimet e mësuesit kur nxënësi sillet në mënyrë jo të hĳshme
Mësuesi I tregon nxënësit dhe një hërë rregulloren e shkollës.
Nderton raporte positive mesues nxenes.
Mësuesi nuk duhet ta nxjerrë nxënësin nga klasa.
Impenjon nxenesit problematike
Kur nxënesi sillet ne mënyrë jo të hĳshme
Mesuesi I flet nxënësit butësisht dhe i thotë ta vendosë veten e tĳ në rolin e mësuesit
Tek nxënësi mësuesi nuk duhet të perdori dhune fizike apo psikologjike
Mësuesi bisedon me nxenesin jasht mjedisit të shkollës
Një mësues ideal duhet të përdori këto metoda në mënyrë të tillë që nxënësit ti
japë shtysë ose kurajo për të mësuar sa më shumë e për të pasur një sjellje sa më të
mirë.Në të gjitha situatat e mësipërme mësuësi ka një rol shumë të rëndësishëm tek
nxënësi. Pavarësisht nga situatat e ndryshme që nxënësit krĳojnë, mësuesi duhet
të flasi individualisht te mundohet te kuptoje se ku qendron problemi ne menyre
qe te mundohet ta zgjidhe ,por ne asnje rast mesuesi nuk duhet te behet pjese e
problemit.T’i qortojë,t’i kujtojë rregulloren e shkollës dhe së fundmi të bisedojë më
familjen, për të shmangur problemet e mësipërme mësuesi duhet ti zbulojë nxënësit
talentin e tĳ dhe ta nxisë për ta shfaqur atë, pra në mënyrë automatike krĳohet
simpatia midis nxënësit dhe mësuesit. E cila ndikon pozitivisht te nxënësi.
Komunikimi dhe klima motivuese ne klase
Rëndësia e komunikimit nga ana e mësuesit në klasë.
Me termin “komunikim” kuptojmë; bashkëbisedim, ndërveprim,marëdhënie.
Të komunikosh do të thotë të përcjellësh informacionin që keni në mëndje, atë që
mendoni e shprehni me fjalë. Komunikimi është i rëndësishëm për njerëzit, sepse ai
na shërben për qëllime të ndryshme të rëndësishme. Sensi ynë për veten realizohet
përmes tĳ. Komunikimi që ne përdorim na bën të mundur plotësimin e nevojave
tona. Edhe bebja i porsalindur me të qarat e tĳ ka vendosur një komunikim ndermjet tĳ
dhe botës që tanimë e rrethon. Të dish të komunikosh është e rëndësishme sidomos
në procesin mësimor sepse nëpërmjet komunikimit do të vendosen marëdhëniet që
do të dëshirojnë të ndërtojmë me nxënësit tonë. Komunikimi është urë lidhëse midis
mësuesit dhe nxënësit.
“Kur mësuesit janë të ashpër dhe tepër autoritarë me nxënësit ata nuk e kuptojnë se
fjalët e tyre kanë një efekt më afatgjatë se sa ata mendojnë. Shpesh herë mesazhet
negative që përçohen përmes një komunikimi jo të mirë , janë domethënëse për
nxënësit aq sa mbeten të ngulitura për vite me radhë. Ato mbĳetojnë më tepër se sa
njohuritë e marra në mësim (Zimmerman, BJ (1989, f. 337.) Në përgjithësi proçesi
mësimor dështon nga mungesa e komunikimit pozitiv ndërmjet nxënësit dhe
mësuesit. Shumë mësues janë të aftë nga ana shkencore, por kanë mangësi nga ana
pedagogjike. Kjo bën që të ketë prishje të proçesit mësimor, prandaj mësuesit duhet
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të kenë parasysh që përmes komunikimit të shprehin:
- Kënaqësi - Ai duhet t’u demostrojë nxënësve nëpërmjet shpjegimit kënaqësinë që
ka për atë lëndë, për atë që po bën dhe për dĳet që po u transmeton nxënësve të tĳ,
duke fshehur kështu lodhjen,, stresin, mërzitjen. Në këtë mënyrë ai i nxit nxënësit e
tĳ që të jenë më të vëmëndshëm ndaj asaj që po shpjegon.
- Afeksion - Duke qenë se në jetën e nxënësve, për shumë orë gjatë ditëve dhe
javëve mësuesit janë personat kryesorë të rritur, ata kanë mundësi të luajnë një rol
të rëndësishëm në jetën personale dhe shoqërore të nxënësve. Në rastin e nxënësve
që përballen me probleme emocionale apo ndërpersonale, mësuesit mund të jenë
shpesh burimi më i mirë i ndihmës. Kur nxënësit vĳnë nga përvoja kaotike dhe të
papritura në shtëpi, ata kanë nevojë për një autoritet që shqetësohet për ta dhe që
është i qëndrueshëm , që u përcakton kufij të qartë, që është konsistent , që zbaton
rregullat me vendosmëri, por pa i ndëshkuar, që i respekton dhe shfaq interesim
të vërtetë për ta dhe mirëqënien e tyre. Nuk duhet treguar kujdes vetëm për
problemet që nxënësit sjellin nga jashtë, por edhe për problemet që lindin në klasë.
Kur mësuesi shikon që një nxënës refuzohet nga bashkëmoshatarët e tĳ apo nxënës
që kanë pak shokë apo injorohen nga nxënësit e tjerë, atëhere këta nxënës mund të
mbeten në pozita të forta akademike dhe shoqërore nëse pëlqehen dhe mbështeten
nga mësuesit. Përkujdesi dhe mbështetja e mësuesve mund të neutralizojë efektet
negative.
- Përfshirje – Mësuesi duhet t’u tregojë nxënësve se nuk është autor i vetëm një ore
mësimi,por është bashkëpunëtor me nxënësit e tĳ në klasë, duke i bërë pjestarë të
shpjegimit. Nuk duhet të jetë mësuesi ai që flet tërë kohën duke i lënë nxënësit pasiv,
ai duhet të jetë interaktiv në mësimdhënie duke nisur me një pyetje që ka lidhje me
temën. Në këtë mënyrë ai tërheq vëmendjen e nxënësve duke i përfshirë aktivisht në
proçesin mësimor
Rëndësia e motivimit për nxënësit që kanë vështirësi në të nxënë dhe
komunikimi
Në praktikën e përditëshme 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 ambicie më të mëdha në botën akademike. Të gjithë
duan që të kenë sukses. Kjo është një ndjenjë që arrihet bashkë me njeriun. Gjithkush
ka ambicie, por realizimi i tyre mund të varet nga faktorë të ndryshëm të cilët mund
të jenë të brendëshëm ose të jashtëm.
Nisur nga sa u tha mësuesi,duhet të ketë parasysh që ka nxënës të cilët kanë vështirësi
në të shprehur, që janë të mbyllur në vetëvete, që janë emotivë, emicionohen shpejt.
Këta nxënës janë shumë të vështirë për t’u motivuar. Ka shumë të ngjarë që këta
nxënës të dështojnë në procesin mësimor, pasi këta nuk kanë kurajon që në një orë
mësimi, pavarësisht se nuk e kanë kuptuar mësimin, nuk kanë guximin t’i drejtojnë
pyetje mësuesit për t’u sqaruar sepse ndjehen në gabim, ndjehen të paaftë. Në rastin
e kundërt, edhe 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
pasigurtë në vetëvete dhe të impresionuar nga klasa.
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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 pasigurtë 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 ambicien 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 featback
pozitiv nga ai.
Për të mbajtur motivimin në nivele më të larta, mësuesi efektiv i ndryshon herë
pas here 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 fillonte me një kuriozitet rreth temës
sepse do të shtonte interesin e nxënësve duke i bërë ata më h eta. 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 mbĳetese.“Motivimi plotëson nevojat e arritshmërisë dhe krĳon 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 larta 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 arrĳë objektivat e tĳ.Në këtë mënyrë dhe nxënësi krĳon 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 e të mësuarit nga
nxënësi është ankthi.Ankthi tek nxënësit mund të ndryshojë në varësi të situatave të
ndryshme.
Sipas të dhënave të mësipërme përfundimi që nxjerrim është se çfarëdo qëllimi që
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të ketë nxënësit nuk duhet ti ushtrohet dhunë, nuk duhet të kërcënohet, nuk duhet
të frikësohet,dmth tek nxënësi nuk duhet të ndikohet negativisht. Mësuesi duhet të
rrisi përkujdesjen ndaj nxënësit dhe ta motivojë atë në çdo situate.
Nxitja e qëllimeve nga ana e mësuesit tek nxënësit
Qëllimet luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen e aftësive të nxënësve dhe motivimin
e tyre.
“Vetëmotivimi mund të krĳohet më së miri dhe të mbështetet nga qëllimet e
arritëshme që e drejtojnë njeriun drejt qëllimeve më të mëdha. Tek nxënësi është
mirë të kultivohen qëllimet afatshkurtëra dhe afatgjata. Qëllimet afatshkurtëra
garantojnë nxitje të menjëherëshme dhe drejtim për performance, ndërsa qëllimet
afatgjata janë të largëta në kohë që në mënyrë efikase të mobilizojnë përpjekjen
apo të drejtojnë që 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”. Dihet se të gjithë
njerëzit drejtohen nga qëllime të ndërgjegjëshme që synojnë të arrĳnë, pastaj arritja
e tyre varet nga faktorë të brendëshëm ose të jashtëm që ndikojnë mbi personat.
Kështu që edhe për nxënësit në shkollë është e nevojëshme 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 afatshkurtëra ashtu dhe afatgjata.
Qëllimet afatshkurtëra janë të rëndësishme për nxënësin sepse japin shumë mundësi
për të marrë rezultate afatshkurtëra. Kjo bën që të ketë një reagim për përpjekjet në
lidhje me performancën që nxënësit kanë treguar dhe fillojnë të bëjnë korigjimet
e duhura për të ndryshuar këto qëllime sipas nevojave të tyre në mënyrë që të
kenë mundësi për të arritur qëllime afatgjata. Qëllimet afatshkurtëra janë hapa të
njëpasnjëshëm për të arritur tek qëllimi final. Qëllimet afatgjata na motivojnë për
veprim final.
Mësuesi është ai që ka një rol të rëndësishëm në udhëzimin e vendosjes së qëllimeve
të nxënësit, u propozon mësuesve disa udhëzime :
- Prezanton detyrat dhe kërkesat e nxënësve si kërkesa që duhen arrirë nga ana e
tyre;
- Udhëzon nxënësit të mbajnë një fletore të vogël - ditar - të qëllimeve që ata vetë
vendosin dhe sa i realizojnë ato;
- Ndihmojnë nxënësit të cilët zvarrisin vendosjen e qëllimeve dhe nuk duan t’ia dinë
për arritjen e këtyre qëllimeve;
- Nxit të nxënin bashkëpunues për të vendosur qëllime për punën e tyre të ardhëshme,
vlerëson qëllimet e vëna dhe punën e bërë për të arritur këto qëllime.
Të gjitha këto janë të rëndësishme për nxënësin, për punën e tĳ në klasë. Nëpërmjet
këtyre qëllimeve apo edhe të tjera, nxënësit i kanë më të qarta qëllimet që ata duhet
t’i vënë vetes dhe përpjekjet që duhet të bëjnë për ti arritur ato. Mësuesi duhet të
nxisë angazhimin tek nxënësit, duhet të bëjë që nxënësit të angazhohen në qëllimet
që i kanë vënë vetes, duhet të jenë të vendosur për ti arritur këto qëllime.
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Organizimi dhe realizimi i leximeve jashtë klase
Majlinda Hykaj
Mësuese në shkollën “Liri Gero”Fier
Abstrakt
Në këtë prezantim, dua të tregoj përparësitë dhe avantazhet që përfitojmë nga leximet
jashtëklase.Të lexuaritështë gur themeli për suksesin e fëmĳëve në shkollë e madje gjatë
gjithë jetës. Pa aftësinë për të lexuar mirë, mundësinë për realizimin evetvetes dhe për arritjen
e suksesit profesional, nuk do të ndikojmë në zhvillimin dhe formimin demokratok,patriotik,
si qytetarë të denjë të së nesërmes.Letërsia dhe leximi në veçanti janë starti dhe zhvillimi
i mëtejshëm i karakterit njohës, emocional –figurativ për ndikimin e madh edukativ dhe
transformues që ushtrojnë në mendimet dhe ndjenjat e fëmĳëve.Leximi jashtë klase është një
mundësi që aftëson nxënësit për të lexuar në mënyrë shprehëse, të drejtë dhe të vetëdĳshme
dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë të nxënësit. Leximi jashtë klase ndikon në rritjen emocionale
të ideve për jetën te nxënësi ,është i vetmi mjet qëi ndihmonata të ndiejnë e të kuptojnë
hap pas hapi probleme sociale,dukuri të ndryshme shoqërore, me të cilat do t’i vërë jeta
në provë në të ardhmen.Nëpërmjet leximit jashtë klase nxënësi fiton emocione të fuqishme
që fisnikërojnë shpirtin etĳ, duke u zhvilluar proceset njohëse,sidomos të menduarit dhe
imagjinatën.Krĳimtaria e zgjedhur e autorëve të ndryshëm i tundon fëmĳët, duke i bërë
subjekt të ngjarjes, por ajo çka është më e rëndësishme, i lagon ata nga rrjetet sociale, epidemia
e shoqërisë aktuale.
Fjalët kyçe: lexim jashtë klase, organizim, realizim,aftësi,mesazh, vlerë.

Hyrje
Leximet jashtë klase , si pjesë e programit mësimor kërkojnë vëmendje të veçantë, pasi
ndikojnë në formimin e gjithanshëm të nxënësve, në zgjerimin e njohurive të tĳ dhe
lehtësojnë punën për përvetësimin e lëndëve të reja.Një favor mjaft i rëndësishëm
është gjithëpërfshirja e nxënësve në përmbajtjen e leximit, duke evituar tërheqjen e
fëmĳëve në botën virtuale, i cili është një shqetësim madhor i shoqërisë së sotme.
Për këtë, ne, si mësues duhet të tregohemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen
e titujve që do t’u sugjerojmë nxënësve për leximet jashtë klase, sepse fabula e tyre
është e rëndësishme në leximin deri në fund të tĳ, duke mos e bërë këtë lexim vetëm
për detyrë, por edhe për kënaqësi dhe argëtim.Roli i tyre është tepër i madh në
plotësimin e kulturës letrare artistike, në edukimin e shĳes së të bukurës, në fitimin e
njohurive dhe aftësive për t’u shprehur bukur, mundësi kjo që nuk e favorizon asnjë
kulturë e disiplinëtjetër.Duke e konsideruar zhvillimin e aftësisë për të lexuar si
rezultatin parësor të mësimdhënies, të lexuarit u jep mundësi nxënësve të përdorin
edhe njohuritë e tjera nga fusha të ndryshme.
Organizimi dhe realizimi i leximeve jashtë klase
Dihet se çdo klasë ka karakteristikat e veta, të cilat duhen marrë parasysh në
përpilimin e listës së leximeve jashtë klase për çdo vit shkollor.Detyra jonë kryesore
është që ne të jemi të mirëinformuar për botimet e reja, t’i lexojmë me vëmendje
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ato,të analizojmë subjektin,personazhet e mesazhin dhe të gjykojmë vlerën e tyre
për kategorinë e çdo fëmĳe.Githashtu,në përzgjedhje,të kenë prioritet ato libra që
kanë lidhje me programin, në të cilin,orët për tematika të caktuara janë të shumta.
Për të ruajtur dhe çuar më tej dëshirën për të lexuar, tekstet e përdorura për leximet
jashtë klase mund të merren dhe nga konsiderata e nxënësve, pasi shpesh ata japin
mendime të vlefshme.Të lexuarit zhvillohet më mirë kur fëmĳa lexon literaturë që
ka kuptim për ta dhe shkruajnë mbi ngjarje gjithashtu të kuptueshme. .Kurorëzimi
i gjithë punës për lexime jashtë klase janë bisedat që zhvillohen për këto lexime.
Kushti kryesor për realizimin me nivel të lartë cilësor tëbisedave është dhënia në
kohë e detyrës, që nxënësit të kenë kohë për ta lexuar veprën dhe për ta kryer
detyrën. Ora e caktuar për bisedat e leximet jashtë klase është mirë të organizohet
në një mjedis të favorshëm emocionalisht, ku mund të jetë edhe një orë e hapur me
praninë e vetë prindërve.Ne, duhet ta organizojmë një punë përgatitore me qëllim
që nxënësit ta presin me padurim atë orë që për ta të jetë e bukur, se aty mund të
debatojnë, të recitojnë, të diskutojnë e të paraqesin punën e përpjekjet etyre për të
gjetur detaje sa më të bukura që mund t’i prezantojnë para mësuesit, shokëve dhe
prindërve.Puna përgatitore mund të realizohet individuale, në dyshe ose në grup,
ku nxënësit të shkëmbejnë mendime e gjykime me njëri – tjetrin. Prezantimi i jetës
dhe bibliografisë së autorit mund të realizohet nga nxënës me nivel minimal , pasi
nuk kërkon punë krĳuese,por vetëm hulumtim dhe selektim.Ritregimi i subjektit
mund të realizohet zinxhir,pasi nxënësi rrit shkallën e vëmendjes, zhvishet nga
emocionet, tregon sipas këndvështrimit të tĳ ngjarje të ndryshme.Këtu,edhe ne mund
të ndikojmë tërthorazi me ndërhyrje në momente të caktuara. Duhet të theksojmë
se, gjatë ritregimit është mirë të ndalemi në elementet kryesore të subjektit, duke
minimizuar apo eleminuar veprimet dhe lëvizjet e rëndomta të personazheve, të
cilat e bëjnë rutinë ritregimin.Gjithashtu, duhet të ndezim një atmosferë të gjallë në
klasë gjatë kësaj etape, që çdo nxënës të jetë jo vetëm, objekt, por edhe subjekt i
orës së mësimit.Analiza e personazheve kërkon një analizë më të detajuar nga ana
e nxënësve, gjë të cilën mund ta realizojmë me kllaster, diagram Veni, përshkrim
etj.Ne , si mësues duhet të nxitim frymën e diskutimit, të argumentit bindës, ku
nxënësi të gjykojë e vlerësojë veprimet e ndryshme të personazheve, pasi nxit në këtë
mënyrë të menduarit krĳues e veprues. Metoda e empatisë mund të jetë një sukses
i garantuar ianalizës së hollë të personazheve , pasi nxënësi duke e vënë veten në
rolin e tjetrit, mund të gjykojë e të vlerësojë veprime pozitive e negative në jetën
e tĳ të përditshme.4 – 5 nxënës mund të lexojnë fjalët dhe shprehjet e bukura dhe
mësuesi të stimulojë nxënës të tjerë që t’i komentojnë ato. Gjatë leximit jashtë klase
duhet të kemi parasysh, që nxënësit me aftësi tëndryshme të shprehin aftësitë që
zotërojnë, p.sh.një nxënës i talentuar në pikturë paraqet vizatimin e një personazhi
ose të një pjese qëi ka ngelur në kujtesë, sipas përfytyrimit të vet, sepse kështu ne
kemi siguruar që ky nxënës e ka lexuar me vëmendje librin për të realizuar detyrën e
dhënë. Është mjaft pozitive që këto vizatime të ekspozohen në klasë në fillim të orës,
çka është një stimul moral për atë nxënës.Formulimi i mesazhit në mënyrë të qartë e
të kuptueshme është një vlerë e pazëvendësueshme në edukimin e shpirtit qytetar të
fëmĳës dhe arrihet përmes një diskutimi të hapur dhe vlerësimit të ideve më të mira
nga vetë nxënësit.Një etapëproduktive e leximit jashtë klase është mendimi kritik
për librin.Gjatë kësaj etape duhet të nxiten sa më shumë nxënës, por sidomos nxënës
me natyrë flegmatike të cilët janë të druajtur dhe hezitojnë të shprehin mendimin e
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tyre lirshëm.Ne duhet të pranojmë çdo mendim të shfaqur nga nxënësit, qoftëi drejtë
apo jo, sepse mund t’i inkurajojmë fëmĳët të flasin lirshëm e të krĳojnë personalitetin
e tyrenë fusha të caktuara.
Vlerat e leximeve jashtë klase
Përvoja e punës disavjeçare na ka dëshmuar se vlera e tyre është e pazëvendësueshme
pasi, nëpërmjet tyre, nxënësi:
njeh krĳimtarinë e letërsisë shqipe dhe të huaj,
rrit ndjenjën e përgjegjësisë ndaj vetes,
fiton emocione të fuqishme, si në asnjë fushë tjetër,
përfiton mesazhe edukative , të cilat ndikojnë drejpërdrejtë në zhvillimin
dhe formimin demokratik, patriotik, si qytetarë të denjë të së ardhmes,
aftësohet të analizojë dukuri e fenomene, përmes mendimit të tĳ vlerësues
e kritik,
ndikojnë në pasurimin e fjalorit me fjalë e shprehje të reja , rrit elokuencën e
tĳ.
zhvillon proceset njohëse, sidomos të menduarit dhe imagjinatën.
nxit frymën e bashkëpunimit në grup.
bën që nxënësi të reflektojë mbi çka lexon, e për pasojë , të mendojë e të
mësojë duke reflektuar
shpreh vlerat që zotërojnë,
rrit shkallën e vlerësimit dhe të vetëvlerësimit,ndërsa fëmĳët mësohen të
vlerësojnë, mësojnë të përballojnë sfidat e jetës dhe kështu rritin vetëvlerësimindhe
kanë një zhvillim të shëndoshë mendor.
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Romani autobiografik dhe vendi që zë Fatos Kongoli në këtë zhanër
Kandidate për Msc. Eljona Jatagani
Shkolla “ Themistoki Gërmenji” Korçë
Abstrakt
Para dhe pas tranzicionit kjo është tabloja e realitetit ku merr jetë gjithçka në romanet
e Kongolit. Në këtë këndvështrim ndodhitë dhe përvojat personale i kapërcejnë kufitë
individual dhe bëhen copëza të vogla jete të gjithsecilit që ka jetuar në këto dy kohë. Jeta në
vëzhgim, nën hetim, nën censurë, nën maskën e të mos qenit vetvetja nga njëra anë po aq edhe
shembja e një regjimi, arrdhja e një tjetri kaosi i krĳuar mes dilemave ekzistenciale hamletiane,
marrshimi drejt epokës moderne nga ana tjetër nuk mbeten thjesht përjetime të Kongolit.
Përmes veprës së tĳ autori ndërton ura lidhëse duke kaluar nga elementi autobiografik tek
biografia shqiptare në çaste kulmore jetësore, që nga vitet e diktaturës komuniste e deri në
vitin 1991 apo 1997. E shkuara e errët gjenetikisht bëhet mbartëse e një të tashmeje dhe një të
ardhmeje të sëmurë në të cilën është i detyruar të përpëlitet individi.
Fjalët kyçe: autobiografi, përvojë jetësore, biografi, alter, ego, uni, përjetim, reale, artistike,
personazh, autor, rrëfim në vetën e parë, rrëfim në vetën e tretë.

Hyrje
Duke lexuar romanet e Kongolit çdo krĳim i tĳ është shoqëruar me pyetjen: A kemi të
bëjmë me një autobiografi? Në hulumtimin e bërë në shtypin vendas dhe atë të huaj
vetë autori jep përgjigje për gërshetimin e tĳ me personazhet.
Elementi autobiografik në romanet e Kongolit, veçanërisht në ciklin “Burgjet e
kujtesës” ku skicohet kalimi nga një personazh tek tjetri, nga një ngjarje tek tjetra,
nga një vend tek tjetri, nga një përjetim, ndjenjë, emocin, për të kaluar nga e veçanta
tek e përgjithshmja nga subjektivja tek objektivja, nga induksioni në deduksion
dhe anasjelltas. Shpesh i pyetur nga lexuesi për këtë fenomen në krĳimet e veta
Kongoli është përgjigjur në të gjitha mënyrat, madje dhe me një prozë autobiografike
,“Iluzione në sirtar”. Si tipar dallues dhe frymëzues i stilit të këtĳ autori elementi
autobiografik ngjall vazhdimisht interes studimi në krĳimet e tĳ. Që nga fëmĳëria,
familja, marrëdhënien me prindërit, vëllezërit, gjyshrit, shokët, edukimi, shkollimi,
profesioni, puna, përpjekjet e para për të shkruar vjersha e më pas tregime, për të
vazhduar me prozë të gjatë të kultivuar, autorët e preferuar, udhëtimet në Kinë,
Francë, ëndrrat, dëshirat, emocionet pozitive dhe negative, e djeshmja dhe e sotmja
e vetë autorit është e pamundur të mos i evidentosh në romanet e tĳ si copëzat e një
pazëlli
Autobiografia dhe romani autobiografik
“Para se të fillojmë diskutimin,
le të sqarojmë termat”
Volter
Në fjalorin e gjuhës shqipe fjala autobigrafi shpjegohet në këtë mënyrë:
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AUTOBIOGRAFÍ, ~A f.sh,~,~TË. Jetëshkrimi i një njeriu, i hartuar nga ai vetë.
Bëri autobiografinë/bised. Tregoi shkurt për jetën e vet. Etimologjia e fjalës vjen nga
greqishtja, përkatësisht autós – vetë, bios – jetë dhe gráphōs – shkruaj. Si rregull
autobiografia shkruhet në vetën e parë por ka edhe përjashtime po të përmendim
rastin e Nolit cili shkruan në vëtën e tretë. Materiali autobiografik është i ndëtuar mbi
përvojën jetësore të shkruesit dhe rrëfimi bëhet sipas një rendi logjik e kronologjik.
Brenda këtyre rrëfimeve përfshihen vetëm çastet më të rëndësishme të jetëshkruesit.
Autori i autobiografisë i përket një bote të njëmendët nga e cila është e pamundur
të shkëputet kështu që ngjarjet intime do të gërdhetohën me ato shoqërore siç kanë
ndodhur në të vërtetë. Është në natyrën e këtĳ lloj shkrimi që të ketë në brendësi
fakte objektive të dhëna me përpikmëri në vërtetësinë e tyre pa u përzierë me
ndjenjat dhe emocionet e autorit nga ana tjetër këto fakte bëhen akoma mbreslënësë
kur transmetohen emocionalisht nga autori duke e bërë pjesë të përjetimeve dhe
lexuesin. Në ndërtimin e librave autobiografikë ashtu si në cdo tekst që hidhet mbi
fletën e bardhë, tregohet një kujdes i vecantë ndaj gjuhës duke menduar fillimisht
lexuesin të cilit ai i drejtohet.
Fillimisht autobiografia do të haset si term në shek.XIX rreth vitit 1908 në anglisht
dhe më 1812 gjen përdorim edhe në frëngjisht. Sigurisht që nuk mund të themi
se më parë ky tërm nuk ekzistonte apo nuk ishte i pranishëm në letërsi. Grimmcat
e para autobiografike i gjejmë që në lashtësi me Hesiodin tek “Teogonia” dhe tek
“Punët dhe ditët”. Në letërsinë romake elemente të tillë gjëjmë tek Virgjili, Horaci e
Marciali. Ndërsa formën e vërtetë si praktikë krĳuese dhe teori letrare do ta shohim
vetëm në romanin e shek. XX. ( Graçi V. “Autobiografizmi dhe romani” )
Në veprën e tĳ “Palimpsest” Bodler do të shkruante : “Ç’është truri në mos një palimpsest
i stërmadh natyror? Truri im është një palimpsest dhe i juaji gjithashtu, lexues. Shtresa të
panumërta idesh, imazhesh, ndjenjash kanë zënë vend njëra pas tjetrës në trurin tuaj, po aq
butësisht sa drita.Duket sikur çdonjëra e varros të përparshmen. Por në të vërtetë asnjëra nuk
ka vdekur……..Palimsesti i kujtesës është i pashkatërrueshëm. ( Bodler Sh. “Palimpsest”)
Çdo çast i jetës sonë mbetet brenda librit të kujtimeve. Është në dorën e secilit prej
nesh më pas nëse dëshiron t’i bëjë të dukshme e t’i ndajë me të tjerët apo t’i rruajë
të virgjëra. Veprat autobiografike formësohen veçanërisht prej kujtimeve. Ashtu si
në krĳimet poetike edhe këtu një vend të rëndësishëm zë uni, veta e parë njëjës e
poseduar veçanërisht prej së paharruëshmes. Kujtimet janë lënda bazë mbi të cilën
autori ndërton punën e tĳ qofshin kur ato vinë si forma të mirëfillta autobiografike,
qoshin si episode në jëtët e personazheve që gëlojnë në vepër.
Lidhur me raportet që krĳuesi vendos në procesin e krĳimit prof. S.Hamiti na e
paraqet skematikisht këtë moment duke iu referuar katër elementëve universal të
krĳimit me elementët personal:
Kongoli përfaqëson denjësisht gjininë
e prozës në letërsinë shqiptare. Kjo
do të thotë që ngjarjet rrjedhin në
kohë dhe në hapësirë dhe elementët
personal do të vĳnë ngjithjë brenda
një realiteti duke i dhënë përparësi
dëshmisë, asaj që tashmë ka ndodhur.
Si e tillë me synimin që të tregojë atë
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që ka ndodhur, në prozë autori gjen komoditetin e nevojshëm për të sjellë detaje
rreth jetës, përshkrimin e ambienteve apo gjendjet shpirtërore.( Hamiti S. “Poetika
shqipe”. 55”. 2010. 26.)
Shkrimet autobiografike vazhdimisht kanë ngjallur debate lidhur me vërtetësinë
e ngjarjeve apo të dhënave që shkrimtari i ofron lexuesit përmes rreshtave. Qenia
njerëzore sado të përpiqet për përsosmëri apriori është qënie me vityte dhe vese
edhe jeta e saj apriori do të rrjedhë mes së mirës dhe së keqes, mes suksesit dhe
dështimit, mes ëndrrës dhe zhgënjimit. Në autbiografi qëllimi i shkruesit është të
krĳojë një imazh sa më pozitiv, vështirë të flasësh keq për veten. Rastet e situatave të
vështira jetësore, të imazheve negative nga autori vĳnë në veprën
përmes lojës së një alter ego- je, një personazhi antagonist apo personazheve të tjerë
tek të cilët shkrimtari zgjedh të prezantojë moment nga jeta e tĳ. Nuk përjshtohen
edhe rastet kur autori flet për të vërtetat e tĳ me objektivitet, pa ju trembur atyre
edhe kur ai është fajtor nuk nguron të thotë mea coulpa. i tillë është rasti i Kongolit
tek “Iluzione në sirtar”.
Format autobiografike i gjejmë si në poezi po ashtu edhe në prozë në llojin e shkurtër,
letra personale, ditare intim, përmbledhje rrëfimesh, esetë, autoportrete deri tek
forma e gjatë, romani. Nga autorët e parë që ka shkruar romane autobiografikë
përmendet Lev Tolstoi me triologjinë “Fëmĳëria”, “Adoleshenca”, “Rinia” si dhe
nobelisti Elias Kaneti po me triologji “Gjuha e shpëtuar”, “Pishtari në veshin tim”,
“Loja e syve” megjithatë paraqitjen më të bujshme ky lloj e ka në shek. XX me
Virxhinia Ulf, Xhejms Xhojs, Marsel Prust, Franc Kafka. Janë këta autorë që do të
eksperimentojnë në letërsi për t’u shkëputur nga tradita duke sjellë elemente të reja
të romanit si në formë dhe në përmbajte. ( Graçi V “Autobiografizmi dhe romani”)
“Një qytet plot shkon, një tjetër vjen, shkon edhe ai: të tjerë vĳnë, ikin. Shtëpi, rradhë me
shtëpi, rrugë, milje me trotuare, tulla të mbivëna, gurë, Duar që ndryshojnë. Ky pronari, ai
tjetri. i zoti s’vdes kurrë thonë. Tjetri vihet në vend të tĳ kur mbërin pushimi nga puna. E
blejnë vendin me florid he ata prapë me arin e kanë qarin. Duhet të ketë ndonjë kleçkë. Kapicë
në qytete, gërryer nga shekujt. Piramida në rërë. Të ndërtuara me bukë e qepë. Skllevërit.
Muri kinez. Babilonia. Mbeten ca gurë të mëdhenj. Kulla të rrumbullakta. Çfarë mbetet,
kasaphanë, periferi të shtrira, ndërtime hajnash, serrat e Keruanit për rritje kërpudhash,
lehtësisht ndërtuar me pluhur fshese. Strehë për natën.
Gjithkush një asgje është.
Kjo është ora më e keqe e ditës. Jeta. E plogësht, e zymtë: e urrej këtë orë. Më duket sikur më
kanë ngrënë e më kanë nxjerë për hundësh” ( Xhojs Xh. “Uliksi”. Zeni. 2004. 173)
Megjithëse me piknisje nga letërsia antike dhe me personazhe mitologjike “Uliksi” i
Xhojsit mes polemikash si një libër i vështirë e si i tillë sipas Borgesit i dështuar nuk
është gjë tjetër veçse një roman autobiografik. “Vetë libri është Uliksi mikrokozmos që
buron brenda Xhojsit, është bota e Egos së tĳ dhe Egoja e një bote të zhvendosur në një tjetër”.
(Jung C. G. “Mbi letërsinë dhe artet”. Fan Noli. 148)
“Për këto dëshira të dikurshme, mendoi, ajo duhet tash e tutje të paguaj me veten time, sepse
gratë, nuk janë natyrisht as të bukura as të papërlyera, as të parfumuara, as të veshura me
stoli tepër të bukura. Ato i arrĳnë këto hire, të cilat janë për to i vetmi mjet për të provuar
gëzimet e jetës, vetëm përmes disiplinës më të bezdisshme. Do të duhet, mendoi ajo, të krihem,
e vetëm ky veprim mund të më marë një orë çdo mëngjes; do duhet të shihem në pasqyrë e
kështu do të më fluturojë edhe një orë tjetër; do të duhet të vesh korsenë e të lidh llastiqet e
çorapeve; duhet të lahem e të pudrosem; do të duhet të heq mëndafshin për të veshur dantellën,
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e të heq dantellën për të veshur armaçin; duhet të qëndroj e papërlyer qysh prej ditës së parë e
deri në Shën Silvester.” (Ulf V. “Orlando”. Globus . 1999. 104)
Ashtu si Xhojsi në Angli dhe Prusti në Francë, Virxhinia Ulf braktis teknikën e
rrëfimit tradicional, për të krĳuar një teknikë moderne. Duke eleminuar dialogun
e drejtpërdrejtë dhe subjektin tradicional, ajo e drejton vëmendjen te monologu i
brendëshëm. Realiteti i jashtëm humb funksionin e tĳ të privilegjuar, me përjashtim
të rasteve kur ka të bëjë me ndikimin që ushtron në jetën e brendshme të subjektit.
Koha e brendshme ndryshon nga koha e jashtme, sepse i mungon kronologjia. Duke
ndjekur proceset e mendjes, rrëfimi procedon nëpërmjet zhvendosjeshpara dhe pas
në kohë, i lidhur me mendimet dhe kujtimet e protagonistëve nga realiteti në të cilin
jetoi autorja.
Romani autobiografik në letërsinë shqipe dhe vendi i Kongolit në këtë zhanër
Shkrimet autobiografike nuk i kanë munguar letërsisë shqipe. Si letërsitë fqinje
edhe këtu grimcat autobiografike i gjejmë që në letërsinë e vjetër. Nëse sjellim në
vëmendje “Mesharin”, të parin dokument të shqipes së shkruar, në pasthënien e tĳ
Buzuku shkruan: “U Don Gjoni i biri i Bdek Buzukut….” një fjali hyrse ku në radhë të
parë autori e nis rrëfimin nga vetja, madje është i vetmi tekst i cili jep ato pak të dhëna
që dihen sot për këtë autor mbi jetën dhe veprën e tĳ. Nga letërsia e bejtexhinjve
përmendim vargjet që japin të dhëna për poetët, Nezim Berati (Frakulla) si i pari që
shkruan llojin e divnit në shqip dhe Hasan Zyko Kamberi i cili i hakërrehet fatit të tĳ:
Divan, kush pat folur shqip?
Zu Hasani e zihetë,
Ajan e bëri Nezimi
me baht të ti po prihetë
Bejan kush pat folurë shqip?
Vallë ku rri e fshihetë
Insan e bëri Nezimi.
Që s’punon more bahti im?
(Divni shqip NezimBerati)
(Bahti im H . Z. Kamberi)
(Poezia e bejtexhinjve. Uegen 2010. 106. 118)
Në të trĳa rastet e sipërpërmendura autorët informojnë lexuesin me moment nga jeta
dhe vepra e tyre. Në letërsinë tonë rastet e para të krjimeve autobiografike i sjellin
Jeronim de Rada dhe Fan Noli të cilët kanë shkruar autobiografinë e tyre i pari në
vetën e pare dhe i dyti në vetën e tretë. Ndërsa romani autobiografik i përket një
periudhe relativisht të vonë. Kur vjen puna për të listuar të tillë në letërsinë shqipe
sigurisht që në mënyrë të menjëhershme pa hezituar të shkon mendja tek romani
i mirënjohur i Kadaresë “Kronikë në gur”. Qyteti i Gjirokastrës në sytë e një fëmĳe
11- vjeç çar gërshetuar mes reales dhe fantasikes. Më pas Kadare do ta pasurojë
listën e këtĳ lloj romani me “Çështje të marrëzisë”, “Darka e gabuar”. Petro Marko është
autori tjetër i cili sjell si vepra të tilla “Hasta la vista”; “Nata e Ustikës” dhe “Një emër
në katër rrugë”. Romani “Sikur të ish djalë” i Haki Stërmillit vjen po me natyrë të
tillë .Një roman për një jetë në formën e ditarit intim. Ndërsa në ditët e sotme ky
lloj romani është konsoliduar me emrat e Fatos Lubonjës “Ridënimi” dhe Bashkim
Shehut “Vjeshta e ankthit”. Në radhën e autorëve që dinë të shfrytëzojnë materialin
autobiografik për ndërtimin e veprave të tyre është edhe Fatos Kongoli. Romane të
tillë si “I humburi”, “Kufoma”, “Dragoi i fildishtë”, “Ëndërra e Demokleut” si dhe “Lëkura
e qenit”, të cilët autori ashtu si Prusti ka dashur t’i përmbledhë brenda një cikli të
vetëm. “Burgjet e kujtesës”, vĳnë si pjesë e përvojave jetësore të autorit. Mometet
më të rëndësishme të jetës së tĳ, kujtimet dhe zhgënjimet Kongoli ia sjell lexuesit, të
138

tĳ në një libër për vetveten “Iluzione në sirtar”. Që në hyrje të romanit autori sjell në
vëmendje figurën e Prustit dhe Xhojsit si modele të gjinisë që ai po shkruan. “Ende
pa nisur ta shkruaja këtë libër, në kokë më vërtitej titulli “Në kërkim të kohës së humbur.” (
Kongoli F. “Iluzione në sirtar”. Toena 2010. 5)
Nga ato që vetë Kongoli thotë për vetenasnjëherë nuk e ka mohuar prezencën e
elementeve autobiografikë në romanet e tĳ: “ Nuk ka asnjë libër ku nuk ndodhem unë”;
“Kushdo që i ka lexuar librat e mi e më njeh nga afër, nuk e ka të vështirë të më gjejë te njëri
apo tjetri personazh.” ( Kongoli F. “Iluzione në sirtar”. Toena 2010. 208).
E rëndësishme në këto lloj shkrimesh është njohja e vetvetes, transmetimi i të
vërtetave objektive tek lexuesi me paanësi, duke pranuar se si qenie njerëzore edhe
krĳuesi është i gabueshëm. Protagonisti i këtyre veprave jepet në realitetin tokësor
dhe me përmasa të këtĳ realiteti i cili e ngre dhe e përplas përtokë personazhin. Nuk
kemi të bëjmë as me hyjni, as me gjysmëhyjni e as me trajtat e mbinjeriut që të mund
të pretendohet idealja. Fati i njeriut është i përcaktuar si stërnip i Kainit dhe Abelit,
kështu që faji universal na përket të gjithëve. Sado e dyshimtë të duket dhënia e të
vërtetave objektive edhe pse në qëndër është autori, ai vëtë nuk e shmang dot të
vërtetën e tĳ si qënie njerëzore: “Qoftë edhe pa qejf, por sidoqoftë ai është i detyruar ta
pranojë që në të gjithë këtë proces përpara tĳ çan përpara zëri i unit të tĳ, shfaqet vetë natyra
e tĳ më e fshehtë duke folur me zë të lartë për gjëra, lidhur me të cilat ai s’do të kishte guxuar
kurë të hapte gojën.” ( Jung C. G. “Mbi letërsinë dhe artet”. Fan Noli. 82)
Kështu ndodh me një pjesë të mirë të përsonazheve të Kongolit në ciklin “Burgjet e
kujtesës” i tillë është Kris Tarapi, Festim Gurabardhi apo Thesar Lumi.
Sa thamë më sipër secili roman autobiografik ngerthen në vetvete elemente tejet
personale të krĳuesit të vet. Nësë është kështu cila është dobia e këtyre krĳimeve?
Secili prej nesh ka një identitet, ka një familje, ka një jetë që e jeton në një realitet të
caktuar dhe kaq. Do të mjaftonin një laps dhe një letër që kushdo të mund të shkruante
autobiografinë e tĳ. Atëherë pse vallë koha glorifikon me sukses të tejkohshëm vetëm
disa emra i bën ata artistë dhe veprën e tyre e cilëson vepër artistike? Sipas Jungut:
“çdo njeri me talent krĳues është një farë dysie ose një shumë cilesish paradoksale: nga njëra
anë, ai përfaqëson në vetvete diçka njerëzisht personale, nga
ana tjetër, ai është një proces krĳues jashtëpersonal.” (Jung C. G. “Mbi letërsinë dhe
artet”. Fan Noli. 116)
Të gjithë mund të shkruajnë por jo të gjithë e kanë talentin krĳues nga i cili prodhohet
vepra e mirëfilltë e cila diferencon shkruesin e zakonshëm nga artisti. Realiteti,
jeta, familja, shoqëria,dëshirat, pasionet, veset të cilat autori i sjell në veprën letrare
nuk i përkasin më njëjësit por shumësit. Në realizimin e saj shkrimtari ka si synim
të përcjellë mesazhe, të informojë duke mbajtur peshë lexuesin, puna e tĳ krĳuese
i drejtohet tjetrit dhe jo vetes. Elementët autobiografikë mbështillen me vellon
artistike dhe bëhen dëshmitarë të një kohe historike, të një populli, të të vërtetave që
kurrë nuk mund t’i fshĳë pluhuri i harresës. Siç shprehet Bodler: “Tragjeditë e thella
të fëmĳërisë, - krahë fëmĳe të shkulur përgjithmonë nga qafa e mëmave, buzë fëmĳe të ndara
gjithmonë nga puthja e motrave, - jetojnë përjetësisht të fshehura, nën legjendat e tjera të
palimpsestit. Pasioni dhe sëmundja nuk kanë një kimi qa të fuqishme sa t’i djegë këto gjurmë
të pavdekshme.” (Bodler Sh. “Palimpsest”).
Vepra letrare e mirëfilltë autobiografike qoftë ose jo e tillë frymëzohet nga momente
esencjale të përvojës jetësore, si e tillë ajo bën të njohura në tejkohësi realitete të
panjohura, kulturë, tradita, zakone brenda dhe jashtë kufijve ku ajo lind. Qyteti i
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Gjirokastrës si qyteti i Kadaresë dhe gjithçka ndodh në të brenda kontekstit historik të
ngjarjeve është lehtësisht i projektueshëm si tek “Kronikë në gur” po ashtu edhe tek
“Darka e gabuar”, lufta dhe dashuria që kalojnë kufijtë për një kauzë të përbashkët
janë prezente në jetën e Petro Markos por shkojnë përtej kësj, po kështu realiteti nën
regjimin totalitar dhe pas tĳ është realiteti i Fatos Kongolit dhe personazheve të tĳ.
“ Nga veriu, në shpinë të vet, përeveç një mali të pafund plot me delpra dhe ujq, ishin katundet
e Labërisë, që dukeshin po aq të pafundme, për shkak të ashpërsisë së tyre. Përballë, në lindje,
përtej lumit dhe luginës shtriheshin katundet e Lunxhërisë, gjithaq të huaja, por këtë herë,
për një shkak të kundërt, atë të butësisë. Në jug, përgjatë lumit, në të dyja anët e luginës
ishin katundet minoritare greke, të ccilat, ndonëse të shpërfillura e prishnin drejtpeshimin
shpirtëror të qytetit po aq sad he fqinjët e tjerë, në mos më fort.” ( Kadare I. “Darka e
gabuar”. Onufri 2009. 15)
Ky është qyteti i Kadaresë i cili përveç kufizimeve gjeografike shndërrohet në një
qytet artistik falë talentit krĳues të autorit dhe vendit të pashlyeshëm si vedlindja,
vatra, origjina e tĳ.
“Mendoja se nuk ka lumturi më të madhe në botë sesa, pasitë kesh ngrënë shumë, shumë, të
pish duhan dhe të dëgjosh jevgjit, që i bien violinës, duke i mbyllur sytë përgjysmë, ashtu si
babazoti.
Ah sa të rritem, mendoja, të blej një çibuk të madh e të zi, që ta lëshojë tymin duman, të lë
mjekër si të babazotit, dhe të lexoj gjithë ditën qitape të trasha shtrirë në shezlong.” ( Kadare
I. “Kronikë në gur”. Naim Frashëri. Tiranë 1978).
Figura e njohur e babazotit ( gjyshi nga nëna) rimerret disa herë si një nga personat
më të dashur të moshës së fëmĳërisë, i cili në krĳimet e Kadaresë vjen sisimbol i dĳes
dhe njeriut që ka parë ka dëgjuar e ka lexuar shumë.
“ Nuk më kujtohet koha që shënonin akrepat e orës. Më kujtohet data: 4 gusht 1964.
Në atë orë e në atë datë, kur rrotat e avionit Boeing të shoqërisë pakistaneze PIA prekën pistën
e aeroportit të Rinasit, unë nuk e dĳa dhe as e çoja nëpër mend, se s’do të kthehesha më në
Kinë.” ( Kongoli F. “Dragoi i fildishtë”. Toena 2009. 49)
Përmes strukturës eliptike dhe gjuhës lakonike prej matematikani Kongoli e
përqëndron vëmëndjen tek një moment i rëndësishëm i jetës së tĳ studentore. Pa
anashkaluar asnjë detaj ai i tregon lexuesit për ndërprerjen e studimeve në Kinë
pas një periudhe tre vjeçare. Ëndërra që thyhen, jetë që janë në duart e tjetërkujt,
zhgënjimi do të përcjellen nga ana e autorit përmes protagonistit të romanit, Gencit.
“Tani që na lidhte një zinxhir, tani që rrugën e kishim të përbashkët, do të njiheshim më
shumë. Nata që kaluam sikur na afroi. Morrëm frymë nga njëri – tjetri; u përgatitëm të
vdisnim bashkë. Tani duhej të jetonim bashkë.” (Marko P. “Nata e ustikës” ).
Nata e gjatë dhe e hidhur e Petro Markos dhe të burgosurve të tjerë shqiptarë për
në kampin e Ustikës. Autori përpiqet që përmes artistikes të transmetojë vuajtjet,
dhimbjet, ankthin dhe tmerrin e këtyre momenteve në të cilat ai nuk është vetëm. Sa
autobiografi po aq edhe histori në këtë luftë të Dytë Botërore kundër një të keqeje që
bashkon njërëz nga vende të ndryshme. Autori i jep mundësi lexuesit të informohet
në çdo kohë për këtë moment historik, në këtë mënyrë letërsia fillon atje ku mbaron
historia dhe historia projektohet në formë letrare. Në secilin prej ilustrimeve të
mësipërme autorët përmes retrospektivës, kthehen pas në kohë, veçojnë momene
nga jeta e tyre reale në një kohë dhe vend të njëmendët dhe dëshmojnë për të
Pas sprovës së parë autobiografike në letërsinë shqipe prej De Radës diçka e tillë vjen
në gjysmën e dytë të shek. XX nga Noli dhe prej andej shkrimtari që e përfaqëson
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më së miri këtë zhanër me një seri romanesh me elemente autobiografikë është Fatos
Kongoli. Edmond Tupja, miku dhe përkthyesi i veprave të Kongolit në frëngjisht e
cilëson atë si njeriun dhe shkrimtarin më të veçantë. Në shtatëdhjetë vjetorin e lindjes
së autorit ai do të shprehej kështu : “Njeriu dhe shkrimtari janë bashkë, nuk mund t’i
ndash. Në çdo rresht që kam përkthyer unë kam gjetur Fatos Kongolin. Shkrimtari Kongoli
më ka mahnitur po aq sa dhe njeriu.”
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Historia e kinoteatrit në qytetin e Lushnjës
Jushan Çukani
Shkolla 9- vjeçare “Koli Sako” Divjakë, Lushnjë
Abstrakt
Jeta kulturore në qytetet shqiptare është konsolisuar në mbarim të Luftës së Dytë Botërore.
Në këtë kohë , u vendos në Shqipëri regjimi komunisat. Ky regjim filloi të ndërtonte shtetin
e ri dhe të krĳonte institucionet e tĳ. Kështu u themeluan institucionet muzikore, u krĳuan
grupe orkestrale, institucionet e edukimit muzikor si liceu dhe më i rëndësishmi Instituti i
Lartë i Arteve. Bashkë me to filluan edhe aktivitetet muzikore: koncerte, opera, festivale të
këngës, etj. Këto zhvillime lidhen kryesisht me kryeqytetin e Shqipërisë , por edhe në qytetet
e tjera vërejmë perpjekje të mëdha për të organizuar jetën kulturore siç janë: Korça, Shkodra,
Elbasani, sepse këto qytete kishin pasur një aktivitet të pasur muzikor që në fillim të shekullit
XX dhe ishin bërë “djepe” të kulturës shqiptare. Ndërsa në vende te tjera më të vogla , jeta
muzikore filloi të organizohej pikërisht me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dher krĳimin
e shtetit të ri shqiptar.
Edhe Lushja është një qytet i vogël dhe si shumë qytete të tjera të vogla të Shqipërisë edhe
ajo nuk ka pasur institucione dhe grupe të mëdha muzikore dhe artistike, siç mund të ishin
orkestrat e mëdha simfonike, apo grupet e mëdha të teatrit që gjendeshin në kryeqytet. Në
jëtën muzikore të këtĳ qyteti ka pasur një aktivitet modest artistik, i cili nuk përfshin vënien
në skenë të veprave të mëdha instrumentale - simfonike, ose gjini të mëdha muzikore si opera.
Megjithatë , edhe brenda këtyre institucioneve të vogla ka pasur përpjekje të vazhdueshme
për të krĳuar jetën muzikore të qytetit.
Duhet theksuar se informacionet dhe materialet rreth kinoteatrit kanë qenë shumë të pakta.
Një pjesë e madhe janë zhdukur me kalimin e kohës dhe ajo që ka mbetur është mbledhur
nëpërmjet intervistave dhe muzikantëve që kanë punuar në kinoteatrin e qytetit dhe në
shkollën e muzikës. Një burim irëndësishëm ka qenë edhe shtypi i shkruar i qytetit, siç ishte
gazeta” Shkëndĳa” etj.
Fjalë kyçe: aktivitet muzikor ,institucione, jetë kulturore, grupe orkestrale, teatër.

Hyrje
Në qendër të këtĳ punimi është historia e kinoteatrit “ Vaçe Zela” në qytetin e
Lushnjës. Ky institucion përkrah shkollës tetëvjeçare të muzikës dhe të Shtëpisë së
Kulturës ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën kulturore dhe artistike të qytetit.
Në këtë kinoteatër që u krĳua për herë të parë në vitin 1970 , janë vënë në skenë një
numër i madh shfaqjesh si p.sh. estrada, koncerte me muzikë të lehtë dhe popullore,
festivali i këngës së lehtë dhe festivali i fëmĳëve.
Duke qenë se skena e kinoteatrit ka pasur një rol të rëndësishëm, qëllimi ikëtĳ punimi
është studimi i historikut të këtĳ institucioni dhe paraqitja e jetës muzikore të qytetit
të Lushnjës.
Zhvillimet muzikore në qytetin e Lushnjës në vitet ‘ 46 – 60’
Jeta muzikore në një qytet të vogël si Lushnja filloi të organizohej pak nga pak. Disa
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ndër institucionet më të rëndësishme që u krĳuan ishin: shtëpia e kulturës, shtëpia e
pionierit, shkolla e muzikës dhe kinoteatri, i cili u krĳua më vonë.
Përpara krĳimit të kinoteatrit ishte bërë një punë e mirë në këto vende, ishin
organizuar muzikantë të ndryshëm dhe jeta muzikore e qytetit ishte zhvilluar
ndjeshëm. Për këtë arsye, fillimisht do të përqëndrohemi në punën e bërë nga këto
institucione dhe ndikimin që ato patën në jetën muzikore të qytetit.
Nga fundi i vitit 1944, u ngrit “ Shtëpia e Rinisë”. Si godinë për këtë institucion
shërbente një hotel restorant me pronar Qazim Dervishin. Dhomat e këtĳ hoteli u
shndërruan në salla mësimi dhe argëtimi për rininë. Tre ishin grupet kryesore : një
grup teatral, një grup koral dhe instrumental dhe një grup valltarësh.
Ndër aktivitetet e këtĳ grupi përmendim disa shfaqje të thjeshta, por që në atë
periudhë kishin rëndësinë e vet. Ato ishin përpjekjet e para të artistëve për t’u
organizuar . Këto shfaqje ishin: melodrama “Nënë e bĳë”, “Vëllavrasja”, drama
“Nëna”, poema e dramatizuar “Shqipëria zonjë” , komeditë “Xhandari i Zogut” dhe
“Prefekti”.
Këto shfaqje ishin tepër modeste , kishin karakter argëtues dhe pasqyronin ideologjinë
e re që do të fillonte të bëhej gjithnjë e më e dukshme në mënyrën e organizimit të të
gjitha shfaqjeve, por megjithatë muzikës i kushtohej një kujdes i veçantë për shkak
se ajo kishte aftësinë për të tërhequr dhe argëtuar njerëzit.
Një ndër muzikantët e parë që është aktivizuar në këtë periudhë është Vangjel
Myzeqari, i cili i binte mandolinës dhe ishte gjithashtu edhe drejtues muzike si dhe
regjisor.
Ansambli i Lushnjës filloi të funksiononte si grup artistik në vitin 1946. Provat
fillimisht bëheshin në vende të ndryshme. Për disa kohë , u përdor një sallë e vogël
afër kishës së qytetit , e cila u krĳua në vitin 1947. Kjo strukturë shtetërore mundësoi
organizimin dhe aktivizimin e grupeve muzikore.
Në përbërje të këtĳ ansambli do të ishin grupe të njohura , të tilla si një orkestër e
vogël sazesh, grupi i këngëtarëve, grupi i valleve. Meqë ishin fillimet e para, ashtu
si e përmendëm edhe pak më sipër , pjesëtarë të ansamblit ishin më tepër këngëtarë,
instrumentistë dhe valltarë të trevës. Pjesa më e madhe e tyre ishin amatorë,
megjithatë ata kanë dhënë një kontribut të ndjeshëm për zhvillimin e kësaj tradite.
Në atë kohë, i kushtohej një vëmendje e veçantë muzikës popullore. Kjo sepse
ajo i përkiste popullit dhe i përgjigjej ideologjisë dhe propagandës së regjimit. Në
ansamble , përveç artistëve amatorë që mblidheshin, kanë punuar edhe shumë artistë
profesionostë. Këta bënin mbledhje të këngëve dhe valleve, bënin përpunimin e tyre
, gjithashtu kompozonin edhe këngë të reja.
Ansambli i Lushnjës synonte të paraqiste vlerat më të spikatura të folklorit muzikor
të trevës. Për këtë arsye punohej në përgjithësi më këngën popullore myzeqare dhe
me vallen myzeqare. Disa nga artistët që kanë punuar në këtë ansambël janë: Ajete
dhe Myzeje Nepravishta, Dervish Bici, Luan Manahasa.
Shfaqjet e asamblit u përqëndruan në qytetin e Lushnjës, në skena të impovizuara, ose
në vende të hapura, sepse ende mungonte një vend i posaçëm ku ato të realizoheshin.
Me krĳimin e Shtëpisë së Kulturës, në vitin 1947, jeta muzikore dhe artistike filloi të
ishte më e organizuar.Ajo shërbente dhe për mësimdhënie, po aq dhe për aktivizimin
e artistëve amatorë e profesionistë të qytetit.
Disa nga grupet më të njohura, përveç asamblit ishin grupi i fanfarës së qytetit,
ishin orkestra të vogla, etj. Repertori që ata luanin nuk ishte vetëm ai me muzikë
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popullore, por edhe muzikë të lehtë. Këto erdhën duke u organizuar gjithnjë e më
shumë dhe me kalimin e viteve u bënë edhe më të qëndrueshme. Gjithashtu, edhe
niveli i interpretuesve erdhi duke u përmirësuar gjithnjë e më shumë e duke marrë
gjithnjë e më shumë tipare profesioniste.
Megjithatë, zhvillimin më të madh jeta muzikore e qytetit të Lushnjës e mori në vitet
’60 – ’70.
Kjo është një periudhë shumë e veçantë, sepse lidhet sidomos me emrin e një artisti
që dha kontribut shumë të madh në konsolidimin dhe zhvillimin serioz të saj.Të
gjithë ata që vĳnë nga Lushnja, besoj se e kanë kuptuar se për kë e kam fjalën: Fotaq
Filipeu.
Fotaq Filipeu dhe muzika Lushnjë në vitet ’60 – 70’
Fotaq Filipeu, siç thamë,është një muzikant i cili ka dhënë një kontribut të madh në
jetën muzikore të qytetit të Lushnjës. Ky kontribut lidhet me aktivitetet muzikore.
Por gjithashtu ai dha kontribut të madh edhe në mësimdhënie, për shkollimin e disa
brezave muzikantësh të këtĳ qyteti. Shumë prej nxënësve të tĳ vazhduan me pasion
rrugën e muzikës dhe u bënë të njohur në skenën muzikore të vendit.
Prania e këtĳ muzikanti në qytetin e Lushnjës është më të vërtetë e rëndësishme dhe
për këtë arsye dëshiroj ta trajtoj si pjesë të veçantë të këtĳ punimi. E bëj këtë, sepse emri
i Fotaq Filipeut lidhet drejtpërdrejt me disa aktivitete kryesore që spikatën në qytet
në këtë periudhë, siç ishte p.sh. operata “Edlira” (1968); lidhet me mësimdhënien e
muzikës, me formimin e orkestrës së harqeve, etj. Ajo që më shtyu edhe më shumë
për këtë, është fakti që të gjitha intervistat që u kam bërë muzikantëve dhe artistëve
gjatë kohës që mblidhja informacione rreth këtĳ punimi ,në të gjitha rastet, emri
i Fotaq Filipiut ishte i përmendur. Ish nxënësit e tĳ, por edhe bashkëkohës të tĳ, e
përmendin kontributin që ai ka patur në këtë periudhë për t’i dhënë jetës muzikore
në Lushnjë një pamje qytetare dhe me nivel profesionist.
Mirëpo, pavarësisht një roli të tĳ, informacionet e botuara rreth prof. Filipeut (kështu
e thërrisnin të gjithë) janë shumë të pakta, madje ato nuk ekzistojnë. Por, le ta shohim
konkretisht se cili është aktiviteti i tĳ pedagogjik dhe organizator në këtë periudhë.
Fotaq Filipeu lindi në Përmet në vitin 1915, por shkollën e mesme dhe konservatorin
e bëri në Athinë. Studioi për violinë dhe u dallua për talentin e tĳ. Ai dhe ishte një
muzikant i formuar. Pas studimeve, në vitin 1937 u kthye në Shqipëri dhe filloi
të punonte si mësues muzike, duke luajtur gjithashtu dhe në disa koncerte të
organizuara atëherë. Burgoset në vitin 1945 dhe pasi vuan 15 vjet burg, internohet në
fshatrat e Lushnjës. Rreth vitit 1961-1962 thirret në Lushnjë me synimin për të dhënë
mësim muzike dhe për të organizuar jetën muzikore të qytetit.
Ai fillon të japë mësimët e para, fillimisht në Shtëpinë e Kulturës dhe më pas në
Shkollën e muzikës. Ajo u hap në vitin 1966 vetëm me klasën e violinave me 12 fëmĳë
të vegjël të klasës së parë. Këtu ai jep solfezh dhe violinë dhe ndër nxënësit e parë të
prof. Filipeut do të përmendim Edmond Dokon, Nikoleta Matin, Ylli Zeimin, Alfred
Dhamon, etj. Ende edhe sot ish nxënësit e tĳ vazhdojnë ta kujtojnë atë me respekt
dhe konsideratë.
Përveç aktivitetit mësimdhënës, Fotaq Filipeu punoi gjithashtu edhe në organizimin
e grupeve të ndryshme instrumentale dhe si dirigjent i tyre. Fillimisht ishte grupi i
violinave, me të cilin ai dha koncerte të ndryshme. Pas kësaj ishte banda e qytetit dhe
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më në fund orkestra e Estradës, ku prapë ai ishte dirigjent i parë.
Përveç kësaj, ai merret edhe me kompozim. Këto ishin kryesisht këngë popullore,
të cilat sot kanë fituar anonimatin dhe pak njerëz e dinë që janë krĳuar prej tĳ. Një
ndër këto këngë është p. sh.” Kënga e Lushnjës”, etj. Puna më e njohur e tĳ është një
operetë. Ajo titullohet “Edlira” dhe prof. Filipeu filloi të punonte për të në vitin 1964.
Libreti i operës është shkruar nga Gëzim Libohova.
Nga të dhënat që kam mbledhur, subjekti i kësaj opere ashtu edhe muzika ishin
shumë të thjeshta. Kënga ishte në bazë të numrave të operetës dhe gjithashtu aty
ndjeheshin edhe elemente të muzikës folklorike, sidomos muzikës përmetare,
megjithatë kjo shfaqje nuk është e dokumentuar dhe e regjistruar, sepse u ndalua
shfaqja e saj jashtë qytetit të Lushnjës, kështu që mungojnë edhe mundësitë për të
trajtuar diçka më shumë rreth saj.
Në lidhje më këtë opertë tregohet ama edhe një histori e vogël që tani, mund të duket
komike, por që tregon për mënyrën sesi ndikohet politika në zhvillimet e muzikës
dhe justifikon edhe pse operetës nuk iu kushtua vëmendja e duhur.
Ndonesë të gjithë e dinin që kompozitori i kësaj operete ishte Fotaq Filipeu, emri i
tĳ nuk shfaqet as në afishen e kohës dhe në asnjë dokument tjetër të asaj periudhe.
Përkundrazi, kompozitori i shkruar në afishe ishte drejtori i Shtëpisë së Kulturës së
atëhershme, i cili nuk ishte muzikant.
Pra, puna dhe aktiviteti i Fotaq Filipeut, qoftë në fushën e mësimdhënies, qoftë në
organizimin, por edhe në ato pak kompozime, kanë rëndësi mbi të gjitha, sepse i
dhanë një pamje qytetare muzikes në Lushnje. Ato konsoliduan aktivitetin muzikor
në qytet. Gjithashtu, ai hodhi bazat e një arsimi muzikor profesional, duke formuar
edhe brezin e parë të muzikantëve të shkolluar.
Nuk ishin të njëjtat mundësi si në Tiranë, ku jeta muzikore kishte nivele të tjera dhe
kërkesa të tjera. Megjithatë puna e prof. Filipeut, në bashkëpunim me nxënësit e
muzikantët e tjerë amatorë që punuan nën drejtimin e tĳ, ishtë një punë serioze dhe
që dha rezultate konkrete. Për një qytet të vogël siç ishte qyteti i Lushnjës, ajo mbetet
me rëndësi.
Krĳimi i kinoteatrit dhe aktiviteti muzikor e artistik i tĳ
Jemi në fillim të viteve ‘70’.Tashmë mund të themi se aktiviteti muzikor në qytetin
e Lushnjës ka marrë një fytyrë të caktuar.Janë krĳuar grupe të ndryshme muzikore
si: ansambli, grupi I violinave, fanfare, banda e qytetit, grupi i valleve, orchestra të
vogla për muzikë të lehtë , etj.
Përveç muzikës, mund të përmendim edhe grupe të tjera artistike , si ato të humorit,
të recituesve, grupet e pikturës, të cilët merreshin me aktivitetet e tyre artistike.
Në këtë moment kemi krĳimin e estradës profesioniste të qytetit që aktivizoi elementet
më të prirë të muzikës dhe humorit. Estradat ishin institucione që u themeluan në
të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe kishin si synim vënien në skenë të shfaqjeve me
muzikë të lehtë dhe me humor. Ajo ishte një shfaqje popullore , e thjeshtë dhe e
kuptueshme për të gjithë. Për këtë arsye numri i shfaqjeve ishte shumë i madh dhe
në përgjithësi , estradat pëlqeheshin më shumë. Ato nuk kishiin të njëjtën peshë si
shfaqjet teatrale, apo ato të muzikës së lehtë. Por , edhe nëpër estrada u aktivizuan
artistë profesionistë.
Estrada kishte orkestrën e vet dhe grupin e aktorëve që punonin. Dirigjenti i parë i
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orkestrës së estradës ishte Fotaq Filipeu, ndërsa ndër regjisorët e parë ishte Vangjel
Myzeqari.
Në fillim të viteve ‘70’ do të vërejmë një sërë stukturash që merren me aktivitetet
muzikore. Ansambli ka marrë një fytyrë më profesioniste dhe shtëpia e kulturës e
ka zgjeruar aktivitetin e saj në të gjitha trevat e Lushnjës. Ishte siç thamë Estrada
profesioniste në llojin e këngës dhë humorit parodist, banda e qytetit për aktivitetet
solemne, ansambli ikëngës qytetare, shtëpia e pionierit
( qendra kulturore e
fëmĳëve) si dhe shkolla 8- vjeçare e muzikës. Kjo e fundit , sipas një artikulli në
gazetën “ Shkëndĳa “ ishte zgjeruar . Citojmë këtë artikull të shkruar në 6 – vjetorin e
kësaj shkolle: “ Tre vjet pas krĳimit vetëm me klasën e violinave u hap klasa e pianos
dhe sivjet mendohet të hapet edhe klasa e violoncellos”. Pastaj reporteri vazhdon:
“ Duke përvetësuar mirë teorinë e solfezhin dhe nxënësit që në klasën e dytë e të
tretë kanë marrë pjesë në formacionet e orkestrave që kanë ansamblet e shtëpisë së
kulturës , hërë pas here janë përfshirë me sukses në aktivitete të ndryshme artistike
të shkollës , të shtëpisë së pionierit , etj (Bozo, 1981, 6).
Në këtë periudhë një ngjarje tjetër që vlen të përmëndet është edhe Festivali i
Fëmĳëve i organizuar nga Shtëpia e pionerit. Ky festival u organizua për herë të parë
në vitin 1971. Nxënësit e shkollës së muzikës do të luanin në orkestër, ndërsa Fotaq
Filipeu ishte sërish në krye të tyre.
Duke qenë se tashmë ishin formuar gjithë këto, lindi nevoja për një institucion i cili
të mund t’i mblidhte aktivitetet së bashku dhe të shërbente si skenë për shfaqje të
ndryshme, muzikore, teatrale dhe ato te estradës. Në vitin 1974 realizohet një gjë e
tillë, sepse në këtë vit ndërtohet për artistet e qytetit të Lushnjës Kinoteatri i Qytetit.
Ishte një sallë me rreth 600 vende, me skenë dhe me një sallë bashkëkohore për atë
periudhë.
Në institucionin e kinoteatrit u vendos estrada, orkestra e estradës dhe gjithë stafi
që ajo mbulonte.
Ajo që bie në sy nga krĳimi i kinoteatrit e në vazhdim është që tashmë aktivitetet
ndiqnin një program të caktuar dhe dalëngadalë krĳuan një traditë. Aktivitetet
kryesore muzikore gjatë një viti do të ishin festivali i fëmĳëve, festivali i këngës,
anketa të ndryshme muzikore dhe përveç tyre kishte koncerte të ndryshme nga
asambli, nga grupet e shtëpisë së pionerit, nga instumentistët e shkollës së muzikës,
si dhe nga grupe të tjera të ardhura nga qytete të ndryshmë të Shqipërisë.
Siç tregojnë artistë të ndryshëm që kam intervistuar, në atë periudhë ishte shumë e
përhapur lëvizja e grupeve të ndryshme artistike nga një qytet në tjetrin. Grupet e
estradës së Vlorës, Fierit, apo edhe qyteteve të tjera, po kështu asamblet popullore,
ose orkestra të vogla me këngë qytetare vinin jepnin shfaqje në qytet. Këto shfaqje
pasqyroheshin edhe në gazetën lokale, siç është për shembull shfaqja “Tre shokët” e
estradës së Vlorës, në gazetën “Shkëndĳa” i datës 9 shtator 1983.
Përveç shfaqjeve thjesht muzikore, kemi edhe shfaqjet e ndryshme të kinoteatrit.
Kryesisht ishin shfaqjet e estradës, komedi, skeçe të shoqëruara me këngë dhe
materiale orkestrale. Megjithatë, nuk mungonin edhe shfaqjet teatrale, sidomos në
periudhën e viteve ’80. Përmendim këtu dramën “Kur ndahen tapitë” nga autor dhe
regjisor Leka Bungo, etj.
Duhet të pranojmë që shumë prej këtyre shfaqjeve kishin kufizime ideologjike të
ndjeshme. Edhe përmbajtja e tyre ishte gjithashtu mjaft e kufizuar. Ajo trajtonte
kryesisht tema të cilat të mbështeteshin në propagandën që i bëhej realizimit
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socialist. Megjithatë, këto shfaqje arritën të krĳonin traditën e teatrit në Lushnjë dhe
për vënien në skenë të tyre të punonin artistë të shumtë. Në disa raste kjo orkestër
është e vendosur në gropë dhe ajo është një orkestër e kompletuar , duke përfshirë
të gjitha grupet instrumentale, kurse në disa raste të tjera ajo është vendosur në
skenë , përkrah aktorëve. Në këtë rast ajo është më e vogël dhe ka instrumente të
muzikës së lehtë siç është bateria, kitara elektrike, etj. Kjo dëshmon për angazhimin e
artistëve dhe muzikantëve , por sidomos për rolin që ka pasur muzika në aktivitetet
e ndryshme artistike.
Nga intervistat e bëra me muzikantë dhe orkestrantë të kinoteatrit në lidhje me
materialet muzikore, dimë që këto në përgjithësi ishin pjesë të vogla instrumentale,
të përshtatshme me natyrën komike të estradës. Kishte gjithashtu këngë të marra
nga festivalet e muzikës së lehtë të qytetit , ose nga festivali i madh dhe nga anketa
muzikore . Përveç tyre ishin dhe këngë qytetare nga Lushnja, apo qytete të tjera.
Rolin drejtues më të rëndësishëm muzikor në estradë e luanin dirigjentët. Dirigjenti
Llazi Borova ka qenë një ndër muzikantët që ka punuar në shumicën e shfaqjeve. Por
krahas këtĳ mund të përmëndim edhe Rudak Ismailin, i cili punoi në periudhën e
viteve ’70 - 80’.
Krahas punës së artistëve profesionistë , një rol të rëndësishëm kanë luajtur
edhe artistët amatorë. Për sa i takon muzikës , këta zinin pjesën më të madhetë
instrumenteve , si dhe këngëtarëve. Nëse krahasojmë këtë periudhë me kohën pas
rënies së komunizmit e deri në momentin që po flasim, mund të themi që aktiviteti i
artistëve ka qenë shumë herë më i pasur dhe më i nxitur nga shteti.
Ndonëse kjo ishte një gjë që lidhej edhe me politikën , prapë ky është një fakt për t’u
përmendur kur duhet të flasim për zhvillimet muzikore. Kjo sepse artistët amatorë
së bashku me artistët profesionistë formuan trupa artistike të cilat për rreth 30- 40
vjet zhvilluan një aktivitet të pasur në qytet.
Një kuriozitet tjetër që doja të shtoja ka të bëjë me faktin që në Lushnjë jetonin shumë
artistë e muzikantë të internuar, ose të zhvendosur për arsye politike. Fillimisht ,
ishin këta të parët që dhanë kontributin e tyre në zhvillimin e jetës artistike në qytet
dhe vetëm më vonë, filluan të dallohen qytetarët lushnjarë. Mund të përmendim
këtu : Fotaq Filipeun, Llazi Borova, Vangjo Nova, Rudak Ismailin si dhe në fushën
e teatrit Leka Bungo. Por ka edhe shumë të tjerë të cilët nuk mund t’i përmendim të
gjithë. Ajo që vlen të thuhet është se nën veprimtarinë dhe punën e tyre u konsolidua
dhe u përsos aktiviteti muzikor dhe artistik i qytetit të Lushnjës.
Vitet ’70 – 90’ ishin vitet më të rëndësishme . Edhe Festivali i këngës kishte rolin e vet
në jetën muzikore të qytetit .Megjithatë, kufizimet e shumta këtu vihen re akoma më
shumë. E tregon këtë ky artikull që po citojmë nga gazeta “ Shkëndia” për Festivalin
e katërt të rrethit:
“Muaji janar u hap me një aktivitet të rëndësishëm kulturor – artistik, i cili do të
pasohet nga aktivitete të tjera të shumta për ta bërë më të gjallë , më të qeshur, më
optimiste, atmosferën revolucionare të këtĳ viti jubilar…. Në këtë festival u kënduan
22 këngë … Udhëheqës i festivalit ishte Agim Rrëza. Instrumentistët, këngëtarët,
kompleksi bënë përpjekje të mira për të na i paraqitur krĳimet e kompozitorëve dhe
poetëve sa më denjësisht në nivelin e duhur ideo – artistic… Tematika e këngeve
ishte e larmishme … dhe tekstet qenë të shkruara me ndjenjë dhe me nivel të lartë
ideo – artistic… Në përgjithësi kompozitorët profesionistë dhe amatorë krĳuan në
këtë festival këngë të arritura … Juria e festivalit nderoi me çmim të parë “Trëndelinë
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mbi shkëmb e gur”, me çmim të dytë kënga “ Bĳtë e nënës” dhe me çmim të trëtë “
Punojmë ne, rritet uzina” (Bozo, 1981, 6).
Nga ky artikull , nga mënyra se si është shkruar kuptohen qartë ndikimet ideologjike
në vlerësimin e festivalit , por edhe në vetë përmbajtjen dhe organizimin e tĳ .
Titujt e këngëve fituese tregojnë sesa rëndësi kishin atëherë tekstet dhe këngët me
përmbajtje për partinë , për jetën e re , etj.
Kjo gjë tregon se pavarësisht zhvillimeve dhe aktivitettit të pasur , në përgjithësi
përmbajtja e materialeve muzikore ishte shumë e kufizuar dhe me ndikime të
ndjeshme ideologjike. Kjo pendesë ka shoqëruar gjithë jetën artistike të qytetit të
Lushnjës , po ashtu si tek të gjithë qytetet e Shqipërisë. Pavarësisht nga fakti se
shumë nga këto material sot nuk mund të dëgjohen më , ky ishte realiteti dhe këto
mund ta dëshmojnë një gjë të tillë. Pavarësisht nga kjo , muzika në qytetin e Lushnjës
, aktiviteti muzikor i kinoteatrit dhe muzikantët që punuan tek ai, bënë që qyteti të
kishte një jetë të gjallë artistike dhe traditën e vet modeste muzikore.
Një kontibut të rëndësishëm në zhvillimin e muzikës në qytetin e Lushnjës kanë
dhënë : Agim Rrëza, Maksim Kulla dhe perla e muzikës shqiptare, emrin e së cilës
mban sot kinoteatri i qytetit Vaçe Zela.
Kinoteatri pas viteve ‘90
Shfaqja e fundit që u vu në skenë në kinoteatër ishte shfaqja “Të dua” me regjisor
Kristaq Papën, dirigjent Llazi Borovën dhe piktor Armand Xhamo.Pas kësaj shfaqjeje
filluan ndryshimet e viteve ’90.Ra diktatura komuniste dhe filloi demokracia.
Do të mendohej që me ndryshimet, do të kishte edhe ndryshime të rëndësishme në
fushën e artit dhe kulturës. Megjihatë, vitet ’90 e në vazhdim sollën ndryshime të
tjera të cilat e prishën traditën e deriatëhershme të krĳuar.
Kështu, në fillim të viteve ’90 shfaqjet e kinoteatrit u rralluan shumë.Edhe të dhënat
për këtë kohë nuk gjenden. Me fillimin e viteve ’90 shumë nga ata artistë e muzikantë
që kishin punuar deri në atë kohë në institucionet e kulturës e të muzikës, filluan të
largohen në emigracion, ose të lëvizin në qytete të tjera. Mungesa e këtyre njerëzve
bëri që shumë prej aktiviteteve të mos vazhdonin më.
Festivali i këngës së lehtë nuk u zhvillua më.Po kështu dhe anketat muzikore dhe
organizime të tjera të ngjashme.Edhe fanfare e qytetit nuk vazhdoi më.
Të njëjtën gjë mund të themi dhe për orkestrat e vogla të fëmĳëve , që deri në fund të
viteve ’80 ishin pjesë e aktiviteteve muzikore në qytet.
Pra, tradita e krĳuar deri atëherë nga artistë e muziknatë në Lushnjë, u prish
plotësisht. Edhe pse kishte kufizime të ndjeshme në përmbajtjen e shfaqjeve apo të
këngëve që këndoheshin, prapëseprapë ajo ishtë një traditë e konsoliduar.Ndërsa
tani gjërat do të duhej të fillonin sërish nga e para.
Edhe institucionet e deriatëhershme muzikore pësuan ndryshime të thella. E keqja
më e madhe ishtë mbyllja e shkollës tetë vjeçare të muzikës. Mungesa e nxënësve
dhe të rinjve instrumentistëve solli një varftëri në aktivitetet muzikore. Po ashtu kjo
gjë zbehu interesin që fëmĳët e ndryshëm mund të kishin ndaj muzikës.
Sot shtëpia e pionerit është shndërruar në Qendrën Kulturore të fëmĳëve dhe ky
është i vetmi institucion ku fëmĳët mund të mësojnë të luajnë në ndonjë instrument.
Mësimet në instrument përfshĳnë fizarmonikë, kitarë, piano, mandolin. Gjithashtu
ka dhe mësim vallesh. Por është për të ardhur keq që klasa e violinës, e ngritur me
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aq dashuri dhe përkushtim nga prof. Fotaq Filipeu nuk ekziston më. Kjo klasë e cila
ishte nismëtare për të gjitha klasat e muzikës që u hapën më vonë sot është thjesht
një kujtim i ish - nxënësve të prof. Filipeut si: Edmond Doko, Nikoleta Mati, Alfred
Dhamo, Ylli Zeimi etj.
Nga intervista e bërë me zotin Maksim Kulla vërejmë që ka një gjallëri të aktiviteteve
sidomos në periudhën pas viteve 2000. Kjo gjë kryesisht lidhet me aktivitete të tilla
si Festivali i Fëmĳëve, me koncerte të ndryshme me muzikë të lehtë, me koncerte për
raste festash, etj.
Aktiviteti më i rëndësishëm muzikor që organizohet në qytetin e Lushnjës është
Festivali i Valles Tipologjike. Ky festival është organizuar për herë të parë në vitin 2006
dhe prej katër vjetësh është futur në traditën e aktiviteteve muzikore të qytetit. Për
disa ditë me rradhë mblidhen në Lushnjë grupe të ndryshme nga e gjithë Shqipëria
dhe krahinat shqiptare jashtë vendit, të cilët interpretojnë pjesë nga folklori i trevës
së tyre. Ky festival është i mirëpritur jo vetëm nga qytetarët Lushnjarë, por dhe nga
njerëz artdashës të tjerë të cilët e ndjekin.
Edhe atmosfera që krĳon në qytet është me të vërtetë e veçantë. Z. Maksim Kulla
shprehet se kjo është një mundësi shumë e mirë për zhvillimin e kulturës lushnjare.
Rolin kryesor në ushtrimin e aktiviteteve artistike në përgjithësi e ka Shtëpia
e Kulturës. Për sa i takon kinoteatrit, tani ekziston thjesht si sallë ku mund të
aktivizohen aktivitete dhe jo si një institucion, në të cilin mund të punojnë artistë
dhe që mund të vënë në skenë shfaqje të ndryshme. Të shpresojmë që me kalimin
e kohës aktivitetet e reja të vĳnë duke u shtuar dhe qytetarët e Lushnjës të mund të
kenë një jetë muzikore të larmishme.
Përfundime
Ky punim kishte si synim historinë e kinoteatrit në qytetin e Lushnjës dhe rolin e
aktiviteteve muzikore që ai ka sjellë për qytetarët e Lushnjës. Duke u bërë një trajtim
i tillë, kam dashur që të hedh në dritë mbi jetën muzikore të qytetit tim.
Më duhet ta pranoj që pjesa më e rëndësishme e zhvillimit të këtĳ kinoteatri i takon
periudhës para viteve ’90. Pavarësisht kufizimeve të ndryshme që mud të ketë pasur,
në atë periudhë u krĳua një traditë qytetare muzikore, me shfaqje të ndryshme. Duke
nisur nga aktivitete për fëmĳë, te koncertet e ndryshme, festivalet e deri te vënia në
skenë e një operete.
Po kështu, edhe muzikantët që punuan gjatë kësaj periudhe ishin muziknatë të
shumtë. Ata ishin profesionistë dhe amatorë dhe të gjithë së bashku punuan për
formimin e kësaj tradite, për ta zhvilluar ato dhe për ta pasuruar.
Ishte shumë e vështirë mbledhja e materialeve dhe dokumenteve në lidhje me një
temë të tillë. Deri tani nuk është bërë asnjë studim serioz në lidhje më këtë temë dhe
besoj se edhe në qytete të tjera të vogla ka ndodhur e njëjta gjë.
Shumë prej dokumentave, ftesave, fotografive janë shkatërruar, janë djegur gjatë
viteve ’90. Shkaku ishte se kjo ishte një periudhë në të cilën nuk bëhej asgjë dhe
tashmë s’ka pse të hyjë më në punë. Mirëpo, është për të ardhur keq kur gjendesh
përballë një mungese të tillë , e cila ka zhdukur pothuajse dyzet vjet të punës së
artistëve dhe muzikantëve të përkushtuar, që pavarësisht rrethanave, kanë bërë një
punë që edhe sot shumë qytetarë të Lushnjës e kujtojnë dhe e vlerësojnë.
Ishin këta të fundit që më ndihmuan dhe ata pak muzikantë që vazhdojnë ende të
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punojnë me përkushtim. Shumicën e materialeve për këtë punim i kam mbledhur
nëpërmjet intervistave, apo dokumenteve që gjendeshin në shtëpitë e njerëzve, këta
nuk donin t’i grisnin, sepse dëshmojnë një histori të caktuar dhe një jetë të jetuar.
Gjithashtu , do të doja të falenderoj në mënyrë të veçantë z. Maksim Kulla, z. Agim
Rrëza për informacionet e shumta që më dhanë.
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Kompetencat themelore të të nxënit
Ms. Sonila Gjeçi
Gjimnazi “Jovan Ndreko “ Libofshe
Abstrakt
Arsimi ne Shqipëri gjithmonë e më tepër po bën përpjekje të vazhdueshme drejt
reformimit të të gjithë sektorëve që trajtojnë sfidat kryesore të rritjes së pjesëmarrjes
dhe përmirësimit të cilësisë në arsim.Kjo përpjekje synon t’i bëjë të gjithë qytetarët
pa dallim subjektë aktiv të një shoqërĳe të dĳes e cila ndërtohet me mobilizimin e të
gjithëve dhe gadishmëri për punë cilësore brenda sistemit arsimor.
Në këtë kontekst që arsimi ynë të jetë i krahasueshem me arsimin e vendeve të
zhvilluara jemi deshmitarë se janë bërë e po bëhen zhvillime të ndryshme në të
gjitha sferat e arsimit parauniversitar,si në: kurrikula, planprograme,standarte për
tekste shkollore,dokumente për standarte dhe vlerësim,krĳimin e hapësirave të
reja shkollore, arsim profesional etj. Hapa me rëndësi janë bërë edhe në trajtimin në
vazhdimësi të problemit të dhunës në shkolla dhe të braktisjes,në edukimin e fëmĳëve
me nevoja të vecanta.Këto të gjitha, bashkë me fokusimin në të drejtat e fëmĳëve \
te njeriut në sistem të arsimit dhe ngritjen e kapaciteteve te mësimdhënësve,çojne
në një perspektivë më të mirë për të gjithë ,në rritjen e cilesisë së arsimit dhe arritjen
e gjithëpërfshirjes në arsim.Risitë që sjell kurrikula e re në arsimin parauniversitar
ofron një filozofi te re që për bazë ka zhvillimin e kompetencave të nxënësit për
arsimim tërjetësor dhe për integrimin e tĳ të lehte shoqeror duke e përgatitur atë
që të perballet me sfidat e jetës të shekullit të XXI dhe për të konkuruar në mënyrë
aktive ne tregun global të punës.
Fjalët kyçe: Arsimi, Kompetenca , Fusha, Situata,Të nxënit.
Hyrje
Arsimi i mesëm i lartë bazohet ne nje proces te gjere ,të thellë e të specializuar të
të nxënit , që merr parasysh aftësinë e nxënësve për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe
orientimin e tyre drejt studimeve e kualifikimeve te metejshme dhe drejt tregut te
punës. Në këtë nivel ne te gjitha gjimnazet, proçesi i pervetësimi të dĳeve dhe njoh
urive,shkathtesive,qendrimeve e vlerave bazohet ne nevojen e të rinjve per te marre
pergjegjësi për jetën e tyre për të marrë pjesë si qytetarë aktive dhe kompetentë në
zhvillimet shoqërore dhe për t’u inkuadruar me sukses në tregun e punës.
Ky nivel arsimor ofron mundesi që nxënësit te kuptojne,zhvillojnë dhe komunikojnë
ide dhe informacione në gjuhën shqipe standarte,të lexojë ,të shkruajnë,të dëgjojnë
e të komunikojnë ide dhe informacione të paktën në një gjuhë të huaj,të analizojnë
faktorët kryesorë që ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë ; të shfaqin të kuptuarit e botes
, si një bashkësi sistemesh të ndërvarura,të marrin, të analizojnë, të vleresojnë dhe të
perdorin informacione nga burime të ndryshme. Atyre do t’u mundësohet njohja më
e thelluar e mjedisit shoqëror,natyror e kulturor në të cilin veprojnë dhe përdorimi i
aftësivë ,i shkathtësive dhe qendrimeve të nevojshme për të punuar e bashkëvepruar
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me të tjerët. Arsimi i mesëm i lartë mundëson që nxënësit të thellohen në njohjen dhe
kuptimin e ligjeve bazë të shkencave të natyrës dhe në kuptimin e vlerës praktike
të njohurive të fituara .
Zhvillimet e sipërpërmendura dhe nevojat për ndryshime arsimore, e bëjnë të qartë
domosdoshmërinë për të nxënë gjatë gjithë jetës. Procesi i arsimimit do t’i mundesoje
çdo nxenesi zotërimin e kompetencave kyçe, të nevojshme për jetën dhe punën.
1. Po çfarë janë kompetencat?
Kompetenca përcaktohet si kombinim i njohurive, shkathtësive, vlerave dhe
qëndrimeve.
Njohuria është :
a) një e vërtetë e arsyetuar dhe e provuar sipas kritereve të përcaktuara, e kodifikuar
në tekstet akademike e ato shkollore apo në vepra të specializuara si produkt i një
ose disa dĳetarëve apo prakticienëve;
b) ndërtim mendor i realizuar nga personi gjatë bashkëveprimit me mjedisin ose
nga vetëreflektimi për t’u bërë pjesë e trashëgimisë njohëse të tĳ, si p.sh., njohuri për
llojet e teksteve, njohuri gramatikore, njohuri për hartimin e një prezantimi etj
Shkathtësia është një kapacitet (mendor/fizik) i fituar për të arritur rezultatet
e parashikuara, shpesh me shpenzim minimal të kohës ose energjisë, ose të të
dyjave. Shkathtësia mund të jetë e përgjithshme ose e veçantë, si: të kuptuarit, të
interpretuarit, të menduarit në mënyrë kritike dhe krĳuese, zgjidhja e problemeve
etj.
Qëndrimet janë përgatitje ose gatishmëri për të përballuar e për të trajtuar sfidat dhe
detyrat në një mënyrë të caktuar. Qëndrimet ndikohen nga njohuritë dhe vlerat dhe
janë zakonisht shkaktare të sjelljeve (edhe pse lidhjet mes qëndrimeve dhe sjelljeve
nuk janë drejtvizore).
Vlerat janë bindje që ruhen thellë lidhur me çfarë është e rëndësishme ose e
dëshirueshme. Ato shprehen nëpërmjet qëndrimeve dhe veprimeve praktike të
personave. Disa vlera dhe qëndrime janë respektimi i rregullave të etikës gjatë të
folurit, shmangia e fyerjeve dhe paragjykimeve, si dhe formave e tjera denigruese të
gjuhës, shpirti i iniciativës, serioziteti, vetëbesimi etj
Cilat jane qëllimet e arsimit në sistemin parauniversitar
Në arsimin parauniversitar nxënësit:
• kultivojnë identitetin vetjak, kombëtar dhe përkatësinë kulturore;
• përvetësojnë vlera të përgjithshme kulturore dhe qytetare;
• zhvillohen në aspektet intelektuale, etike, fizike, sociale dhe estetike;
• zhvillojnë përgjegjësi ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj mjedisit;
• aftësohen për jetë dhe për punë, në kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore;
• aftësohen për të nxënë gjatë gjithë jetës;
• zhvillojnë shpirtin e sipërmarrjes;
• përdorin teknologjitë e reja.
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Cilat janë kompetencat kyç të të nxënit që ndihmojnë në realizimin e këtyre
qellimeve?
2. Kompetencat kyçe:
2.1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit (Nxënësi komunikon në mënyrë
efektive)
Me qëllim që fëmĳët dhe të rinjtë të zhvillojnë personalitetin, të nxënë dhe të marrin
pjesë aktive ne shoqeri, eshte me rendesi qe t’i kuptojne mesazhet qe u drejtohen
dhe te shprehen në mënyrë të përshtatshme me anë të gjuhëve, simboleve, shenjave,
kodeve dhe formave artistike. Per t’u bere komunikues efektive, nxenesit ndihmohen
qe te shfrytezojne ne menyre të pavarur, kritike dhe krĳuese mjetet dhe mundësitë e
komunikimit dhe të të shprehurit.
2.2. Kompetenca e të menduarit (Nxënësi mendon në mënyrë krĳuese)
Marrja dhe përpunimi i njohurive në mënyrë të pavarur, krĳuese dhe me përgjegjësi
është shumë e rëndësishme për të nxënë, por edhe për të marrë vendime dhe për të
zgjidhurprobleme.Duke mbajtur parasysh kompleksitetin e shoqërisë dhe ekonomisë
së sotme, të bazuar në dĳe, menaxhimi i dĳes është bërë kompetencë thelbësore për
shekullin XXI.
Nxënësit kanë nevojë jo vetëm të marrin informacion, por edhe të zhvillojnë aftësitë
për të menduar në mënyrë kritike, krĳuese dhe ndërvepruese.
2.3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë (Nxënësi mëson për të nxënë)
Në zhvillimet bashkëkohore në shoqëri, në shkencë, në teknologji e në ekonomi nuk
mund të kërkohet që të gjitha njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet e nevojshme të
arrihen nëpërmjet shkollimit. Prandaj, shkolla u krĳon nxenesve te gjitha kushtet
dhe mundesite per t’u arsimuar dhe përgatitur për të nxënë gjatë gjithë jetës.
Shkolla i ndihmon fëmĳët dhe të rinjtë të kultivojnë kureshtjen dhe interesin për
dĳe dhe të zhvillojnë kompetencën për të nxënë. Në funksion të kësaj kompetence,
shkolla duhet të ndërgjegjësohet për rëndësinë e stileve dhe strategjive efektive të të
nxënit.
2.4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin (Nxënësi kontribuon në mënyrë
produktive)
Shkollat përgatitin nxënësit për të jetuar, per te punuar ne nje bote te nderlikuar dhe
per t’u ballafaquar me ekonominë konkuruese globale. Jeta dhe puna në shekullin
XXI, kërkon kompetenca per t’u perballur me rrethana dhe sfida te paparashikuara,
si dhe kapacitete për të shfrytëzuar mundësitë, që ofrohen për zhvillimin vetjak,
përparimin e shoqërisë dhe mbrojtjen e mjedisit.
Për të zhvilluar këtë kompetencë, shkolla iu krĳon nxënësve kushte që të kuptojnë
tërësisht ndërvarësinë ndërmjet dukurive ekonomike, politike dhe kulturore të
shoqërisë vendore dhe globale. Ajo mundëson që nxënësit të orientohen drejt
së ardhmes, të zhvillojnë shpirtin e sipërmarrjes dhe të jenë të motivuar për të
përmbushur objektivat. Njëkohësisht, shkolla I ballafaqon nxenesit me problemet
ekologjike, per t’i ndergjegjesuar per rolin e tyre ne mbrojtjen e mjedisit.
2.5 . Kompetenca personale (Nxënësi bën jetë të shëndetshme)
Për të zhvilluar kompetencën personale, shkollat përgatisin nxënësit të përfshihen
në mënyrë efektive në jetën familjare, shoqërore dhe në punë. Në këtë kontekst,
nxënësit përkrahen të ndërgjegjësohen për veten dhe të kenë vetëbesim, si dhe të
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jenë të hapur dhe të kenë besim tek të tjerët.
2.6. Kompetenca qytetare (Nxënësi përkushtohet ndaj të mirës së përbashkët)
Të mësuarit për të jetuar së bashku trajtohet si sfida kryesore e botës së sotme dhe
së neserme. Qytetaria shteterore sot plotesohet me aspektin shume te rendesishem
te “qytetarise globale”. Kjo kompetence siguron qe nxenesit te jene ne gjendje te
veprojnë si qytetarë të përgjegjshëm, duke marrë parasysh kontekstin e ngushtë dhe
të gjerë.
2.7. Kompetenca digjitale (Nxënësi përdor teknologjinë për të nxitur inovacionin)
Kompetenca digjitale nënkupton përdorimin kritik dhe efektiv të TIK-ut në punë,
gjatë kohës së lirë dhe gjatë komunikimit. Ajo mbështetet në shkathtësitë themelore të
përdorimit të kompjuterit për të gjetur, prodhuar, krĳuar, prezantuar dhe shkëmbyer
informacion si dhe për të bashkëpunuar në rrjetet informuese në internet.
3. Fushat e të nxënit
Rezultatet e të nxënit sipas fushave sigurojnë:
Zhvillimin e kompetencave përmes një tërësie të përbashkët përvojash mësimore
të
ndërlidhura.
Lidhjen ndërmjet lëndëve dhe veprimtarive mësimore që realizohen në kuadër
të një
fushe të nxëni, me synim integrimin e njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve që
mundësojnë këto lëndë.
Zbatimin e praktikave të reja të mësimdhënies në nivel shkolle.
Rezultatete të nxënit për shkallë dhe rezultatet e të nxënit për fusha, i bëjnë të
dallueshme kompetencat dhe fushat e të nxënit të secilit nivel formal të arsimit dhe
secilës shkallë kurrikulare.
3.1. Fusha e të nxënit: “Gjuhët dhe komunikimi”
Zhvillimi gjuhësor dhe letrar është themelor për zhvillimin intelektual, shoqëror
dhe emocional të nxënësve ndaj duhet konsideruar edhe si elementi kryesor i gjithë
kurrikulës së arsimit . Nëpërmjet studimit të tekstit letrar, kjo fushë ndikon edhe
në formimin estetik të nxënësve. Njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat,
që zotëron nxënësi në fushën “Gjuhet dhe komunikimi”, janë bazë për arritjet e
nxënësve edhe në fusha të tjera të të nxënit dhe më pas në jetë.
Fusha “Gjuhet dhe komunikimi” u mundeson nxenesve te zhvillojne dhe te perdorin
gjuhet si mjete komunikimi në jetën e përditshme, si dhe në veprimtaritë e tyre
profesionale e shoqërore. Kjo fushë përbëhet nga lëndët: Gjuhë shqipe, gjuhë e huaj
e parë, gjuhë e huaj e dytë.
Gjuha shqipe mësohet në të gjitha shkallët e kurrikulës, nga klasa përgatitore deri
në klasën XII.
Gjuha e huaj e parë fillon në shkallën e dytë (klasa III) dhe mësohet deri në shkallën
e gjashtë (klasa XII).
Gjuha e huaj e dytë fillon të mësohet në shkallën e tretë (klasa VI) dhe vazhdon deri
në shkallën e gjashtë (klasa XII). Si gjuhë e huaj e dytë mund të jetë: gjuha frënge,
gjuha italiane, gjuha gjermane etj.
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Qëllimet e fushes “Gjuhet dhe komunikimi” jane:
• Zhvillimi i shkathtësive të komunikimit;
• Dallimi i llojeve të ndryshme të teksteve letrare dhe jo letrare;
• kuptimi, analiza dhe vlerësimi i teksteve letrare dhe joletrare;
• vlerësimi i letërsisë kombëtare e botërore, nëpërmjet studimit të veprave të
shkrimtarëve,përfaqësues të periudhave të ndryshme të letërsisë shqiptare
dhe botërore;
• formimi estetik i nxënësve;
• respektimi i vlerave kombëtare dhe i diversitetit gjuhësor;
• zhvillimi i njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve rreth sistemit gjuhësor:
sintaksë,morfologji, fonetikë, drejtshkrim, leksikologji dhe semantikë;
• zhvillimi i shkathtësi vetë të shprehurit nëpërmjet mjeteve të ndryshme
dëgjimore dhe pamore.
3.2. Fusha e të nxënit: Matematika
Matematika përfaqësohet si fushë të nxëni dhe lëndë mësimore. Formimi matematik
I nxenesve duhet t’i pergjigjet kerkesave te shoqerise se sotme, e cila ka nevoje
per individe te aftë në përdorimin dhe interpretimin e matematikës . Matematika
mundëson zhvillimin e personalitetit të nxënësve, zhvillimin e aftësive të tyre për të
menduar në mënyrë kritike dhe për të punuar në mënyrë të pavarur e sistematike.
Ajo nxit kërshërinë dhe inkurajimin për zbulime, për marrjen e njohurive të reja me
qëllim zbatimin e tyre dhe zgjidhjen e situatave problemore në jetën e përditshme.
Një nga aspektet më të rëndësishme është integrimi i matematikës me të gjitha fushat
dhe çështjet ndërkurrikulare me qëllim që të zotërohen kompetencat kyçe.
Matematika mësohet në të gjitha shkallët e kurrikulës. Në shkallën e parë dhe të dytë
trajtohet lidhja konceptuale për numrat, figurat gjeometrike, pozicionin në hapësirë,
matjet dhe shkathtësitë për llogaritje dhe zgjidhje të problemeve. Në shkallën e
tretë dhe të katërt kjo lidhje integrohet me njohuritë nga algjebra, gjeometria dhe
statistika, kurse në shkallën e pestë dhe të gjashtë sigurohet një zgjerim dhe thellim I
njohurive edhe nga trigonometria, analiza matematike dhe probabiliteti.
Nëpërmjet mësimit të matematikës, nxënësit do të marrin njohuri mbi numrat,
hapësirën, masat dhe mënyrën e përdorimit të të dhënave (statistikës). Ata do të
jenë në gjendje të kuptojnë rolin e të menduarit matematik për zhvillimin e shkencës
e të teknologjisë moderne, si dhe rëndësinë e zbatimit të matematikës në situatat e
zgjidhjes së problemeve nga jeta reale. Në këtë fushë, nxënësit vlerësojnë matematikën
në tërësi si formë e përshkrimit, si metodë e njohjes së realitetit dhe si pjesë e kultures
njerëzore e progresit shoqëror.
Qëllimi i fushës së matematikës
Fusha/lënda e matematikës ka si qëllim të pajisë nxënësit me modelet e të menduarit
matematik, me idetë bazë dhe strukturat matematikore, si dhe t’u zhvillojë atyre
aftësitë llogaritëse dhe të zgjidhjes së problemit në jetën e përditshme. Nëpërmjet
fushës/lëndës së matematikës, zhvillohet elasticiteti intelektual, aftësia për të gjykuar
nga këndvështrime tëndryshme, përqëndrimi, aftësia krĳuese, fantazia dhe marrja e
vendimeve, të cilat janë me rëndësi për një organizim aktiv dhe të përgjegjshëm të
shoqërisë. Karakteristikë e mënyrës matematikore të të punuarit dhe të të menduarit
janë përdorimi i saktë i gjuhës, zhvillimi I koncepteve të qarta, të menduarit logjik,
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argumentimi, si dhe kuptimi i varësive reciproke ndërmjet dukurive e proceseve.
Mësimi i matematikës në shkollë synon që nxënësi:
• të fitojë përvoja në paraqitjen e koncepteve me mënyra të ndryshme;
• të mësojë të argumentojë, me shkrim dhe me gojë, përgjigjet e tĳ duke u
bazuar në ilustrime dhe mjete konkrete
• të mësojë, të zbulojë ngjashmëritë, ndryshimet, rregullsitë dhe marrëdhëniet
shkak-pasojë ndërmjet dukurive, të praktikohet në vëzhgime të situatave
problemore që kanë lidhje me mjedisin e tyre të përditshëm;
• të kuptojë konceptet matematike nëpërmjet hetimeve dhe t’i përdorë ato;
• të dallojë situatat problemore dhe të zgjidhë problema matematike;
• të argumentojë veprimet dhe përfundimet e tyre dhe t’ua paraqesë të tjerëve;
• të përdorë rregulla dhe të ndjekë udhëzime;
• të edukohet të punojë në grup;
• të paraqesë situatat matematikore në mënyra të ndryshme;
• të përdorë teknologjinë për të lehtësuar zbatimet e matematikës.
• të ndihet i suksesshëm në matematikë.
3.3 . Fusha e të nxënit: Shkencat e natyrës
Shkenca është veprimtari intelektuale dhe praktike që përfshin studimin
sistematik të strukturës dhe sjelljes së botës fizike dhe natyrore përmes vëzhgimeve
dhe eksperimenteve.Kompetencat, që zhvillon kjo fushë, u shërbejnë individëve në
aspektin personal, social dhe ekonomik. Njohja e shkencave natyrore kontribuon në
përparimin teknologjik dhe siguron zhvillimin e qëndrueshëm të jetës në planetin tonë.
Fusha e shkencave natyrore integron njohuri, shkathtësi, qëndrime e vlera nëpërmjet
lëndëve: biologji, fizikë, kimi. Në këto shkallë nxënësit zgjerojnë fushën e njohjes
për dukuritë më të zakonshme në jetën dhe veprimtaritë e përditshme,zhvillojnë
aftësitë, strategjitë dhe shprehitë e të menduarit të nevojshme për hetimin shkencor
dhe skicimin teknologjik, lidhin njohuritë shkencore dhe teknologjike me njëratjetrën dhe me jetën, përdorin gjuhën dhe terminologjinë shkencore, si dhe krĳojnë
bazat konceptuale për të nxënit e mëtejshëm të shkencës.
Përmes kësaj fushe nxënësit:
• zhvillojnë njohuritë dhe konceptet bazë për formimin shkencor në shkencat
e natyrës;
• zbulojnë lidhjet e varësisë ndërmjet botës së gjallë dhe mjedisit;
• zhvillojnë aftësitë shkencore, të menduarit kritik dhe krĳues;
• zbatojnë njohuritë dhe aftësitë shkencore në mënyrë analitike, kritike dhe
krĳuese në problemet që kërkojnë zgjidhje dhe marrje vendimesh;
• vlerësojnë kontributin e shkencës dhe teknologjisë për mirëqenien e njeriut
dhe shoqërisë;
• nxisin kureshtjen dhe zhvillojnë interesin për botën që i rrethon;
• ndërgjegjësohen për të bashkëvepruar me mjedisin në mënyrë të përgjegjshme
dhe konsensuale;
• përdorin teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit, si mjet për
sigurimin dhe komunikimin e informacionit;
• shpjegojnë rolin e shkencës në zhvillimin e qëndrueshëm, si edhe në ruajtjen
dhe mbrojtjen e mjedisit.
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3.4 .Fusha e të nxënit: Shoqëria dhe mjedisi
Fusha “Shoqeria dhe mjedisi” u krĳon nxenesve mundesite te zhvillojnë
kompetencat e nevojshme për të përmbushur rolin e tyre si anëtarë të një shoqërie
shumëkulturore dhe demokratike në një botë gjithnjë e më të ndërvarur.
Përmes kësaj fushe nxënësit
• zhvillojnë bazat e qytetarisë duke siguruar kuptimin e ligjshmërisë, të
proceseve ekonomike, shoqërore, kulturore dhe të çështjeve që lidhen me to;
• zhvillojnë konceptin e kohës, të vazhdimësisë dhe të ndryshimit në
këndvështrimin e marrëdhënieve historike dhe zbatojnë këtë kuptim në
analizën e pasojave të veprimeve individuale dhe kolektive në shoqëri, në të
kaluarën dhe sot;
• zhvillojnë këndvështrimin e tyre hapësinor për botën, për kompleksitetin
dhe ndërvarësinë e vendeve dhe rajoneve në botë.
• Nxënësit aftësohen të vlerësojnë pasojat e ndërveprimit të shoqërisë me
mjedisin për të ndërmarrë veprime që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm.
Përvojat mësimore të kësaj fushe të nxëni në këto shkallë i shërbejnë përmbushjes
së kompetencave, me fokus të veçantë kultivimin e identitetit personal, shoqëror,
kombëtar e kulturor.
Fusha “Shoqeria dhe mjedisi” synon qe nxenesit:
• te aftesohen per t’u bere qytetare aktive dhe te pergjegjshem ne dimension
lokal,kombëtar, rajonal, evropian e global, duke ndërtuar identitetin
individual dhe kolektiv përmes njohjes së trashëgimisë së tyre historike të
përbashkët;
• të zhvillojnë vlerat themelore të qytetarisë si tolerancën, mirëkuptimin, të
drejtat e njeriut dhe demokracinë;
• të zhvillojnë bazat e qytetarisë duke siguruar kuptimin e ligjshmërisë, të
proceseve politike, ekonomike, shoqërore, kulturore dhe të çështjeve që
lidhet me to, perms studimit të gjithë përvojës njerëzore;
• të aftësohen për të ndërvepruar me individë dhe grupe individësh të kulturave
të ndryshme, për të njohur të kaluarën, për të kuptuar ndërveprimin e saj
me të sotmen dhe me perspektivat e së ardhmes, duke nxënë, analizuar dhe
menduar në mënyrë kritike;
• të kuptojnë zhvillimin e personalitetit të tyre, mënyrën si ngjasojnë dhe
diferencohen nga të tjerët në raport me kohën dhe me hapësirën,
• të dallojnë diferencën midis supozimit dhe faktit, të kuptojnë kompleksitetin
e çështjes historike, të mos besojnë në përgjigjen e paargumentuar dhe të
respektojnë përpikërinë e burimeve historike;
• të zhvillojnë këndvështrimin e tyre hapësinor për botën, për kompleksitetin
dhe ndërvarësinë ndërmjet aspekteve fizike dhe humaneve të rajoneve e
vendeve në botë;
• të vlerësojnë pasojat e ndërveprimit të shoqërisë me mjedisin për të ndërmarrë
veprime që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm;
• të zotërojnë shkathtësinë e kërkimit, interpretimit, organizimit të njohurive
dhe të komunikimit të tyre në mënyra të ndryshme.
3.5.Fusha e të nxënit: Arte
Fusha e arteve është pjesë e rëndësishme e kurrikulës dhe pjesë integrale e jetës
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sonë te përditshme, ku në të përfshihen aspekte të kulturës materiale, shpirtërore,
artistike, intelektuale dhe emocionale, në të cilën ndërveprojnë kultura dhe shoqëria.
Artet dhe studimi i tyre zhvillon njohuri, shkathtësi, qëndrime e vlera nëpërmjet
lëndëve: art pamor, muzikë dhe dramë të cilat lidhen ngushtë dhe ndihmojnë në
zhvillimin intelektual, emocional, social dhe kulturor të nxënësve.
Artet zhvillojnë forma të ndryshme të inteligjencës dhe mundësojnë të kuptuarit
dhe interpretimin e realitetit duke e shndërruar atë në gjuhë simbolike.Nëpërmjet
ndjeshmërisë, subjektivitetit dhe krĳimit, praktikat në art mundesojne per t’ju dhënë
kuptim ideve, për të komunikuar nëpërmjet krĳimeve artistike. Gjuha artistike
dhe veprat e artit, të veshura me vlera sociale dhe kulturore të jetës së përditshme,
kontribuojnë në zhvillimin e këtyre vlerave dhe pasqyrojnë historinë dhe shoqërinë
njerëzore. Gjithashtu
arti luan një rol të rëndësishëm në shprehjen dhe ruajtjen e vlerave kulturore të
shoqërisë dhe në zhvillimin, afirmimin dhe ruajtjen e identitetin kulturor.
Objekti i studimit të fushës së arteve në këtë nivel është përdorimi i mjeteve shprehëse
fjalës,tingujve, ngjyrave, formave, fjalës, veprimit, emocionit dhe shpjegimi i gjuhës
artistike muzikore, pamore dhe dramatike gjatë procesit krĳues në shkollë dhe jashtë
saj. Zbatimi I tyre do të bëhet nëpërmjet krĳimit, analizës dhe vlerësimit të proceseve
artistike apo edhe veprimeve të ndërsjella, përmes situatave konkrete të cilat nxitin
të mësuarit konkret të arteve.
Qëllimi i fushës
Artet janë konceptuar në funksion të të nxënit gjatë gjithë jetës. Fusha e arteve
ndihmon në krĳimin e identitetit dhe në pasurimin e botëkuptimit të nxënësve. Ajo
gjithashtu ndihmon për të ngushtuar hendekun në mes të mësimit akademik dhe
botës së punës.Njohuritë e qendrueshme artistike, te marra ne fushen e arteve mund
t’i hapin rrugen studimeve te mëtejshme që kanë lidhje me profesione dhe mundësi
punësimi në fushën e arteve dhe kulturës. Fusha e arteve mundëson zhvillimin e
vetëdĳes dhe identitetit kombëtar, nëpërmjet trajtimit të elementeve dhe vlerave
artistike kulturore të trashëgimisë sonë kombëtare, me të cilat përfaqësohet kombi
ynë brenda vendit dhe më gjerë, si pjesë integrale e të nxënit në art.
Fusha e arteve synon:
• zgjerimin e njohurive dhe koncepteve artistike në arte;
• krĳimin e kompetencave artistike për të krĳuar dhe realizuar punë të
ndryshme artistike;
• aftësimin e nxënësve për të vlerësuar vepra të artit shqiptar dhe atĳ botëror,
nga periudha dhe kontekste të ndryshme kulturore dhe historike;
• formimin e aftësive artistike, të menduarit kritik dhe krĳues;
• zhvillimin personal, intelektual, social dhe kulturor të nxënësve;
• përfshirjen dhe bashkëpunimin në veprimtari artistike tradicionale, duke
manifestuar vlerat e artit kombëtar si pjesë e pandashme e vlerave të artit
botëror;
• ndërveprimin në mënyrë sociale, kulturore dhe intelektuale me grupet të
ndryshme kulturore apo etnike;
• kontribuimin personal në zhvillimet artistike – kulturore në nivel lokal,
kombëtar dhe më gjerë.
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3.6. Fusha e të nxënit: Edukimi fizik, sportet dhe shëndeti
Fusha mesimore “Edukimi fizik, sportet dhe shendeti” ne arsimin parauniversitar
ndihmon qe nxënësit të zhvillojnë njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet e nevojshme,
të cilat sigurojnë mirëqenien e shëndetit të tyre mendor, emocional, fizik dhe social,
si dhe të ndihmojnë të përballin me sukses sfidat e jetës së tashme dhe të ardhme.
Fusha e edukimit fizik, sporteve dhe shëndetit do të afrojë një qasje të integruar
të edukimit fizik dhe sporteve me edukatën shëndetësore, nga shkalla 1 deri në
shkallën 6, e cila do të përfshĳë shpalosjen e mënyrave të jetës së shëndetshme apo
mbrojtjen prej sëmundjeve dhe rreziqeve prej tyre.
Qëllimi i fushës
Fusha mesimore “Edukimi fizik, sportet dhe shendeti” ka si qellim te shihet si nje
mjet ideal për promovimin e aktivitetit të rregullt fizik, edukimin e një stili jetese
të shëndetshme e aktive dhe fitimin e kompetencave të rëndësishme e të vlefshme
përgjatë gjithë jetës. Fusha e edukimit fizik, sporte dhe shëndetit u mundëson
nxënësve:
• përforcimin e mëtejshëm të njohurive teknike e taktike të fituara në disiplinat
sportive dhe përdorimin e tyre në jetën e përditshme;
• zbatimin në veprimtaritë fizike e sportive të rregulloreve teknike të
disiplinave sportive;
• kryerjen e kombinacioneve lëvizore me përmbajtje të aftësive lëvizore bazë,
të manipulimit lëvizor me dhe pa mjete, si dhe elementë akrobatike;
• zbatimin e rregullave të sigurisë gjatë të ushtruarit me aktivitet fizik e sportiv;
• praktikimin e rregullave dhe mënyrave të dhënies së ndihmës së parë në
raste të traumave që ndodhin gjatë aktivitetit fizik;
• zbatimin në jetën e përditshme të parimeve të Olimpizmit, Filozofisë
Olimpike dhe Fair-Play-t, si dhe krĳimin e edukatës e të ushtruarit sistematik,
disiplinës, vullnetit, vetëvlerësimit dhe konkurrencës së ndershme.
3.7. Fusha e të nxënit: Teknologji dhe TIK-u
Në kohët e sotme, Teknologjia dhe Tik-u janë kthyer në një mënyrë jetese ndaj së
cilës femĳet jane te terhequr. Per t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimeve të kohës,
është I nevojshëm integrimi i TIK-ut në ciklin fillor pasi ndikon në zhvillimin e
kompetencës digjitale te të gjithë nxënësit. Fëmĳët e sotëm fillojnë të përdorin mjetet
digjitale në një moshe shume te re, ndaj shkolla duhet t’u pergjigjet nevojave te
nxenesit.
Arsimi teknologjik është një komponent thelbësor i kurrikulës. Në një botë, ku
ndeshesh me shumë lloje teknologjish, të cilat janë pjesë e jetës së përditshme për të
gjithë njerëzit,nxenesit duhet te pajisen me aftesi
per t’u perballur me to me vetebesim. Eshte po aq e rëndësishme që nxënësit të
vlerësojnë dhe të kuptojnë marrëdhënien komplekse ndërmjet teknologjisë dhe
shoqërisë. Si qytetarë, ata duhet të jenë të aftë të bëjnë gjykime vetjake mbi çështjet
që lidhen me ndikimin e teknologjisë në jetët e tyre, në shoqëri dhe në mjedis.
Nxënësit e moshës digjitale vĳnë në shkollë me njohuri, gjykime, opinione dhe pyetje
të mara nga burime te pafundme digjitale te informacionit, te cilat mesuesi duhet t’i
konsideroje si pjesë të kurrikulës në tërësinë e saj.
Tik-u dhe Teknologjia janë një formë e veçantë e veprimtarisë krĳuese, ku njerëzit
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ndërveprojnë me mjediset e tyre duke përdorur materialet, inputet dhe proceset
e duhura në përgjigje të nevojave, dëshirave dhe mundësive të tyre. Ajo integron
shprehitë për zgjidhjen e problemeve dhe ato praktike në prodhimin e produkteve
dhe të sistemeve të dobishme.
Për këtë arsye ajo është e pranishme në shumë fusha të të nxënit, por veçanërisht në
fushën e shkencave natyrore.
Qëllimi i fushës
• Te kontribuoje ne nje edukim te balancuar, duke iu dhënë nxënësve një përvojë
të gjerë dhe sfiduese, qe do t’u krĳoje mundesi atyre te fitojne nje grup njohurish,
kuptimesh, aftesish njohëse e përpunuese dhe kompetenca të thjeshta, duke i
përgatitur në këtë mënyrë që të jenë pjesëmarrës në një botë teknologjike.
• T’u krĳoje mundesi nxenesve t’i integrojnë këto njohuri dhe shkathtësi/shprehi,
së bashku me cilësitë për hulumtim dhe mendim reflektiv, për gjetjen e zgjidhjeve
me vëmendjen e duhur ndaj çështjeve të shëndetit dhe sigurisë.
• Te lehtesoje zhvillimin e nje sere aftesive te komunikimit, qe do t’i nxisin nxenesit
te shprehin aftësitë e tyre krĳuese në mënyrë praktike dhe me imagjinatë, duke
përdorur varietet formash: fjalë, grafikë, modele etj..
• Te siguroje nje kontekst, ne te cilin nxënësit mund të zbulojnë dhe vlerësojnë
ndikimin e teknologjive në ekonomi, në shoqëri dhe në mjedisin përreth.
4.Situata e të nxënit
Situata e të nxënit është një bashkësi rrethanash (ose një rrethanë) reale ose didaktike
në të cilat ndodh procesi i të nxënit, pra nxënësit ndërtojnë njohuritë e tyre.
•
Të nxënit me situata :i mundëson nxënësit të mësojnë nëpërmjet socializimit,
vëzhgimit, dëgjimit, arsyetimit, reflektimit dhe imitimit;
•
përfshin pjesëmarrjen e nxënësve në detyra që janë të ngjashme me zbatimet
në botën reale.
4.2. Kompetenca dhe situata e të nxënit
Kurrikula e reformuar është kurrikul që ka si qëllim të zhvillojë kompetencat
dhe është e strukturuar mbi bazën e tyre. Ndërsa kompetenca në vetvete është
kombinimi i dĳeve, shkathtësive dhe qëndrimeve të përshtatshme për një kontekst
të caktuar të një situate të njohur ose të re, kompetencat kyç janë ato për të cilat
kanë nevojë të gjithë individët për plotësimin dhe zhvillimin personal, për qytetari
aktive, përfshirjen sociale dhe punësimin.Zhvillimi i kompetencës tek nxënësit
arrihet kryesisht përmes ndërveprimit të tĳ me mjedisin e të nxënit. Sa mirë, sa shpesh
dhe sa shumë ai ndërvepron me mjedisin janë ata faktorë që përcaktojnë zbatimin
e kompetencës prej tĳ. Dihet se kompetenca është e lidhur ngushtë dhe shoqërohet
gjithmonë me situatën, familjen e situatave dhe kontekstin ku këto vendosen. E pare
në këtë këndvështrim, çdo kompetence i korrespondon një situatë dhe një familje
situatash ku ajo zhvillohet, ndërtohet dhe përsoset. Në trajtimin e situatës, një rol të
veçantë luajnë njohuritë dhe përvoja që zotërojnë nxënësit. Zhvillimi i kompetencës
gjatë trajtimit të situatës varet nga lloji dhe numri i burimeve, të cilët i gjen dhe i përdor
nxënësi. Një kompetencë është realisht e ndërtuar vetëm nëse nxënësi e trajton
plotësisht situatën në atë mënyrë që pranohet edhe nga të tjerët. Kompetenca është
rezultat i procesit të përkohshëm, dinamik, dialektik dhe ndërtues të trajtimit të situatës;
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ajo nuk është proces por produkt i situatës.
Kompetenca nuk mund të parashikohet dhe nuk mund të përcaktohet “a priori”; ajo
varet nga nxënësi ose grupi i nxënësve, nga njohuritë dhe përvoja e tyre, nga kuptimi
i situatës, nga ajo që mendohet se mund të bëhet në këtë situatë, nga burimet që
zotërohen në këtë situatë etj. Njohuritë që ndërton nxënësi përmes veprimit në situata
mund të vihen në zbatim vetëm kur nxënësi i ka të qarta situatat. Situatat janë thelbësore
dhe të nevojshme për ndërtimin e njohurive nga nxënësi, por jo të mjaftueshme.
Kështu, në fillim nxënësi koordinon veprimet e tĳ në situatë,pra e trajton atë në mënyrë
kompetente. Pastaj, pasi ka përfunduar në mënyrë të kënaqshme trajtimin kompetent
të situatës, nxënësi analizon veprimin e tĳ duke qenë jashtë situatës. Ai shpreh me
fjalë veprimet e tĳ, flet për atë që ka realizuar, përshtat dhe riorienton veprimet e tĳ.
Nga veprimi kompetent në situatë, nxënësi kalon në reflektimin mbi veprimet duke
qenë jashtë situatës. Nëpërmjet këtĳ kthimi reflektues mbi veprimet e tĳ, nxënësi
mund të shprehë me fjalë, atë që ka realizuar efektivisht në situatë. Për pasojë,
përmes këtĳ shpjegimi, nxënësi koncepton trajtimin kompetent të situatës, e përjeton
së brendshmi dhe e përvetëson atë. Ky trajtim kompetent i situatës, i shprehur me
fjalë dhe përmes veprimeve, bëhet kompetencë e shpjeguar vetjake (reale). Kjo
kompetencë e shpjeguar, më pas mund të përgjithësohet, për t’u përshtatur në
situata të reja.
4.3. Lidhja e rezultateve të të nxënit të kompetencave kyçe me rezultatet e të nxënit
të kompetencave për fushë
Arritja e rezultateve të të nxënit për kompetencat kyçe të Kornizës Kurrikulare gjatë
procesit të mësimdhënies dhe nxënies, kërkon që mësuesit të lidhin rezultatet e të
nxënit tëkompetencave kyç, me rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës për
secilën shkallë. Për të realizuar në praktikë këtë lidhje, mësuesi duhet të përzgjedhë
metodat, teknikat dhe mjetet e përshtatshme didaktike për realizimin e çdo
kompetence dhe rezultati të të nxënit.
Me qëllim që të lidhë rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe, me rezultatet e të
nxënit për kompetencat për fushë, për secilën shkallë, mësuesi:
• përzgjedh rezultatin/et e të nxënit për kompetencat kyçe që synon të arrĳë nxënësi
në shkallën përkatëse;
• përzgjedh rezultatin/et e të nxënit për shkallë për kompetencat e fushës së të
nxënit qësynon të arrĳë nxënësi; zbërthen në rezultate të nxëni për kompetencat
e fushës për vit mësimor, rezultatin/et e të nxënit për shkallë për fushë të nxëni;
• përzgjedh përmbajtjen/et mësimore, mjetet didaktike, metodologjinë e
mësimdhënies,përmes të cilave realizon rezultatet e të nxënit të kompetencave
për fushë në një vit mësimor, si dhe rezultatet e të nxënit për kompetencat kyç në
një vit mësimor;
• planifikon mësimdhënien duke përfshirë periudhën kohore gjatë së cilës do t’i
arrĳë rezultatet e të nxënit brenda vitit shkollor;
• kryen analiza dhe vlerësime të ecurisë së nxënësve pas realizimit të orëve
mësimore,detyrave, projekteve, për të verifikuar arritjet e rezultateve të të nxënit
për fushë të nxëni dhe shkallë.
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5. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në kompetenca
Jeta dhe puna në shoqërinë bashkëkohore, ndryshimet e shpejta dhe konkurrenca
gjithnjë në rritje kërkojnë nga individi njohuri të reja, aftësi, shkathtësi, vlera dhe
qëndrime, pra kompetenca të reja që e vënë theksin te novatorizmi, shpirti krĳues,
komunikimi në mënyrë efektive, aftësia për të zgjidhur probleme dhe për të menduar
në mënyrë kritike etj. Një sistem arsimor tradicional, i cili theksin e vë te njohuritë, e
ka të pamundur zhvillimin e kompetencave, ndaj është e nevojshme një qasje e re në
hartimin e kurrikulës dhe në procesin e mësimdhënies.
Mësimdhënia e bazuar në kompetenca kërkon që mësuesit të përzgjedhin strategji,
metoda, teknika dhe forma të ndryshme pune, si dhe të organizojnë përvojat
mësimore të nxënësve që integrojnë njohuritë përkatëse me shkathtësitë, vlerat dhe
qëndrimet.
Mësimdhënia dhe të nxënit, bazuar në kompetenca janë të lidhura ngushtë edhe me
procesin e vlerësimit. Për të vlerësuar kompetencat e nxënësve është e rëndësishme
që secili mësues të përzgjedhë teknika dhe instrumente vlerësimi, të cilat u
mundësojnë nxënësve demostrimin e njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve,e jo
vetëm njohuritë faktike. Në këtë mënyrë mësuesit sigurojnë informacion për cilësinë
e mësimdhënies, arritjet e nxënësve dhe zhvillimin e kompetencave.
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Një vështrim i përgjithshëm i romanit “Qytet pa dashuri” i shkrimtarit Tasi
Proko
Mardalina Iljazaj
Mësuese në shkollën “Liri Gero”Fier
Abstrakt
Sot jetojmë në një epokë,ku të gjithë njerëzit gëzojnë të drejtat e tyre,por edhe përgjegjësitë
e tyre.Është njeriu ai,që me mënyrën e vet,zgjedh se si ta jetojë jetën,ta mbushë botën me
dashuri apo me urrejtje,të tregojë se nuk është një kukull që të përdoret nga të tjetët apo një
send pa vlerë.Jeta për këdo është ë shtrenjtë,një dhuratë të cilën duhet të dimë ta shfrytëzojmë.
Ajo na ofron shumë mundësi,shumë zgjedhje,shumë rrugë;gjithçka për të qenë të lumtur...Por
jemi ne ata që shpesh largojmë lumturinë duke bërë zgjedhje të gabuara,pa e ditur ç’është e
duhura,pa e kuptuar se dashuria njerëzore është sekreti i lumturisë,është ajo ndjenjë që ngre
mbi grumbulin e madh të ortekut të dëborës së ftohtë.
A mund të jetojë njeriu i nderuar vetëm nga familja,pa gëzuar dashurinë dhe respektin e atyre
me të cilët e lidh puna,detyra ,jeta?
Dashuria jonë për drejtësinë e ka bazën te frika e vuajtjes nga padrejtësia,por ky libër është
jashtë çdo kornize kompromisi,pasi shkrimtari këlthet me të madhe se përgjegjësit kryesorë
që cënojnë dashurinë njerëzore do të përballen me” ferrin’ sipas Besnik Mustafajt.
”Dashuria është një fe dhe kulti i saj kushton më shtrenjtë se kulti i çdo feje tjetër.
Fjalë kyçe: qytet, vrasje, dimër, ndërgjegje, trëndafila të tharë, kompromis, dashuri njerëzore,
kohe.

Hyrje
Romani “Qytet pa dashuri”i shkrimtarit fierak Tasi Proko,është i pesti në serinë
e librave nga cikli “Univers dashurie”.Ky roman është diagram në prozë e një
“unë”ekzistencial që pasqyron mënyrën e kalimit në një “ne” të domosdoshëm
shoqëror.Dhe ‘’qyteti” i autorit,një qytet i bukur,plot lirizëm të shfrenuar dhe
romantikë të pakufishme,kthehet në një vrasës dëshirash e dashurish.Ky qytet ka
nxjerrë dhëmbët e hakërryer të krimit dhe të ndëshkimit dhe kafshon pareshtur
banorët e tĳ të pafajshëm.
Vriten njerëz pa shkak,arrestohen dhe torturohen në mënyrën më shtazarake njerëz të
pafajshëm,por nuk mungojnë të gjitha mënyrat mafioze për të prishur e shkatërruar
jetën,dashurinë dhe lumturinë ë vërtetë të njeriut.‘Të hidhem”,”të mos hidhem”...
Hepohet nën dilemën hamletiane”Të rrosh a të mos rrosh”.
Nëpërmjet kësaj dileme,autori”celebron” meshën e një kohe të shkuar,”celebron”,
këngën e saj të hidhur,rekuiemin e vitit 1997.
Një vështrim i përgjithshëm i romanit “Qytet pa dashuri” i shkrimtarit Tasi
Proko
Romani “Qytet pa dashuri”është një roman i botuar në vitin 2004 nga shtëpia botuese
OMBRA GVG.Personazhi kryesor ,një mësues letërsie që punon me ngrohtësinë dhe
pasionin që të dhuron kjo lëndë,me shpirtin e ndjerë dhe të tronditur të një mësuesi
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që e adhuron profesionin e vet.
Shkolla ku punonte ishte në periferi dhe këtĳ djali të shkolluar jashtë vendit iu desh
shumë të luftonte mbi mentalitetin e mediokritetin e kohës,por do t’ia dilte dot
mbanë?...
Djaloshit i dukej e pabesueshme ,sepse e kuptonte që ishte vetëm një pjesë e vetes që
përpëlitej nën mundimin e çartur.Portrete të rinjsh,të plagosur rëndë në krenarinë që
të imponon mosha,gërryenin dhe kërcënonin shpirtin e djaloshit.Fytyra që ishin në
luftë për të ndarë të drejtën nga e padrejta ,për të ushqyer virtytin apo për të ngritur
mëkatin?...
Rënia dhe ngritja.Vesi dhe virtyti.Turpi dhe nderi.E vërteta dhe gënjeshtra.
Gjithnjë kështu.Gjithnjë në këtë rrugë..Gjithnjë në këtë përplasje gati absurde për të
gjetur”varkën e shpëtimit!...
Ah,në ç’dilemë ndodhej!Dhe ç’anë të peshores duhej të mbante?
Nga individi apo politika?
Të mohonte të vërtetën?Të mbyllte gojën e t’u nënqeshte “atyre”.Të heshtte dhe të
siguronte qetësinë e rehatinë aq të munguar?
Mësuesi guximtar e bëri zgjedhjen,ua përplasi në fytyrë gjithë ngërçin që e
mundonte,foli
ato që s’mund të thuheshin në një sallë gjyqi.Ishte futur në një rrugë pa kthim,por
ndërgjegjen e kishte të paqtë,pasi vetëm me atë nuk mund të bënte kompromise.
E ardhmja ishte një errësirë e plotë për djaloshin dhe kjo botë marrëzirash e rrëmben
pas hekurave vetëm se ishte pro së vërtetës,pro dashurisë njerëzore.Ai nuk mund ta
mposhte dot botën,”ligjin e Maliqit”,nuk mund të dominonte mbi idetë e njerëzve
të errët dhe të mbushte shpirtrat njerëzorë me dashuri dhe mirësi.Kjo botë që po
shkatërrohej nga urrejtja ,korrupsioni ,smira nuk mund të lulëzonte me ëndërrat
djaloshare të një shpirti të lirë…
Ai prapë ëndërronte një botë të lirë dhe në paqe,një qytet me dashuri ,ku çdo zemër
të ishte e kthjellët dhe e pastër dhe pse zemrën e ndrydhi në gji.E pra,kështu paska
qenë.Dhe kështu do të jetë gjithmonë…Dikush papritur hipën e ngjitet nëpër frone.
Dikush tjetër rropatet nëpër hone.Dikush qan për një ëndërr që vdes…Qyteti s’ka
njerëz,ka statuja.Dashurinë e varrosën në drejtim të paditur.
Vlerat ideo-artistike të romanit
Romani “Qytet pa dashuri”është një roman ,i cili dallohet për një artikulim artistik
tepër të veçantë.Faqet më të fuqishme të këtĳ libri dominohen nga drama e njeriut
që duhet të bënte njeriun.Dialogu i gjallë zbulon kontekstin e kompleton më së miri
të gjitha elementet e domosdoshme të gjendjes sureale dhe groteske,me të cilat i
jep mundësi lexuesit për të gjykuar realitetet e krĳuara sociale .Vlera kryesore
e librit qëndron në luftën për mbrojtjen e dashurisë njerëzore.Në funksion të
kësaj vlere gjallojnë edhe një sërë linjash të tjeta,të cilat kompletojnë kuadrin e
përgjithshëm demostrativ të romanit.Autori kalon me mjeshtëri nëpër këto linja
duke ngjyrosur me kalem të zi korridore të një labirinti,udhëza të ngushta dhe
shtigje të hapur psikologjike.Në këtë roman ,zotëron hulumtimi i “unit” nëpërmjet
një monologu të shkallëzuar që shkon deri në gjyqësi të vetvetes.Po ta vësh re me
kujdes,romani ndryshon shumë nga modelet e hershme klasike.Ai nuk jep zhvillime
personazhesh,kthesa apo rikonstruktime karakteresh.Përkundrazi,këtu kemi vetëm
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tangent me kohën dhe përballjen me të.Gjuha e thjeshtë dhe shprehjet e rralla e bëjnë
tërheqës për lexuesin ,duke e bërë atë subjekt të përmbajtjes.
Referenca
Proko T (2004), Qytet pa dashuri,Roman.
Mustafaj B ,(2004)Vera pa kthim,Roman,TOENA.
Shekspir (2000)Hamleti,Tragjedi UEGEN.
Plaku .N (2005) Një "Un" i rrezikuar.
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Il gioco come cosa educante e come oggetto pedagogico
Suida Peraj

1. Ho trattato l’origine e tipologia…
Il gioco e un’attivita che puo possedere una funzione ricreativa ,educative,biologica
e sociale ; coinvolge una o piu persone basato su:
• Un obiettivo che i/il giocatore /i devono cercare di raggiungere nell’ambito
dell’attivita del gioco .
• Un insieme di regole che determinano cio che i giocatori possono e non possono
fare durante l’attivita ludica.
• Il gioco e studiato da tantissime discipline come filosofia ,psicologia , sociologia
ecc…
• Tantti filosofi che hanno studiato questa parte definiscono il gioco come una cosa
piacevole , che produce pensieri , emozioni ,sviluppa l’inteligenza dei ragazzi
,accende l’entusiasmo , fa scaturire l’interesse innesca il coinvolgimento , favorisce
le abilita sociali , stimola l’apprendimento , riattiva aﬀetti , emozioni , pensieri.
Certamente che il gioco e un attivita :
• Libera ( il giocatore non e obbligato a partecipare )
• Separate ( entro limiti di spazio e di tempo )
• Incerta ( lo svolgimento e il risultato non possono essere decisi a proprio)
• Improduttiva ( non crea ne beni , ne ricchezze , ne altri elementi di novita )
• Regolata ( con regole che sospendono le leggi ordinarie)
• Fittizia ( consapevole della sua irrealta )
Possiede delle enormi potenziali educative che facilitano sia l’apprendimento sia la
socializzazione . Sviluppano
le capacita creative con l’esperienzae la vita.

2. Un altro punto importante e la glottodidattica ludica dove e caratterizzato
da tali principi come:
• Centralita dello studente ( attenzione a tutti i suoi bisogni ;aﬀettivi , comunicativi
,cognitive , culturali e socio-relazionali )
• Importanza della motivazione ( all’apprendimento che e il motore per attivare i
processi di apprendimento linguistico.
• Conoscenza dei meccanismi psicologici e neurologici che permettono l’acquisizione
linguistica ( in modo da elaborare modelli glottodidattici che rispettino le modalita
naturali con le quali impariamo le lingue) .
• Conoscenza e rispetto dei diversi stili cognitivi e di apprendimento degli allievi .
• Vision complessa della lingua ( che non va considerate solo un sistema di regole
, ma anche uno strumento per la comunicazione , per la socializzazione per la
crescita personale).
•
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3. L’importanza del gioco
Il gioco favorisce tre punti important :
• Lo sviluppo cognitive
• Lo sviluppo aﬀetivo
• Lo sviluppo sociale
( al di la delle diverse correnti di pensiero ,risulta evidente come il gioco e altamente
significativo per la crescita del bambino , perche svolge una funzione strutturamente
dell’intera personalita.)
Il gioco di ruolo come strumento pedagogico e terapeutico si e rilevato un po piu
complesso del previsto nella misura in cui:
1. Consente all’educatore di svolgere il suo lavoro in ruolo diversi con diversi profili
di autorita.
2. Ammmete e stimola interventi educativi di gruppo con la compresenza di piu
educatori in ruoli diﬀerenti .
3. Supporta interventi al contempo operativi e osservatori con una valenza analitica
trasversale ai vari ruoli e permettendo comparazione fra essi.
4. Incoraggia l’autoeducazione sia nei singoli sia nei singoli che nel gruppo.
4. Il gioco per insegnare una lingua
La metodologia ludica distingue tre concetti:
• Indica un principio in base al quale per promuovere lo sviluppo globale dell’allievo
si crea un ambiente di apprendimento rilassante ,motivante e allo stesso tempo
piacevole .
• Un contresto ricco di stimuli positivi dove lo studente e protagonista del
proprio processo formativo e in cui participera ad attivita di cooperazione e di
competizione positiva con i compagni .
• Il gioco invece e una tecnica didattica che facendo leva sulla motivazione
intrinseca permette il conseguimento degli obbiettivi e delle mete educativeche
caratterizzano l’educazione linguistica.
E prepara i giovani nella vita , adattare l’organismo in crescita ai ruoli competitivi . E
da intendersi come educazione alla solidarieta , all’immaginazione e alla creativita ;
non perche tutti siano artisti ma perche nessuno sia schiavo.
5.

Secondo dal pedagogista Visalberghi l’attivita ludica ha 4 caratteristiche:

a. Impegnativa ( prevede un coinvolgimento psicofisico ,cognitivo e aﬀetivo)
b. Continuativa ( accompagna costantemente la vita del bambino e continua ad
avere un ruolo nella vita dell’adulto).
c. Progressiva ( non e statica , si rinuova e fattore di crescita cognitiva ,relazione
,aﬀettiva ,amplia le conoscenze e le competenze ).
d. Non e funzionale ( e autotelica , cioe ha scopo in se stessa
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Esercizi ( esempio)
Tramitte ( play –game ;role play ) permette allo studente di raggiungere gli obbietivi
dell’educazione linguistic in maniera autonoma . Tramitte questo gioco gli alunni
rompono il ghiaccio e a superare imbarazzo e timidezza , incoragiare anche gli
student piu riservati a partecipare con piacere ai compiti proposti dall’insegnante .
La situazione 1 : a-b un gruppo devono fare un regalo ad un amico comune che ama
molto la cultura italiana.) b. ripetano le parole frasi .
• Per prima devono leggere per capire di che cosa si tratta . Poi dividiamo in gruppi
per realizzare in una maniera complessa tutto il processo sia quello linguistico
sia quello metodico . – giochi dell’assumere ruoli - giochi comunicativi – role play
storico letterario.; giochi di ruoli ; - domino di sillabe di parole ,immagine parole
,parole frase.
• Rifriflettendo metacognitivamente sull’attivita svolto , lo studente coglie in prima
persona la valenza educativa e formativa della metodologia glottodidattica ludica.
• L’allievo aquisisce la sistemazzazione grammatical.
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Roli i mjedisit me libra në nxitjen e të rinjve drejt të lexuarit
Marcela Shehaj
Mësuese e gjuhës angleze
Abstrakt
Ky studim shtron çështjen e rolit që kanë mjediset me libra, nxitëse për të lexuarin te fëmĳët
dhe të rinjtë, me qëllim formimin e një kulture leximi te ky brez, në një kohë kur zhvillimi i
vrullshëm i teknologjisë dhe informacionit kanë larguar të rinjtë nga të lexuarit.
Në këtë studim synohet vërtetimi i hipotezës se arritjet shkollore të nxënësve që frekuentojnë
bibliotekat apo mjediset me libra, është më e lartë krahasuar me nxënësit që nuk frekuentojnë
mjediset bibliotekare.
Problemet e të lexuarit në momentet e sotme janë bërë një çështje delikate shumë e ndjeshme,
jo vetëm te fëmĳët e të rinjtë, por gati e mbarë shoqërisë në të gjithë botën.
Në ditët e sotme, pjesë e përditshmërisë së të rinjve është bërë interneti. Pothuaj të gjithë
adoleshentët shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës së tyre duke naviguar në
internet. Çdokush sot mund të kërkojë informacione në internet, mund të hedhë në faqe të
ndryshme informacione, libra, video etj. Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit ka
transformuar qëllimet dhe kontekstet e praktikave të shkrim – leximit.
Qëllimi i këtĳ punimi është të sjellë një panoramë të përgjithshme rreth të lexuarit nga
adoleshentët, në ditët e sotme, si edhe rreth të rolit nxitës që ka mjedisi me libra në krĳimin e
një kulture të përgjithshme të leximit te fëmĳët dhe të rinjtë.
Nga rezultatet e hulumtimit kemi arritur në përfundimin se bibliotekat apo çfarëdo mjedisi me
libra ndikon pozitivisht në arritjet shkollore të nxënësve që i frekuentojnë dhe i shfrytëzojnë
këto mjedise.
Fjalët kyçe: Të lexuarit, bibliotekat, arritjet shkollore.

Hyrje
Leximi është aftësi jetësore bazë për njeriun. Ai shihet si një faktor i rëndësishëm
në formimin e gjithanshëm të individit, sidomos në adoleshencë, pasi adoleshenca
(Pettĳohn, 1996, 95 – 97) është një etapë e zhvillimit fizik, social, emocional, intelektual,
ku i riu zhvendoset drejt të rriturit. Është moshë e ridimensionimit të personalitetit
të tĳ. Në adoleshencë individi fillon të projektojë të ardhmen e tĳ. Duke qenë që
në adoleshencë individi është i interesuar më tepër drejt unit të tĳ (Kaza, 2006, 33),
faktorë të ndryshëm familjarë, shoqërorë, intelektualë ndikojnë për zhvillimin psiko
– social e intelektual të tĳ.
Një nga faktorët intelektualë që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e
gjithanshëm të individit është dhe të lexuarit. Ai është gurthemeli për suksesin e
fëmĳës në shkollë, saqë është vështirë të përfytyrohet një aftësi tjetër që ta ilustrojë
më mirë qëllimin e shkollimit (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1985; 12).
Studiues të ndryshëm (Cullinan, 2000, Holden, 2004) e shohin leximin si një
parakusht për pjesëmarrje të suksesshme të individit në shumicën e fushave të jetës
përgjatë gjithë jetës, pasi ai ndikon në zhvillimin personal në përgjithësi të individit,
duke e përgatitur atë për një pjesëmarrje aktive në jetën shoqërore, fetare, kulturore
dhe politike, duke marrë parasysh rritjen e njohurive të përgjithshme, një kuptim
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më të mirë të kulturave të tjera (Meek, 1991), një depërtim më të madh në natyrën
njerëzore dhe vendimmarrje.
Në studimin e tĳ me adoleshentët për sa i përket të lexuarit dhe ndikimit të tĳ në
zhvillimin fizik, psikik, e intelektual në adoleshencë, Vivian Howard (2011) gjeti
qëndrime pozitive të adoleshentëve për të lexuarin, se si përvojat e tyre si lexues i
kanë frymëzuar ata drejt të ardhmes së tyre (Howard, 2011; 50).
Zhvillimi intelektual u jep mundësi adoleshentëve të mos kufizohen vetëm në
njohuritë që përvetësojnë nga programi mësimor (Dragoti, 2005, 40), por të jenë
kërkues të informacionit edhe në botën që i rrethon, duke shfrytëzuar burime të tjera
informacioni, ndër të cilët është edhe interneti. Pa pasur aftësinë e të lexuarit (qoftë të
lexuarit të kuptimshëm, qoftë atĳ kritik), individi nuk do të arrĳë ta përdorë internetit
për gjetjen e informacioneve të duhura. Ndaj dhe kërkimet për të lexuarin theksojnë
se të lexuarit është pjesë e rëndësishme e edukimit modern (Rosenberg, 2003), është
pjesë e spirales së suksesit, fakt ky i njohur edhe më parë se adoleshentët që lexojnë
për kënaqësi, gëzojnë sukses më të madh në shkollë, duke zhvilluar aftësitë e tyre
të shkrimit e të leximit, përfshirë të kuptuarin e asaj që lexojnë, zhvillimin e fjalorit
(Howard, 2011, 50).
Sipas (Gjokutaj, 2014), në vitet e adoleshencës nxënësit në përgjithësi nisin e
seleksionojnë materialet që kanë për të lexuar si detyrim shkollor, duke lexuar
gjithnjë e më pak letërsi artistike, pasojat e të cilave vërehen në lëndët e shkencave,
ku, nga mungesa e të mësuarit për arsye të shprehive jo të plota dhe të duhura, ata
kanë rezultatet më të ulëta.
Bibliotekat janë institucione të përhapjes së dĳes dhe të kulturës te lexuesit. Ato
shërbejnë në planin didaktik dhe atë informativ. Edukimi për shĳen e librit fillon
që në familje. Blerja e librave për fëmĳët, krĳimi i rafteve apo të minibibliotekave
familjare janë nxitësit e parë të dëshirës për librin dhe leximin për fëmĳët, rol ky që
pasohet nga bibliotekat e shkollave, të lagjeve apo dhe bibliotekat kombëtare.
Shtrimi i problemit
Qëllimi kryesor që më shtyri të hulumtoj rreth kësaj temë ishte fakti se nxënësit në
ditët e sotme po kalojnë shumë pak kohë duke lexuar dhe mjediset ku fëĳët rriten dhe
edukohen, nuk janë aq nxitëse drejt leximit të librave. Më tepër në ditët e sotme nga
prindërit po tentohet drejt plotësimit të kërkesave të fëmĳëve për blerjen e pajisjeje
elektronike, sesa blerjes së literaturës për të lexuar.
Kjo gjë po reflektohet te nxënësit çdo ditë e më tepër me shprehi të varfra, përgjigje
të paargumentuara të tyre, si dhe zbehje të kërkimit të problemzgjidhjes nga ana
e tyre dhe zbehje të mendimit krĳues dhe kritik. Të gjitha këto ndikojnë në arritjet
shkollore.
Metodologjia
Studimi është bazuar në ndikimin që ka mjedisi i pasur me libra, frekuentimi nga
ana e nxënësve i këtyre mjediseve, në arritjet shkollore të nxënësve.
Pyetja kërkimore rreth së cilës përqendrohet studimi është: si ndikojnë bibliotekat
apo mjediset me libra, në arritjet shkollore të nxënësve?
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Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje kërkimore, kemi ngritur hipotezës se: Nxënësit
që rriten dhe edukohen në mjedise të pasura me libra, marrin kulturën e leximit dhe
kanë arritje shkollore më të larta, krahasuar me nxënësit që nuk rriten në mjedise të
tilla dhe nuk frekuentojnë mjedise të tilla.
Gjatë hulumtimit të këtĳ punimi në terren, kemi përdorur metodën sasiore të
anketës, të cilën e kemi aplikuar te 23 nxënësit e klasës së 8-të dhe të 9-të, të shkollës
“Abdulla Hida”, në Elbasan. Nga këta, 18 femra dhe 14 meshkuj. Nxënësit e anketuar
janë përzgjedhur të përfaqësonin të gjitha nivelet e arritjeve të tyre shkollore. Për
këtë, i kemi kategorizuar në dy grupe: 14 nxënës (7 femra dhe 7 meshkuj) me arritje
shkollore nën nivelin 6.5 dhe 18 nxënës (11 femra dhe 7 meshkuj) me arritje shkollore
mbi nivelin 6.5. Për këtë, siguruam të dhëna rreth notës vjetore të vitit shkollor 2014
– 2015, të secilit nxënës të anketuar.
Analiza dhe interpretimi i rezultateve të hulumtimit
Analiza e të dhënave empirike nga ky hulumtim tregon se nxënësit që lexojnë në
kohën e tyre të lirë, nxënësit që kanë libra në shtëpi dhe që prindërit e të cilëve
lexojnë në kohën e tyre të lirë, janë nxënësit që arrĳnë rezultate më të larta në mësime,
krahasuar me pjesën tjetër të nxënësve që nuk lexojnë libra në kohën e tyre të lirë dhe
që në mjedisin e tyre familjar s’gjenden libra apo revista.
Më tej, do të përpiqemi që të pasqyrojmë jo vetëm përmes tabelave, por edhe duke i
analizuar të dhënat e marra gjatë anketimit me nxënësit e përfshirë në kampionim:
Pyetja e parë ishte “Sa kohë në ditë lexoni për kënaqësi libra jashtë klase apo
revista?”. Duke i kategorizuar nxënësit në dy kategori, nxënësit me arritje mësimore,
për vitin shkollor 2014 – 2015, nën 6.5 dhe nxënës me notën mesatare vjetore mbi
6.5, qëllimi i kësaj pyetje ishte të mësonim nëse faktori kohë e shpenzuar në ditë për
lexime jashtë klase, ndikon në arritjet shkollore apo jo.
Përmes tabelës 1, mësojmë se nga 32 të anketuarit, 9 prej tyre nuk lexojnë fare. Nga
këta, 2 janë femra dhe 7 meshkuj. Vihet re se nxënësit që nuk lexojnë fare, janë nxë
nxënësit me mesatare vjetore nën 6.5.
Nxënësit që lexojnë rreth 30 minuta në ditë libra jashtë klase, kanë pohuar 12 nxënës.
Nga këta, 8 janë femra dhe 4 meshkuj. Duke specifikuar më tej të dhënat e nxjerra,
3 nxënës (femra) janë të grupit me mesatare nën 6.5 dhe 9 nxënës (5 femra dhe 4
meshkuj) i përkasin grupit të nxënësve me mesatare mbi 6.5.
Duke vĳuar në të dhënat e paraqitura në tabelën 1, vëmë re se mbi një orë lexojnë 11
nxënës. Nga këta, 8 femra dhe 3 meshkuj. Duke u ndalur në diferencën ose jo për sa i
përket nivelit të arritjeve të nxënësve, vihet re dallim i dukshëm midis dy kategorive
të specifikuara, sipas këtĳ kriteri. Nga këta, 2 nxënëse që pohojnë se lexojnë mbi një
orë, janë të grupit nën 6.5 dhe 9 nxënës (6 femra dhe 3 meshkuj), që pohojnë të njëjtën
gjë, janë të grupit me arritje shkollore mbi 6.5.
Nga këto të dhëna, mësojmë se një nga faktorët që çon në arritje të larta akademike
është edhe koha e shpenzuar për leximin e librave dhe revistave në kohën e lirë
nga nxënësit. Nxënësit me arritje shkollore mbi 6.5, përbëjnë pjesën më të madhe të
nxënësve që lexojnë mbi 30 minuta në ditë në kohën e tyre të lirë. Ndërsa nxënësit që
kanë arritje shkollore nën 6.5, janë nxënës që nuk lexojnë fare.
Gjithashtu, nga të dhënat e kësaj tabele mësojmë se vajzat lexojnë më shumë sesa
djemtë. Këtë e tregojnë edhe një numër studimesh të kryera në këtë fushë (Clark dhe
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Foster, 2005). Kjo bën që kjo kategori lexuesish të largohen nga libri.
Tabela e mëposhtme përmbledh me shifra të dhënat rreth pyetjes së trajtuar “Sa kohë
në ditë lexoni për kënaqësi libra jashtë klase apo revista?”:
Tabela 1
Sa kohë në ditë lexoni për kënaqësi libra jashtë klase apo revista?
Nxënës me notën mesatare vjetore
Gjithsej
N u k
lexoj fare
Rreth 30
minuta
Mbi
1
orë

F

Nën 6.5

M

Mbi 6.5

Gjithsej

F

M

Gjithsej

F

M

9

2

7

9

2

7

0

0

0

12

8

4

3

3

0

9

5

4

11

8

3

2

2

0

9

6

3

Për të mësuar nëse një tjetër faktor që mund të ndikonte në rritjen shkollore, me
në fokus librin, ishte ndikimi i mjedisit me libra. Për ta parë këtë, në pyetësor u
drejtuam nxënësve pyetjen “A keni libra jashtë klase në shtëpi?”
Nga të dhënat në tabelën 2 mësojmë se nga 32 të anketuarit, 14 prej tyre shprehen
se në shtëpinë e tyre kanë libra jashtë klase. Nga këta, 12 nxënës që pohojnë se kanë
në shtëpi libra jashtë klase, janë nxënës me mesatare mbi 6.5. Nga 18 nxënës që
shprehen se nuk kanë në shtëpinë e tyre libra jashtë klase, 15 prej tyre janë nxënës
me arritje shkollore vjetore nën 6.5. Pra, duke parë që nxënësit me performancë të
mirë në mësime kanë libra në shtëpi, i lexojnë ato (siç e pamë në tabelën 1), themi që
mjedisi familjar, i pasur me libra, bën që fëmĳët t’i duan librat, t’i lexojnë dhe arritjet
e tyre shkollore të jenë të mira.
Për ta ilustruar ç’ka thamë më lart, na vjen në ndihmë tabela 2:
Tabela 2
A keni libra jashtë klase në shtëpi?
Nxënës me notën mesatare vjetore
Mbi 6.5

Gjithsej

F

Po

14

12

Jo

18

6

Nën 6.5

M
Gjithsej

F

M

Gjithsej

F

M

2

14

12

2

0

0

0

12

3

3

0

15

7

8

Mjedisi familjar, jo vetëm të pasurit e librave në shtëpi, por edhe modeli i prindërve
lexues, ndikon në krĳimin e një kulture leximi te fëmĳët. Nisur nga ky fakt, nxënësve
u drejtuam pyetjen “A lexojnë prindërit tuaj libra, gazeta, revista?
Nga të dhënat e marra gjatë hulumtimit, të pasqyruara në tabelën 3, mësojmë se nga
32 të anketuar, 12 nxënës shprehen se prindërit e tyre lexojnë në shtëpi materiale të
ndryshme (libra, gazeta, revista), nga 20 nxënës që shprehen se prindërit e tyre nuk
lexojnë. Ajo që del në pah është se nga 12 nxënësit që pohojnë se prindërit e tyre
lexojnë, 10 janë nxënës me nivel mbi 6.5 të arritjeve shkollore. Megjithatë, nga të
dhënat në tabelë, vihet re se pjesa më e madhe e prindërve nuk lexojnë. Kjo edhe për
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shkak të angazhimit të tyre në punë. Për më me detaje, të dhënat në tabelën 3:
Tabela 3:
A lexojnë prindërit tuaj libra, revista, gazeta?
Nxënës me notën mesatare vjetore
Nën 6.5

Gjithsej

F

M

Po

12

10

Jo

20

8

Mbi 6.5

Gjithsej

F

M

Gjithsej

F

M

2

2

2

0

10

8

2

12

12

5

7

8

3

5

Kur të lexuarit kthehet në shprehi te lexuesi, lexuesi gjen mënyra për ta pasur librin
pjesë të pandashme të tĳ, pra të lexuarit bëhet kulturë, duke i blerë këta ose duke i
huazuar nga biblioteka për t’i lexuar.
Për të parë se cila kategori është më tepër e interesuar për ta pasur librin pranë, të
anketuarve tanë u drejtuam pyetjen “Sa libra ke blerë apo ke marrë për të lexuar nga
biblioteka e shkollës apo e qytetit, vitin e kaluar?”
Nga të dhënat e marra, të pasqyruara në tabelën 4, vihet re se 10 nxënës nuk kanë
marrë asnjë libër vitin e kaluar (nga këta, 8 janë nxënës me arritje shkollore nën
nivelin 6.5 ); 13 nxënës kanë marrë rreth 5 libra (nga këta, 11 janë nxënës me arritje
shkollore mbi 6.5) dhe 9 nxënës kanë blerë apo huazuar nga biblioteka mbi 5 libra në
vitin e shkuar (të nëntë nxënësit janë nxënës me arritje shkollore mbi 6.5). Siç vihet
re re, djemtë s’janë të interesuar sa vajzat të blejnë libra apo të huazojnë. Për më
hollësisht, të dhënat e pasqyruara në tabelën 4:
Tabela 4:
Sa libra ke blerë apo ke marrë për të lexuar nga biblioteka e shkollës apo e
qytetit, vitin e kaluar?
Nxënës me notën mesatare vjetore
Gjithsej

F

Nën 6.5

M

Mbi 6.5

Gjithsej

F

M

Gjithsej

F

M

Asnjë libër

10

4

6

8

2

6

2

2

0

Rreth 5 libra

13

8

5

2

1

1

11

7

4

Mbi 5 libra

9

6

3

0

0

9

6

3

0

Përfundime
Nga rezultatet e këtĳ studimi empirik u arrit në këto përfundime:
Nxënësit që rriten dhe edukohen në mjedise me libra dhe që lexojnë libra apo
materiale të shtypura në kohën e tyre të lirë, kanë arritje akademike më të larta se
nxënësit që nuk lexojnë në kohën e tyre të lirë;
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Mjediset e pasura me libra është favorizues për krĳimin e një kulture të
lexuari te fëmĳët dhe adoleshentët.
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Mësimdhënia proces ndërveprues dhe elementet përfshirës
Marjeta Buli
Abstrakt
Mësimdhënia është: “veprimtari ndërpersonale, është akt i të dhënit mësim i drejtuar nga
mësuesi, i cili planifikon dhe organizon zhvillimin e procesit mësimor dhe të të nxënit, që
zhvillohet në proceset e: paraveprimit, bashkëveprimit me nxënës dhe bashkëpunëtorë të
tjerë në mësim dhe pasveprimit që ka për qëllim analizën dhe vlerësimin e punës mësimore të
zhvilluar.Mësimdhënia është ajo që lehtëson procesin e të nxënit të nxënësve përmes realizimt
të strategjive të llojllojshme e të përshtatshme mësimore me forma, metoda, të cilat bëjnë që të
ndërrohet roli i nxënësit dhe të mësimdhënësit ku nxënësi bëhet aktor kryesor (subjekt aktiv) e
jo spektator i thjeshtë.Realizimi i strategjive efikase (formave, metodave, teknikave) mundëson
alternativa të shumta në procesin e të nxënit dhe kjo bën që te nxënësit të zhvillojë, aftësitë
organizative e menaxhuese, aftësi komunikative, nxit diversitetin në të nxënit e nxënësve
dhe kreativitetin e tyre. Kujtoj se përdorimi – realizimi i strategjive efikase i jep kuptim rolit
(menaxher) të mësimdhënësit në procesin e të nxënit, krĳon baza të shëndosha për realizimin
e të nxënit gjatë gjithë jetës.Shkollës, atmosferën (klimën) dhe bukurinë nuk ia sjell godina,
muret apo mjedisi se ku është e ndërtuar shkolla, por këtë bukuri shkollës ia sjellin larmia
e nxënësve që përfshihen në të. Nxënësit janë të ndryshëm nga njëri tjetri, secili ka kërkesa
të veçanta, secili percepton, secili dëgjon, secili flet, secili mendon, secili mëson ndryshe nga
tjetri, prandaj secilit duhet dhënë rasti! Një shkencëtar finlandez thotë: “Çdo njeri në këtë botë
në një farë mënyre është: Sikur të gjithë njerëzit e tjerë, sikur vetëm disa njerëz të tjerë dhe
sikur asnjë njeri tjetër” ata dallojnë nga njëri tjetri si: nga zhvillimi psiko – fizik,nga kërkesa
e interesa të ndryshme, afinitete, stile të ndryshme etj. po ashtu dallojnë edhe në procesin e të
nxënit. Kujtoj se, klasa pra nuk është kolektiv i individëve të njëjtë Këto edhe ca arsye të të tjera
kanë bërë që në vend të mësimdhënies tradicionale të kërkohet që të zbatohet mësimdhënia
bashkëkohore, gjegjësisht mësimdhënia e diferencuar.Sot në botën moderne, kur flasim për
një gjithpërfshirje në procesin e të nxënit dhe kur flasim për arsimim mësimdhënësit duhet
t’i përgjigjen strukturës dhe përmbajtjes së kurikulës me më shumë strategji gjithpërfshirëse.
Kjo mund të arrihet me realizimin e formave të ndryshme të punës mësimore (puna në
grupe, puna në çifte, puna individuale) dhe modeleve të ndryshme të mësimdhënies të cilat
vendosin në qendër të vëmendjes “sui generis” dhe marrin për bazë potencialet dhe aftësitë
individuale të nxënësve, gjë që bën t’u dilet në ndihmë të gjith nxënësve pa marrë parasysh
vështirësitë që kanë..Përdorimi i modeleve alternative, strategjive të larmishme, formave të
ndryshme mësimore, metodave ndërvepruese, programeve individuale etj. lehtëson procesin
e të nxënit te të gjithë nxënësit.
Fjalët kyce: mësimdhënie,menaxhim, klimë, motivim, mendimi kritik.
Qëllimi: Qëllimi i këtĳ studimi është që të paraqesim se si ndikon menaxhimi i procesit
mësimor në rritjen e efektivitetit te këtĳ procesi.

Hyrje
Menaxhimi i një ore mësimi ka të bejë me një sërë faktorësh që janë të rëndësishëm në
procesin mësimor. Së pari në klasë duhet të zotërojë një klimë pozitive, një ambjent
i qetë e mirëprites për të gjithë nxënësit. Mësuesi duhet te jetë një organizator i mirë
dhe një menaxhues perfekt i orës së mësimit dhe i te gjitha situatave që krĳohen në
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klasë.Mësuesi duhet të jetë inisiatori i parë për një frymë bashkëpunimi dhe miqësie
në klasë. Ora e mësimit duhet të bazohet në metoda shkencore dhe njëkohësisht të jete
interesante për nxënësit,të jetë një veprimtari e bukur,dhe zbavitëse për ta.Mësuesi
duhet të mbartë brenda vetes të gjitha cilësitë e mësuesit bashkëkohor, për të patur
nje proces te plotë të mësimdhënies.Eshtë e rëndësishme të organizojë më së miri
përmbajtjen e orës së mësimit e cila përfshin elemente të rëndësishme.Fillimisht për
një orë mësimi përcaktohet qëllimi dhe objektivat e duke analizuar paraprakisht
mësimin të zbulojë vlerat kryesore të tĳ dhe t'u kushtojë atyre vëmendjen e duhur
gjatë mësimdhënies.Ora e mësimit përfshin një sërë veprimtarish, por mësuesi duhet
të dalloje dhe te vecoje ato me kryesoret. T'i kushtojë kujdesin e duhur përzgjedhjes
të metodës më të përshtatshme të mësimdhënies, duke pasur parasysh temën e
mësimit nivelin e nxënësve në kushtet e ambientit dy gjuhësor dhe bazën materiale.
Gjatë hartimit të planit ditor, mësuesi duhet të ketë parasysh që elementët e
mësimdhënies të jenë në përputhje me moshën dhe nivelin e nxënësve dhe plotësisht
të realizueshme. Kështu objektivat duhet të rezultojnë të sakta, të qarta dhe plotësisht
të arritshme. Kjo mundësohet edhe nga mjetet e konkretizimit, të cilat varen nga baza
materiale.Mbasi janë renditur objektivat kalohet në aspekte të tjera të planit mësimor.
Duhet bërë kujdes që veprimtaritë që planifikohen t'i përshtaten nevojave
mësimore. Vend qendror këtu zënë modelet e mesimdhenies,që janë të larmishëm.
Duhen parashikuar veprimtari mësimore që tërheqin vëmendjen dhe interesin e
nxënësve,per te qene sa me prane objektivit të përcaktuar.
Menaxhimi i klasës sipas standarteve pedagogjike
Fjala menaxhim do të thotë udhëheqje, drejtim, organizim, në këtë kontekst,në kuadër
të procesit mësimor.Trajtimi teorik mbi menaxhimin e klasës, dhe reflektimi rreth
metodologjisë efektive për zbatimin praktik në klasë, janë dispozitat themelore me të
cilat mund të realizohet mësimdhënia e suksesshme. Është e vërtetë se mësimdhënësi
përballet çdo ditë me befasi, të cilat i vĳnë papritur, jo 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 procesit mësimor, kjo varet se sa ai posedon aftësi dhe njohuri menaxhuese
të klasës, si arrin ta koordinojë dhe stabilizojë objektin si tërësi e zhvillimit të mësimit.
Natyrisht, këto probleme janë të karakterit psiko-praktik dhe atĳ objektiv dhe
subjektiv, veti këto të cilat i kanalizon mësimdhënësi gjatë procesit të mësimdhënies.
Interpretimet teorike të ”Metodologji e mësimdhënies” e definojnë menaxhimin
në këtë mënyrë: “Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me drejtimin dhe organizimin
e veprimtarive të tilla të të nxënit duke synuar që të maksimalizohet përfshirja
produktive e nxënësit në mësim.” (Musai, 2003,f201).T´i kthehemi pakëz
konkretizimit të kësaj çështje, duke pasqyruar gjendjen aktuale nëpër shkollat tona.
Në shkollat fillore dhe të mesme, numri i nxënësve nëpër klasa është enorm. Sipas
gjendjes aktuale në çdo klasë mësojnë mbi 35-40 nxënës, madje ka raste kur një klasë
ka deri në 45 nxënës. Në këto klasa ndodhë kur mësimdhënësi hasë në destabilizimin
e nxënësve, si rezultat i kësaj ngarkese të madhe. P.sh. kur mësimdhënësi është duke
e korrigjuar punën e një nxënësi, duke ndihmuar atë, apo duke i dhënë ndonjë
sugjerim ndaj temës mësimore, pjesa tjetër e nxënësve mund të eskaloj nga stabiliteti
paraprak, si p.sh. fillojnë bisedën, pëshpërisin, ngacmohen, qeshin, të tjerët mund
të tërhiqen drejt vështrimeve ndaj dritareve jashtë tyre, etj., ku e tërë kjo katandisje
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mund të vĳë si rezultat i menaxhimit të dobët nga ana e mësimdhënesit.“Arsimtari
ose mësimdhënësi po ashtu është faktor subjektiv me rëndësi në punën mësimore,
i cili me aftësinë e tĳ profesionale dhe përgatitjen didaktiko-metodike planifikon,
organizon dhe realizon tërë punën me nxënës, si dhe mundëson krĳimin e kushteve
elementare për kryerjen e suksesshme të punës mësimore.” (Zylfiu, 1985, f.75).
Që nga fillimi i çdo viti shkollor, mësimdhënësi paraqet planin dhe programin
mësimor dhe kriteret apo kërkesat, të cilat u drejtohen nxënësve, dhe ato duhet t´i
thotë me bindshmëri, ndikim dhe qëndrueshmëri tek nxënësit, që më pas ato të gjejnë
aplikimin e tyre në praktikë. Natyrisht se kjo rregullativë e mësimdhënësit bëhet për
qëllime pozitive dhe, në këtë kontekst, ai krĳon një lloj marrëveshje me nxënësit, ku
këta të fundit mund të japin propozimet e tyre, por pa dalë jashtë normave me të
cilat drejtohet klasa dhe mësimi si tërësi. Nëse këto parashtrime të cilat bëhen nga
ana e mësimdhënësit, me kalimin e kohës pësojnë lëkundje, atëherë kjo reflektohet
negativisht nga ana e nxënësve, të cilët mund ta keqpërdorin dhe t´a etiketojnë
mësimdhënësin, çka ndikon negativisht tek ai, i cili tashmë ka humbur besimin e
nxënësve, duke u futur në një valle pa e ditur ritmin e lojës së saj. Në këtë aspekt,
nga mosserioziteti, parimësia, konsistenca dhe racionalizmi, nxënësit jo vetëm që do
ta urrejnë mësimdhënësin, por edhe lëndën mësimore të cilë ai ligjëron. (Haliti, 2007,
f.73).Megjithatë, për t´iu shmangur devĳimeve të tilla, atëherë duhet t´i referohemi
rekomandimit konstruktiv të cilin na e këshillon metodologjia e suksesshme e
mësimdhënies, saktësisht metodat e menaxhimit të klasës.
Fillimi dhe përfundimi i mësimit
Pavarësisht se cilat forma të punës mësimore mësimdhënësi ka vendosur t´i aplikojë
gjatë orës mësimore, ai mund të bëjë edhe kombinimin e tyre me qëllim që të nxis
aktivitetin e përgjithshëm tek nxënësit.Dy aspekte më të rëndësishme që kanë të
bëjnë me fillimin e mësimit janë përpikmëria dhe rregullimi mendor. (Musai, 2003,
f.206). Është shumë e rëndësishme dhe mjaft efektive për nxënësit, nëse arsimtari
arrin me kohë ta fillojë procesin mësimorë, madje përpikmëria, në këtë drejtim,
do t´u dërgonte mesazhe nxënësve se sa është i nevojshëm, i drejtë dhe racional,
respektimi i kohës dhe orarit të mësimit.Zakonisht minutat e parë janë periudhë
e parapërgatitjes, ngase në njërën anë mësimdhënësi shënon orën mësimore,
ndërsa, në anën tjetër, nxënësit përgatisin materialin që u nevojitet gjatë asaj ore.
Pas përfundimit të kësaj procedure, mësimdhënësi duhet të ngrihet dhe të vendos
materialin që i nevojitet për njësinë e caktuar mësimore. Atë e vendos para nxënësve
dhe kështu me një shikim gjithpërfshirës “në formë kamereje”, duhet t´i jap sinjalin
nxënësve se tani jemi gati per te filluar.Natyrisht që mësimi fillon sipas planit ditor
të cilin e ka mësimdhënësi, dhe çdoherë për të paraqitur qëllimin e orës ai u bën
pyetje nxënësve, të cilat e ndërlidhin njësinë e kaluar me atë të tashmen. Pra, këto
janë aspekte të cilat e sigurojnë mësimdhënësin se mobilizimi mendor, nga ana e
nxënësve, tashmë është siguruar. Preferohet t`u themi nxënësve në formë pyetjeje,
jemi gati për të filluar?, kjo në njëfarë mënyre do të siguronte përgjigjen e duhur.
Atributi themelor i mësimdhënësit është edhe përfundimi i mësimit, koha e caktuar,
shfrytëzimi i arsyeshëm dhe me mend i saj. Atëherë kur përfundon ora mësimore,
përkatësisht kur bie zilja, tek nxënësit nuk ka mësim më, nuk ka interes dhe vazhdimi
i mësimit pas kësaj kohe do të ishte joracional për mësimdhënësin dhe i padrejtë për
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nxënësit. Mirëpo, ai (mësimdhënësi) duhet të programojë gjithë veprimtarinë kohore
dhe të krĳojë kështu hapësirë për zbatimin e të gjitha parashikimeve të tĳ. Ai nuk
guxon as të përfundojë orën mësimore para se të vĳë sinjali i ziles, por edhe nuk
guxon ta vazhdoje ate pas perfundimit te saj. Shtrohet pyetja, çfar të bëhet nëse njësia
mësimore ka përfunduar pak minuta para se të bjerë sinjali i ziles.Është e nevojshme
të bëhet një përsëritje, përmbledhje ose rezyme e njësisë së zhvilluar, duke i aktivizuar
kështu të gjithë nxënësit. Kur të përfundojë ora mësimore duhet të merren të gjitha
mjetet mësimore me vete dhe të përshëndeten nxënësit me “Mirupafshim!”, “Ditën
e mirë”, “Suksese”.Këto ishin aspektet dhe parimet që hyjnë në kontekstin e fillimit
dhe mbarimit të orës mësimore, veti të cilat duhet t´i planifikojë, organizojë dhe
realizojë mësimdhënësi në përputhje me hapësirën kohore.
Klima në klasë
Tipare të tjera dalluese të cilat vërehen nga këndvështrimi menaxhues, janë edhe
ato të krĳimit të klimës së klasës, e që janë kompetencë e plotë e arsimtarit ose
mësimdhënësit. Ai gjithnjë duhet të tregojë vullnet, gatishmëri dhe konsistencë
fizike për të kontrolluar dhe aktivizuar subjektet në tërësi. Do të ishte konstruktive
nëse mësimdhënësi shfaq gëzim, interesim, sinqeritet dhe kënaqësi para dhe gjatë
tërë orës mësimore. Madje, edhe rezultatet e anketave të zhvilluara me nxënës, kanë
nxjerrë përfundimin se nxënësit dëshirojnë që mësimdhënësit e tyre të jenë të veshur
me cilësitë e lartcekura. Definitivisht, edhe në aspektin praktik është dëshmuar se
për nxënësit janë të pranueshme të gjitha vetitë pozitive, të cilat në njëfarë mënyre e
nxisin efiçencën (gatishmërinë) e aktivizimit të nxënësve.
Vetitë të cilat janë të pëlqyera dhe të pranueshme nga nxënësit, e që lënë përshtypje
pozitive për drejtuesin (arsimtarin) e tyre, janë:
1. Të jenë më të sigurt, më të përzemërt dhe më të shoqërueshëm;
2. Të veprojnë si biznesmenë;
3. Të jenë më nxitës;
4. Të përdorin më shumë kontaktin me sy;
5. Të përdorin më shumë humorin;
6. Të jenë më të qartë rreth rregullave të klasës së tyre;
7. Të vendosin më mirë praninë dhe autoritetin e tyre;
8. Të komunikojë hapur dhe shpesh duke përdorur më shumë dialogun se monologun.
Kur bëjmë fjalë për klimën e klasës, vlen të theksohet se ajo është një veti karakteristike
që dallohet apo vërehet tek mësimdhënësi, të cilën e krĳon ai gjate punes mesimore.
Mjedisi i klasës, i krĳuar nga mësuesi, mund të ketë një ndikim në motivimin
e nxënësve, që reflektohet në qëndrimin e tyre aktiv ndaj të nxënit. Pikërisht një
mjedis i tillë përbën atë që quhet “klima e klasës.“ (Musai, f.210).Arsimtari duhet
të japë sinjale pozitive tek nxënësit, duke shfaqur dinamikë, sinqeritet, gëzim dhe
vullnet gjatë orës mësimore, sepse nëse ai është i vobektë nga këto cilësi, atëherë
nuk mund të themi se çdo gjë zhvillohet normal dhe sipas planit. Ai është faktori
thelbësor në krĳimin e klimës pozitive, sepse siç thotë Haim Ginott: “Kam nxjerrë
një konstatim të tmerrshëm se unë jam elementi vendimtar në klasë. Qëndrimi im
krĳon klimën. Disponimi im i përditshëm krĳon kohën. Si mësues, unë kam fuqi
të madhe që ta bëjë jetën e fëmĳëve të mjerë ose të lumtur. Mund të jem vegël për
torturë ose instrument inspirues. Mund t´i poshtëroj ose t´i disponoj, t´i lëndoj ose t´i
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shëroj. Në të gjitha situatat përgjigja ime vendosë se a do të eskalojë apo jo kriza ose
a do të humanizohet apo jo fëmĳa.“ (Revista: „Ardhmëria“). Pra, duhet të krĳohet
një atmosferë e dashur në klasë, mësimi të jetë një proces i hareshëm duke ndërtuar
vetëbesimin tek nxënësit, duke bërë që ata të jenë eksplorues (zbulues, kërkues).
Duhet të jemi të vetëdĳshëm se kjo klimë, atmosferë, rezultat e vullnet për mësim,
varet kryesisht nga mësimdhënësi se sa investon energji mendore dhe fizike në
zbatimin dhe realizimin e saj.
Si ta zhvillojmë të menduarit kritik te nxënësit
Karakteristika thelbësore e cila është zemra e mësimdhënies produktive, ka të bëj
me zhvillimin e të menduarit kritik, që konsiderohet shtylla bazë e mësimdhënies
bashkëkohore, mbi të cilin parashihet realizimi i veprimtarisë edukativo-arsimore.
Ndryshimet apo reformat që tashmë kanë filluar relativisht të praktikohen në arsimin
tonë, kërkojnë që kompetenca apo barra kryesore drejt zbulimit të informacionit
i takon subjektit (nxënësit), ndërsa mësimdhënësi konsiderohet si udhërrëfyesi
kryesor, i cili e drejton aktivitetin në klasë duke iu treguar nxënësve rrugën kryesore
drejt hulumtimeve të reja. Andaj e gjithë kjo tendencë manifestohet me metodologjinë
e mësimdhënies, e cilia quhet “mësimdhënia me nxënësin në qendër.“ Parashihet
edhe me përqindje që korrelacioni mësimdhënës-nxënës, të jetë 30 me 70% në
përgjegjësi të nxënësit. Prandaj Aleksandër Xhuvani thotë: “Lenia mundin e të
kërkuarit dhe gëzimin e të gjeturit, nxënësit a studentit.“ Në këtë kontekst, zhvillimi
i të menduarit kritik është mëse i domosdoshëm për nxënësit, dhe i vetmi asistent
që mund t´a kultivojë atë tek nxënësit, është arsimtari, mësuesi, mësimdhënësi.
Nga ky rrëfim kërkohet edhe një metodë konkrete se si mund të nxitet zhvillimi i të
menduarit kritik.Pasi që edhe trajtimi ynë orientohet mbi menaxhimin e klasës nga
mësimdhënësi, edhe mendimi kritik hyn në kuadër të kësaj çështjeje.Ndër atributet
themelore të cilat i hasim në veprën ”Metodologji e mësimdhënies”, e që ndihmojnë
nxënësit në zhvillimin e të menduarit e tyre në mënyrë kritike, që japin shfaqjen e
nxënësit, që mësimi në klasë duhet t´i nxitë dhe t´i përkrahë, janë:Besimi, përfshirja
active,shkëmbimi imendimeve dhe përvojës,dëgjimi.
Motivimi i nxënësve
“Nga psikologjia është e njohur se me nocionin motivim i nxënësve nënkuptohet
sistemi i nxitjeve,shtytjeve të aktiviteteve intelektuale, emocionale, sociale, motorike
e kështu me radhë.” (Haliti, 2003,f.37).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 thërrmĳat e
atomit. Pra, motivimi është proces i cili inicohet 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 krĳimi i një mjedisi pozitiv në
klasë arrihet vetëm përmes motivimit të nxenesve ne mesim.Një faktor thelbësor i
cili ndikon në motivimin e nxënësve, është ekologjia (mjedisi, ambienti) 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,
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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,dhe shpresa
për sukses.Motivimi i brendshëm ka të bëjë me shkallën në të cilën nxënësit merren
me një veprimtari, me qëllim që të plotësojnë ose kënaqin kuriozitetin dhe interesin
e tyre për një temë të caktuar në kuadër të një lënde. P.sh. ka disa nxënës të cilëve u
pëlqen Historia apo Gjeografia, dhe ata punojnë shumë në atë lëndë. Ky është motiv
i brendshëm.Ndërkaq, motivi i jashtëm ka të bëjë me tërheqjen në një veprimtari me
qëllim që të arrihen disa synime, të cilat shpërblehen, p.sh. lëvdata nga prindërit dhe
mësuesit mund të jenë si lloje të stimulimit të jashtëm. Shembull: nëse një nxënës e
do dhe interesohet për lëndën e gjuhës (motiv i brendshëm) për të kjo lëndë është
shumë e rëndësishme që të arrĳë qëllimin në realizimin e dëshirës për profesionin
e ardhshëm (motiv i jashtëm).Shpresa për sukses ka të bëjë me atë se çdo detyrë
që i ngarkohet nxënësit duhet të jetë në përputhje me shkathtësitë psiko-fizike të
tĳ, dhe ngarkesa në rangun e mbimesatares së mundësive të nxënësit është e lehtë
dhe e mundshme për të. Natyrisht që në çdo fillim ai e prognozon problemin dhe e
parasheh zgjidhjen e tĳ. Kur zgjidhet problemi, tek nxënësit arrihet kënaqësia, dhe
ky veprim apo sukses e stimulon atë të ballafaqohet edhe me detyra më të mëdha,
por pa shkaktuar vështirësi në zgjidhjet e tyre.Në anën tjetër, duke iu shmangur
pakëz këtĳ trajtimi disi të komplikuar, të vështrojmë konceptin e konkretizimit të
këtĳ faktori nga këndvështrimi i mësimdhënësit.Tani jemi në dĳeni se në shumicën
e shkollave tona, sidomos në ato të ciklit të ulët, procesi mësimor realizohet
përmes formës së punës në grupe, por ka raste edhe kur realizimi i saj bëhet edhe
përmes formës në çifte.“Në literaturën didaktike dhe psikologjike më së denduri
përmenden këto mjete stimuluese: lëvdata, dhurata, qortimi, premtimi, garat,
bashkëpunimi, informimi përkitazi me rezultatet e arritura, etj.” (Haliti, 2003, f.38).
Pra, këto mjete duhet të përdoren me vend dhe në mënyrë adekuate. Sigurisht që
kërkesa dhe dëshira e mësimdhënësit është që të dëgjojë dhe respektojë mendimin
e nxënësve. 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 krĳon 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. Kërkohet
vazhdimisht që të aktivizohen nxënësit të cilët rrinë mbyllur, të pamotivuar, të
painteresuar apo që janë intravert. Arsimtari me kohë duhet t´i verifikojë dhe
identifikojë rastet e tilla, dhe të ndërmarrë masat e nevojshme në integrimin e tyre
në proces, sepse edhe ata kanë aftësi dhe shkathtësi kreative, por u mungon kurajo,
guximi dhe trimëria për t´i shfaqur ato.Derisa bëjmë fjalë për motivimin e nxënësve,
duhet të theksojmë këtu edhe disa sugjerime që transmeton Bonnie Miller:Përforco
vetëbesimin,Lavdëro përpjekjet dhe progresin,Mëso fëmĳët se ata janë përgjegjës
për ngritjen e tyre intelektuale,Pranoj gabimet si mjete për të mësuar,Zgjerohu në
fusha të suksesshme në shkollë dhe jashtë saj, Përshtateni materialin me jetën dhe
qëllimet e tyre.………………
180

Disiplina dhe rregulli në klasë
“Shkolla pa edukatë, si mulliri pa ujë.” – Jan Amos Komenski “Disiplina ka të bëjë
me rregullin, i cili është i nevojshëm në klasë për të siguruar një nxënie të efektshme.”
(Musai, f.222).
Mbajtja e disiplinës në klasë varet nga mënyra se si e planifikon mësimdhënësi orën
mësimore, sa i kushton rëndësi integrimit të nxënësve në mësim dhe sa mundohet
t´u shmanget manipulimeve nga nxënësit. Kriteret metodologjike të menaxhimit të
klasës nuk i preferojnë reagimet agresive dhe qëndrimet autoritare të mësimdhënësit,
kur ai dëshiron që përmes kësaj praktike të vë disiplinën në klasë.Shpeshherë
mësimdhënësi përballet me raste të ndryshme që vĳnë nga mosdisiplina e nxënësve
në klasë. Rastet e tilla nga nxënësit janë të ndryshme, p.sh. ngacmimi i nxënësve
të tjerë, flet pa nevojë dhe pa leje, bën zhurmë duke e përplasur librin, lëvizur
bangën, karrigen, etj., nuk i kushtojnë vëmendje mësuesit, nuk i kryejnë detyrat
që u caktohen gjatë orëve, bëjnë lëvizje nga një vend në tjetrin, i pengojnë nxënësit
tjerë, vĳnë me vonesë në mësim, etj. Këto probleme, kanë gjasa të zbuten nëse ka
cilësi në mësim dhe se si sillet mësuesi gjatë punës mësimore. Nëse mësimdhënësi
vazhdimisht insiston që verbalisht t´i qortojë sjelljet e këqĳa dhe kështu të vë
rregull dhe disiplinë në klasë, atëherë kjo nuk prodhon efekte pozitive, sepse bëhet
monotone. Mirëpo, shtrohet pyetja, pse nxënësit bëjnë sjellje të padëshirueshme?
Është e vërtetë se mësuesi gjithherë është i bindur se kur shkon të mbajë orën mësimore,
nuk do të ketë probleme të tilla, por vetëm ndonjë rast të jashtëzakonshëm.Nga
rekomandimet e “Metodologjisë së mësimdhënies“ mësojmë se shkaqet kryesore të
sjelljes së keqe të nxënësit në klasë janë:
Mërzitja – kur nuk u pëlqen të angazhohen në veprimtari që zgjatin tepër.
Kur kërkohet përpjekje mendore – edhe kjo mund të krĳojë lodhje tek nxënësit.
Kur nuk kanë aftësi për të bërë detyrën – edhe kjo është shkak i krĳimit të mosdisiplinës.
Të qenët i shoqërueshëm – ky është një problem ndoshta më i shpeshtë, sepse sigurisht
që çdo nxënës ulet në bangë me nxënësin i cili i shkon për shtati, dhe në këtë mënyrë
ata shpesh fillojnë bisedën në klasë të cilën nuk e kanë përfunduar gjatë pushimeve,
dhe kështu kjo bëhet shkas që e prish rregullin në klasë.Një shkas tjetër është edhe
vetëvlerësimi i ulët – janë disa nxënës të cilët pasi e kanë të ditur se rezultati i tyre nuk
është i suksesshëm dhe i kënaqshëm, atëherë ata vetëm se kanë dëshirë të kalojnë, apo
të mos e humbin vitin. Nxënësit e tillë jo vetëm që nuk tregojnë interesim të madh për
të mësuar, por edhe mund të shkaktojnë probleme dhe të prishin disiplinën në klasë.
Pra, këto ishin disa shkaqe që mund t´a destabilizojnë klasën si tërësi.Mbi të gjitha,
mësimdhënësi, duhet t´i vetëdĳësojë nxënësit se cili është autoriteti i tĳ në klasë, se
ai është pjesë përbërëse e klasës, ka status, kompetencë, kontroll drejtues dhe është
ai që përballon me sukses çdo pasojë të sjelljes së keqe të nxënësit. Mirëpo, pasi tema
jonë ngërthen menaxhimin e klasës, pak më gjerësisht do të ndalemi te mënyra e
menaxhimit të sjelljes së padëshirueshme. Disa strategji të cilat na ndihmojnë në
përballimin dhe kontrollin me sukses të sjelljes së padëshirueshme janë::Shikimi me
vëmendje i klasës – si mësimdhënës duhet ta vëzhgojmë klasën dhe të shikojmë se a
ka ndokush ndonjë problem ose vështirësi, në rast se ka, atëherë duhet t´i ndihmojmë
ata, por individualisht,sepse kjo është më e suksesshme.
Qarkullimi – është e nevojshme që të kemi një dinamizëm, sa i përket qarkullimit në klasë.
Në praktikën e tillë duhet të shfrytëzohet edhe rasti për t´iu bërë pyetje nxënësve, nëse kanë
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ata probleme, me qëllim të identifikimit të tyre sa më të hershëm.…………………………...
Vështrimi – kjo është një strategji mjaft domethënëse. Ne duhet që vazhdimisht
ti vëzhgojmë nxënësit përmes shikimit, madje jo vetëm njërin, vetëm disa,
por të gjithë nxënësit. Në këto raste kur e vërejmë se një nxënës e ka humbur
përqendrimin tek ne, atëherë atë duhet ta shikojmë pak më tepër ose ta zgjasim
shikimin ndaj tĳ për një kohë, me qëllim që t´i bëjmë të ditur se ai duhet të
rregullohet. Ky do të ishte një mesazh më i mirë sesa ti flasim atĳ drejtpërdrejt.
Pyetjet me qëllim – nëse ne dëshirojmë t´i mbajmë nxënësit të integruar në mësim, mirë
do të ishte po qe se atyre iu bëjmë pyetje, e sidomos ata të cilët janë më pak të interesuar.
Përdorimi i afërsisë – p.sh. nëse ne jemi në ballë të klasës dhe pastaj fillojmë
lëvizjen ndaj një drejtimi të caktuar, kjo është një shenjë se ne jemi duke
e vëzhguar gjithë klasën, por nëse vërejmë se dy nxënës janë hedhur në
odën e bisedës, ne mund t´u ofrohemi atyre dhe t´u tregojmë qëllimin tonë
se për çka u jemi afruar atyre. Kjo duhet të bëhet pa e ndërprerë mësimin.
Dallimi i sjelljes së keqe – ka raste kur ndonjë nxënës sillet keq dhe ne duhet t´ia
bëjmë me dĳe atĳ se jemi në dĳeni për të. Mjafton ta vështrojmë ose ta qortojmë
me sy, por nëse dëshirojmë të bëjmë më efektiv mesazhin tonë, atëherë një
shprehje e rreptë e fytyrës ose një pauzë gjatë shpjegimit, pa e ndërprerë rrjedhën
e mësimit për më shumë se një çast, mund t´i tregojmë atĳ nxënësi shqetësimin
dhe pakënaqësinë tonë. Unë rekomandoj si student, por edhe si mësimdhënës
të ardhshëm, të mos ngutemi në këso raste që sa më shpejtë ti zgjidhim, por
një strategji e tillë është më efektive dhe nuk lë vend për devalvime të tjera.
Lëvizja e nxënësve – në rast se vërejmë që dy nxënës nuk kalojnë mirë, bëjnë bisedë
gjatë orës, atëherë bën t´ua ndërrojmë vendet atyre edhe pse ata për një veprim
të tillë, nga ana jonë, kanë qenë të paralajmëruar më herët. Po ashtu, ne mund të
kërkojmë prej tĳ që të ulet në rreshtat e parë, nga ku ne më lehtë do ta vëzhgojmë
atë. Natyrisht, ne duhet t´ua bëjmë me dĳe nxënësve të tillë se këto parime po i
bëjmë për të mirën e interesave të tyre, për t´i siguruar ata që të mos kenë asnjë fyerje
apo lëndim. Strategjitë e mësipërme e kanë efektivitetin e tyre derisa këto raste nuk
ekstremizohen, çfar nga mësimdhënësi kërkohet t´i evitojë ato me kohë, t´i shqyrtojë,
t´u jap këshilla të suksesshme dhe të paralajmërojë qortimin.Si shembuj konkret
të këtyre ekstraproblemeve apo oscilimeve (lëkundjeve, luhatjeve, tundjeve), në
kontekst të përdorimit me sukses të qortimit janë: nëse shohim një apo më shumë
nxënës të cilët tashmë kanë dalë nga binarët e mësimit, duhet t´i qortojmë në atë
mënyrë se çfar kërkojmë. P.sh. “Kĳ mendjen”, është më mirë se sa: “Mos shiko më nga
dritarja.”, “Mund të flasësh me zë më të ulët me shokun tënd” është më mirë se: “Ju
këtu po bëni shumë zhurmë”.Në këso raste duhet të ruhet edhe ndikimi psikologjik
p.sh. në vend se ta vazhdojmë qortimin me gojë, atë mund ta bëjmë edhe me shikim
me sy, e zgjatim shikimin me një pauzë, dhe kjo strategji e rritë forcën që nxënësi ta
ndryshojë sjelljen. Por, nëse ne dëshirojmë t´i shmangim konfrontimet apo përplasjet,
dhe kur e shohim se qortimi ynë e ka pezmatuar dhe zemëruar shumë nxënësin,
atëherë ne mund t´i themi atĳ nxënësi që të qëndrojë në klasë pasi të përfundojë
ora, me qëllim shqyrtimi dhe zgjidhje të problemeve të shfaqura.Gjithmonë duhet të
kritikojmë sjelljen e keqe, e jo nxënësin, sepse kjo jep mesazhe se ne kujdesemi për
nxënësin dhe interesat e tĳ dhe, në këtë mënyrë, në të ardhmen ai mund t´i shmanget
sjelljes së keqe. P.sh. kritika e shprehur me fjalët: “Ju duhet të përqëndroheni më
shumë në punën tuaj dhe të harxhoni më pak kohë duke biseduar me të tjerët”, është
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më mirë sesa: “Ju jeni dembel”.Gjithashtu do të ishte mirë të bëjmë edhe kritika
private të cilat janë më të mira se ato publike. Është e drejt të mos bëjmë kritika boshe
apo edhe të bëjmë qortimin e gjithë klasës. Kur eskalon qortimi dhe ai nuk has në
mirëkuptim, atëherë duhet të kërkojmë ndihmën e mësuesve të tjerë që kanë përvojë
në këso raste, apo edhe të ftojmë prindin a atĳ nxënësi, por mund ta njoftojmë edhe
drejtorinë e shkollës. Të mos përdorim ndëshkime fizike, sepse kjo është e meta më e
madhe që mund ta bëjë një mësimdhënës në mësimdhënien bashkëkohorë.
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Përmirësimi i mësimdhënies në klasë
Etleva Zhuka
Shkolla 9-vjeçare “Koli Sako”, Divjakë
Abstrakt
Mësuesi i gjuhës është portretizuar shpesh si një "tregtar i shëmtuar i ciklit të ulet ,
ku kënaqësi e vetme e të cilit në jetë është që të nxjerrë në pah gabimet e të tjerëve", ku
në pjesën më të madhe të kohës brenda në klasë merret me përmendjen e shkaqeve
gramatikore duke sjellë shpesh shqetësim dhe ndonjëherë edhe terror. Shumë mësues
janë përpjekur të bëjnë mësim jo kërcënues, imagjinar dhe të dobishëm duke e bërë
gramatikën aktivitet të dobishëm brenda programit mësimor dhe duke e integruar me
të gjitha fushat e studimit të gjuhës. Por edhe në rastet më të mira se këto, vështirësitë
në përvetësimin e gramatikës janë ende prezent tek nxënësit e të gjitha cikleve.
Studimet e deritanishme mbi qëndrimet e nxënësve dhe të mësuesit mbi perceptimet
mbi gramatikën, udhëzimet në kontekstin e mësimdhënies dhe të nxënit të gjuhës,
sugjerojnë një pabarazi ndërmjet nxënësve dhe mësuesve. Mjerisht, gramatika është
parë shpesh si një subjekt i vështirë dhe i mërzitshëm dhe një metodë e popullarizuar
e mësimdhënies ku mësuesi ju thotë nxënësve vetëm të përsëritin gramatikën korrekte
për një situatë të caktuar derisa të memorizohet dhe e kthen nxënësin në gjendje që
të përsëritë si një papagall. Kjo është e shurdhër për të dy palët edhe për mësuesin
dhe për nxënësit dhe shpesh vetëm rezultatet tregojnë gjendjen e asaj atë që ata kanë
mësuar nga gramatika. Gramatika është shumë komplekse dhe nuk mund të mësohet
vërtet përmendsh, nxënësit duhet ta kuptojnë me të vërtetë, kur mësuesi sjell një
metodë të dobishme dhe interaktive, ku nxënësit mund të mësojnë të gjitha llojet e
pjesëve të rëndësishme të gramatikës. Mësuesit mund të përdorin strategji pozitive që
ju japin rezultat për të inkurajuar nxënësit për të identifikuar dhe për të kuptuar pjesë
të ndryshme të koncepteve gramatikore.
Ka metoda të ndryshme, të tjera mund të krĳohen pasi kjo fushë e të mësuarit të
gramatikës ka nevojë për hulumtime më të reja dhe gjetje praktike më funksionale dhe
më të shpejta. Pse i duhet një nxënësi që për të mësuar gramatikën të studiojë dhjetë
vite dhe kur përfundon studimet, gjuha e tĳ, kryesisht mund të jetë e shkruar plot
gabime? Shpesh mësuesit përdorin lojën bingo si një lojë e cila ndihmon në mësimin e
gramatikës. Ajo mund të lidhet me përemrat, foljet, emra, struktura e fjalive, antonimet,
dhe kështu me radhë nxënësit mund të përdorin gazetën e përditshme dhe të bëjnë të
pamundurën për të gjetur shembuj të sakta të këtyre koncepteve gramatikore më shpejt
se çdo gjë tjetër, në këtë mënyrë kemi "fitues" tw lojës por edhe një proces të mësuari.
Veprimtari gramatikore të shkurtra dhe argëtuese mund të përfshihen rregullisht gjatë
mësimit të gramatikës. Ato janë të dobishme. Kjo është një metodë që i shpie nxënësit
në përfundim të saktë e do të lërë një përshtypje më të gjatë e të qëndrueshme në trurin
e tyre dhe të rezultojë në ruajtjen më të mirë.
Hyrje
Vlen të përmendet se nëse nxënësit nuk mund të kuptojnë gramatikën, ata do të
luftojnë për të lexuar, shkruar Çështje gjuhësore dhe didaktike për mësimin e
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gjuhës shqipe në shkollë 96 ose për të folur në mënyrë të qartë në çdo fushë tjetër
të arsimit, nga matematika deri tek shkenca e historisë ose gjeografisë. Gjuha
e mirë është baza mbi të cilën i gjithë arsimi duhet të ecë. Mësuesit mund të
përdorin një shumëllojshmëri të mënyrave për të bërë mësimet e tyre gramatikore
të paharrueshme dhe të kënaqshme për nxënësit. Qëndrimet ndaj mësimit të
gramatikës. Në mësimdhënien e gramatikës, tri fusha duhet të merren parasysh:
gramatika si rregulla, gramatika si formë, dhe gramatika si burim. Për shumë nxënës
të mësuarit e gramatikës shpesh do të thotë të mësosh rregullat e gramatikës dhe
të kesh një intelekt njohjeje për në ciklin e lartë. Mësuesit shpesh besojnë se kjo do
të sigurojë baza gjeneruese, në të cilën nxënësit mund të ndërtojnë njohuritë e tyre
dhe do të jenë në gjendje të përdorin gjuhën përfundimisht saktë. Për ta, rregullat e
përcaktuara japin një lloj sigurie në atë që në gramatikë ka të bëjë me atë që ne duam
të themi apo të shkruajmë, dhe se si ne presim që të tjerët ta interpretojnë. Që nga
viti 1970, vëmendja është zhvendosur nga mënyrat tradicionale të mësimdhënies
në mënyrat e gjetjes së rrugëve, ku vetë nxënësit janë parë që të jenë forcë aktive
bashkëveprimi. Julio Foppoli shpreh pikëpamjet e tĳ mbi “Pse qasja në gramatikën
e mësimdhënies është më e rëndësishme se pyetja nëse ajo duhet apo jo të mësohet.
- Kjo është një pyetje tipike që unë kam marrë nga shumë studentë dhe vizitorë
të internetit. Përgjigjja ime është e qartë dhe e thjeshtë: "Me të vërtetë" Gramatika
është shtylla kurrizore e një gjuhe dhe pa të çdo gjë e vetme që ju e dini mund të jetë
fluksi, në një lloj pelte pa shumë qëndrueshmëri. Në pak fjalë, gramatika ju ofron me
strukturën që ju nevojitet në mënyrë që të organizojmë dhe të vëmë të gjitha idetë
dhe mesazhet. Është hekurudha përmes të cilës mesazhet tuaja do të transportohen.
Është si trenat që nuk mund të lëvizin pa hekurudhat, në të njëjtën mënyrë dhe
ne nuk do të jemi në gjendje të përcjellim idetë dhe zgjerimin e tyre të plotë pa një
komandë të mirë të modeleve themelore gramatikore dhe strukturës së gjuhës. Unë
mendoj se është thelbësore për të zotëruar një gjuhë.
Zhvillimi
Unë plotësisht nuk pajtohem me ata mësues që vĳnë në klasë dhe të tregojnë: "Hapni
librat tuaj. Sot ne do të mësojmë ......dhe pa kuptuar krĳojnë tension tek nxënësit.”54
Ne duhet të përgatitim nxënësit që të angazhohen në situata komunikuese, që të
përdorin gjuhën dhe modelet e duhura gjuhësore. Para se të fillojmë për të shpjeguar
materialin që kemi, do të ishte mirë që të fusnim nxënësit në temë duke arritur të
përdorim gjuhën e duhur p.sh është e mirë që vetë nxënësit të nxjerrin një fjalor që
mund të jetë i nevojshëm për ta, që të dinë si ta kuptojnë këtë temë. Pasi të kemi krĳuar
kureshtje për temën e dhënë nxënësve, sigurohemi që të ndjekim një progresion të
tillë si: 54 Julio Foppoli është një mësues i anglishtes si gjuhë e dytë dhe një mësues
i spanjishtes si gjuhë e dytë. Ai është krĳuesi dhe pronari i. Fokusohuni në kuptimin
më specifik për temën. Jepuni të kuptojnë nxënësit se analiza dhe sistematizimi i të
gjithë materialit ka një kuptim për t’u përqendruar në çështje të caktuara që mund
të jenë të rëndësishme. Jepuni atyre ushtrime për të praktikuar strukturën e re. Ato
mund të jenë shumë të dobishme, sepse vetë nxënësit nxjerrin rregulla për strukturat
e reja të fjalëve. Jepuni atyre të punojnë detyrat e shtëpisë. Pajisini ata me mundësi
të shumta që të praktikojnë atë që ata kanë mësuar në situata komunikuese. Krĳoni
situatat në mënyrë që ata mund të bëjnë shumë gabime dhe për t’i inkurajuar ata që
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të përmirësojnë ato duke kujtuar ato që kanë studiuar.
Riciklimi, përmend temën përsëri si fokusin fillestar të nevojshëm në esencë. Këto
sugjerime do të ishin të rëndësishme që ata të fitojnë më në fund strukturat e reja
në një mënyrë të natyrshme. Hapat e sugjeruara që ndjekim në klasë duhet të jenë
një qasje që krĳon situatë eklektike, duke filluar nga një situatë komunikuese me
fokus të kuptuarit të mesazhit nga esenca deri në detaje të detajuara. Pasi kuptimi
është kuptuar qartë, mbërrĳmë në pika të ciklit të lartë ku nxënësit mund të kenë
nevojë. Avantazhi i dukshëm i kësaj qasjeje është se nxënësit do të kenë një ide të
qartë të kontekstit në të cilin është përdorur roli i gramatikës, por edhe do ta ndiejnë
nevojën për tu kënaqur nga ana komunikuese. “Nuk ka një mënyrë të pastër për të
mësuar një gjuhë. Metodat komunikuese dhe gramatikore që ekzistojnë së bashku
me njëri-tjetrin më bëjnë më shumë të bindur për krĳimin e një konteksti. Rregullat
gramatikore janë një mjet thelbësor që bëjnë bazën për të mësuar një gjuhë mirë.
Gramatika duhet të jetë e kombinuar me shkathtësi gojor dhe të shkruar”Gramatika
është një mënyrë esenciale në mësimdhënie.
Ajo është shtylla kurrizore e gjuhës. Gramatika është thelbësore. Megjithatë, kjo
nuk është një qëllim në vetvete. Ajo është një "mjet" (apo një makinë) për nxënësit
për ta përdorur në komunikim. Njohja e rregullave gramatikore redukton gabimet
nga nxënësit. Motivimi dhe suksesi i nxënësit në gjuhë, ose gramatikë është parë
si mjet që çon në rrugën e duhur për të komunikuar rrjedhshëm. Por një fakt i
vështirë është se shumica e mësuesve i përballin nxënësit shpesh me vështirësi
në mësimin e gramatikës dhe nuk mundohen ta bëjnë përdorimin fleksibël të
rregullave të gramatikës. Ata mund të dinë rregullat në mënyrë të përkryer, por
janë të paaftë për përdorimin e tyre në orët e mësimit të gjuhës në klasë. Njohja e
mësimdhënësve të këtĳ procesi d.m.th, i transferimit të njohurive deklarative për
gramatikën në njohuritë procedurale është një problem për shumë prej nxënësve.
Mësuesit duhet të mendojnë për atë se çfarë nxënësit kanë nevojë, që të zhvillojnë
të folurit dhe aftësitë e të dëgjuarit, për të mësuar fjalor dhe shprehje që lidhen me
përditshmërinë e përdorimit të gjuhës amtare.( 55 Hugh më 10 nëntor 2008 Çështje
gjuhësore dhe didaktike për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë 98) Mësimi i gjuhës
gjithashtu përfshin të mësuarit e aftësive të të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të
shkruarit në mënyrë që të komunikojnë dhe bashkëveprojnë. Mësimi i gramatikës
së nxënësve tanë varet nga karakteristikat e tyre, të tilla, si: niveli i gjuhës, mosha,
nevojat e të mësuarit etj. Ne e paraqesim gramatikën në kontekste të përshtatshme
për të ndihmuar nxënësit. Mësimi i gramatikës duke u fokusuar në rregullat dhe /
ose terma gramatikore nuk ka gjasa të jetë i suksesshëm me ata nxënës, të cilët nuk
janë ende në gjendje të mendojnë në mënyra abstrakte. Disa nxënës, veçanërisht ato
me një stil analitik të mësuari ose të cilët kanë mësuar gramatikë më parë, mund të
gjejmë si të dobishme të mësuarit e disa termave dhe rregullave gramatikore. Mësimi
i rregullave gramatikore nuk është e njëjta gjë si kur je duke përdorur gramatikën
korrekte. Mësimet tona mund të përfshĳnë aktivitete të ndryshme që i përshtaten
stileve të ndryshme të mësimit. Aktivitete që përqendrohen në mësimin e gramatikës
dhe përfshĳnë një shumëllojshmëri të stileve të të mësuarit mund të jenë një mundësi
dhe strategji e mirë e gramatikës. duke u thënë nxënësve një tregim për diçka që ka
ndodhur në të kaluarën; duke diskutuar rregullat për përdorimin në kohën e shkuar;
duke i kërkuar nxënësve, që të këndojnë një këngë duke përdor kohën e shkuar;
duke i pyetur nxënësit, për të lexuar një tregim për diçka që ka ndodhur; duke i
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pyetur nxënësit për të përfunduar ushtrimet, duke përdorur kohën e shkuar; duke
luajtur lojëra duke përdorur kohën e shkuar. Ne nuk duhet të presim, që nxënësit të
marrin gramatikën menjëherë apo edhe shpejt. Arritja, saktësia kërkojnë kohë dhe
një shumë të përpunimit të gjuhës së pavetëdĳshme. Nxënësit nuk duhet vetëm të
jenë në gjendje të përdorin gramatikën me saktësi por edhe rrjedhshëm. Kjo do të
thotë se ata kanë nevojë për mundësi që të flasin apo të shkruajnë lirisht pa presion,
që t’i marrin gjërat drejtë. Duke përdorur gramatikën me saktësi është vetëm një
pjesë e të qenit në gjendje për të përdorur një gjuhë. Ne mund të mësojmë gramatikën
në mënyrë të pandërgjegjshme thjesht duke komunikuar dhe duke përdorur gjuhën
për të kryer detyrat jashtë. Kjo mund të jetë shumë efektive për disa nxënës. Të tjerë
nxënës mund të përfitojnë më shumë nga një fokus më i dukshëm në gramatikë
përmes aktiviteteve që theksojnë format dhe përdorimin e saj. Nëse ne e mësojmë
gramatikën në mënyrë të gabuar ose në kohë të gabuar nxënësit nuk mund ta
mësojnë atë, dhe më keq akoma, ata mund të humbasin interesin në mësim. Albana
. Çështje të terminologjisë gramatikore Diskutimi Metalinguistic (p.sh., përdorimi
i terminologjisë gramatikore për të folur për gjuhën) është parë nga Stern (1992:
327), si një nga karakteristikat e qarta të mësimdhënies së gramatikës. Sipas Burgess
dhe Etherington (2002: 444), mësuesit besojnë se nxënësit e tyre terminologjinë
gramatikore e shohin si të dobishme dhe se përdorimi i saj nuk paraqet vështirësi të
veçantë për studentët. Ata pranojnë faktin se gjuha është dinamike dhe përdorimi i
saj është vazhdimisht në ndryshim, megjithëse jo në mënyrë të shpejtë dhe intensitet.
Sipas Widdowson "shumë nxënës dhe mësues kanë tendencë për të parë gramatikën
si një grup kufizimesh në atë që është e lejuar dhe e ndaluar në përdorimin e gjuhës
duke e përdorur "si një këmishë force gjuhësore” Sipas Morelli "Gramatika mund
të mësohet tradicionalisht ose me kontekst, por perceptimi i studentit duhet të
konsiderohet nga mësuesit në procesin e vendimmarrjes. Nxënësit duhet të ndihen
të sigurt se edukatorët kanë takuar nevojat e tyre. . . dhe edukatorët duhet të jenë të
gatshëm të marrin në konsideratë qëndrimet dhe perceptimet e nxënësve kur marrin
vendime për mënyrën se si të mësojnë gramatikën."sipas “Mësimi i gramatikës
në shkollën fillore duhet të jetë krejt praktik. Nuk duhet të humbasë koha duke u
mësuar nxënësve përmendsh rregulla të thata gramatikore, lakime dhe zgjedhime
mekanike, por, duke pasur për bazë gabimet gjuhësore që bëjnë nxënësit, të mësohen
këta të fitojnë vetëdĳen e gjuhës së folur dhe të shkruar.”56 Përdorimi i teksteve
autentike për udhëzimin e ciklit të lartë Tekstet autentike janë tekste që nuk janë
prodhuar artificialisht për qëllimin e mësimit të gjuhës, por janë përdorur për qëllime
të vërteta në botën e vërtetë, si artikuj gazetash dhe receta. Tekstet shkollore ose
librat letrarë ilustrojnë forma gramatikore dhe struktura gjuhësore dhe janë të lidhur
zakonisht me metodën e qartë të gramatikës që jepet në mësim. Përdorimi i teksteve
ilustron komunikim të mirëfilltë për paraqitjen e ciklit të lartë Sipas mësuesve,
vështirësitë me tekste autentike përfshĳnë ato që dalin nga sasia e kohës që nevojitet
për përdorimin e tyre dhe gjetjen e prodhimin e detyrave të përshtatshme nga tekste
të tilla. Shumëllojshmëria e materialeve autentike dhe kërkesave të nxënësve vë në
qendër të vëmendjes procesin e të shkruarit në mësimin e gjuhës. Të lexuarit, të
shkruarit edhe, në veçanti, gramatika, nuk do të thotë një kthim mbrapa në metodën
klasike të të mësuarit, por, përkundrazi, këtu ngulet këmbë në faktin që akti i të
shkruarit përfshihet në procesin e komunikimit gjatë të cilit nxënësi rindërton një
mesazh, duke u nisur nga qëllimet e tĳ të komunikimit. ( Lirak Dodbiba, Sterjo
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Spasse - Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1947, 1948 ).
Çështje gjuhësore dhe didaktike për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë 100
Përdorimi i veprimtarive komunikuese të folura dhe të shkruara Një shqetësim
serioz në përballjen dhe mungesa e përqendrimit në dhënien e aktiviteteve thjesht
komunikuese apo detyrave me shkrim për zhvillimin e të mësuarit të gramatikës
Përditshmëria mund të japë mundësi të mjaftueshme për nxënësit për të përmirësuar
njohuritë e tyre gramatikore dhe përdorimin e ushtrimeve gjuhësore në komunikim.
Rezultatet tregojnë se, në perceptimet e mësuesve, aktivitetet qofshin me shkrim apo
në të folur, paraqesin vështirësi të mëdha për nxënësit për të mësuar gramatikën dhe
përmirësimin e saktësisë gramatikor. Aktivitetet me shkrim dëshmojnë më sfiduese
se sa ato të folura. Shqyrtimi i fakteve dhe identifikimi i vështirësive të bën gjithashtu
të ndërgjegjshëm e të vetëdĳshëm për to, të cilat do të ndihmojë mësuesit të gjejnë
mënyra për kapërcimin e defekteve dhe të gjejnë rrugët e mësimit efektiv në ciklin
e lartë. Vështirësitë me të cilat përballen mësuesit dhe nxënësit janë se mësuesit
punojnë teorikisht metodat e rekomanduara, pa marrë parasysh domosdoshmërinë
e vet potencialit të nxënësve të tyre. Ata nëse nuk bashkëpunojnë, nuk mund të
jenë të vetëdĳshëm për vështirësitë serioze që hasin nxënësit dhe në këtë mënyrë
mund të pengojë mësimin e gramatikës tek nxënësit. Njohja dhe zotërimi i thellë e
praktik i gjuhës shqipe, aftësimi i nxënësve në të folur e në të shkruar është qëllimi
kryesor i lëndës së gjuhës shqipe. Gjuha luan një rol të rëndësishëm në formimin
e nxënësve, por vihet re se në përdorimin praktik të gjuhës ka mjaft boshllëqe tek
nxënësit. Kjo ndodh sepse nuk i jepet rëndësi aq sa duhet ngulitjes së njohurive
gramatikore, shpjegimit të njohurive teorike, trajtimit të nocioneve gjuhësore në
fonetikë, morfologji, sintaksë, dallimi i mirë i pjesëve të ligjëratës, fjalëformimit, rolit
të fjalëve në fjali etj.
3 Analiza e punëve me shkrim në njohuri gjuhësore (leksikologji dhe morfologji) Në
këtë kontekst kemi ndërmarrë një studim për të hetuar vështirësitë që përballin
nxënësit në gramatikë si dhe vështirësitë gramatikore në perceptimin e mësuesve.
Studimi ka për qëllim për të adresuar këto nevoja duke paraqitur vështirësitë e një
seksioni kryq të shkollës së qytetit Tiranë dhe një shkolle në Peqin. Në këto shkolla
janë studiuar testet e zhvilluara si dhe puna krĳuese e nxënësve në ese. Ky studim
zhvillohet me qëllimin, për të kontrolluar nivelin e njohurive të nxënësve dhe aftësitë
e tyre për t’i zbatuar në praktikë, gjithashtu për të analizuar problemet si dukuri që
duhen asimiluar. Realisht, nxënësit e shkollës 9-vjeçare kanë shumë probleme me të
shkruarin. Fëmĳët sot dinë të flasin bukur, por nuk dinë të shkruajnë. Kjo vjen edhe
për shkak të neglizhencës së të shkruarit me shkronja dore, sepse përdorimi i
teknologjisë sjell zbehtësinë e të shkruarit me dorë. Problemet u analizuan Albana
Tahiri 101 sipas rubrikave që aplikuam në minitestim, në drejtshkrim, leksikologji,
morfologji, sintaksë. Njohuri gjuhësore-Shkolla Divjake Leksikologji Pyetje/ Klasënxënës gjithsej Klasa 2-93 nx. Klasa 3 102 nx. Klasa 4-98 nx. Klasa 5-130 nx. Sa % e
nxënësve njohin e përdorin shprehjet frazeologjike? 62% 90% 68% 71% 75% 73% Sa
% e nxënësve njohin e përdorin antonimet dhe sinonimet? Po fjalët me ngjyrim
emocional? 75% 82% 80% 84% 90% 82% Sa % e nxënësve njohin familjet e fjalëve?
60% 80% 71% 75% 82% 73& Sa % e nxënësve njohin dhe shkruajnë drejt fjalët e
prejardhura, të përbëra dhe të përngjitura? 70% 75% 78% 84% 80% 75% Leksikologji
Shkolla "Divjake" 75% 90% 82% 84% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Klasa 2-93 nx.
Klasa 3-102 nx. Klasa 4-98 nx. Klasa 5-130 nx.. Nxënës % e nxënësve që njohin e
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përdorin shprehjet frazeologjike % e nxënësve që njohin e përdorin antonimet dhe
sinonimet dhe fjalët me ngjyrim emocional % e nxënësve që njohin familjet e fjalëve
% e nxënësve që njohin dhe shkruajnë drejt fjalët e prejardhura, të përbëra dhe të
përngjitura Në leksikologji, sërish ashtu sikurse edhe në drejtshkrim nxënësit e
klasës së 5-të të shkollës Divjake paraqesin mesatarisht rezultate me të larta krahasuar
me grupmoshat e nxënësve të klasave 5-8-të. Konkretisht 90% e nxënësve të kësaj
klase njohin dhe përdorin antonimet, sinonimet dhe fjalët me ngjyrim emocional.
82% e nxënësve njohin familjet e fjalëve dhe 75% njohin dhe përdorin shprehjet
frazeologjike. Sa i takon kategorisë së të njohurit dhe të shkruarit drejt të fjalëve të
prejardhura, të përbëra dhe të përngjitura nxënësit e klasës së 8-të kanë treguesin më
të lartë krahasuar me nxënësit e klasave të tjera. Në fushën e përdorimit të njohurive
nga leksikologjia ishin të paktë nxënësit që të dinin ç’janë shprehjet frazeologjike dhe
t’i përdornin ato si sinonime të fjalëve .p.sh ju kërkohet të shpjegojnë kuptimin e
shprehjeve në fjalitë e përdorura. Më la me gojë hapur/Ja mbathi me të katërta /E
shihte qytetin si në pëllëmbë të dorës/I dridhej buza kur fliste ,etj Çështje gjuhësore
dhe didaktike për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë 102 Nxënësit në leksikun e
tyre përdorin shumë pak shprehje frazeologjike. Kjo u konstatua në ushtrimin e
dhënë. Përdor në fjali shprehjet frazeologjike,) (e do si beben e syrit/ i bën bisht punës
/ Me këmbët e para, por me kuptim të kundërt (antonime) (e do si beben e syrit- e ka
halë në sy, i bën bisht punës –i vë gjoksin punës. Me këmbët e para – me krahë
hapur.) Gjithashtu rolin dhe rëndësinë e fjalës me ngjyrim emocional e përdornin
shumë. P.sh ju jepen fjalë dhe kërkohet shpjegimi rreth tyre pse vendosen këto
prapashtesa mëmëz, hutaq, përtac, këmbëz, ose jepet një kërkesë tjetër, me fjalët shi,
diell, kurorë, formo fjali jo me kuptimin e parë të tyre. Nxënësit gjenin dhe përdornin
saktë sinonimet në fjalët udhë, trim, djalë, fletë, vajzë, si dhe antonimet jashtë, ftohtë,
vesh, larg, i cekët etj. Probleme në fjalëformimin e fjalëve p.sh. ju janë dhënë fjalët
dorë dhe valle për të formuar familje fjalësh ose ju jepen fjalët shtegtoj, përpunoj,
mendoj,nëndetëse,shpërdor etj. U konstatua se s’kanë gjetur saktë rrënjën,parashtes
at,prapashtesat,mbaresën, kurse fjalët e përbëra vendbanim, kryetrim, buzëqesh etj.
ose fjalët e përngjitura tek numërorët gabimet ishin të vogla, gabonin kryesisht në
drejtshkrimin e tyre sidomos ne (ë) e cila theksohet butësisht dhe bie gjatë shkrimit.
Analiza e punëve me shkrim në leksikologji (Divjake ) Njohuri gjuhësore-Shkolla
Divjake Leksikologji 1. Pyetje/ Sa % e nxënësve njohin e përdorin antonimet dhe
sinonimet ? po fjalët me ngjyrim emocional ? 40% 56% 65% 70% 90% 64% Sa % e
nxënësve njohin familjet e fjalëve 35% 45% 60% 73% 86% 61 % Sa % e nxënësve
njohin dhe shkruajnë drejt fjalët e prejardhura, të përbëra dhe të përngjitura? 30%
35% 45% 60% 80% 50% Nxënës % e nxënësve 1-5 që njohin e përdorin shprehjet
frazeologjike % e nxënësve që njohin e përdorin antonimet dhe sinonimet dhe fjalët
me ngjyrim emocional % e nxënësve që njohin familjet e fjalëve % e nxënësve që
njohin dhe shkruajnë drejt fjalët e prejardhura, të përbëra dhe të përngjitura Në
lidhje me përvetësimin e dukurive e nxënësve njhin emrin si pjesë të ligjëratës? 90%
92% 95% 100% 100% 96% Sa % e nxënësve dallojnë kategoritë gramatikore të emrit,
gjininë, numrin ,rasën trajtën ,tipat e lakimit? 65% 68% 72% 75% 83% 72% Sa% e
nxënësve e njohin mbiemrin si pjesë të ligjëratës? 85% 87% 92% 95% 97% 92% Sa % e
nxënësve dallojnë kategoritë gramatikore të mbiemrit? 62% 65% 71% 73% 79% 70%
Sa% e nxënësve e njohin parafjalën si pjesë të ligjëratës? 55% 60% 69% 75% 80% 68%
Sa% e nxënësve i njohin numërorin? 90% 92% 95% 97% 100% 93% Sa% e nxënësve i
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njohin përemrat? 65% 68% 74% 79% 82% 74% Sa % e nxënësve dallojnë trajtat e
shkurta të përemrit vetor? 65% 68% 71% 70% 65% 66% Sa % e nxënësve dallojnë
foljen e funksionin e saj? 85% 87% 90% 92% 95% 89% Sa % e nxënësve përdorin foljet
ndihmëse kam, jam ? 70% 75% 79% 82% 85% 78% Sa % e nxënësve përdorin saktë
nyjën të dhe së në fjali? 82% 75% 78% 81% 85% 78% Çështje gjuhësore dhe didaktike
për mësimin e gjuhës shqipe në shkollën Divjake 0% 60% 70% 80% 90% 100% Klasa
5-93 Nxënës % e nxënësve që njohin emrin si pjesë të ligjëratës % e nxënësve që
dallojnë kategoritë gramatikore të emrit, gjinisë, numrit, rsës, trajtës dhe tipat e
lakimit % e nxënësve që njohin mbiemrin si pjesë të ligjiratës % e nxënësve që dallojnë
kategoritë gramatikore të mbiemrit % e nxënësve që njohin parafjalën si pjesë të
ligjiratës % e nxënësve që njohin numërorin % e nxënësve që njohin përemrat % e
nxënësve që dallojnë trajtat e shkurtëra të përemrit vetor % e nxënësve që dallojnë
foljen e funksionin e saj % e nxënësve që përdorin foljet ndihmëse kam, jam dhe foljet
e tjera në kohën e shkuar, të tshme dhe të ardhme % e nxënësve që përdorin saktë
nyjen të dhe së në fjali Në Morfologji,duke ju referuar te dhenave nxënësit e klasës
së 5-të shënojnë rezultate më të mira, përveç asaj të lidhur me % e nxënësve që
dallojnë trajtat e shkurtra të përemrit vetor ku përqindjen më të lartë e paraqesin
nxënësit e klasës së shtatë me 71%. Vlen për tu theksuar se në kategoritë e nxënësve
që njohin emrin si pjesë të ligjëratës dhe atë të nxënësve që njohin numërorin klasat
e 4-të dhe e 5-të kanë një tregues maksimal prej 100%. Pjesë e pandryshueshme të
ligjëratës duke ju referuar grafikut dalin në pah dhe si rrjedhojë përdoren dhe më
rrallë . Ajo që vihet re dukshëm në të gjitha lëndët e trajtuara më sipër është se
treguesit vĳnë duke u rritur kur kalohet nga klasa e 5-të deri në të 9-të, e lidhur me
konsolidimin e dĳeve ndër vite, përsëri kur vjen fjala për përdorim ,gjetjen ,analizën
e tyre situata është jo e pëlqyeshme . Duke zbërthyer testin e zhvilluar për këtë
rubrikë u konstatua se, nxënësit dallojnë emrat e përveçëm nga të përgjithshëm, por
kur shkruanin emrat e përveçëm që tregonin një titull reviste ose rrugë nuk përdornin
thonjëzat, apo shkronjën e madhe pasi njohuritë nga fusha morfologjike nuk janë të
lidhura mirë si me programin edhe me tekstet e nxënësve gjë e cila bën që edhe
mësuesit mos të tregojnë vëmendjen e duhur në morfologji dhe drejtshkrim. Në
tekstin e mëposhtëm, dalloni kategoritë gramatikore të emrit dhe bëni një analizë
morfologjike të tyre. Borëbardha e kafshoi mollën, por menjëherë ra në tokë. Kur u
kthyen xhuxhët, e gjetën vajzën përtokë. Ata e kuptuan ç’kishte ndodhur. Filluan të
qanin me dënesë. S’kaloi shumë dhe princi erdhi. Ai e puthi vajzën në ballë dhe
Borëbardha hapi sytë. Sa u gëzuan xhuxhët!. Nxënësit hasnin vështirësi në format
rasore të emrit duke ngatërruar rasën gjinore me dhanoren p.sh fjala Borëbardhës, e
Borëbardhës. U konstatuan gabime ,tek disa nxënës në dallimin e gjinisë së emrit,
gjithashtu dhe në shquarsinë ose pa shquarsinë e emrit. Për të përcaktuar tipin e
lakimit nxënësit nuk ishin të saktë duke gabuar dukshëm në këtë pikë. Në ushtrimin
për gjetjen e mbiemrave dhe analizën gramatikore rreth tyre u punua me fragmentet
e mëposhtme. Ky është babai im. Ai është i gjatë dhe i thinjur. Babai punon në fabrikë.
Ai është tepër korrekt në punë dhe kudo. Nëna ime është kjo këtu. Ajo është më e re
se babai dhe pak më e shëndoshë se ai. Mbiemri zë një vend të veçantë dhe ka një
përdorim të dendur në stilin letrar. Ai u jep një bukuri përshkrimeve, peizazheve,
portreteve, këtë si koncept të përvetësuar e hasim tek shumë nxënës, por
konstatoheshin probleme të njëjta si tek kategoritë e emrit, gjithashtu në përdorimin
e shkallëve të mbiemrit në fjali ku e ngatërronin me ndajfoljen. Gjeni mbiemra që
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tregojnë ngjyrë, madhësi, veti, kuptim vendi dhe vendosni ato në shkallën e duhur:
pohore, krahasore ose sipërore. Në lidhje me mbiemrin dhe përcaktimin e kategorive
të tĳ gramatikore nxënësit tregojnë se janë më të saktë në gjetjen e tyre , por kur vjen
fjala për përdorimin e tyre në forma të ndryshme në fjali ka ende probleme dhe
pasaktësi . Në ushtrimin: Përdor në fjali fjalët tek, nga, për, me, njëherë si parafjalë e
më pas si pjesëz ose lidhëz. Nxënësit gabonin në dallimin e tyre dhe kishin shumë
vështirësi t’i përdornin në fjali. Ju jepen disa fjali ku ju kërkohet të përcaktohet rasa
e parafjalëve.;
Do të punoj gjithë ditën te një restorant. Ne po flasim për shoqen e klasës. Ai vendos
librin mbi tavolinë. Fshati ndodhet afër lumit. Ata dalin nga shtëpia dhe shkojnë
në parkun e madh. Mbas mbarimit të shkollës unë do të shkoj me pushime në
Sarandë. Një pjesë e nxënësve nuk e gjenin drejt parafjalën sipas rasave, një pjesë
e tyre nuk bënin dot dallimin nga pjesët e tjera të ligjëratës duke e ngatërruar si
lidhëz, ndajfoljen etj. Në lidhje me shkrimin e numërorëve 5, 6, 9, 15, 60, 30, 39, 103 u
konstatua se nxënësit numërorët e thjeshtë 5, 6, 9 i shkruanin pa zanoren ë në fund,
numërorët e përngjitur duke ngrënë shkronja në shkrimin e tyre kurse numërorët
shprehje i shkruanin plot gabime. Drejtshkrimi i numurorve është një tjetër problem
të cilin e shfaqin nxënësit në arsimin parauniversitar. Çështje gjuhësore dhe didaktike
për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë 106 Përemri. Në ushtrimin e dhënë: Vendos
përemrat në rasën e duhur. A këndojnë fëmĳët me ___________ (ajo.)? Ti shkruan
një letër për ____________ (ata) Përballë ________________ është Arbi. (unë). Poshtë
_____________është një dyqan i ri. (ata) ose Driloni: Cilët janë? A i njoh unë ata?
Genci: Nuk e di, por s’ka problem. Ata janë shokët e mi. Çfarë problemi ka? Driloni:
S’ka asnjë problem, por dua të të them se e kam motër (atë). Genci:: Në rregull,më
fal o Drilon Në lidhje me përdorimin e përemrit nxënësit vendosin saktë përemrin
në format e duhura, sepse e kanë të diktuar, por gabojnë në përshtatje kur ju jepet
fjalia dhe nuk vendoset përemri në kllapa nxënësit gabojnë, ose në tekstin e dhënë.
Për të gjetur trajtat e shkurtra ata kanë vështirësi për ti dalluar format rasore të
trajtave të shkurtra ,gjithashtu dallojnë me vështirësi trajtat e shkurtra i, e, të, u nga
nyjat e ngjashme dhe pjesëza të dhe u pranë foljeve. Bëjnë gabime në dallimin e
përemrit vetor nga dëftor (ai, ajo, ata, ato). Nuk dallojnë llojin e përemrave, kur ata
shprehen pa a-në e fillimit (me të, për të). Nxënësit ngatërrojnë dhe nuk e kanë të
qartë zgjedhimin e foljeve dhe pse janë të grupuara ngatërrojnë zgjedhimin e parë
me të tretë të foljes, kanë probleme në zgjedhimin e foljeve të këtyre grupeve ne
kohen e pakryer e të kryer të thjeshtë të mënyrës dëftore, p.sh në foljet shkrĳ,vĳ nga
foljet e tipit di, rri, pi. Gjithashtu gabojnë në pjesoret e foljeve që mbarojnë në l, ll,
r, rr me ur, si mbjellur, vjelur, nxjerrur për vjelë, mbjellë, nxjerrë, gabojnë gjithashtu
në vetën e tretë të lidhores të kapi-të kapë, të lidhi-të lidhë. Foljet ndihmëse kam,
jam në përgjithësi i përdorin mirë për të formuar foljet e përbëra. Kanë vështirësi
në formim fjalish apo tekste me folje në kohën e kryer të thjeshtë dhe të ardhmen e
përparme. Kurse në fjalinë: Loja filloi Kampionati i futbollit të këtĳ viti midis zonave
po zhvillohej në Shkodër. Në zonën e portës të skuadrës mike ishte Agimi, vëllai im.
Ju kërkohej nxënësve që të vendosnin nyjën e duhur, 60% e nxënësve përdorin saktë
vendosjen e saj në fjali. Klasa 5-18 nx. Klasa 6-20 nx. Klasa 7-21 nx. Klasa 8- 19 nx.
nxënësve që njohin emrin si pjesë të ligjëratës % e nxënësve që dallojnë kategoritë
gramatikore të emrit, gjinisë, numrit, rsës, trajtës dhe tipat e lakimit % e nxënësve që
njohin mbiemrin si pjesë të ligjiratës % e nxënësve që dallojnë kategoritë gramatikore
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të mbiemrit % e nxënësve që njohin parafjalën si pjesë të ligjiratës % e nxënësve që
njohin numërorin % e nxënësve që njohin përemrat % e nxënësve që dallojnë trajtat
e shkurtëra të përemrit vetor % e nxënësve që dallojnë foljen e funksionin e saj % e
nxënësve që përdorin foljet ndihmëse kam, jam dhe foljet e tjera në kohën e shkuar,
të tshme dhe të ardhme % e nxënësve që përdorin saktë nyjen të dhe së në fjali Sërish
ashtu sikurse në leksikologji, edhe në morfologji nxënësit e klasës së 5 të shkollës
paraqesin % më të larta në të gjitha kategoritë e mësipërme. Ajo që vihet re nga të
dhënat e grumbulluara prej anketimit është përqindja e ulët që nxënësit e klasës
së 5-të shënojnë, ku në 6 kategori nga 11 gjithsej në Morfologji më pak së gjysma e
nxënësve të klasës së 5-të kanë njohuri në këto kategori. Nxënësit dallojnë lehtësisht
Çështje gjuhësore dhe didaktike për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë 108 mbiemrat
në fjalinë e dhënë por gabojnë në analizën e tyre si p.sh.: nuk përcaktojnë funksionin
e mbiemrit, nuk saktësojnë shkallen e mbiemrit por vetëm emërtojnë që është
mbiemër pasi konstatohet që e kanë mësuar që në fillore se mbiemri cilëson emrin
pavarësisht me çfarë është shprehur emri. Ushtrimi 4 - Vendos përemrat ne rasën e
duhur në ushtrimin e mëposhtëm: A luajnë fëmĳët me ……(Ajo). Ti shkruan letër
për……(ata). Poshtë tek ne është hapur një supermarket i ri …… (ato). Flavio: Cilët
janë? A i njoh unë( ata)? Klarenci: Nuk e di,por s’ka problem. Ata janë shokët e (mi)
Çfarë problem ka ? Flavio: S’ka asnjë problem ,por dua (të të )them se e kam motër
( atë). Klarenci: Në rregull (më) fal o Flavio. Në këtë rast nxënësit vendosin saktë
përemrin, sepse e kanë të diktuar, por kur ju jepet fjalia dhe nuk vendoset përemri në
kllapa nxënësit gabojnë, si dhe në tekstin e dhënë për të gjetur trajtat e shkurtra, ata
kanë vështirësi për t’i dalluar format rasore të trajtave të shkurtra. Bëjnë gabime në
dallimin e përemrit vetor nga dëftor (ai, ajo, ata, ato), nuk dallojnë llojin e përemrave,
kur ata shprehin pa a-në fillim (me të, për të). Përdor një sinonim në vend të fjalive
me shkronja të pjerrëta. Maces sonë i pëlqen të (rrĳë pranë) sobës. Po ky fustan qenka
i (palarë)!Ulur në (tryezë)dhe fillo të shkruash diçka. 50% e nxënësve përdorin saktë
sinonimin e fjalëve të dhëna, kurse 50% e nxënësve gabojnë në sinonimin e tyre
pasi ngatërrohen me antonimet pra përshtatin fjalët me kuptim të kundërt p.sh.:
Ky fustan qenka i palarë –ky fustan qenka i bukur: Gjeni emrat në fragmentin e
mëposhtëm dhe ndaji në grupe sipas gjinisë dhe numrit: Djali shkoi deri tek trungu
i kalbur dhe qëndroi aty. Vështroi dallgët. Gëzimi po i fashitej ngadalë. Deti ishte
aty pranë, si ditën e tretë të pushimeve, tërë dallgët. Djalin e pushtoi përsëri paniku
i asaj dite . Nxënësit dallojnë emrat në fragmentin e dhënë por gabojnë në ndarjen e
grupeve sipas gjinisë dhe numrit. Lidh saktë foljen në kohën përkatëse të mënyrës
dëftore: Nxënësit dallojnë qartë foljet por gabojnë në përkatësinë e kohëve nuk i
lidhin saktë ,sidomos hasin vështirësi në kohët e ardhme, e ardhme e përparme, e
kryer e thjesht, e kryer e tejshkuar 60% të nxënësve gabojnë në përcaktimin midis
kallëzuesit, të kryefjalës nga kallëzuesi i kundrinori. 40% e nxënësve përdorin drejt
rrethanorët. 40% e nxënësve gabojnë në përshtatjen në GE me GF pasi ngatërrohen
në emrat që janë përdorur në mes të fjalive të GF, 60% e nxënësve dallojnë saktë GE
me GF, por hasin vështirësi në formimin e fjalive.
Perfundime
Gjate kesaj pervoje si mesuese e ciklit te ulet ne shkollen time keto dukuri jane vene re,
porse duhet theksuar se kjo arrihet duke pasur nje pune koherente mesues-nxenes.
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Analiza e punëve me shkrim në njohuri gjuhësore ndihmone ne pervetesimin e
gjuhes.Sintaksa është kjo një fushë tjetër e studimit e cila tregon qartësinë dhe
saktësinë e nxënësve në çështjet e përdorimit saktë të gjuhës. Duke qenë një fushë e
cila studion tekstin, fjalën, fjalinë si gjymtyrë. Ajo zë një vend të dukshëm në të gjithë
programin e gjuhës dhe është një standard dhe kompetencë e cila duhet të harxhet
nga nxënësit edhe përmes të lexuarit, të shkruarit, të folurit në lëndë të tjera dhe më
gjerë Në mësimin e sintaksës nuk mjafton që nxënësit të njohin gjymtyrët e fjalisë
apo llojet e fjalive, por ato duhet t’i përdorin drejt me qëllim që punimet e tyre të
kenë qartësi dhe saktësi gjë që e cila krĳon kuptimësinë e atyre që ne shkruajmë.
Literatura
“Gjuha shqipe 2,3,4,5, “ Albas , Shtepia botuse e Librit shkollor.
“ Mesimdhenia” B.Musai, 1998.
“ Mesimdhenia e gjuhes shqipe ne shkollat fillore” A. Shashai 1999.
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Historia e Apollonise
MSc. Çelik Kreka
Gjimnazi “ Ahmet Dakli” Elbasan
Rrënojat e Apollonisë gjenden pranë fshatit Pojan të Fierit, mbi një kodër të ulët,
e cila kontrollonte dikur rrjedhën e poshtme të lumit Vjosë (Aoos), para se të
derdhej në detin Adriatik. Qyteti zoteronte një territor relativisht të gjerë, kryesisht
në zonën fushore të Myzeqesë që kufizohej në Veri me lumin Seman (Apsus), në
Lindje dhe Juglindje të qytetit shtrihej malësia e Shpiragut, me bashkësinë dimalite e
kryeqendrën Dimal dhe zona kodrinore e Mallakastrës që zotërohej nga Bylinët me
qytetin e tyre Bylis. Në anën Jugore territori apolloniat ndahej nga ai amantin duke
patur kufij natyror lumin Vjosë. Në Perëndim shtrihet fusha aluvionale e lumenjëve
Vjosë dhe Seman që laget nga ujërat e Adriatikut. Qyteti u ndërtua në një zonë të
përshtatshmë gjeografike, ku lartësitë nuk i kalojnë të 200 m mbi nivelin e detit.
Klima e këtĳ rajoni është tipike mesdhetare, me verë të nxehtë dhe të thatë dhe dimër
të butë dhe të lagësht. Temperaturat mesatare vjetore lëkunden nga 16-170 C. Sasisa
mesatare e reshjeve shkon nga 900-1000 mm në vit1. Rajoni ofronte mundësi të mira
për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, si dhe për kultivimin e ullirit, rrushit etj.
Sipas traditës themelimi i kolonisë së Apollonisë i takon një periudhe më të vonë
se ai i Epidamne-Dyrrahut. Për historinë e Apollonisë kemi të dhëna me vlerë nga
autorët e lashtë grekë e latinë. Përgjithësisht materialet burimore janë fragmentare
dhe shpeshherë madje edhe kontradiktore. Kështu në rrethet akademike vazhdon të
mbetet akoma i hapur debati lidhur me datën e themelimit të qytetit dhe prejardhjen
e kolonistëve të parë. Njoftimet më të hershme për Apolloninë i kemi nga historianët
grekë të shek.IV p.l.k., Herodoti dhe Tukiditi. Tek Herodoti gjejmë të dhëna me
interes për tokat, kullotat, rritjen e dhenëve si dhe për kultet dhe mënyrën e jetesës
në Apolloni2. Në veprën e Tukiditit kemi vetëm një njoftim të shkurtër në të cilin
thuhet se Apollonia ishte vepër e korinthasve3.
Straboni shkruan se së bashku me korinthasit në Apolloni u vendosën edhe korkyrasit,
gjë që dëshmohet dhe nga Skymni dhe Pauzania. Korkyra që ishte vetë koloni e Korinthit
(737 p.l.k.) luajti më pas një rol të veçantë kolonizues në bregdetin Jon dhe Adriatik.
Plutarku jep datën e saktë të themelimit të qytetit në vitin 588 p.l.k. Plutarku thotë se
ata ishin korinthas të larguar gjatë sundimit të tiranit Periandër (fundi i shek.VII p.l.k.)4.
Sipas një varianti tjetër gjetur në një mbishkrim në Olympia, Apollonia ishte ndërtuar
pranë Jonit nga Foibi (Apolloni) flokëgjatë. Relievi që shoqëron këtë mbishkrim
aludon për origjinë homerike të paraardhësve të tyre. Debatet rreth kësaj çështjeje
nuk kanë munguar as në rrethet akademike shqiptare.
Kështu Hasan Ceka, një nga figurat më autoritare të arkeologjisë shqiptare, ka
qenë i mendimit se themeluesit e parë të Apollonisë nuk kishin kolonë të ardhur
nga Korinthi dhe Korkyra, por nga Dyrrahu. Argumentet e tĳ megjithëse nuk gjejnë
mbështetje tek burimet e shkruara bazohen në studimin që i janë bërë monedhave
të qytetit, dhe janë tepër bindëse. Keshtu një argument të fortë përsa i përket
1
2
3
4

Perikli Qirjazi, Gjeografia e Shqipërisë, fq.155.
Herodoti, Historia, Libri IX, fq. 92- 93- 94, cituar nga Ilirët dhe Iliria tek autorët antikë,fq21.
Tukiditi, Historia, Libri I, fq. 26, cituar nga Ilirët dhe Iliria tek autorët antikë,fq29.
N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq.18.
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pikëpamjeve të tĳ e japin emrat e përveçëm që lexohen mbi drahmet e argjendta dhe
mbishkrimet e Apollonisë. Në përqindjen më të madhe këta emra nuk ndryshojnë
aspak nga e njëjta kulturë materiale e Dyrrahut. Kemi pra po ato familje, kështu që
është afërmendsh që kolonët e parë, pavarsishtë se edhe ata në origjinën e tyre ishin
korinthas apo korkyras, të kenë qenë me prejardhje dyrrahase5.
Neritan Ceka, një tjetër figurë e shquar e arkeologjisë shqiptare nxjerr në pah rolin e
Korkyrës në kolonizimin e bregdetit të Jonit dhe të Adriatikut. Ka shumë mundësi që
prej saj të jenë nisur edhe kolonët e parë të Dyrrahut dhe të Apollonisë6.
Aleksandra Mano, një tjetër personalitet i shquar i arkeologjisë shqiptare mbështet
tezën e themelimit në të njëjtën kohë me Dyrrahun, ose të paktën 2-3 dekata më vonë7.
Autorja mbështetet tek Plutarku, prej të cilit arrihet në përfundimin se Apollonia
është themeluar gjatë sundimit të Periandrit. Në fragmentin e Plutarkut ajo që bie
në sy është se Apollonia përmendet bashkë me Lukadën dhe Anaktorin, themelimi
i të cilave është bërë në mesin e shek.VII p.l.k. Pra, edhe për Apolloninë mund të
pranohet si datë themelimi viti 620-610 p.l.k.
Pjer Cabanes një njohës shumë i mirë i historisë së kësaj periudhe na jep një variant
më të moderuar lidhur me këtë çështje. Sipas tĳ kolonizimi i Apollonisë mund të
jetë bërë në disa faza dhe si datë e pranueshme e themelimit mund të merret viti 600
p.l.k8. Në fakt edhe burimet e autorëve antikë flasin për disa valë kolonizimi.
Të paktën studiuesit në një pikë janë dakord në pjesën më të madhe, kolonët që
u vendosën këtu nuk gjetën një vend të shkretë, por një vend të banuar me popullsi
autoktone ilire, me të cilën patën marrëdhënie të ngushta, dhe madje kjo e fundit u bë
pjesë e rëndësishme e popullsisë së qytetit. Kjo mbështetet edha nga burimet e autorëve
antikë. Kështu Stefan Bizantini pohon se Apolloninë, këtë qytet të Ilirisë më parë e
banonin ilirët, si dhe Epidamin. Arkeologët provuan se Stefan Bizantini kishte të drejtë.
Gjatë një gërmimi në Apolloni u gjetën fragmente qeramike, vegla hekuri dhe bronzi
që i takonin fundit të periudhës së bronzit dhe fillimit të asaj të hekurit. Ato ishin sende
tipike ilire që i përkisnin një popullsie e cila kishte banuar aty para ardhjes së kolonëve9.
Hasan Ceka pranon se kolonët e parë që u vendosën në Apolloni e bënë këtë me
pëlqimin e vendasve10.
Pjer Cabanes, tek “Ilirët”, nënvizon fortë rolin që kanë luajtur ilirët në kolonitë helene.
Kolonitë korinthase nuk ishin ishuj të mbyllur por zona të rëndësishme kontakti ku
popullsia e ardhur me atë vendase ilire patën marrëdhënie tepër të ngushta. Gjatë
gjithë periudhës së egzistencës së saj, sidomos në shekujt e parë Apollonisë iu desh
të përballonte sulmet e fqinjëve të saj. Nga Herodoti mësojmë se nga fundi i shek.
VI. p.l.k. apolloniatët kishin kullota buzë Vjosës, ku kullosnin kopetë e përbashkëta.
Gjithashtu qytetarët apolloniatë i kishin arat e tyre jashtë qytetit. Shtimi i shpejtë i
popullsisë do të nxirrte patjetër nevojën për toka, të cilat iu takonin ilirëve. Fqinjë të
Apollonisë sipas Aristotelit ishin Taulantët dhe Atintanët, të parët zotër të fushës, të
dytët në zonën kodrinore të Mallakastrës. Përtej Vjosës vinin Amantët ose Abantët,
siç u pëlqente të quheshin. Qyteti i tyre Thronioni u bë armiku i Apollonisë. Shkaqet
e kësaj lufte nuk dihen me saktësi. Një arsye e fortë është mbase konkurenca e
5
6
7
8
9
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H. Ceka, Monedhat e Dyrrahut dhe te Apollonisë, fq.69.
N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq.8.
P. Cabanes, Ilirët, fq.48-49.
N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq 17-20.
H. Ceka, Apollonia, fq.4.
P. Cabanes, Ilirët, fq.50-54.
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Thronionit si skelë tregëtare. Por në rast se Thronioni ka qenë në brëndësi, atëherë
lufta mund të ketë patur një shkak tjetër. Një shkrimtar i vonë, Eliani, ndoshta jo
rastësisht e lidh luftën apolloniatëve me ilirët me burimet e serës pranë Nymfeut.
Konflikti me Thronionin, të cilin e bën të njohur një mbishkrim i Olympias, duhet
shpjeguar me dëshirën e apolloniatëve për të kontrolluar gjirin e Vlorës dhe ndofta
edhe tokat e mira të luginës së Shushicës në vendin e Amantëve, sipas përcaktimit
qe bën Pauzania për qytetin, të cilin e quan polisima në krahinën e Abantias pranë
maleve Akrokeraune11. Apollonia e fitoi lufën kundër Thronionit, dhe në shenjë
mirënjohje për ndihmën që i dhanë perënditë ngriti një monument në Olympia me
mbishkrimin arkaik: “Këtu gjendemi si dhuratë e Apollonisë së ndërtuar pranë Jonit
nga Foibi flokëgjatë. Fituesit kundër abantëve Zeusit ia kushtojmë një të dhjetën e
plaçkës së marrë në Thronion”12. Ngritja e një monumenti në Olympia tregon lidhjen
e fortë shpirtërore që kishin apolloniatët me tokën mëmë. Megjithëse larg atdheut
të tyre ata gjithnjë do të tregoheshin të ndjeshëm ndaj ngjarjeve që ndodhnin në
atdheun mëmë. Kjo ndjesi ne një farë mase reflekton edhe një lloj dobësie të kolonisë
së re që vazhdonte të varej ekonomikisht nga Korinthi. Në Apolloni përdoreshin për
shkëmbimin e mallrave kryesisht monedhat e Korinthit, ndërsa importi i enëve prej
balte, bronzi, objekteve artistike dhe sendeve të tjera të zejtarisë korinthase luante një
rol të rëndësishëm në tregun vendas. Tre kolonitë e mëdha të Korinthit në detin Jon,
Korkyra, Dyrrahu dhe Apollonia, kishin interesa të ndryshme kundrejt metropolit të
tyre. Kështu Korkyra pas tre shekujsh themelimi ishte kthyer në një fuqi ekonomike
dhe ushtarake. Edhe Dyrrahu, dy shekuj pas themelimit ishte bërë një qendër e
rëndësishme prodhimi për tregun ilir. Nga mesi i shek.V p.l.k. prodhimet e këtyre
qendrave e ngushtuan eksportin korinthas në bregdetin ilir dhe kjo për qytetin-mëmë
ishte një “mungesë respekti”. Fuqizimi i Korkyrës dhe Dyrrahut shikohej si rivalitet
i hapur për Korinthin. Kontrakditat fillimisht ishin ekonomike, por më pas morën
edhe ngjyrime politike. Në luftën civile që shpërtheu në Dyrrah midis demokratëve
dhe aristokratëve në vitin 436 p.l.k. u shfaqën në mënyrë të hapur mosmarrveshjet që
egzistonin midis palëve. Aristokracia e përzënë nga qyteti kërkoi ndihmën e ilirëve
taulantë, dhe së bashku bllokuan qytetin nga toka dhe deti. Demokratët fillimisht
kërkuan ndihmën e Korkyrës, dhe pas refuzimit nga ana e saj mesa duket Korinthit
ju duk një rast i mirë për të rivendosur kontrollin e tĳ mbi Dyrrahun dhe nuk vonon
të ndërhyjë. Një ushtri tokësore e Korinthit marshon drejt Dyrrahut. Rrugës ndalon
edhe në Apolloni ku përforcohet edhe nga ushtarë apolloniatë që i qëndrojnë besnikë
Korinthit. Korkyrasit e kuptojnë gabimin dhe me shpejtësi mobilizojnë flotën të cilën e
dërgojnë në Dyrrah. Lufta merr përmasa të mëdha duke përfshirë pothuajse të gjithë
botën greke. Korinthi detyrohet edhe ai të mobilizojë flotën pasi kishte kërkuar edhe
ndihmën e aleatëve të Lidhjes së Peloponezit. Në Aktium të Ambrakisë të dyja flotat
do të përballen në një betejë vendimtare dhe fitorja do t’u buzëqeshë korkyrasve.
Korkyrasit pasi ia arritën qëllimit duke rivendosur pushtetin e aristokracisë në Dyrrah,
kërkuan mbrojtjen e Athinës duke u bërë pjesë e Lidhjes Detare. Kjo ngjarje shikohet si
fillimi i luftës midis dy lidhjeve të mëdha të botës greke, të njohur si Lufta e Peloponezit
(431-404 p.l.k.). Disfata e Korinthit për Apolloninë dhe Dyrrahun nuk ka më tepër
rëndesi politike sesa ekonomike dhe tregtare. Tashmë të çliruar përfundimisht nga
tutela e Korinthit dhe Korkyrës ato mund të ndiqnin rrugën e tyre të progresit. Të dy
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qytetet, megjithëse në fillim kishin qenë në kampe kundërshtare, tani ishin të lira të
gëzonin përfitimet e këtĳ realiteti të ri. Sigurisht si Dyrrahu ashtu edhe Apollonia e
kishin kuptuar se duke bashkëpunuar mund të kishin përfitime të mëdha. Së bashku
mund të dominonin tregun e pasur ilir i cili kishte aq shumë nevojë për prodhimet
e tyre. Kështu rreth vitit 430 p.l.k. Dyrrahu dhe Apollonia do të presin së bashku një
monedhë të re argjendi me peshë të rëndë13. Që nga ky moment midis dy qyteteve do
të vazhdojë për një kohë të gjatë një periudhë e rëndësishme bashkëpunimi në fushën
ekonomike. Në shekujt në vazhdim Apollonia do të vazhdojë lulëzimin e saj.
Gjatë periudhës helenistike qyteti do të provojë rrezikun që i kanosej nga shumë
drejtime . Kështu në vitin 314 p.l.k. Apollonia pushtohet nga Kasandri i Maqedonisë.
Pushtimi maqedonas nuk zgjat shumë. Në vitin 312 p.l.k. me ndihmën e mbretit
Glaukia të taulantëve apolloniatët çlirojnë qytetin e tyre. Pas vdekjes së Glaukisë
është Pirroja i Epirit ai i cili mësyn Apolloninë. Madje qyteti u përdor si bazë për
ndërmarrjet e tĳ luftarake kundër Romës, e cila i kërcënonte lirinë Tarentit dhe
qyteteve të tjera helene14. Në kohën e Pirros (297-272) autoriteti i mbretit epirot
shtrihet gjerësisht në Ilirinë e Jugut, në mënyrë të sigurt deri në Apoloni dhe në
luginën e Shkumbinit, dhe ndoshta edhe deri në Epidamne-Dyrrhah. Mesa duket
qyteti ka qenë nën trysninë e dy fuqive të rëndësishme politike të kohës, Epirit
të mbretit Pirro dhe Ilirisë të mbretit Monun. Kështu, për t’iu kundërvënë Pirros,
mbreti Monun pret disa tipe monedhash, tridrahme, ose statera duke huazuar tipin
tradicional të monedhave të Dyrrahut dhe Apollonisë. Për disa studiues ky veprim
i Monunit nuk shpreh patjetër kontrollin e tĳ politik mbi qytetin, por thjeshte një
mënyrë për të lehtësuar këmbimet tregtare me dy qytetet. Kjo luftë vazhdon edhe
pas vdekjes së Pirros, midis Aleksandërit të dytë, pasuesit të tĳ dhe Mytilit, njërit prej
djemve të Glaukisë. Përplasja e fuqive me të mëdha politike të kohës për zotërimin e
dy qyteteve tregon qartë rëndesinë që ato kishin për rajonin.
Nga gjysma e dytë e shek.III p.l.k., një rrezik i ri shfaqet për Apolloninë. Fuqizimi i
shtetit ilir të ardianëve nën drejtimin e Agronit dhe të Teutës u bë një rrezik potencial
për Apolloninë. Për të shpëtuar nga kjo gjëndje e vështirë Apollonia i drejtohet Romës
për ndihmë. Ushtritë Romake në vitin 229 p.e.s zbarkojnë në Iliri dhe pasi thyejnë
ushtritë ilire e vendosën Apolloninë nën protektoratin e tyre.
Qyteti hyri në sistemin e aleancës romake, që e detyronte Apolloninë t’i jepte Romës
ndihma ushtarake në rastë lufte, por i linte qytetarëve dorë të lirë në rregullimin e çështjeve
të brëndëshme në vazhdimin e prerjes së monedhave dhe sidomos në zhvillimin e tregëtisë.
Forcimi i pozitës së Romës në Iliri nuk i pëlqeu Maqedonisë, e cila nën udhëheqjen
e Filipit të V-të lidhi aleancën me Kartagjenën. Në vitin 200 p.l.k. ushtritë e shumta
romake zbarkojnë në Apolloni, e cila përdoret si bazë e rëndësishme për luftën
kundër Maqedonisë.
Edhe në përplasjen finale të vitit 168 p.l.k., ku Roma thyen tre shtetet më të fuqishme
ballkanase, Maqedoninë e mbretit Perse, shtetin Ilir të Gentit dhe Lidhjen Epirote,
Apollonia është vazhdimisht bazë e fuqishme ushtarake romake.
Romakët e shpërblejnë Apolloninë për këtë ndihmë ushtarake duke iu dhënë një
pjesë të anĳeve që u morën ilirëve si plaçkë lufte.
Pushtimi romak u dha mundësinë apolloniatëve të zgjeronin zonat e tyre të tregtisë
në viset më të largëta të Ballkanit, dhe të grumbullojnë një pasuri të madhe e cila
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pasqyrohet edhe në zhvillimin kulturor dhe artistik, në rritjen e madhe të popullsisë
dhe për pasojë edhe të vetë qytetit15.
Ndërtimi i rrugës Egnaitia i hapi premisa të reja tregtisë së qytetit. Tregtarët
apolloniatë filluan të vizitojnë territoret në brendësi të Ballkanit. Dhjetra mĳëra
monedha të gjetura në Bullgarinë dhe Rumaninë e sotme janë një dëshmi e atĳ
aktiviteti të vrullshëm tregtar16.
Gjatë luftës civile midis Çezarit dhe Pompeut Apollonia luan një rol aktiv. Megjithëse
garnizoni romak i qytetit i mbeti besnik Pompeut, paria e qytetit mbajti një qëndrim
mospërfillës ndaj tĳ, duke ftuar Çezarin të hyj në qytet. Mesa duket Apollonia
kishte një influencë të fortë në rajon, pasi pjesa më e madhe e Jugut të Ilirisë dhe
Epirit veproi në të njëjtën mënyrë. Apollonia kthehet në një bazë të rëndësishme për
Çezarin, i cili edhe pas disfatës në afërsi të Dyrrahut, megjithëse tërhiqet vetë për
në Tesali, vendos një garnizon të fortë në qytet. Kështu Apollonia do të luaj një rol
të rëndësishëm në fitoren e Çezarit. Gjatë kësaj kohe Çezari pati rastin të njihte nga
afër kulturën e lartë që rrezatonte qyteti. Zhvillimi i vrullshëm ekonomik patjetër që
kishte favorizuar dhe lindjen e shkollave të ndryshme të mendimit. Jo më kot Çezari
dërgoi në Apolloni për të mësuar artin e oratorisë nipin e vet Oktavian Augustin.
Në vitin 44 p.l.k. kur Çezari u vra gjatë një mbledhje në senat, Oktaviani ndodhej
akoma në Apolloni. Megjithëse apolloniatët i premtuan ndihmën e tyre po të
qëndronte në qytet Oktaviani preferon të largohet drejt Romës. Me përfundimin e
luftës civile, Oktaviani do të tregohet mirënjohës, duke e çliruar qytetin nga detyrimet
dhe duke i dhënë autonominë, ndërkohë që Durrahu dhe qytetet e tjera u kthyen në
koloni romake. Statusi i ri e ndihmoi Apolloninë të rimëkëmbej ekonomikisht.
Megjithatë gjëndja e vështirë që u krĳua në territoret ilire nën sundimit romak nuk
mund të ishte pa pasoja për Apolloninë. Kryengritja ilire e viteve 6-9 pas l.k. tronditi
nga themelet sundimin romak në Iliri. Sipas burimeve antike kryengritësit të drejtuar
nga Bato iu drejtuan Apollonisë. Përpara qytetit u zhvillua një betejë e fortë që u fitua
nga kryengritësit. Fakti që kryengritësit iu drejtuan Apollonisë flet për rëndësine
që kishte qyteti si qëndër e rëndësishme ekonomike dhe politike e perandorisë.
Gjithashtu nuk dihet me saktësi në se Apollonia iu nënshtrua plaçkitjeve apo u
kursye nga kryengritësit. Dion Kasi që shkruan për këto ngjarje një shekull më vonë
nuk na thotë asgjë në këtë drejtim. Kjo është ngjarja e fundit politike ku përmëndet
Apollonia. Deri në shek e III pas.l.k. Apollonia gëzoi statusin e saj si “qytet i lirë”, që
ia kishte dhënë Oktavian Augusti.
Në vitin 213 pas.l.k, me ediktin e Karakallës që i trajtonte njëlloj qytetet dhe njerëzit
e lirë të tërë perandorisë Apollonia i humbi privilegjet e saj. Mund të supozojmë që
ky edikt ti ketë dhënë goditjen e parë ekonomisë së qytetit. Monedhat e prera në
Apolloni në dhjetëvjeçarin e dytë të shek.III pas.l.k. tregojnë një rënie të menjëhershme
ekonomike të qytetit krahasuar me shekujt paraardhës. Sigurisht që pas humbjes
së statusit si “qytet i lirë”, për qytetarët apolloniatë u rritën taksat, por kjo s’është
argument bindës për rënien e prodhimit në qytet. Një nga variantet e mundshme
është ndryshimi i shtratit të lumit Vjosë, ç’ka e la qytetin pa lidhje të drejtëpërdrejtë
me detin, duke prerë arterien kryesore që kishte ushqyer ekonominë e qytetit. Figura
që simbolizon Vjosën në shpinën e një monedhe duket si një kronikë katastrofale në
një gazetë të ditëve të sotme17.
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Në vitin 234 pas.l.k. një tërmet i fortë shkatërroi qytetet e bregdetit lindor të
Adriatikut. Dyrrahu u rimëkëmb shpejt, kurse për Apolloninë gjejmë gjurmë të një
braktisjeje masive nga ana e popullsisë. Shkaqet e rënies së qytetit nuk duhet të jenë
një por disa. Ato nuk mund të analizohen jashtë kontekstit të kohës.
Në literaturën egzistuese është pranuar se rënia dhe shkatërrimi i Apollonisë si qytet ka
filluar në shek.III-IV pas.l.k. Por kjo s’do të thotë se ajo u zhduk krejt siç shprehet H.Ceka18.
Në monografinë e saj impresionuese “Apollonia e Ilirisë”, një nga pioneret e arkeologjisë
shqiptare, Aleksandra Mano, argumenton bindshëm se Apollonia na rezulton ende si një
qendër relativisht jo më pak e rëndësishme nga qendrat e tjera të Perandorisë Bizantine,
në provincën e Epirit të Ri19. Dyndjet barbare që shkretuan Gadishullin Ballkanik në fund
të shek.IV dhe në fillim të shek.V nuk përjashtojnë mundësinë që të kenë prekur edhe
Apolloninë, pavarsisht burimeve të shkruara që heshtin. Megjithëse kishte humbur një
pjesë të mirë të popullsisë së saj, Apollonia vazhdonte të ruante pozitat e veta si qendër
peshkopale. Në koncilet kishtare të Efesit (431) dhe në atë të Kalkedonit (451), Apollonia
përfaqsohet nga peshkopët e saj, Feliks dhe Eubebitus, ndërsa në koncilin e vitit 458 në
Kalkedoni përmendet peshkopi Filohasis i Bylisit.
Një shekull më vonë Apollonia bie nën varësinë kishtare të Aulonës, pozita e së cilës
rritet gradualisht. Kështu në aktet e Kocilit të Pestë Ekumenik të Kostandinit (553),
është Aulona që dërgon peshkopin e saj Seterius.
Megjithëse Apollonia e kishte humbur rëndësinë e saj të dikurshme, autorët
vazhdojnë ta përmendin në shkrimet e tyre. Kështu Hierokli, Anonimi i Ravenës, dhe
Kostandin Porfirogjeneti vazhdojnë të shkruajnë për Apolloninë. Interesante është
dëshmia që na le perandori bizantin Kostandin Porfirogjeneti (shek.IX), në veprën e
tĳ “Themat”, duke bërë fjalë për Themën e Durrësit, përmend edhe Apolloninë si një
nga nëntë qytetet e kësaj theme. Në përgjithësi informacionet për Ilirinë në kohën e
mesjetës së hershme janë shumë të varfra, prandaj këto burime kanë rëndësi të dorës
së parë. Deri në fund të shek.XV. burimet e shkruara heshtin për fatin e Apollonisë.
Megjithatë ne mund të hamendësojmë se Apollonia nuk mund të mos ishte pjesë
e zhvillimeve të rëndësishme që ndodhnin në trevat shqiptare. Kështu pushtimi
bullgar, norman , anzhuin pati pasoja të rëndësishme për qytetin. Monedhat e
sundimtarëve anzhuinë të gjetura në rrënojat e teatrit antik te Apollonisë dëshmojnë
se qyteti nuk i ka shpëtuar ngjarjeve të kohës, plaçkitjeve kryqtare dhe bizantine .
Siç duket Apollonia gjatë kësaj periudhe ka ndërruar disa herë zotëruesit e saj,
përpara se të kalonte nën zotërimin e Muzakajve.
Me dobësimin e Perandorisë Bizantine, në Ballkan krĳohet një realitet i ri politik, i
cili shfrytëzohet nga Perandoria Serbe me në krye Car Stefan Dushanin, i cili pushtoi
një pjesë të trevave shqiptare. Gjurmë të ndikimit serb janë vënë re në afresket e
Trapenzanisë, në kishën e Shën Mërisë të Apollonisë.
Në gjysmën e dytë të shek.XIV fillojnë inkursionet turke në Ballkan, dhe në vitin 1417
pushtohet Vlora, limani i parë për turqit në Adriatik. Në këtë kohë duhet të jetë pushtuar
edhe Apollonia. Nëpër analet e mesjetës, në veprat e historiografisë europiane, ku bëhet
fjalë për rrezikun që i kanoset Europës nga pushtimi turk, ndër të tjera përmendet edhe
Apollonia, gjiri i Ambrakisë, etj, si pika nga niseshin ushtritë turke për në Itali.
Gjatë vizitës që humanisti Italian Qiriako i Ankonës, bëri në Shqiprinë e Jugut, na jep
të dhëna të rëndësishme për Apolloninë.
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Një njoftim tjetër të rëndësishëm për Apolloninë na jep humanisti i shquar shqiptar,
Marin Barleti. Në veprën e tĳ për jetën e Gjergj Kastriot Skëndërbeu, kur bën fjalë
për qytetin e Lezhës, Barleti, ndër të tjera na bën të ditur edhe emrat e qyteteve
që ishin më të përshtatshëm për organizimin e Kuvendit te Besëlidhjes Shqiptare.
Midis qëndrave të rëndësishme të kësaj kohe, si Kruja, Danja, Lezha, dhe Zhabjaku,
përmendet edhe Apollonia si një nga qendrat e mundshme për selinë e këtĳ vendi.
Nga burimet që na ka lënë Barleti del se Apollonia në kohën e Skëndërbeut, ka qenë
një qendër jo pa rëndësi por pretendente për qendrën e besëlidhjes shqiptare.
Nga të dhënat e mësipërme mund të supozojmë që Apollonia vazhdonte të ishte një
qendër urbane, por që sigurisht e kishte humbur shkëlqimin e saj të dikurshëm.
Gjatë pushtimit osman, Apollonia ashtu si e gjithë Shqipëria pësoi dëme dhe
shkatërrime të mëdha. Të dhënat tregojnë se rrenojat e këtĳ qyteti për shekuj me
rradhë u kthyen në një gurore të vërtetë .
Skulptura, mbishkrimet, gurë të skalitur prej mermeri mbarteshin me qerre e
përfundonin në furra gëlqereje, për të ndërtuar sarajet e bejlerëve, apo për të ngritur
kisha dhe xhamia.
Për një kohë të gjatë prej afro dy shekujsh (XVII-XVIII), Apollonia nuk përmendet
më nga burimet e shkruara. Mesa duket kjo është koha kur qendra e vogël urbane
(reminishencë e së kaluarës) kthehet në një fshat të vogël me emrin Pojan.
Gjatë kësaj periudhe njoftimet dhe interesimi për rrenojat e Apollonisë shtohen në
mënyrë të dukshme. Udhëtarë dhe personalitete nga vende të ndryshme vizitojnë
Apolloninë. Në shkrimet e tyre gjejmë edhe përshkrimet e para mbi qytetin antik.
Apollonia ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike të Mesdheut antik.
Qyteti u ngrit në një rajon të begatë i cili më parë banohej nga ilirët, ç’ka dëshmohet
edhe nga autorët antikë. Për marrëdhëniet me vendasit dimë shumë pak, megjithëse
të dhënat arkeologjike dhe sidomos ato epigrafike flasin për një prezencë të fortë ilire
në qytet. Kjo vërtetohet nga emrat ilirë në monedhat vendase.
Përsa i përket datimit të qytetit, në mungesë të të dhënave të sakta, mund të
pranojmë si variantin më të mirë një datë themelimi pas atĳ të Dyrrahut (627 p.l.k)
Marrëdhëniet midis dy qyteteve flasin për një pozitë varësie për një periudhë të
gjatë, ç’ka përforcohet edhe nga veprimataria monetare. Kështu viti 600 p.l.k. mund
të cilësohet i pranueshëm.
Apollonia gjatë shekujve në vazhdim u bë një qytet i madh dhe i lulëzuar. Në
marrëdhëniet me botën helene Apollonia u tregua gjithmonë e kujdesshme, duke
ruajtur gjithmonë marrëdhënie të mira me Korkyrën dhe Korinthin. Fuqizimi
ekonomik dhe ushtarak i Korkyrës ishte një pengesë për Apolloninë, e cila shihte
tek ajo një rival të fuqishëm tregtar. Lufta e Peleponezit (431-404 p.l.k.) shpjegon
kontradiktat që egzistonin në botën helene për tregje dhe koloni. Fakti që Apollonia
që në fillim të luftës u rreshtua përkrah Korinthit shpreh mjaft qartë ambiciet e saj
për t’u shkëputur nga tutela e Korkyrës.
Gjatë shek IV p.l.k. Apollonia forcon pozitat e veta ekonomike dhe politike si një
polis i pavarur. Marrëdhëniet me Dyrrahun forcohen akoma më shumë me synimin
e vetëm kontrollin e tregut të pasur ilir. Lulëzimi ekonomik i qytetit nxiti lakminë e
fqinjëve; ilirët, epirotasit, dhe maqedonasit u përpoqën me të gjitha mënyrat për ta
shtënë në dorë qytetin. Lakmia e tyre për ta kontrolluar politikisht dhe ekonomikisht
Apolloninë dëmtoi rëndë qytetin në periudha të caktuara. Ekspedita e Kasandrit
(312 p.l.k.), apo edhe përplasjet e tjera iliro-epirotase dëshmojnë qartë rëndësinë që
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kishte qyteti për rajonin.
Çështja nëse arritën ilirët dhe mbreti Monun të kontrollonin politikisht Apolloninë
mbetet një temë e diskutueshme, megjithëse të dhënat numizmatike tregojnë më
tepër një dëshirë për të kopjuar një sistem monetar të suksesshëm.
Përpjekja e ilirëve për të kontrolluar politikisht dhe ekonomikisht Dyrrahun dhe
Apolloninë është një nga shkaqet kryesore të Luftës së Parë Iliro-Romake (229-228
p.l.k.). Thirrjes së apolloniatëve për ndihmë Roma iu përgjigj menjëherë. Ky ishte një
rast i mirë për të shkatërruar një kundërshtar i cili ishte në fuqizim e sipër. Me këtë
lëvizje Roma pushtoi dy qytete të fuqishme ekonomikisht si dhe krĳoi një kryeurë
për pushtimin e mëtejshëm të Ballkanit. Apollonia nën sundimin romak arriti kulmin
e lulëzimit të saj ekonomik, por humbi një pjesë të pavarsisë së saj politike.
Gjatë periudhës së luftrave civile romake (48-31p.l.k.), si Apollonia dhe Dyrrahu
tërheqin vëmendjen e palëve ndërluftuese, të cilat kërkojnë ti vendosin nën kontrollin
e tyre. Sigurisht arsyet janë më tepër ekonomike sesa politike. Sistemi monetar i dy
qyteteve kontrollonte ekonomiksht një zonë mjaft të gjerë në Ballkan. Me fitoren e
Augustit Apollonia do të fitojë statusin e “qytetit të lirë“, ç‘ka do t‘ia rrisë famën
dhe pasurinë. Edikti i Karakallës që i trajtonte njëlloj qytetet dhe njerëzit e lirë të
perandorisë i hoqi Apollonisë privilegjet e saj. Mund të supozojmë, duke iu referuar
rënies së veprimtarisë monetare se kjo ishte një goditje e rëndë për qytetin. Faktorët
që ndikuan në shkatërrimin apo rrënimin ekonomik të qytetit mesa duket janë të
shumtë: politike, ekonomike, shoqërore apo dhe fenomene natyrore, si ndryshimi
i shtratit të lumit Vjosë dhe tërmeti i fuqishëm i vitit 243 pas.l.k. Duket qartë se në
shek.III pas.l.k. qyteti ka humbur shumë nga madhështia e dikurshme, duke iu
referuar gjithnjë veprimtarisë monetare që në këtë periudhë pakësohet së tepërmi.
Përsa i përket debatit nëse Apollonia u braktis menjëherë apo gradualisht është
vështirë të arrĳmë në një konkluzion përfundimar. Argumentat që tregojnë për
vĳmësinë e jetës në Apolloni janë të shumtë, pavarsisht se ato nuk i referohen qytetit
të famshëm antik. Një qendër e tillë ekonomike me një aktivitet të dendur tregtar
nuk mund të jetë braktisur menjëherë. Megjithatë Apollonia e mesjetës së hershme
apo asaj të vonë do të ishte e vështirë për t‘u njohur nga dikush që e kishte vizituar në
periudhën e lulëzimit të saj. Apollonia arriti kulmin e lulëzimit të saj në antikitet, dhe
nëse ka egzistuar vërtetë Apollonia e mesjetës ajo ka qenë vetëm një reminishencë e
së kaluarës. Apollonia e Ilirisë do të quhet gjithmonë qyteti “i madh dhe hĳerëndë″,
siç e quajti oratori i madh i antikitetit, Ciceroni.
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Romani “Oh” i Anton Pashko në skemën e Jakobsonit, dhe raporti i kohës
ciklike
Nevila Voshtina
Hyrje
Anton Pashku lindi në Has të Thatë të Prizrenit, u shkollua në Prizren dhe në Prishtinë.
Deri në vdekje punoi redactor në gazetën “Rilindja” . Eshtë autor I disa vëllimeve
me tregime si: Tregime, Një pjesë e lindjes, Kulla, Kjasina, Lutjet e mbrëmjes. Ai ka
shkruar edhe dy drama: Sinkopa dhe Gof, si edhe romanin “Oh”. Për afro tridhjetë
vjet punë krĳuese letrare, ai botoi relativisht pak, por, [për nga vlera artistike vepra
e tĳ zuri vend në krye të panteonit letrar kombëtar. Nisur nga një konstatim i Sabri
Hamitit, për romanin “Oh” , si roman i mohimit, “Në përgjithësi romani “Oh” është
roman i mohimit, i mohimit të një jete të pakandshme dhe të përshtatshme për njeriun, qoftë
kjo jetë e sjellë nga e kaluara si jehonë e një përvoje, qoftë nga fusha e tashmee aktualitetit”
gjithashtu edhe e ngacmuar nga sfida për ta zbërthyer romanin në mënyrën se si
vendoset në skemën e Jakobsonit , apo per të sjellë një mënyrë leximi të një prej
autorve që njhet pak lindi he ideja e kësaj pune. Qëllimi është që duke u prirur drejt
një interesimi të brendshëm ndaj tekstit, dhe një punë të përqëndruar në gjashtë
drejtime dhe në disa nëndrejtime, sic janë :
•
Simbolika e titullit
•
Romani në skenën e Jakobsonit, elementi prevelant ndër të gjashtë
Kodi
Dhënësi------------Mesazhi-------------Marrësi
Konteksti
•
Rëndësia që merr kodi
•
Koha ciklike apo e mbyllur
•
Atributet e secilës ndarje
•
Raporti fillim –fund i romanit
•
Raporti e tashme – e shkuar
•
Raporti e ardhme – e tashme
Prania e urrejtjes (mizo) dhe e qëndrimit kundër (anti) përmes ekzistencës së dendur
të pjesëzave fjalëformuese mizo – dhe anti – shtojmë këtu edhe praninë e disa çifteve
antipod nxjerrin në pah mohimin në roman. Ky trekëndësh do të mund të të na
nxirrte në përfundimin se romani “Oh” është një roman i mohimit.
Një vëmendje e vacantë i kushtohet njërit nga gjashtë elementët e Jakobsonit, ku
letërsia shihet si sitem komunikimi dhe ku secili nga elementët e skemës merr nje
funksion të caktuar dhe pikërisht “ kodit” . Duke vĳuar me këtë pikëvështrim që
në themel ka një analizë te kodit, do të vërehet një ligjërim i vecantë , pa shenja
pikësimi dhe me një rimë e ritëm të brendshëm bukur të dallueshëm që jo rrallë
të bën të mendosh që shumë pak e ndan prozën e Anton Pashkut nga poezia. Këtë
pikvështrim ruan edhe Kujtim M Shala në artikullin e tĳ “VOX-I Anton Pashkut” ,
“Raporti ndërtekstual me Shkrimin e Shenjtë tek “Oh” del me përbërës të caktuar, edhe në
planin formal të tekstit, një ndërdialog formash ky. Nëpërmjet figurave të diksionit, qoftë
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edhe të rimës, në raste, Pashku bashkëthur format e poezisë me të prozës; si në tekstet e
vjetra kanunore përgjithësisht”. Një tjetër çështje për t’u marrë në konsideratë është
edhe ajo e kohës ciklike” , sipas një këndvështrimi të Sabri Hamitit apo “rrëfimit
të rrumbullakët” sipas Kujtim M Shalës “Shkrimi në sistem, te Pashku, shtrihet nga
struktura kompozicionale, nëpër figura letrare, te ligjërata poetike e stili. Teksti i Antonit është
i rrumbullakuar formalisht. Një rrumbullakim i tillë asesi nuk e vështirëson komunikimin
me idetë, meqë edhe shenjat formale të tĳ zhvillohen n ëide; jo ideja si figurë, por figura
si ide. Kësisoj, ajo mbetet një vepër e hapur. Dialogjika në veprën e Pashkut sprovohet e
gjen provën e vet gjerësisht. Sa herë thuhet Antoni im, nis një dialog i ri me veprën e tĳ “
Në këtë çështje do të vërehet një raport mes tri kohëve e tashme-e shkuar-e ardhme-e
tashme, pra siç shihet është në formën e një rrethi të mbyllur që fillon dhe mbaron
në të njëjtin vend. Mund të duket si në vend numëro si situatë, por nuk është aspak
e tillë sepse edhe pse fillon e mbaron në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, situate
mbyllëse është përvojë. Ajo pëson edhe disa ndryshime madje nga situate e fillimit,
që do të jenë objekt i një nënçështeje dhe do të trajtohet gjerësisht.
II Simbolika e titullit
Duke dashur ti qëndrojmë logjikës së renditjes , analiza do të nisë nga titulli. Titulli
I romanit “ Oh” mund të konsiderohet sa minimalist aq dha anasjelltas . Titulli ne
këndvëeshtrimin minimalist –OH- është një fjalë e vetme, klasifikohet nga ato që
njihen si fjalë jo me kuptim të mvetësishëm dhe q e fitojnë kuptimin e tyre vetëm
në kontekste. Është një pasthirrmë që sendërton një titull romani. Ndërkohë aty ku
mbaron arsyetimi i parë fillon edhe i dyti. “OH”- titull maksimalist, duke qënë një fjalë
që kuptimin e fiton në kontekstualizim dhe duke qënë se kontekstualizimi mungon,
kuptimet që mund të marrë mund të jenë te gjithëfarë sojshme. Ne shpjegimin në “
Fjalorin e Shqipes së sotme”, “oh”- shpjegohet si vĳon. Oh-pasth, përdodret kur shprehim ,
dhimbje lodhje trupore, shpirtërore, habi, tronditje, fikë , dëshirë, gëzim pëe dicka a kënaqësi.
Na ana “OH” tjetër është pasthirrmë , gjë që nënkupton ekzistencën e një subjëkti
njerzor që e lëshon ate në një situate që mund te jetë sa e lodhshme aq e frikshme apo
e dhimbshme, aq e gëzueshme dhe një pasthirrmë kënaqësie.
III Romani si akt komunikimi , kodi si elementi më karakterizues
Kjo cështje është ndërtuar sipas një këndvështirmi të asaj që në histori njihet si shkolla
e Pragës , ku “ Vepra poetike shihet sin je strukturë fuksionale” . Emri kryesor i
kësaj shkolle ishte Jakobsoni që skemës gjuhësore i shtoj dhe funsionet dhe ajo mori
formën si më poshtë vĳon. Secili nga faktorë e skemës fitoi një funksion
Adresuesi---------------funksioni emotive
I adresuari--------------funksioni konotativ
Konteksti---------------funksioni referencial
Kodi---------------------funksioni metalingual
Mesazhi-----------------funksioni poetic
Domethënia e kontaktit-----------funksioni fatik
I kushtohet një vëmëndje të e vecantë kodit si elementi më I rëndësishëm në skemën
e Jakobsonit. Duke pasur parasysh dhe praninë e dëndur të simboleve funksioni
metalingual do të jetë më I studjuar . ky është një nga elemnetët që e klasifikon
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Pashkun si modern .
Sipas mendimit të Anton Nikë Berishës, me të drejtë është theksuar se “ Gjuha është
materia kryesore me anën e së cilës lind dhe funksionon arti i fjalës , letërsia”.
Romai është shkruar si një zgjerim i një nga novelave të tĳ, “ Eklipsi”.
Botuar në revistën “Jeta e re” nr 2 viti 1968. Pas tri vitesh në 1971 krĳoi romanin
“Oh” si pasojë e shtimit të situatave dhe figurave simbole. Sipas edhe Rexhep M
Shalës “modeli semiotic varet nga karakterizimet:konkret, simbolik dhe simbolikoalegorik”. Këto karakteristika janë lehtësisht të shqueshme. Në një ndalesë mbi
këtë element të skemës do të dalloheshin një sërë karakteristikash si: kursimi në
përdorimin e shenjave të pikësimit, rima dhe ritmi I brendshëm, simbolika e dendur
dhe alegoria. Karakteristika të cilat e afrojnë shumë tekstin me atë poetik. Gjithësesi
prezenca e narracionit, e një fabule dhe e personazheve e identifikojnë romanin si
një tekst prozaik. Mensur Raifi shprehet se romani “Oh” shquhet për nga dendësia
e shprehjes së figurshme, preçiziteti i mendimit dhe bukuria e thënies” elemente
këto që e karakterizojnë Pashkun si modern. Modernia pashkiane, sistemin e kodeve
zakonisht e redukton në një kod ose në dy kode: kodi i parë është kod burimorqë siguron onticitetin kategorial të realitetit artistic dhe mundëson kodin e dytëmetakodin, i cili ben transformimin e realitetit në një metadimension të ekzistimit,
prandaj edhe të komunikimit me lexuesin. Kodi i parë ka funksion ontik, kurse i dyti
metakodi- ka metafunksion shprehës dhe artistic njëkohësisht. Kodi i parë siguron
faktin, kurse kodi i dytë artefaktin. Nisur nga kjo në proçesin e krĳimit dhe të
komunikimit të veprës së Pashkut, mund të dallojmë të paktën dy lloje lexuesish që
komunikojnë me dy nivelet e kodit. Lexuesi joprofesional që e vendos komunikimin
me kodin e parë (apo burimorin) që i ofron faktin dhe lexuesi profesional që
komunikimin e vendos përmes sistemit të kodeve dhe të kuptimeve të fshehura.
Kësisoj ky komunikim karakterizohet nga nga një sinkretizëm duke pasur parasysh
komunikimin që mund të vendos teksti me dy a më shumë kategori lexuesish duke
iu ofruar atyre një realitet dhe një metarealitet.
IV Koha ciklike, atributet e secilës ndarje
“Romani “Oh” i A. Pashkut ka një strukturë të përmbllur artistike. Mbarimi është rimarrje
gati fjalëpërfjalshme e tekstit të fillimit, vetëm se dallon nga fillimi duke qënë se bart me vete
përvojën e botës së permbyllur në tekstin e brendshëm të veprës”, kështu e nis arsyetimin
në artikullin e tĳ, “Triumf i Inteligjencës”, Sabri Hamiti. Argumenti m,bi konstatimin
parashtrohet më poshtë:
4.1 Veçoritë e secilës ndarje
E tashmja
E neveritshme, përgjumje në nevojtore, ajo e heshtur në dhomë, me qyra me jargë,
me gjuhë (ai) kërkon të lëpĳë mjekrën, kërkon të lëpĳë hundën, kruan sqetullën që I
djeg nga djersa, shikon tre peshqit në akuarium. Gati sa nuk e djeg dyqi i cigars, ka
problem me jashtëqitjen. Nga kjo renditje duket si një det neverie në të cilin noton
personazhi. Edhe dy momentet ku përmendet uji, është një herë i rrjedhshëm dhe
shërben për shpëlarjen e nevojtores dhe një herë tjetër në akuarium, ku është I ndenjur.
Kjo është situate në të tashmen. Por duke qënë se romani “Oh” karakterizohet nga
një kohë ciklike, në roman ka dy situate të së tashmes. Gjithashtu dallohen edhe dy
kohë të tjera që vendosen në raport me të tashmen. Kjo sepse e tashmja është koha
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active në roman. Duke e kontekstualizuar në kohë romanin, do të mund të përftohet
një prpjeksion i qartë i kushteve sociale politike të kohës. Të dyja kohët e tjera janë
passive në thelb. Njëra ka kaluar, është skeduar, dhe thjesht prej saj marrtim përvojën
(kujto figurën e plakut të thimë), dhe tjetra nuk ka ardhur ende. Megjithëse të dyja
kohët janë në funksion të së tashmes, secila prej tyre ka peshën e vet në roman. Merr
rendësi fakti që personazhi është kaps dhe edhe pas gjithë romanit ai vazhdon të
mbetet kaps. Nuk është thjesht process fiziologjiko-biologjik ai që duhet të ndodh, por
është edhe intelektual. Ndërkohë ulërima në fund që është shurdhuese është edhe e
dhimbshme. Diku ai përmend edhe “vox clamantis in deserto” është tashmë një fakt
, vetëm se vendi I thirrjes nuk është shkrhtëtira, por një nevojtore e neveritshme. Vox
clamantis in deserto” ishte një manifest artistic kundër pikëpamjeve të socrealizmit.
Manifesti u botua në revistën “Rilindja” në të vetmin vit në të cilin Pashku punoi në
rubrikën e kulturës , në 1971. Një grup i krĳuesve të rinj, ku ishte i perfshirë edhe
Anton Pashku, e botoi këtë tekst “problematic” , siç e quanin ata, i cili më vonë u
pagëzua si “Manifest”.
“Vox Clamantis in Deserto” (zëri i të dëshpëruarit në shkretëtirë) pat bërë bujë të
madhe. “Vox…”- i në të vërtetë ishte paraqitje e bindjeve kritike të një gjenerate
të re të letrarëve kosovarë lidhur me gjëndjen kulturore, me pozitën e krĳuesve
dhe frymat estetike të asaj kohe. Përmes tĳ, krĳuesit e rinj i shpallën luftë realizmit
socialist që vinte ndikim i Shqipëisë, gjegjësisht i ideologjisë social-komuniste. E
tërë kjo u shndërrua në një skandal që filloi të merrte edhe përmasa politike. Ndër
nënshkruesit e “Manifestit” ishin Rexhep Ismaili, Gani Bobi, Ali Podrimja, Mensur
Raifi, Anton Pashku dhe disa të tjerë. Në romanin “Oh” “Vox…!-i përmendet tashmë
si një fakt i nevojtores, duke aluduar kështu njëherësh dy pikpamje.
Njëra
fakti që Vox-in e tĳ nuk e dëgjoi njeri dhe misioni i tĳ nuk u përmbush dhe së dyti
shkretëtira e tĳ tashmë është zvogëluar aq sa mund të dëgjojë vetëm veten në një
ambient të mbyllur.
E shkuara
Asociacioni me të shkuarën krĳohet nga akuariumi. Ai duke e parë valëzimin që
krĳon peshku me pika të kuqërremta kujton ditët ku ishte me vajzën pranë liqenit
artificial. Kështu, përveç këtĳ elementi pasojnë edhe të tjeta si: Ai dhe ajo në breg të
liqenit, në atë kohë kur kallej uji dhe ajri (jeta), ajo ndërtonte një piramidë, shkëmbi
i dukej si torso i lashtë poroz, prania e plakut të thimë me mjekër të bardhë, prania
e pyllit të shkozës dhe murrizit, por edhe e list, zgueri i lisit që mban dymbëdhjetë
ujq e dymbëdhjetë desh për gjithë dimnin pa u pa, gjarpri me lule ne gojë si element
ndërlidhës mes ujqërve dhe deshve në zguerin e lisit, prania e barkës, çifteli, qerrja
e diellit, fiset ilire, të huajt, prĳësi ilirë, prĳësa të huaj, etj. E shkuara duket disi më e
dendur në simbole, ndoshta sepse duhet të shërbejë si shembull. Gjithësesi edhe këto
simbole vendosen në raport me njëri-tjetrin duke fituar kështu një pjesë të mjegullës
së tyre.
E ardhmja
E ardhmja e romanit karakterizohet nga prania e një folësi (çorr, të lemë, pa vakt),
që flet për një botë pa kufi, që e minimizon rolin e njeriut aq sa në planetin Tokë do
të mund të prodhoheshin vetëm gypa për nevojtore, që ligjëratën e tĳ të fjalimit në
sallën vezake e ndërton mbi një sërë emërtimesh që nuk janë shqip. Parashtron me
pompozitet në fjalimin e tĳ politikën e njëshit. Ai krĳon një kundërshti dhe është
gati t’I bëjë atit statujë vetëm për faktin se ky do Tokën dhe fjalamani do qiellin.
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Veç pranisë së emrave të krĳuara nga greqishtja ka edhe latinizma dhe një prej tyre
është ehe një frazë që është titulli i manifestit “Vox clamantis in deserto” , në vetvete
manifesti është kundërshtues dhe është vendosur në atë pjesë të romanit ku pjesa
më e madhe e ligjërimit është kundërshtues. Secila nga këto ndarje kohore. Secila
nga këto ndarje kohore do të shihet në raport me të tjerat, duke krĳuar disa qasje që
Sabri Hamiti në artikullin e tĳ I emërton “Koha aktuale”- e tashmja e romanit, “koha
mitike” – e shkuara në roman, dhe “utopia negative” – e ardhmja.
“Koha aktuale” sipas Hamitit i përgjigjet një të tashmeje në roman, kap fillimin dhe
fundin e
tĳ dhe katër pjesë të dialogjeve mes Atĳ dhe Asaj, dy qënie ku njëra ka në bazë
mendimin e tjetra aksionin e atypëratyshëm.
“Koha Mitike” – e shkuara e romanit përfshin të gjithë rrëfimin e plakut të thimë dhe
projektimin e luftës ilire për mbrojtjen e qerres së dielit. Rrëfimi zhvillohet përmes
tregimit të plakut. Kalimi në të shkuar apo koha mitike,sipas Sabri Hamitit bëhet
përms gojës së plakut për dy arsye. Së pari sepse autori do të rrëfejë për të kaluarën
e lashtë mbështetur dyfsih në gojën e popullit dhe në letërsinë e tĳ të pashkruar, një
histori të gjallë. Së dyti gjuha në këtë pjesë të romanit mbështetet në gjuhën popullore,
në letërsinë gogjore, gjakon në rikrĳimin e figurave popullore. Ky ndërtim mitik ja
heq përmasat kufizuese në kohë dhe hapësirë.
“Utopia negative” – e ardhmja e folësit.
E ardhmja në roman në një dhomë vezake, që është thyerja direkte e hapësirës së
pakufizuar të së shkuarës. E ardhmja projektohet nga fjalimi i mizogamit. Nëse miti
i përgjigjet hapësira dhe koha e pakufizuar, utopisë i përgjigjet një hapësirë dhe një
kohë e pakufizuar, salla në formë vezake dhe projektimi në të ardhmen. Ketu lind
edhe filli i mohimit sepse,”Utopia në vetvete është kërkimi i një vendi të pacaktuar e në
fakt në roamn është një sale dhe është në kohën e ardhme. Gjithashtu procesi i kërkimit të
një utopie eshte njeë mënyrë e mohimit të formave të një realiteti egzistues konkret” . Ky
mohim është pikërisht ajo që ndodh me folësin gjatë ligjërimit të tĳ duke projektuar
realitetin e tĳ,ai mohon atë ekzistuesin.
4.2 Raporti fillim / fund i romanit
Për të analizuar këtë raport me poshtë do të parashtrohet një pranëvënie midis dy
paragrafëve të fillimit dhe dy të tjerëve të fundit. Kjo pranëvenie do të nxjerrë në
mënyrë krahasuese evoluimin e situatave dhe përfitimin e përvojës jetësore të dhënë
në vepër.
•
Kur u ktheva, me nder me thanë prej nevojtores,ku për pak nuk më kishte zënë
gjumi,e besa e do ta bajsha një sy gjumë të rraste sikur të çlirohesha mirë e sikur dyqi i cigares
të mos m’i kishte djegë gishtat…
•
Vazhdova të shikoj akuariumin e vogël,ata dy peshqit që rrĳshin pezull me atë të
tretin me pika të kuqërremta në trup që bridhte poshtë e nalt akuariumit të vogel; ato lëvizje
të tĳ të pazashme m’i kujtuen valët e lehta të liqenit.
•
Dhe tue mendue për purgativët që duhej t’i mirrsha për çlirimin e barkut tim,për pak
nuk më zu gjumi,e ndoshta edhe do më kishte zënë,e besa edhe do ta bajsha një sy gjumë të
mirë sikur dyqi i cigares të mos m’i kishte djeg gishtat.
Peshqit,pashe,kishin ra në fund të akuariumit,nuk lëviznin,prej tyne nuk dilte asnji pinë. E
mbi ta pezull,në hapësirën e akuariumit të vogël,rrinte ai, peshku me dia pika të kuqërrmta në
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trup. S’dukej as i mjerë,as i lumtun, ai i habitun,as i hutue…
Pasi një parashtrimi të teksit të fillimit dhe atĳ të mbarimit do të vërehet që disa nga
situatat si u permend edhe me lart do te ndryshojne,pra forma mbetet e njëjtë,por
ndryshon një pjesë e pëmbajtjes. Sepse fundit i shtohet përvoja.
Nuk ndryshon

Ndryshon

Nevojtorja dhe vështirësia për tu liruar nuk ndryshom edhe në fund

Heshtja –ne ulerima (te atij) / vajin (e saj)

Gjithashtu neveria e djersës

Monotonia / në levizje

Djegia nga dyqi i cigares

Dy peshqit ngordhin

Përgjumja në tualet

Peshku me pika të kuqërremta leviz në akuarium

Dhoma ku rrijnë

Ndarja e atij dhe asaj

Jargët dhe qyrat

Vërehet më lart se përvoja jetësore nuk ndryshon gjithçka,thelbi mbetet.
Të tilla do të permendeshin elementet jetike të personazhit. Elementët që varen
vetëm nga ai nuk ndryshojne. Ndërkohë që në momentin që krĳohen një raport me
dikë apo dikça tjetër jashtë vetes,përvoja jetësore e ndryshon situatën.
4.3 Raporti e tashme / e shkuar
Midis këtĳ raporti qëndron plaku i thimë e me mjekër të bardhë . Për S. Hamitin kjo
njihet si “koha mitike, e plakut duhet kuptuar si një vetëdĳe e gjallë e popullit”. Ndërkohë që
e tashmja nis në mënyrën më të neveritshme të mundshme. Hyrja është në nevojtore
dhe në një numërim statistikor fjala nevojtore është përmendur vetëm në fillim
pesë herë, po aq sa edhe “jargë e qyra”, katër herë është përmendur “djersa” tablo
e kompletuar me neveri, ndoshta edhe shkalla e parë e urrejtjes. Por veç neverisë
dallojmë edhe heshtjen e tyre, peshqit që sillen në akuarium dhe akuariumi që i sjell
ndërmend liqenin e vogël artificial. Po të ndalemi nga shpiegimi i këtyre fjalëve ne
fjalor do të dalim në një ngjashmëri mes tyre.
Janë të
dy mjedise artificial, të krĳuara nga njeriu, të kufizuara në hapësirë. Liqeni çon tek e
kaluara, dhe biseda me plakun e thimë me mjekër të bardhë. Atributet e së shkuarës
janë; prania e një liqeni të vogël artificial, ditën kur kallej uji dhe ajri si elemente të
jetës) dhe bëhen hi, dhe njëkohësisht aludohet për “kalljen” e jetës dhe për hirin
si gjurmë ekzistence, prania e një piramide prej rëre, barazimi midis shkëmbit dhe
torsos së lashtë, prania e shkozës, murrizit, plakut që i humbasin delet, lisi me zguer
sa të mbajë dymbëdhjetë ujq e dymbëdhjetë desh, pa u vendosur në një raport mes
tyre si më poshtë:
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(12) Ujqër

pa u pa

Frikë
Përpiqet mos me i shtu etjen

Gjarpër

nuk i pëlqen

(12) desh

lisi

pëlqim

lule

Prania e barkës që rri midis ujit
Që nuk mbytet
Që duket si çiftelia
“Kjo qenka e fortë”- tingëllon si një rresht në lajtmotiv e në mënyrë permanente
vërehet prania e një piramide rëre, ndërtimi i së cilës mbanë të zënë me punë vajzën.
Prania e emrave historikë si: qerrja e diellit, breuku, desidjati, pirusti, markomanët,
Tiberi, Batoja I Breukëve, Batoja I desidjatëve, Genti është një projektim i saktë në
atë që në histori njihet si “Kryengritja e madhe Ilire” ku breukët dhe desidjatët
u ngritën në luftë kundër perandorisë Romake, më pas tradhëtia që kryen Bato i
Breukëve që çon edhe në humbjen e luftës dhe për pasojë edhe të kauzës. Për të mos
u anashkaluar është edhe Torzo, si figurë shumë e rëndësishme për konotacionin
që bart. Për këtë arsye është një nga simbolet më të përdorshëm nga shkrimtarët
dhe poetët kosovar.
Me epitete që e shoqërojnë, konotaci që merr në
kontekstin e romanit është shumë domethënës. Torzo - shkëmb- i lashte – Poroz:
- këto janë karakteristika që mund t’i vishen atdheut etnik duke pasur parasysh
shpiegimin për Torzon;si një figurë e gjymtuar me mungesa ne fizionominë e vet.
“Plaku është zëri i traditës, duhet të kuptohet si vetëdĳa e gjallë e popullit që kërkon
të ruaj gjallë frymën e kolektivitetit edhe kur nuk mund t’i mbajë së bashku të njëqindë delet
e veta”. Plaku sjell ndërmend praninë e “murrizit” – shkurre e egër e me shumë
degë e gjemba,me lule të bardha” dhe ”shkozës- shkurre ose dru që përdoret për
ngrohje” e deri tek lisat e gjatë që në zguerin e tyre mund të mbajnë desh e ujq pa
u parë me njëri tjetrin, dhe të trĳa këto në të njëjtin territory. Jo rastësisht plaku i ka
vendosur pranë dhe krenohet në mënyrë të çuditshme e të pakuptueshme për lizin
dhe zguerin e tĳ. I bën me dĳe të rinjve se atypari ka murriza e shkoza,por ka dhe
lisa me një lloj zgueri përrallor e mitik.
Duke kaluar
nga flora tek fauna … Brenda zguerit të lisit rrinin dymbëdhjetë ujq e dymbëdhjetë
desh që pĳnë ujë për shëndetin e njëri-tjetrit dhe që presin gjarprin me lule në gojë,
në zguerin e lisit ka edhe det.
4.4 Raporti e ardhme /e tashme
Këtë raport Sabri Hamiti në artikullin e tĳ “Triumfi i Inteligjencës” e emërton “utopia
negative”. Në fjalëkalimin e të vetëquajturit mizogam dallohen disa shtresa që vĳnë
në progresion rritës.
Utopia
negative – koncepti filozofik do të shpiegohej si një utopi sëprapthi, një utopi larg
kuptimit të parë të saj. Evoluimin e këtĳ koncepti Hamitine parashtron si element
të hapësirës kohore të së ardhmes. Utopia në kuptimin e saj të parë, përdorur nga
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Tomas More në veprën “Utopia” do të thotë- ideali I një rendi social-politik pa ndarje
dhe lutë mes klasave të shoqërisë. Të njejtinkuptim merr edhe nepër shpiegimet që i
bëhen nëpër fjalorë të ndryshëm.
Por problem është kur këtë utopi e parashtron një qënie njerëzore e mbrujtur me
komplekse dhe demagogjira në fjalimin e tĳ. Duke filluar me një analizë të lëndës së
fjalimit, përftohen karakterizimet e mëposhtëmë; Si bosh, ku fjalët humbasin kuptimin
e tyre, dredhojnë, mashtrojnë.
Më
pas folësi vazhdon me një insistim në prishjen e institucionit të familjes,prishja e
kufijve , shfaqje e totalitarizmit në pikpamjet e tĳ për njëshin ,etj. Kësisoj atributet e
të ardhnes janë ligjërata e mizogamit, shpalosja ironike e pikëpamjeve totalitare për
“një abetare, një libër leximi, një libër të historisë, një libër të filozofisë, një tregim,
një novelë, vetëm një revistë (e deri sa shpall dëshirën e tĳ në formë lapsusi,) vetëm
një karrige.
Bibliografi
Berisha Nikë Anton, Në mbretërinë poetike, Shpresa, Prishtinë 2002.
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Hamiti Sabri, “Letërsia Bashkëkohore” , Vepra letrare 10, Faik Konica, Prishtinë 2002.
Raif Mensur, Mozaik letrar i Dukagjinit”, Pejë 1998.
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Dinamika e diskutimit te zgjidhjes se sistemeve te ekuacioneve ne vitet e
shkolles se mesme
MSc. Vitori Gjonaj
Shkolla 9-vjeçare “Rilindja”
Abstrakti
Në programin e matematikës së shkollës së mesme , trajtohen gjerësisht ekuacionet
algjebrike dhe trigonometrike.Një vend të rëndësishëm zënë edhe zgjidhjet e
sistemeve të ekuacioneve.Duke patur parasysh se zhvillimi psikofizik dhe psikomotor
i nxënësve është i ndryshëm, është detyrë e secilit mësues të thellojë dhe sistemojë
njohuritë e nxënësve në këtë pjesë të lëndës.
Shpeshherë nxënësit u japin përgjigje të gabuara pyetjeve tona: Ç’quhet ekuacion?
Ç’quhet identitet? Ç’do të thotë të zgjidhësh një ekuacion? Ç’quhet zgjidhje e
ekuacionit?
Të gjesh bashkësine e të gjitha zgjidhjeve të një ekuacioni do të thotë të zgjidhësh
ekuacionin e dhënë. Gjatë proçesit të zgjidhjes së një ekuacioni mund të paraqiten
këto tri raste:
a) Ekuacioni ka të paktën një zgjidhje.Në këtë rast bashkësia e zgjidhjeve të tĳ përbën
një pjesë të bashkësisë së vlerave të lejuara e të panjohura.
b) Ekuacioni nuk ka asnjë zgjidhje (Bashkësia e zgjidhjeve është boshe). Në këtë rast
ekuacioni është kontradiktor, dmth funksionet janë të papajtueshëm.
c) Ekuacioni vërtetohet identikisht për të gjitha vlerat e lejuara të të panjohurave,
dmth funksionet
F1(x,y,z…) dhe F2(x,y,z…) kthehen në numra të barabartë për
të gjitha vlerat e marra nga fusha e përcaktimit të tyre. X2+2xy+y2=(x+y)2 vërtetohet
identikisht për të gjitha sistemet e numrave (x;y).Barazimet e formës së mësipërme
do t’i quajmë identitete.Bashkësia e zgjidhjes së nje ekuacioni mund të jetë madje
e pafundme ( x-y=0 ka nje infinit zgjidhjesh,por megjithatë nuk vërtetohet për të
gjitha vlerat e të panjohurave).
Fjalët kyçe: Ekuacion, Bashkesi, Zgjidhje, Funksione.
Hyrja
Numri i zgjidhjeve të një ekuacioni në bashkësi të ndryshme numrash është i
ndryshëm; kështu p.sh., ekuacioni x3+4x=0 në bashkësinë e numrave realë ka një
zgjidhje të vetme: x=0,x=2i,x=-2i).
Dy ekuacione(sistem ekuacionesh) f1=f2 (1) dhe F1=F2 (2) që përmbajnë po ato të
panjohura x,y,z… do të quhen të njëvlershëm në një bashkësi të caktuar numrash në
qoftë se çdo zgjidhje e ekuacionit (1) do të shërbejë si zgjidhje edhe për ekuacionin
(2) dhe anasjelltas çdo zgjidhje e ekuacionit (2) është gjithashtu edhe zgjidhje e (1).
studimi i shenjës së bimomit të gradës së parë dhe trinomit të gradës së dytë
me metodën grafike
Ndër temat më të vështira për t’u kuptuar nga nxënësit janë studimi i shenjës së
binomit të gradës së parë dhe trinomi i gradës së dytë .Mënyra e studimit të shenjës
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, që jepet në tekstin e klasës së dhjetë, është e gjatë dhe e ndërlikuar, më e thjeshtë
bëhet puna po të studiohet shenja me anë të grafikëve.
I. Binomi y=ax+b ku (a≠0)
Ndërtojmë grafikun e tĳ. Paraqiten dy raste a>o dhe a<o. Fig .1 dhe fig. 2

Shënojmë rrënjët e binomit me x0 ,d.m.th. x0=Duke shqyrtuar të dy grafiket e fig. 1 e te fig.2 ,gjejmë që për x më të mëdhenj
se rrënja vlerat e binomit kanë shenjën e a-së ,për x më të vegjël se rrënja vlerat e
binomit kanë shenjën e kundërt të a-së.
II. Trinomi y=ax2+bx+c ku (a≠0)
Ndërtojmë grafikun e trinomit.
Në rast se dallori D=b2-4ac është pozitiv, trinomi ka dy rrënjë reale të ndryshme,
prandaj parabola e pret boshtin x,x në dy pika ; në rast se dallori është zero ,trinomi
ka rrënjë të dyfishtë ,prandaj parabola është tangent me boshtin x,x ; në rast se dallori
është negativ , trinomi nuk ka rrënjë reale , prandaj parabola nuk e pret boshtin x,x.
a )D>0. Për a>0 degët e parabolës shkojnë lart fig. 3, për a<0 degët e parabolës shkojnë
poshtë fig.4. Në fig.3 dhe 4 shohim që , për x jashtë rrënjëve, vlerat e trinomit kanë
shenjën e a-së, për x brenda rrënjëve kanë shenjën e kundërt të a-së.
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b)D=0. Për a>0 degët e parabolës shkojnë lart , fig5 , për a<0 shkojne poshtë
fig.6 .Nga figurat 5 dhe 6 shohim që ,për çdo vlerë të x-it të ndryshme nga rrënja,
vlerat e trinomit kanë shenjën e a-së.

.
c) D<0. Për a>0 e gjithë parabola, ndodhet sipër boshtit x,x, fig7, për a<0 e gjithë
parabola ndodhet poshtë boshtit x,x fig.6. Në të dy rastet ,për çdo vlere të x-it , vlera
e trinomit ka shenjën e a-së.
Me këtë mënyre, shenja e trinomit të gradës së dytë mund të studjohet për një orë

mësimi dhe nxënësit e “shohin me sy” shenjën e trinomit.
Me mënyre grafike mund të zgjidhen dhe ekuacione të trajtës
ax +b >0
(<)
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ax2+bx +c>0
(<)
Për këtë ndërtohet më parë grafiku y=ax +b ose y=ax2+bx+c dhe gjenden zonat ku y
ka shenjën e duhur.
Sistemi I dy ekuacioneve të fuqisë së parë me dy ndryshore
Po të jenë dhënë numrat realë a1, b1, c1 dhe a2, b2, c2, atëhere çifti i ekuacioneve
a1x+b1y+c1=0, a2x+b2y+c2=0, i shkruar në formën:

Quhet sistem ekuacionesh të fuqisë së parë me dy ndryshore.
Të zgjidhësh sistemin e ekuacioneve si më lart do të thotë të gjesh bashkësine e të
gjithë çifteve (x;y) që vërtetojne njëherësh të dy ekuacionet pra janë njëkohësisht
zgjidhje e të dy ekuacioneve të sistemit.
Ka disa mënyra për të zgjidhur një sistem ekuacionesh. I kujtojme ato duke zgjidhur
sistemin:
A.Zgjidhja me zëvendësim
Rregulli:Me anë të njërit nga ekuacionet të sistemit,shprehim një nga te panjohurat si
funksion të tjetrës. Pastaj e zëvendësojme në ekuacionin tjetër.

Shembulli
Sistemi:

Është I njëvlershëm me:

Nga zgjidhja e ekuacionit të dytë të sistemit të dytë kemi y=-1. Pastaj nga ekuacioni i
parë i sistemit të dytë gjejmë x=3.Zgjidhja e sistemit është
B.Zgjidhja nëpërmjet kombinimit (ose mënjanimit)
Rregulli:Një kombinim linear i zgjedhur në mënyrë të përshtatshme ,bën të mundur
mënjanimin e njërës nga të panjohurat.
Shembull

-Në ekuacionin e parë shumëzojmë të dy anët me 3: 6x-15y=33
-Në ekuacionin e dytë shumëzojmë të dy anët me 2: 6x+8y=10
-Zbresim anë për anë :
0x-23y=23
X “u zhduk”. Gjejmë y=-1. Pastaj x=3 (duke zëvendësuar y me -1 në një nga ekuacionet
e sistemit). Përfundimisht bashkësia e zgjidhjeve është
.
C.Zgjidhje me krahasim (ose barazim).
Rregulli: Shprehim të njëjtën të panjohur në funksion të tjetrës në të dy ekuacionet
dhe barazojmë shprehjet e gjetura.
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Është i njëvlershëm me :

Shembulli

Jep y= -1. Pastaj llogarisim x. Përfundimisht zgjidhja
është
.
D.Zgjidhja grafike
Shprehjet “çifti (x;y) vërteton ekuacionin (1),përkatësisht
(2)” dhe “pika me koordinata (x;y) ndodhet në D1
,përkatësisht në D2 “ janë të njëvlershme.
Rrjedhimisht, shprehja “çifti (x;y) vërteton ekuacionet (1) dhe (2)” është e njëvlershme
me “pika me koordinata (x;y) ndodhet në prerjen e D1 me D2”
Po qe se D1 ∩D2= , atëherë bashkësia e zgjidhjeve është
Vërejtje: Po qe se (a;b)=(0;0), atëherë
bashkësia e pikave koordinatat e të cilave
vërtetojnë ekuacionin ax+by+c=0, nuk është
një drejtëz. Po qe se c=0 atëherë kjo bashkësi
është i gjithë plani kartezian dhe po qe se
c≠0, atëherë kjo bashkësi është boshe.
E.Dy sisteme te veçanta
Shembull
Është dhënë sistemi:
Duke thjeshtuar ekuacionin e parë me 3 dhe
të dytin me 4, kemi:
Asnjë çift (x;y) nuk mund t’i vërtetojë
njëherazi keto dy ekuacione.Themi se ata janë
të papajtueshëm.Bashkësia e zgjidhjeve është boshe. Drejtezat D1 dhe D2 janë paralele.
Shembulli 2
Është dhënë sistemi
Duke thjeshtuar ekuacionin e parë me
2 dhe të dytin me 3, gjejmë të njëjtin
ekuacion në të dy rastet: 2x+3y=3
Rrjedhimisht,bashkësia e zgjidhjeve është:
.
Kjo bashkësi ka një pafundësi çiftesh.
Drejtëza D me ekuacion 2x+3(ose y=-2x+3)
është bashkësia e zgjidhjeve të sistemit.
Një rezultatë tillë e gjejmë sa herë që
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treshja (a1,b1,c1) është e përpjesshme me treshen (a2,b2,c2).
Sisteme ekuacionesh të fuqisë së dytë me dy ndryshore\
Shpesh here zgjidhja e nje problem kthehet ne zgjidhjen e nje sistemi me dy ekuacione
ku te pakten njeri prej tyre eshte nje ekuacion I fuqise se dyte me dy te panjohura.
Zgjidhjet e tĳ gjenden duke kryer shnderrime te njevlershme.
Shembulli 1
Të zgjidhet sistemi
Ekuaconi i dytë i sistemit është një ekuacion me dy të panjohura, x dhe y, dhe ai është
i fuqisë së dytë. Sistemi është i njëvlershëm me
pra, me

Ekuacioni y-4y+3=0 ka dy rrënjë y’=1 dhe y’’=3. Me anën e tyre, prej ekuacionit
X=1-2y, gjejmë x’=-1 dhe x’’=-5 . Atëherë sistemi ka dy zgjidhje: (x’=-1,y’=1) dhe (x’’=5,y’’=3)
Shembulli 2
Perimetri i një trekendëshi kënddrejte është 12 cm. Njëri katet ka gjatësi 4cm. Gjeni
gjatësitë e brinjëve të tjera.
Po qe se x është gjatësia e katetit tjetër dhe y është ajo e hipotenuzës, atëherë gjejmë

sistemin e ekuacioneve:

Për të zgjidhur sistemin e mësiperm,vërejme në fillim se ai është i njëvlershëm me:

Më tej, nga ekuacioni i dytë gjejmë (y+x)(y-x)=16, pra y-x= =2, sepse x+y=8 (nga
ekuacioni i parë).
Nga barazimet e fundit, x+y=8 dhe rrjedhimisht, duke patur parasysh se y-x=2,
gjejme y=5 dhe x=3.
Shpesh herë një sistem ekuacionesh përbëhet nga një ekuacion drejtëze dhe një
ekuacion parabole. Në këtë rast zgjidhje të sistemit janë koordinatat e pikave të
prerjes së drejtëzës me parabolen.
Shpesh një sistem ekuacionesh zgjidhet duke e shndërruar atë nëpeëmjet futjes
së ndryshoreve të reja, zëvendësimit të ndryshoreve, ndryshimit të mënyrës së të
shkruarit etj.
Shembulli 1:Të zgjidhet sistemi:
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Mund të përdorim metodën e zëvendësimit. Kështu,nga ekuacioni i dytë gjejmë y=
(x>0 sepse xy=2),e zëvendësojmë atë në ekuacionin e parë dhe kryejmë veprimet:

X2+

2

=5 -x2+ =5-x4-5x2+4=0

Gjejmë një ekuacion bikuadrat, zgjidhjet e të cilit janë :-2, 2, -1, 1. Prej y= , gjejmë
zgjidhjet e sistemit: (-2;-1), (2;1), (-1;-2), (1;-2).
Por mund të veprohet edhe ndryshe. Duke shkruar: x2+y2 = (x+y)2-2xy, sistemi është

i njëvlershëm me:

ose,

Sistemi i fundit është i njëvlershëm me dy sistemet që vĳojnë :
(S1)

dhe

(S2)

E zgjidhim secilin prej tyre me metoden e zëvendesimit dhe gjejmë zgjidhjen e
sistemit.
Sistemi i mësipërm është tipik sepse mbas shndërimesh ai kthehet në zgjidhjen e dy
sistemeve te llojit “shumë-prodhim”, me fjalë të tjera ku problemi kthehet në gjetjen
e dy numrave kur njihet shuma dhe prodhimi i tyre. Nga klasa e parë ne dimë që
këta numra janë rrënjët e ekuacionit të fuqisë së dytë me koeficiente shumen dhe
prodhimin e dhënë. Konkretisht, zgjidjet e sistemit (S1) janë rrënjët e ekuacionit x23x+2=0 dhe ato të sistemit (S2), jane rrënjë të ekuacionit x2-(-3) x+2=0 ose x2+3x+2=0.
Zgjidhim secilin prej ekuacioneve (E1) dhe (E2). Nga i pari gjejmë x=1 dhe y=2, ose
natyrisht, x=2 dhe y=1, ndërsa nga i dyti gjejmë x=-2 dhe y=-1, ose natyrisht x=… dhe
y=… .
Paraqitja e një sistemi ekuacionesh lineare në formë matricore
Nje sistem ekuacionesh lineare me dy ose tre ekuacione , mund të shkruhet në
formë matricore. Forma kanonike e nje sistemi dy ekuacionesh me dy te panjohura
eshte:
ku a, a’, b, b’, c, c’ jane numra realë.
Duke përdorur matricat ai mund të shkruhet:
+

=

Po të shënojmë A matricën e koeficentëve pranë të panjohurave ne sistem, X matricën
e të panjohurave dhe C matricën e termave të lire pra:
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A=

, X=

, C=

, atëherë sistemi shkruhet në formë matricore:

AX+C=0
Shembull:
shkruhet ne formën:
Përcaktori i matrices
nga zero.

+

ka vlerën

=

2 3
=-4 +3=-1 e cila është e ndryshme
1 −2

Për të gjetur ndryshoret x dhe y, duhet të gjejmë pëcaktorët D, D x , D y të cilët janë
të barabartë me, D=

2 3
1
=-1, D x =
1 −2
1

3
2
=-35, D y =
−2
1

1
=21
1

D y 21
D x − 35
=
=35
y=
=
=21
D −1
D −1
2 3
Përcaktori
quhet përcaktori i sistemit.
1 −2
X=

Zgjidhja e sistemit të ekuacionit linear me dy të panjohura u krye me metodën e
Kramerit.
Njësoj veprohet për një sistem ekuacionesh me tre të panjohura.
Shembull:

shkruhet në formën

=

Referencat
1-Libri “Matematika dhe shkencat e natyrës”.
2-Libri “Si të zgjidhësh problemin”.
3-Tekstet shkollore: Matematika 1.1, 2.1, 3.1.
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Roli i mësuesit në forcimin e partneritetit shkollë- komunitet
Anila Kasa
Mësuese gjuhe
Ardian Kasa
Mësues matematike
Stadi i ri në të cilin ështe përfshirë arsimi shqiptar si rezultat i qasjeve me proçeset
e integrimit evropian të vendit, kërkon vecanërisht nga stafet pedagogjike te
shkollave që të rrisin nivelin e përkushtimit për t’ju përgjigjur në mënyrë efektive
kërkesave dhe zhvillimeve të kohës. Si mësues prej afro 20- viteve nga të cilat nje
pjesë të mirë si drejtues shkolle do të donim te kontribuonim sado pak për të
ndarë me te tjerët disa përvoja dhe ide nga eksperienca jonë lidhur me marredheniet
mësues- prindër në proçesin e arsimim-edukimit.
Duhet pranuar që komunikimi me prindërit është një nga sfidat pa të cilën misioni
ynë do të mbetej i parealizuar nëse prindërit nuk do të përfshiheshin në edukimin
dhe arsimimin e fëmĳëve të tyre. Mendojmë që në qasjet tona si mësimdhënës duhet
te kemi parasysh tre parime , në bazë të të cilave duhet te planifikojme punën tonë
me prindërit e nxënësve:
• Prindërit nuk duhen injoruar,por duhen ftuar.
• Prinderit nuk duhen anashkaluar,por duhen konsultuar.
• Prindërit nuk duhen dekurajuar, por duhen inkurajuar nëpërmjet një komunikimi
te vazhdueshem e pozitiv.
forcimi e partneritetit shkollë- familje sjell si produkt të tĳ përmirësimin e
mendimit të prindërve në lidhje me shkollën ,marrëdhënie të shtuar mes shkollës
dhe komunitetit,rritja e mbështetjes prinderore për nismat dhe programet e shkolles
, rezultate të përmirësuara të nxënësve , ulje e përqindjes së braktisjes së shkollës ,
rritje e moralit te stafit mësimdhënës, sjellje dhe qëndrime më pozitive te nxënësve
brenda dhe jashtë shkollës.
Çfarë duhet të bëjmë që të jemi të suksesshëm në komunikim me prindërit?
Çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet bërë në raportet e komunikimit mësuesprindër?
Disa nga përgjigjet e pyetjeve të mësipërme do dëshironim ti shtjellonim në vĳim :
1Krĳimi i një partnershipi me prindërit
Nje partnership nënkupton që palët të punojnë së bashku si të barabartë me të
drejta dhe përgjegjesi të vecanta, për një qëllim të përbashkët ku secila palë të
kontribuojë me aftesitë e njohurite e veta te vecanta drejt përmbushjes së objektivit
të përbashkët që është miredukimi dhe mirarsimimin e femĳëve.
Komunikimi i njëanshëm shkollë- familje , sjell nje krizë të partneritetit dhe si
rezultat premisa jo te mira për të qenë nje shkolle e sukseshme.
2Komumikimi me prindërit nëpërmjet lajmeve pozitive
Dërgimi i nje informacioni negativ në drejtim të prindërve lidhur me ecurine e
femĳes në shkollë nuk do te ishte nje lajm i mire për forcimin e lidhjeve me prinderit,
por përkundrazi mund te krĳonte një efekt negativ lidhur me bashkëpunimin e tĳ
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me shkollën. Para se me prindin të komunikohet nëpërmjet një lajmi negativ , do të
ishte e udhës që ky komunikim në fillim të vendosej nëpërmjet nje lajmi pozitiv.
3- Mospërdorimi i zhargonit në komunikim me prindërit
Cdo profesion ka fjalorin e tĳ unik që bën te mundur lehtësimin e komunikimit me
anëtarët e tĳ. Por përdorimi i terminologjisë që mbart një profesion I caktuar
drejt anëtarëve të profesioneve të tjera, do të krĳonte një komunikim jo efektiv
dhe jomirëkuptues . Disa mësues me ose pa dashje mund te krĳojnë një situatë
konfuze në bisedë me prindërit nëse nuk do të zgjidhnin një gjuhë të kuptueshme,
të thjeshtë në përshtatje me nivelin e tyre arsimor dhe kulturor.
4- Mospërpjekja për të mbrojtur të pamundërën
Situata te ndryshme të krĳuara në punën tonë si mësues sjellin natyrshëm edhe
gabime nga ana jonë lidhur me marrëdheniet me prindërit. Përballja me këto
situata duke marrë nje rol mbrojtës me argumente të ndryshme vetëm se do te
ashpërsonin komunikimin me prindërit . Në keto rrethana do të ishte e mire
t’i hapej rruga një ndjese të sinqertë e cila nuk është reflektim i dobësisë ose I
paaftesisë, por përkundrazi,pasqyrim i forcës dhe besimit.
5- Njohja me tre fazat e marrëdhenieve mësues- prind.
a- Faza e fillimit: Në këtë fazë kërkohet për mësuesit të krĳojnë kredibilitetin e
duhur përballë prindërve si profesionistë. Në këte fazë vendosen piketat e një
bashkëpunimi dhe bashkëpergjegjësie referuar qëllimit të përbashkët të anëtarëve
të partnershipit shkollë- familje
b- Faza e zhvillimit të partnershipit:
Në këtë fazë kërkohet për mësuesit të vazhdojnë dhe perfeksionojnë komunikimin
me prindërit në funksion të forcimit te partnershipit shkollë- familje.
c- Faza e fundit: Kjo fazë përmbyllëse duhet vlerësuar dhe mirëplanifikuar në
partneritet, pasi sjell tranzicionin e kalimit të nxënësve në mënyrë progresive në
ciklin tjetër të shkollimit. Mësuesit në këtë fazë duhet të sigurojnë dhe inkurajojnë
prindërit për ecurinë e mëtejshme të fëmĳëve.
6- Mosparagjykimi ndaj prindërve
Si profesionist, mësuesi duhet të tregojë respekt ndaj kulturës së familjarëve të
nxënësve të tĳ ,edhe pse nga këndvështrimi i tĳ do të shihte një diferencë kulturore
.Mësuesit duhen te jenë te vetëdĳshëm për diferencat kulturore ,por edhe racore
që prindërit mund të kenë dhe kurrsesi nuk duhet shprehur rezerva më e vogël
në raport me prindërit për shkak të këtyre diferencave.Rezerva më e vogël e
shfaqur me ose pa dashje , vetëm se do të minonte bashkëpunimin e dëshiruar.
7- Inkurajimi I dialogut
Komunikimi i shkruar me prinderit , zakonisht bëhet nëpërmjet letrave të cilat
ju dërgohen nëpërmjet nxënësve në shtepi, ku lidhur me problemin që mësuesi
I prezanton familjes kërkon nga prindi firmosjen në një vend të posaçëm ,por nuk
duhet harruar që dialogu me prindin edhe ne këtë rast do te zinte vend ,nëse mësuesi
do të rezervonte një hapësirë përgjigjeje në formatin e letrës për prindin , ku ai te
kishte mundësi të shprehte komentet e veta lidhur me problemin e parashtruar.
Mendojmë se një mënyrë e tillë qasjeje me prindërit do t’i bënte prindërit të gatshëm
të bashkëpunojnë,të bëhen pjesë e zhvillimit të jetës së nxënësve në shkollë,të
merrnin iniciativa dhe të jepnin ide për planet që ndikojnë në rritjen e performancës
së nxënësve,të jepnin ndihmën e tyre në përmirësimin e kushteve të shkollës si dhe
përmirësimin e marrëdhënieve mësues-nxënës-prindër.
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Perfshirja sociale e personave me aftesi te vecanta ne shkolle
Fatbardha Amzaj
Shkolla “ 4 Heronjtë
Abstrakt
Hyrje: Nuk ka tingull më të bukur sesa e qeshura e fëmĳës tënd, nuk ka gjest më të
bukur se puthja e fëmĳës tënd, nuk ka gjë më të bukur se të jesh prind. Për të gjithë
ne vjen një moment në jetë kur më shumë se cdo gjë tjetër mendojmë për pasardhësit
tanë, mendojmë për trashëgimtarët tanë dhe ata që do ti japin një kuptim ndryshe
jetës, por ndonjëherë pavarësisht dëshirës së madhe së prindërve fëmĳët lindin ose
bëhen disi ndryshe. I tillë është dhe Denisi. Ai është 17 vjec dhe fiziku i tĳ është krejt
normal, nuk ka asnjë detaj që shihet dhe ta përkufizojmë si një person anormal.
Qëllimi: Të sensibilizohemi për këtë grup njerëzish, tu japim shpresën e jetës normale,
t’i heqim nga izolimi, varësia familjare dhe të largojmë prej tyre inferioritetin, t,i
katalogojmë ashtu si janë midis njerëzve të zgjuar.
Objektivat: a) Nevoja e informimit për personat me aftësi të kufizuar. b) Të gjykojmë
punën në shkollë me këta nxënës, si detyrë që ka ngrohtësi humane. c) Studimi në
shkollë dhe zhvillimi pozitiv i këtyre nxënësve.
Ky është një studim rasti, i cili trajton një nxënës të një shkolle publike. Studimi është
bërë duke ndjekur ecurinë e këtĳ nxënësi nga klasa e parë deri në klasën e shtatë.
Rezultate: ky studim rasti ishte shtrirë në një hapësirë kohore të gjatë por zbuloi
në detaje të gjitha problematikat e hasura në përgjithësi me nxënësit me aftësi të
kufizuara, si Denisi.
Disa nga rekomandimet që mund të jap në lidhje me të dhënat e studimit janë:
Në shkollat publike duhet të gjejnë vend cështje të nxënësve me Aftësi të vecanta;
Të kërkohen të dhëna për fëmĳët me Aftësi të vecanta në kopshte publike; Nëpër
shkollat publike nxënësit me Aftësi të vecanta të përfshihen në aktivitetet e shkollës,
nw një program të vecantë dhe një asistente për mbarëvajtje dhe mbështetje gjatë
orëve të mësimit; të gjithë ne duhet të eleminojmë dhe pakësojmë faktorët që krĳojnë
vecimin, ndrojtjen dhe qëndrimet negative me qëllim pranimin dhe mësimin e cdo
nxënësi dhe ti bëjmë pjesë të komunitetit tonë shkollor dhe shoqëror, si e drejtë e
pamohueshme e cdo njeriu.
Leja etike: Për realizimin e këtĳ studimi u mor një leje e vecantë nga prindërit e Denisit
dhe shkolla e tĳ. Fotot janë me leje nga familja e Denisit.
1. Hyrje:
Cdo të thotë integrim ?
Sipas Petit Robert, sipas fjalorit te gjuhës frënge integrimi quhet një veprim me anë
të cilit një individ ose një grup i bashkohet nje kolektivi, një mjedisi.
Ndërsa Louis Vaney, Profesor në Fakultetin e Psikologjisë dhe të Shkencave të
Edukimit në UT e Gjenevës ka pohuar se integrimi është një përshtatje reciproke
midis personit dhe grupit. Secili nga elementët transformohet pasurohet në kontakt
me tjetrin.
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Të integrosh do te thotë të presësh, të pranosh, të bashkohesh .
Të integrohesh do të thotë të bëhesh pjesë në mënyrë aktive në një grup.
2. Fillimi i jetës së Denisit
Nuk ka tingull më të bukur sesa e qeshura e fëmĳës tënd, nuk ka gjest më të bukur
se puthja e fëmĳës tend, nuk ka gjë më të bukur se të jesh prind.
Për të gjithë ne, vjen një moment në jetë kur më shumë se cdo gjë tjetër mendojmë
për pasardhësit tanë, mendojmë për trashëgimtarët
tanë dhe ata që do t,i japin një kuptim ndryshe jetës,
por ndonjëherë pavarësisht dëshirës së madhe se
prindërve fëmĳët lindin ose bëhen disi ndryshe. I
tillë është dhe Denisi. Ai është 17 vjec, dhe fiziku i tĳ
është krejt normal, nuk ka asnjë detaj që shihet dhe ta
përkufizojmë si një person anormal. Por ju do të thoni
se cfarë mund të ketë një fëmĳë me këto karakteristika
që të quhet ndryshe nga të tjerët?
Fig 1: Denisi në klasën e e pestë
Denisi ishte fëmĳa i parë i familjes dhe fëmĳa që do të bënte realitet shumë ëndrra
të prindërve të tĳ, por dicka nuk shkoi mirë. Ashtu si të gjithë foshnjat, Denisi u
sëmurë me temperaturë dhe pas një medikamenti të gabuar jeta e tĳ do të merrte një
rrjedhë tjetër. Mjekët konstatuan se pas një gabimi nga ana e tyre djali i vogël nuk do
të mund të fliste dhe të dëgjonte. Kjo ishte dicka shokuese jo vetëm për prindërit, por
gjithashtu dhe familjarë e të afërm të tjerë. Pas shumë përpjekjesh për të ndryshuar
dicka, nuk mbetej asgjë tjetër përvecse ta pranonin dhe të kujdeseshin për djalin e
tyre më shumë se nga cdo e kishin imagjinuar.
Vitet kalonin dhe Denisi rritej me gjithë dashurinë e kujtdo që e rrethonte, por,
gjithashtu kuptonte që bota jashtë nuk ishte aq e qetë dhe e shurdhër sa ishte jeta e tĳ,
arrinte të kuptonte që dicka nuk shkonte me të dhe nga pamudësia për të folur,për
të shprehur cdo gjë që i ndodhte në mendjen e tĳ ai qante. Qante papushim e askush
nuk mund ta kuptonte se cfarë donte. Askush nuk mund ta imagjinonte se ajo c’ka
donte ai “ëngjëll i vogël “ nuk ishin lodrat por vetëm pak zë që të mund t,u thoshte
prindërve “ju dua”, pak zë, që të mund tu fliste shokëve të tĳ për të luajtur, pak zë
që të mund të ndihej një njeri normal dhe të mos kishte keqardhje për veten. Ashtu
i trishtuar iu desh të pranonte veten, por pa e humbur shpresën se një ditë do të
mund të dëgjonte cicërimat e zogjve dhe do të mund t,i këndonte një këngë nënës së
saj për 8 Marsin.
Me kalimin e kohës, dhe ai vazhdonte të rritej dhe dimensionet e tĳ të zhvillimit
të cilat sipas Psikologjisë së Zhvillimit të Fëmĳës kishin parametra krejt normal.
Pamja e tĳ fizike nuk kishte asnjë difekt që të mund ta bënte të dukej ndryshe nga
të tjerët,ndërsa në aspektin emocional dhe atë social gjërat ndryshonin paksa. Në
moshën 3-vjecare filloi të shfaqte shenja agresiviteti jo vetëm ndaj personave që e
rrethonin por edhe vetes së tĳ. Në momentin që dikush nuk e kuptonte se cfarë donte
qante dhe qëllonte drejt vetes. Ndërkohë që mjekët nuk e kishin braktisur rastin
e tĳ në moshën 5-vjecare u transferua në Itali ku do t,i nënshtrohej disa analizave
të sofistikuara në mënyr që të vendosej dhe e ardhmja e tĳ, por e vetmja gjë që u
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arrit ishte mundësimi i 2 aparateve dëgjimore të cilat me kalimin e
kohës do t,a ndihmonin që të mund të dëgjonte dhe pse
vetëm disa tinguj të vegjël. Në fillim me vënien e këtyre
aparaturave u bë dhe më agresiv pasi e bezdisnin dhe i
kishte frikë, por më pas u mësua dhe ishte më i qetë.
1. Jeta ne shkolle
Dalëngadalë do afrohej dita që do shkonte në shkollë por
dilema ishte se cila shkollë do të ishte e përshtatshme,
kështu që prindërit e tĳ punësuan një mësuese private për
një mësim disi të vecantë.
Fig 2. Klasa e gjashtë
Fillimi ashtu si për cdo gjë ishte i vështirë dhe ishte një mundim i madh për Denisin
që të mësonte dhe të kuptonte si një fëmĳë normal, por pas shumë javësh u vunë re
ndryshime. Arrinte që jo vetëm t,i njihte shkronjat, të krĳonte disa emra të thjeshtë
por gjithashtu mundohej dhe t,i fliste duke nxjerrë disa tinguj të mbytur. Përvec kësaj
mësoi numrat, dhe kur kuptoi që ai nuk ishte mësim normal sic bënin fëmĳët e tjerë
kërkoi që të shkonte në shkollë. Pas “trajnimit” që bëri ai, ishte i aftë të ndiqte një
shkollë për fëmĳët normal në një shkollë 9-vjecare të qytetit te Vlorës. Cdo ditë
ishte i pari që shkonte në klasë dhe donte të kishte shumë shokë. Denisi mërzitej dhe
qante por kjo nuk vazhdoi për shumë kohë pasi ishte një fëmĳë që të fal dashuri dhe
të bën për vete, kështu dhe shokët e tĳ e ftonin për të luajtur dhe të uleshin së bashku
në një bangë. Ne mësime po shkonte mirë sidomos në matematikë, madje shumë
herë kishte harritur vlerësimin maksimal në teste kontrolli. Të gjitha këto detaje e
bënin të lumtur jo vetëm atë, por dhe prindërit e tĳ, të cilët kërkonin mënyra të tjera
që djali i tyre të mund të fliste e të dëgjonte. Arritën në përfundimin se kjo do të
ishte e mundur pas një operacioni i cili fatkeqësisht kushtonte shumë dhe nuk mund
t,a përballonin kështu që dhe një herë tjetër
shpresat e tyre duket se u fikën. Ndërkohë që
Denisi vazhdonte të shkonte në shkollë dhe
shumë ndryshime po viheshin re tek ai. Nuk
ishte më një fëmĳë agresiv dhe nuk qante por
gjithë kohës kërkonte që të shihte buzëqeshje
në fytyrën e të tjerëve dhe të gjithë ta donin.
Një mënyrë falenderimi për kujdesin që të
tjerët i falnin ishin vizatimet. Ai i dhuronte
vizatime mësueses, të afërmve, dhe në
vecanti prindërve dhe motrës së tĳ të vogël të
cilat i vendoste në mure .
Fig 3. Denisi klasa e shtatë
Dukej i lumtur, kështu cdo ditë luante me shokët e tĳ, i pëlqente të bënte gara me
bicikletë e të luante futboll dhe pse shumë herë ngelej i dëmtuar, përsëri nuk hiqte
dorë nga lodrat e tĳ.
2. Adoleshenca e Denisit
Tani është më i rritur po bëhet pjesë e një etapë të re të quajtur”Adoleshencë” dhe
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si të gjithë adoleshentët e tjerë ka nazet e veta. Nuk i pëlqen që t’ja blejnë të tjerët
veshjet por shkon me mamin në dyqane dhe i zgjedh vet, tani nuk e do më xhelin
që i blinte mami deri para pak vitesh por, shkon e blen vetë madje, tani nuk do që
të shkojnë t,a marrin nga shkolla dhe të puth mamin, por bën disa gjeste në fytyrë e
cila duket sikur thote: - “puth motrën se unë jam i madh”. Kur shkon tek të afërmit u
jep dorën dhe nuk shkon të luaj me fëmĳët e tjerë, por ulet dhe shikon me vëmendje
mënyrën si rrinë, si flasin, si lëvizin gjymtyrët gjatë një bisedë dhe mundohet t,u
ngjajë atyre.
Për të gjithë është një fëmĳë i vecantë jo për problemin që ka, por për cdo detaj të
sjelljes së tĳ, të qëndrimit dhe mbi të gjitha të personalitetit të tĳ të fortë për të cilin
gati asnjë nuk mund ta bëj të ndryshojë.
Pra ky ishte Denisi 17 vjec i cili për mua si mësuese është një shembull për t,u ndjekur,
pasi janë të shumtë ata persona që mund të kenë një problem sado të vogël dhe
demoralizohen duke mos jetuar, por e bëjnë veten të ndihen si qënie të padobishme
dhe një barrë të shoqërisë.
3.

Pak histori nga castet në klasën e parë

Kur Denisi filloi klasën e parë, isha skeptike në ecurinë e tĳ në shkollë, por dhe në
mënyrën se si do të komunikoja me të. Megjithë këmbënguljen e prindërve për të
mos e cuar në institucione speciale ,biseduam gjatë për të mirat dhe problemet që
do të hasnim përgjatë procesit mësimor edukativ. Denisi në fillim nuk komunikonte,
nuk nxirrte tingull, vetëm kur qante dëgjohej zëri i tĳ .Deshirë kishte të vizatonte, të
shfletonte libra dhe nje vendosmëri të madhe të shkruante si të tjerët duke mësuar
llojet e shkrimit si shkrimin e dorës, dhe të shtypit.Asnjëherë nuk e braktisja, në
klasë e aktivizoja gjithmonë. Ai hodhi hapat e parë në leximin e alfabetit, me pak
vështirësi në ndonjë shkronjë dyshe ,xh ,zh.sh, dhe leximin e shkronjës j, X, Z.
Shkruante numërorët i lexonte nga 1-10, shkruante dhe kopjonte saktë pjesë leximi.
Denisi kishte deshirë të punonte njësoj si të tjerët, të aktivizohej në mësim. Me ato
pak mundësi mësoi të shkruante, UNE JAM DENISI, e shkruante dhe e lexonte,
thoshte fjalën Mesuese, Shtepia, Emrat E Frutave, Emrat E Orendive Shtepiake , e shumë
fjale të tjera, të cilat i lexonte, i shkruante dhe i vizatonte. Prindërit e kishin të qartë
se integrimi i fëmĳës me aftësi të vecanta në kuadrin e shkollave të zakonshme ishte
i domosdoshëm që fëmĳa i tyre të mos ndihej i braktisur nga shkolla, shoqëria dhe
aktivitetet shkollore.
Por sa e përgatitur ishte shkolla dhe mësuesja në këtë proces integrimi, cilat ishin
nevojat dhe mundësitë në këtë fushë? Ata duhen mbajtur pranë, duhen respektuar
dhe trajtuar me kujdes të vecantë.
Nuk e kam konsideruar shqetësim për shkollën apo klasën Denisin, tani që ai
është në adoleshencë ndihem e lumtur, kam bërë një detyrë fisnike. Ai luan, qesh,
komunikon sado pak, me kalimin e kohës sjellja e tĳ ka ndryshuar pozitivisht.
Denisi është aktivizuar brenda dhe jashtë klasës, nuk i ka munguar ndonjëherë
ndihma e shokëve, ka bërë punë të diferencuar në bashkëpunim me prindërit, ka
luajtur shumë me lojëra sportive, futboll në orën e edukimit fizik por edhe me tej,
në festën e abetares ka marrë pjesë në lojë muzikore, vizaton bukur dhe shpejt. Sot
ai është në vitin e dytë të shkollës artistike “Naim Frashëri”, dega pikturë në qytetin
e tĳ të lindjes Vlorë. Sot ai ka nevojë për ne, për ju, për mua, sot ai ka nevojë për
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mbështetje nga të gjithë ne, pasi familja e tĳ ka vazhduar të kërkojë ndihmë në cdo
institucion shtetëror, OJQ, OQ kudo, por nuk ja ka dalë. Me shpresën që Denisit,
djalit të talentuar do t’i kthehet dëgjimi dhe atëherë ai do të jetë njësoj si ne, i
barabartë me të gjithë.
Rekomandime
Në shkollat publike duhet të gjejnë vend cështje të nxënësve me Aftësi të vecanta.
Të kërkohen të dhëna për fëmĳët me Aftësi të vecanta në kopshte publike.
Nëpër shkollat publike nxënësit me Aftësi të vecanta të përfshihen në aktivitetet
e shkollës.
Të ketë një program të vecantë për këta nxënës dhe një asistente për mbarëvajtje
dhe mbështetje gjatë orëve të mësimit .
Për integrimin e fëmĳëve me Aftësi të vecanta mendoj se të gjithë ne duhet të
eleminojmë dhe pakësojmë faktorët që krĳojnë vecimin, ndrojtjen dhe qëndrimet
negative me qëllim pranimin dhe mësimin e cdo nxënësi.
Fëmĳët me Aftësi të vecanta duhet ti bëjmë pjesë të komunitetit tonë shkollor dhe
shoqëror, si e drejtë e pamohueshme e cdo njeriu.
Proceset integruese duhet të jenë sfida e mësuesve, prindërve dhe institucioneve
shkollore.
Bibliografi
Studim i sjelljes në shkollë nga vet mësuesja.
Fjalori i gjuhës frënge.
Informacione nga prindërit.
Foto të ndryshme, opinion nga komuniteti.
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Konfliketet mësues-nxënës, faktorët që ndikojnë dhe zgjidhja e tyre
Adelina Vogli
Odeta Sulejmani
Hyrje
Shkolla është një institucion, ku një rol të rëndësishem luan grupi i mësuesve.
Proçesi mësimor në shkollë realizohet në një masë të konsiderueshme nga mësuesit.
Ky proçes realizohet nëpërmjet bashkëveprimit social apo një marrëdhënieje të
mirë midis mësuesve dhe nxënësve. Dhe pikërisht vëmendja kryesore e shkollës
duhet të përqëndrohet në krĳimin e një atmosfere që siguron bashkëveprim aktiv
midis nxënësve dhe mësuesve për t’i motivuar te mësojnë me mirë. .Një klimë e
mirë shkollore shihet në marrëdhëniet e mira midis mësuesve dhe nxënësve gjatë
situatave mësimore1.
Konfliktet, një dukuri e pranishme në jetën e përditshme, janë një dukuri e natyrshme
e pranishme edhe nëpër shkolla. Kjo për shumë arsye. Shkolla ka në themel
edukimin që, duke qenë dukuri komplekse ngërthen mjaft probleme, të cilat që jo
rrallë përfundojnë në konflikte.
Të parandalosh konfliktet do të thotë të krĳosh një klasë kompakte, një grup kompakt
mësuesish, një grup kompakt prindërish. Pra, një grup mësuesish, drejtuesish,
prindërish që udhëhiqen nga të njëjtit objektiva, ku secili ka ngarkesat e tĳ,
përgjegjësitë dhe autoritetin e tĳ. Po sa realizohet kjo në shkollat tona? Ç’farë bëjnë
mësuesit në rast situatash konfliktuale? A janë ata asnjëanës në gjykimet e tyre? Sa
ndikojnë paragjykimet, vlerësimet subjektive të mësuesve për lindjen e konflikteve?
A konfliktohen më shpesh nxënësit e niveleve të ulta me mësuesit? Këto janë disa
nga problemet e shkollës shqiptare. Në këtë studim do përpiqem të zbuloj shkaqet
kryesore të konflikteve mësues-nxënës, ndikimin e konfliktit në arritjet e nxënësve.
Të propozoje mënyra për parandalimin e konflikteve.
Qëllimet dhe hipotezat
Të kryhet një studim për të vlerësuar faktorët që ndikojnë në konfliktet mësuesnxënës
Detyrat shkencore të këtĳ studimi përqëndrohen në tre drejtime kryesore:
Të analizojë motivet e ndryshme që çojnë në lindjen e konflikteve në mjediset
shkollore
Të vleresojë rëndësine e komunikimit në parandalimin, shmangien dhe zgjidhjen e
konflikteve
Të bëjë rekomandimet përkatëse për strategjitë e menaxhimit të konflikteve.
Hipoteza kryesore e studimit
Mësuesit konfliktohen më shpsesh me nxënësit e nivelit të ulët.
Hipoteza te tjera
Konfliktet me mësuesit i pengojnë nxënësit që të mësojnë
1

1 Pasku.V:”Manual inspektimi i shkollës”,Tiranë,2004
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Vlerësimet subjektive dhe diferencimet që bën mësuesi janë burim konfliktesh në
klasë
Djemtë konfliktohen më shumë me mësuesit sesa vajzat
Paragjykimet e mësuesve krĳojnë situata konfliktuale
Në këtë studim janë ndjekur disa hapa, që e bëjnë më të thjeshtë kuptimin e tĳ nga
ana e lexuesit:
Hapi i pare është njohja dhe shqyrtimi i literaturës për temën. U lexuan studimet
ekzistuese për konfliktet mësues-nxënës.
Me ane te ketĳ studimi u përpoqem të zbulojme sa më shumë faktorë dhe elementë
që ishin të vlefshëm dhe të besueshëm. Interpretimi i rezultateve të studimit u bazua
vetëm brenda të dhënave të mbledhura nga kampioni i përzgjedhur.
Struktura e punimit
Në strukturën e punimit janë përfshirë: hyrja, kapitulli mbi shqyrtimin e literaturës
mbi konfliktet mësues-nxënës, metodologjia e përdorur, përfundimet dhe
rekomandimet, bibliografia dhe shtojcat. Të gjithë këtë strukturë do ta analizojmë
me detaje më poshtë.
Në kapitullin e metodologjisë janë paraqitur instrumentet që janë përdorur për
mbledhjen e informacionit dhe për pasqyrimin e rezultateve, por edhe për të
vërtetuar hipotezat e ngritura.
Kapitulli i rezultateve përmban rezultatet e studimit dhe paraqitjen grafike te
tyre.
Në kapitullin e përfundimeve janë përfshirë përfundimet kryesore të punimit si dhe
disa rekomandime që ndihmojnë në menaxhimin e konflikteve.
Në fund të punimit është përfshirë literatura e studiuar dhe e shfrytëzuar për
studimin.
Në shtojca do të gjeni tabelat dhe grafikët përkatës.
Marredheniet konfliktuale
Çfarë është konflikti?
Konflikti ndodh kur dy ose më shumë njerez i perceptojnë diferencat e interesave
si të pamundura për të bërë kompromis.
Kjo vjen si pasojë e paaftësisë për të njohur nevojat e rëndësishme dhe vlerat, si
dhe për të ndërmarrë veprime me qellim ndryshimin e situatës
- Çfarë është situata konfliktuale? Cili është raporti ndërmjet konfliktit dhe
mosmarrëveshjes?
Është ajo që lind, në mes të dy forcave (grupeve ose individëve), tensione të kundërta,
të cilët kanë interesa të ndryshëm, si rrjedhim i të cilave krĳohen mosmarrëveshje
ose acarime. Konflikti merr forma të ndryshme. Ai mund të lindë për probleme ose
mosmarrëveshje fare elementare e në dukje te parendesishme
Nga konflikti i menaxhuar keq ose dobët lind mosmarrëveshja. Mosmarrëveshja
është faza e shpërthimit të konfliktit. Temperatura është rritur. Të konfliktuarit janë
të inatosur dhe të revoltuar.
Konflikti, tashmë mosmarrëveshje, manifestohet përmes:
- “përleshjes” në diskutim ose argumente;
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- grindjeve të ashpra2.
Disa konflikte në shkollë dhe shkaqet e tyre
Jeta e përditshme shkollore, krahas konflikteve nxënës - nxënës, përmban edhe
konfliktet mësues-nxënës.
Pjesa më e madhe e tyre janë konflikte: a) për nevoja ose b) për vlera, rrallë herë ato
janë konflikte për shkaqe te tjera.
a) Konfliktet për nevoja lidhen drejtpërdrejt me realizimin ose mosrealizimin e
interesave të ndryshëm të nxënësve ose të mësuesve.
Kështu, kur një nxënës nuk merr notën që dëshiron, nuk arrin mesataren e pëlqyeshme
ose mendon që vlerësimi i tĳ me notë është subjektiv dhe nuk i përgjigjet nivelit real
të dĳeve që ai zotëron, atëherë ai hyn në konflikt me mësuesin që s’ka qenë i drejtë
në vlerësimin e tĳ.
Nga ana tjetër, mësuesi, kur nuk e ndien të realizuar detyrën e tĳ si edukator për shkak
se nxënësit prishin rregullin gjatë orës së mësimit, nuk marrin pjesë në këshillime ose
në veprimtaritë jashtë shkollore, atëherë ndodh që mësuesi merr masa disiplinore,
duke krĳuar një konflikt të heshtur ose të shprehur me nxënësit.
b) Konfliktet për vlera lidhen me figurën ose personalitetin e mësuesit ose të nxënësit.
Kur të
dyja palët nuk ndihen të respektuara nga njëra tjetra, kur ndihen të fyera nga fjalë të
thëna ose
nga veprime të kryera, ato, menjëherë, pozicionohen kundër njëra-tjetrës. Konflikti,
në këtë
rast, mund të jetë edhe më i thellë në qoftë se mos respektimi i vlerave të ndërsjella
bëhet në
mjedis publik: në klasë, në oborrin e shkollës dhe sidomos kur ngjarja ndodh para
një auditori me nxënës e mësues.
Një prej shkaqeve më tipike që i vë mësuesit në konflikt me nxënësit, është
shpërdorimi i pushtetit nga ana e mësuesve.
Arsyet pse mësuesit shpërdorojnë me pushtetin e tyre janë të shumta, por ne do të
shqyrtojmë tri prej tyre3:
1.Pushteti përdoret në mënyrë tekanjoze dhe autoritare.
2.Mungon pushteti nga ana e nxënësve.
3.Kontrolli mbështetet më shumë mbi frikën, sesa mbi arsyen, kujdesin ose në ndonjë
prej forcave pozitive.
Në shumë raste, në praktikë, drejtimi autoritar i klasës shpesh kthehet në një
bumerang. Në pamje të parë duket sikur është shumë i efektshëm, sepse është i
shpejtë dhe jep rezultate, por megjithatë ai trajton vetëm problemet sipërfaqësore.
Megjithëse mund t’u japë fund konflikteve mësues-nxënës, zemërimi dhe grindjet
që vërehen te nxënësit për shkak të keqpërdorimit të pushtetit nga mësuesi,mund ta
kanalizojnë konfliktin në drejtime shkatërruese dhe të rënda, sepse konflikti mund të
shkallëzohet më tej dhe të përfshĳë në të edhe persona të tjerë si prindërit, vëllezërit
e motrat, të afërmit ose edhe rrethin shoqëror të të konfliktuarve.
2

Shih: Tamo, A,” Shfaqjet psikologjike të konflikteve familjare dhe disa momente”, Pajtimi, Nr 1,
Tiranë 1977
3
Shih: Gjoka, R., Semini, M., Dautaj, A:” Transformimi i konflikteve në shkollë”
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Po cilët janë personazhet e konflikteve në shkollë?
Mësuesit, nxënësit, drejtuesit, prindërit. Të gjithë i pranojnë konfliktet, nuk kanë
frikë prej
tyre, nuk i konsiderojnë si një të keqe të madhe, por si diçka të natyrshme, të
pashmangshme që,
nëse parandalohen, nëse zgjidhen me mirëkuptim e tolerancë, krĳojnë një traditë,
kulturë dhe aftësi, për t’i përballuar edhe kur nuk arrin t’i parandalosh.
T’i parandalosh konfliktet duhet të njohësh shkaqet, rrënjët e tyre. Konflikti lind për
shkak të
diversitetit të mendimeve, bindjeve, ideve, formimeve, individualiteteve. Në shkolla
këto konfl ikte i shkaktojnë pikërisht mësuesit, nxënësit, drejtuesit, prindërit.
Llojet e konflikteve në shkollë
-Konfliktet mësues-drejtues
-Konfliktet mësues-nxënës
-Konfliktet nxënës-nxënës
-Konfliktet mësues-prindër
-Konfliktet mësues-mësues
-Konfliktet fëmĳë-prindër
-Konfliktet ndërmjet drejtuesve.
1.Marrëdhëniet mësues-nxënës
Problemi i marrëdhënieve mësues-nxënës është një çështje themelorë,ne të cilën
ndërthuren koncepte,parime dhe norma kryesorë të pedagogjisë.Mësuesi dhe
nxënësi janë dy bashkëpunëtorë të ngushte gjate gjithë viteve të shkollimit. i
pari është drejtues dhe organizator i procesit mësimor,i dyti duke punuar nen
drejtimin e mësuesi t,do të përvetësojë njohuritë, shkathtësinë dhe shprehitë që
përcaktojnë programet mësimorë. Për të kryer detyrat e tyre ata duhet të sigurojnë
një bashkëpunim të ngushte, marrëdhënie të drejta mes tyre për të ndihmuar
reciprokisht njeri tjetrin. Këto marrëdhënie e shohim në dy fronte kryesorë:Ne
procesin mësimor dmth brenda orës se mësimit dhe në aspektet jashtë këtĳ procesi,qe
në të vërtetë janë vazhdimi i tĳ,si dhe në veprimtarinë edukative. Sigurisht që
marrëdhëniet e mësuesi t me nxënësin nuk ndahen sit e prera me thike. Ato nuk
mund të jene të prera në “aspektin e ngushte mësimor,didaktik” dhe në “aspektin
edukativ”. Kështu,sidomos në aspektin e dyte, janë trajtuar tradicionalisht për disa
dekada me radhe. Kjo ka pasur arsyet e saj,sidomos në rritjen e rolit të mësuesit
si edukator. Por aspekti mësimor,ka në brendisë e vet edhe atë edukativ,sepse
vete procesi mësimor është i tille. Problemi vazhdon edhe jashtë orës se mësimit.
Marrëdhëniet që krĳohen gjate procesit mësimor vazhdojnë të thellohen me
tej,jashtë këtĳ procesi,ashtu si dhe marrëdhëniet e drejta shkollorë ndikojnë edhe
në procesin mësimor. Për lehtësi studimi po i ndajmë:marrëdhëniet mësues-nxënës
në procesin mësimor dhe ato jashtë tĳ,duke e trajtuar procesin mësimor si frontin
kryesor të punës se mësuesit.
Marredheniet ndermjet mesuesve dhe nxenesve
Ne shkolle realizohet nje lidhje midis mesuesit dhe nxenesit.Qe procesi mesimor te
jete i sukseshem ndermjet mesuesit dhe nxenesve duhet te vendos nje komunikim.
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Mesuesit krĳojne ide per nxenesit vetem per komunikimin qe ndodh ne klase
ndermjet tyre.po keto ide qe krĳohen per nxenesin mund te jene te gabuara .Nxenesit
ne shumicen e rasteve jane bashkebisedues te keqinj me mesuesit.Ndikimi i disa
faktoreve si statusi i larte i mesuesit, edukata familjare qe e ka mesuar te tregoje
respekt ndaj te medhenjeve, situate emocionale ne te cilen po flete nxenesi me
mesuesin, eksperienca e paket ne jete krĳojne barriera ndermjet paleve.Pasojat e
ketyre moskuptimeve ne komunikimin si rezultat i rolit te barrierave komunikative
krĳojne nje situate te tille ku sjellja e te dy paleve mund te krĳoje probleme ne shkolle.
Mesuesi duhet te jete ai qe duhet te menaxhoje situaten dhe te kuptoje sjelljen e
moshes se nxenesve.Vetem keshtu mund te kete komunikim ndermjet mesuesve dhe
nxenesve.
2. Konfliktet mësues-nxënës. Motivet
Konsiderohen si konflikte pothuaj të përditshëm në shkollë. Janë pjesë e natyrshme
dhe e pashmangshme e shkollës. E pamundur të mos ekzistojnë.
Herë të hapur, e herë “të mbuluar”, here të zgjidhur lehtësisht, e herë duke
përfunduar në
mënyrë të dhunshme, ato kërkojnë vëmendje e kujdes të veçantë.
Pra, ai që edukon ç’edukon me ose pa dashje. Dhe kjo ka të bëjë me formimin e
mësuesit, formim që sigurisht nuk vjen menjëherë për kushtet që ekzistojnë në një
shoqëri si e jona, ku shkaqet për t’u konfliktuar janë nga më të rëndomtët, deri në ato
më jetikët. Vetë shkolla mund të konsiderohet si shoqëri e vogël me strukturën e saj
të veçantë me marrëdhëniet, forcën, mënyrën e komunikimit dhe konfliktet e veta.
Konfliktet mësues-nxënës janë objektive. Ato ndodhin e do të ndodhin. Dhe kanë
specifikën e
tyre: Mësuesi, përveç mësimdhënies edhe edukon, jo vetëm si qëllim në vetvete, por
edhe me çdo veprim e sjellje të tĳ. Dhe pa dashur shërben si një model i mirë ose i
keq për nxënësin.
Nga ana tjetër nxënësi që edukohet prej tĳ mundohet të marrë nga mësuesi çdo
gjë të mirë dhe pse jo, shpesh dhe “të imitojë e të kopjojë” atë, por dhe jo rrallë ta
kundërshtojë. Dhe pikërisht këto kundërshtime bëhen shpesh burime konfliktesh që,
në varësi të shkaqeve, herë-herë shuhen shpejt e paqësisht, herë-herë ashpërsohen
e rëndohen duke u bërë si ortek e duke përfshirë edhe grupe të tëra njerëzish që
gjenden pa dashur në konflikt e që e kanë të vështirë për t’u ndarë paqësisht nga ai.
Dikush mund të thotë se konfliktet mësues-nxënës mund dhe duhet t’i shmangim.
Përvoja ka treguar se kjo jo gjithmonë është e mundur. Atëherë duhet të orientohemi
të gjitha palët për t’i minimizuar, gjithnjë duke tentuar për t’i zgjidhur sa më paqësisht
duke pasur për qëllim që, nëpërmjet zgjidhjes, të edukojmë.
-Disa nga motivet që çojnë në lindjen e këtyre konflikteve janë:
-Vlerësimet subjektive të mësuesve
-Diferencime të mësuesit,
-Intoleranca e mësuesit,
-Moszbatim i rregullores nga ana e nxënësve.
-Mospajtimi ose kundërshtimet për vlerësimin e nxënësit.
-Sjellja ose qëndrimi i pahĳshëm në klasë nga ana e nxënësit.
-Diskutimet në lidhje me praninë e nxënësit në klasë (mungesat me dhe pa arsye).
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-Kërkesat e ndryshme nga ana e prindërve të nxënësve për mësuesit (kërkesë llogarie
për
mungesat, debatim me mësueset e lëndës për vlerësimin e (pa)drejtë të fëmĳëve etj).
-Të gjitha problemet e karakterit emocional bëhen shpesh burim konfliktesh tek
adoleshentët.
-Thyerje nga ana e nxënësve të disiplinës që manifestohet me akte dëmtuese të bazës
materiale të shkollës.4
Kush mund të ndërmjetësojë për parandalimin, menaxhimin dhe zgjidhjen e
konflikteve mësues-nxënës?
-Vetë mësuesi mund të jetë një parandalues i lindjes së konfliktit, duke vlerësuar
objektivisht,
duke mos bërë diferencime, duke qenë tolerant, duke marrë parasysh moshën e
nxënësve, duke u
munduar, pse jo, ndonjëherë të zërë vendin e prindit, të shokut, të vëllait ose motrës.
-Mësuesi kujdestar mund dhe duhet të jetë një ndërmjetës për të parandaluar,
menaxhuar apo
zgjidhur konflikte që lindin ndërmjet nxënësve dhe mësuesve të lëndëve të ndryshme
për të gjitha llojet e arsyeve. Mësuesi kujdestar është ai tek i cili nxënësi ka më shumë
besim, mësuesi kujdestar është ai që njeh më mirë se kushdo interesat, prirjet dhe
“komplekset” e nxënësit të vet, është ai që mund të shërbejë si urë lidhëse midis
nxënësit, mësuesit të lëndës dhe prindit.
-Drejtuesit e shkollës mund të jenë në raste të veçanta ndërmjetës në zgjidhjen e
konflikteve midis mësuesve dhe nxënësve të tyre, mbasi ata kanë përveç të tjerash
edhe autoritetin e drejtuesit dhe të kryemësuesit ose mësuesit më të përzgjedhur.
-Senatorët e “qeverisë së nxënësve” mund të jenë, gjithashtu, ndërmjetës shumë të
mirë në
parandalimin, menaxhimin dhe zgjidhjen e konflikteve midis nxënësve dhe mësuesve
të tyre, për
shumë arsye ndër të cilat dhe më të rëndësishmet,se ata janë zgjedhur ndër nxënësit
më të mirë të
shkollës, janë të një moshe dhe njohin psikologjinë e njëri-tjetrit dhe janë më të afërt
me mësuesit për shkak të “pozicionit të tyre si qeveritarë”.
-Më rrallë ndodh që edhe prindërit mund të ndërhyjnë, për të parandaluar ose
zgjidhur këtë
lloj konflikti.
A është e mundur që konfliktet në shkollë të parandalohen?
-Të parandalosh konfliktet do të thotë të krĳosh një klasë kompakte, një grup kompakt
mësuesish, një grup kompakt prindërish. Pra, një grup mësuesish, drejtuesish, prindërish
që udhëhiqen nga të njëjtit objektiva, ku secili ka ngarkesat e tĳ, përgjegjësitë dhe autoritetin
e tĳ. Një grup ku nuk ka të humbur e fitues. Një grup me shumë individualitete, por që
konkurrojnë ndershmërisht pa paragjykime, pa tendenciozitet, me larmi interesash5.
4
5

Shih: Zyhdi, D, “ Bashkëjetesë me demonët e konflikteve”, Tiranë 2002
Shih: Shapiro,D”Konflikti dhe komunikimi”, Tiranë 1977
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Mundësitë për të parandaluar konfliktet ekzistojnë. Sigurisht jo të gjitha. Probabiliteti
për të parandaluar konfliktet është aq më i madh, sa më shumë të punohet për
parandalimin e tyre. Duhet synuar që konflikti të zgjidhet me variantin më të
mirë: me marrëveshje, me mirëkuptim me tolerancë. Duhet synuar për të arritur
ndryshimin; ndryshimin në konceptimin e zgjidhjes së konflikteve, në mendësinë
e të konfliktuarve, të atyre që ndërmjetësojnë, ndryshimin në çdo anëtar të grupit.
Të gjithë duhet të synojmë të rrisim një brez të aftë për të punuar në një shoqëri
demokratike, duke respektuar anëtarët e grupit, të komunikojmë me ta, të debatojmë
me tolerancë, të bashkëpunojmë, një brez që të dĳë të zbatojë se puna në grup ka
detyra, përgjegjësi dhe të drejta, se interesat vetjake duhet t’u shërbejnë interesave të
grupit dhe anasjelltas.
Kuptohet që shkolla duhet të përpunojë e përgjithësojë rrugëzgjidhjet për konfliktet.
Kjo nuk mund të bëhet me skema e modele, sepse çdo konflikt ka të veçantën e vet.
Kjo punë kërkon angazhime përkujdesje të përditshme bashkërendim të të gjitha
forcave të shoqërisë.
Konfliktet duhen parandaluar, shmangur, zgjidhur?
Konfliktet duhen parandaluar ose zgjidhur. Nuk duhen mbuluar, sepse ato rishfaqen
përsëri, shpesh me nuanca e pasoja më të forta. Por edhe këtu do të thoshim se varet
nga lloji i konfliktit, rrethanat dhe pjesëmarrësit në konflikt.
-Rrugët për parandalimin e konflikteve janë të shumta por, në bazë të të gjithave
qëndron komunikimi.
Padyshim rrugët, mjetet për t’i parandaluar janë të shumta, por një nga më frytshmet
të pranuara dhe të vërtetuar, është komunikimi.
-Pra, çfarë është komunikimi?
Komunikimi të jep mundësinë:
të shprehësh atë që mendon, të paraqesësh konceptet e tua për një problem, të
njohësh konceptet e tjetrit, të reflektosh, të parandalosh keqkuptimin.
Komunikimi është një art i veçantë në shkollë dhe ta zbatosh atë do të thotë:
të shkëmbesh ide, alternative, të bashkëpunosh, të njohësh njëri-tjetrin, të afrohesh
me njëri-tjetrin, të mos përjashtohesh, të bëhesh më njerëzor, të japësh mesazhe, të
buzëqeshësh, të përshëndetësh, të respektosh.
-Komunikimi parandalon konfliktin, zbut konfliktin,zgjidh konfliktin, ndihmon
menaxhimin e saktë të zgjidhjes së konfliktit, nuk lejon përsëritjen e konfliktit.
Pra, komunikimi është një çelës. Komunikimi jo vetëm luan rol për transmetimin
e informacioneve të ndryshme, por ai mund të bëhet shkak edhe për lindjen e
konflikteve, madje një pjesë e mirë e tyre e kanë origjinën pikërisht në mosfunksionimin
e këtĳ komunikimi. Për trajtimin e konflikteve është e domosdoshme të zotërojmë një
komunikim të efektshëm6. Megjithatë, kur ndodhemi në situatë konfliktuese, shpesh
komunikimi ynë bëhet i ndërlikuar dhe shqetësues. Ne e kemi të vështirë të shprehim
emocionet tona të vërteta ose mund ta humbasim vetëpërmbajtjen kaq shumë, sa të
tjerët nuk janë në gjendje të kuptojnë se në ç’gjendje shpirtërore ndodhemi në të
vërtetë. Një element me rëndësi në komunikim e efektshëm është që t’iu kushtojmë
vëmendje të tjerëve dhe t’i dëgjojmë me kujdes se çfarë thonë. Konfliktet lindin më
shpesh kur mendojmë se i dimë qëndrimet e njerëzve të tjerë, mirëpo pa komunikuar
6

Shih: Shapiro, D ”Konflikti dhe komunikimi” ,Tiranë, 1997
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në mënyrë të efektshme me ta, nuk mund të arrĳmë të kuptojmë se hamendësimet
tona janë të pasakta. Heshtjen, për shembull, njeriu mund ta marrë në shumë
nënkuptime të ndryshme: mund ta marrë si inat, lodhje, zemërim, hutim.
Si te merremi me nxenes problematikë
Çdo shkolle ka nxenes te veshtire, te cilet per nje arsye ose per nje tjeter nuk jane ne
gjendje ti adoptohen programit shkollor ose kurrikules.Keto arsye mund te jene:
Probleme ne familje,mjedisi shoqeror ne komunitet ose defektet si individ.
Shpesh keta nxenes ndjekin rruge te padeshirueshme si menyre per te lehtesuar
problemet qe kane.Megjithate ndodh qe dhe nje nxenes i terhequr te prezantoje nje
problem disiplinor te rrezikshem, prandaj mesuesi duhet te mesoje sa me shume per
kete kategori nxenesish ne menyre qe te ndertoje si duhet punen me ta. Nxenes te tille
shpesh kane probleme te medha emocionale.Ato duhen ndihmuar por para te gjithave
duhen trajtuar me simpati dhe mirekuptim.Puna e mesuesit eshte te mesoje nxenesit.
Por nga ana tjeter nxenesit problematik nuk lejojne vendosjen e klimes deshiruese ne
klase.Problemi duket i nderlikuar sepse mesuesi nuk eshte trajnuar per tu marre me
probleme mendore ose emocionale.Ne kete situate zgjidhja me e mire eshte qe mesuesi
te mos merret me shkaqet por me direkt me sjelljen, te marre drejteperdrejte me sjelljen
mund te permiresoje ate.Nje nga teknikat eshte dhe intervista MORSE. Me nxenesit qe
kane shkaktuar nje problem duke folur sipas MORSE bisedat duhet te zhvillohet sipas
hapave te meposhteme: Duke perdorur nje menyre jomosbesuese kerkoji nxenesit tju
tregoje se ç’ka ndodhur. Ne kete menyre ju jo vetem vendosni besimin e nevojshem
por shihni se si e perjeton nxenesi ngjarjen. Ne qofte se ne ngjarje jane perfshire me
shume se nje nxenes atehere degjimi duhet bere i balancuar.
Perpiquni te kuptoni nese keni te beni me problemin themelo:A ka probleme te tjera
qe lidhen me te? Problemi i vertete duhet mesuar sepse disa nxenes perfshihen ne
ngjarje vetem ne rrethana rastesore dhe behen aktore pa dashje si rezultat i zemerimit
dhe inatit te momentit.
Pyeteni nxënesin pak a shumë në kete formë: Mirë ç’mendon se duhet te bere rreth
kësaj? Shpesh nxenesi qartesohet dhe ndergjegjesohet rreth veprimit.Shpesh ata
sugjerojne vete se si mund te riparohet gabimi.Po te behet nje diskutim i arsyeshem
dhe i hapur kjo ndihmon shume ne zgjidhjen e problemit në kete faze.Ne qofte se kjo
nuk arrihet duhet ndjeku hapi i katert.
Paralajmeroni se ç’mund te mdodhe nese sjellja vazhdon.Ketu e rendesishme eshte
qe te behen te qarta te gjitha kopetencat ne dispozicion te shkolles.
Kerkojini mendim nxenesit se si mendon ai se mund te ndihmohet, nese kerkon
bashkepunimin e mesuesit per ta ndihmuar dhe ne ç’shkalle mund te ndihmohet.
Beni nje plan me nxenesit se ç’duhet bere nese kjo sjellje perseritet.
Kjo teknike synon korrigjimin e sjelljes se keqe dhe rindertimin e nje sjellje me te
mire.
Si dhe sa ndikojnë konfliktet e ndryshme në veprimtarite e perditshme të
nxënësve
Një përqindje shumë e lartë nxënësish rreth 50%[40] shprehur se konfliktet
me mësuesit i pengojnë për pergatitjen sa e si duhet të mësimeve. Përjetimet e
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konflikteve u shkaktojne stres dhe i çorientojne për të mësuar. 30%[24] kanë pohuar
se kur përjetojnë konflikte mësuesit i nxisin ata që të kalojnë kohën në mjedise të
ndryshme. Një pjesë e tyre shprehen se bar-kafetë dhe pub-et janë mënyra e vetme
për të kapërcyer gjëndjet stresante që u shkakton përfshirja në konflikte me mësuesit.
Vetëm 20%[26] shprehen se konfliktimet me mësuesit u shërbejnë edhe si nxitje për
të mësuar. Duke u zhytur ne libra ose në pergatitjet për mësimet e ditës së ardhshme
mund ta harrojnë shĳen e hidhur që shkakton konflikti.
Kush konfliktohet më shpesh?
Nga statistikat rezulton se nxënësit e dobët 85%
konfliktohen më shpesh me mësuesit. Duke qënë se ata
kërkojnë më shumë se ç'japin dhe shpesh bëhen edhe
zhurmuesit e mësimit, sepse kanë si qëllim që të mos
realizohet ora e mësimit. 10%[8] shprehen se nxënësit
vlerësimet jokorrekte, me ngritjet në mesim nga ana e
mësuesit me qëllim për ti kapur mat.
Vetëm 5%[4] konfliktohen me mësuesit për rritje note.
Djemtë konfliktohen më shumë 80% pohojnë se
djemtë konfliktohen më shpesh duke qënë se janë edhe
nga natyra impulsive. 20%[16] shprehen se dhe vajzat
konfliktohen për motive veshje ose leje te shpeshta.
Si mund të zgjidhen konfliktet e lindura?
Disa nga mënyrat mund të jenë:
-Tërheqja: Konsiderohet si tërheqje nga mosmarrëveshjet
aktuale ose të mundshme dhe nga
situatat e konfliktit. Kjo lloj zgjidhjeje është e përshtatshme vetëm për disa situata
p.sh., kur duhet një periudhë “ftohjeje ose uljeje tensioni”.
-Zbutja: Përdoret kur theksi nuk vihet te diferencat, por te gjërat e përbashkëta. Por
zbutja
nuk është metodë zgjidhjeje, është një metodë për të krĳuar hapësira për momentin.
Të dyja këto mënyra janë të përkohshme, të dobishme vetëm për të vonuar rezultatet
e konfliktit dhe nuk çojnë në zgjidhje të tĳ.
-Kompromisi: Konflikti trajtohet në gjithë gjerësinë e tĳ. Merren në konsideratë të
gjitha
çështjet dhe synohet të kënaqen pjesërisht të dyja palët. Është një situatë ku asnjëra
palë
nuk fiton, por kënaqen pjesërisht të dyja palët, të dyja palët njëkohësisht duhet të
heqin dorë
nga diçka që është e rëndësishme për ta.
-Imponimi: Përdoret si shansi i fundit në zgjidhjen e një konflikti.
-Zgjidhja e problemit: Është mënyrë që i adresohet drejtpërdrejt mosmarrëveshjes.
Është një proçes ku konflikti trajtohet si një problem për t’u zgjidhur. Pra, problemi
përkufizohet, mblidhet informacioni, zhvillohen alternativat dhe analizohen ato.
Përzgjidhet alternativa më e përshtatshme. Mendimi filozofik bashkëkohor, përvoja
jonë, por edhe çfarë kemi trajtuar deri tani, pranojnë faktin se konflikti nuk është një
dukuri plotësisht negative, përkundrazi është provuar se konfliktet janë një forcë
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lëvizëse, rrezatojnë impulse pozitive, synojnë ndryshimin.
Atëherë, cilët konflikte duhet t’i shmangim dhe cilët duhet t’i stimulojmë?
-Konflikte që lindin për motive banale (sharje, fyerje)
Në shkollë këto janë të shpeshta. Ndodhin midis mësuesve, midis mësuesve e
nxënësve, midis nxënësve. Janë konflikte që krĳojnë tension të menjëhershëm dhe
marrëdhënie
të ashpra, me një zhvillim të tensionuar dhe zgjidhje që nuk premton për produkte
të ndjeshme, të cilat të ndikojnë në formimin e cilësisë pozitive të personalitetit të
palëve.
-Konflikte ku cenohen interesat e vogla, meskine
Një ndarje e ngarkesës mësimore në shkollë, që prek padashur interesat e një
grupi mësuesish dhe favorizon një grup tjetër. Përpilimi i orarit mësimor shkakton
konflikte midis drejtuesit e mësuesve, të cilat, po të bëhen të pranishëm në shkollë,
krĳojnë jo pak shqetësime dhe do të ishte shumë herë më mirë në qoftë se do të
parandaloheshin.
-Konflikte ku marrëdhëniet ndërtohen mbi arrogancë, prepotencë
Të prekshme në shkollë. Qëndrimi prepotenti drejtuesit karshi një mësuesi, ose i
mësuesit
ndaj një nxënësi, ose midis vetë mësuesve dhe nxënësve shkaktojnë konflikte të
panevojshme
që prishin klimën në shkollë dhe zgjidhja e tyre, përveç se mbyll konfliktin, nuk
jep ndonjë produkt të ndjeshëm pozitiv. Pra, janë konflikte që nuk sjellin produkte
ose të parapërgatitin ndryshime. Kryesisht ato turbullojnë diçka, bëhen të ashpra
në qoftë se nuk tregohet kujdes dhe zgjidhen duke mos lënë gjurmë të ndjeshme.
Rrjedhimisht duhet të luftohet për t’i parandaluar.
Lloje të qëndrimeve që duhet të mbahen nga mësuesi me nxënësit e konfliktuar:
1.Qëndrimi që synon zgjidhjen e problemit. Konflikti është në të njëjtën kohë një
problem që
kërkon zgjidhje. Pra, sa herë që lind një konflikt në klasë, mësuesi duhet të përpiqet
ta zgjidhë
atë së bashku me të gjithë fëmĳët dhe jo t’i përjashtojë ata nga zgjidhja e tĳ. Kjo jo
vetëm do të
sillte ide të shumta në klasë, por edhe do të forconte klimën dhe marrëdhëniet
pozitive në të.
2.Qëndrimi që synon arritjen e kompromisit. Ky qëndrim kërkon t’u bëjë të ditur
nxënësve se
në jetë është e vështirë të arrish gjithmonë dhe gjithçka që dëshiron. Për këtë arsye,
shpesh është
mirë që palët në konflikt të arrĳnë një kompromis ndërmjet tyre dhe ta vlerësojnë
kompromisin
si arritje. Kjo kërkon nga mësuesi që jo vetëm të dëgjojë mirë kërkesat e nxënësve,
por edhe t’i
mundësojë ata të dëgjojnë dhe të kuptojnë mire kërkesat e njëri-tjetrit.
3.Qëndrimi që synon krĳimin e situatave paqësore në klasë. Zakonisht për mësuesit
që priren
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drejt situatave të tilla, pjesa më e madhe e konflikteve të fëmĳëve janë të parëndësishme
dhe
ai përpiqet që të drejtojë vëmendjen e nxënësve drejt gjërave të tjera.
4.Qëndrimi shpërfillës. Një qëndrim i tillë bazohet në idenë se është më mirë që
fëmĳët të mësohen të parashikojnë dhe të gjykojnë vetë pasojat e veprimeve të tyre.
Për këtë arsye mësuesi
i lejon fëmĳët të punojnë vetë, pasi u ka përcaktuar më parë kufijtë e këtĳ veprimi.
Megjithatë, jo gjithmonë mund të bësh gjithçka për situatat me konflikte. Ndonjëherë,
secili prej qëndrimeve të mësipërme mund të jetë i drejtë. Ka situata që kërkojnë si përgjigje
shpërfilljen e konfliktit; në raste të tjera, për shembull, kur siguria e një fëmĳe është në rrezik,
nevojitet qëndrimi që synon zgjidhjen e problemit etj.
Rrugët për zgjidhjen e konfliktit
Sidoqoftë, nëse shtrohet çështja e zgjidhjes së konfliktit, atëherë shtrohet edhe çështja
e rrugës
që të çon drejt saj. Rrugët për zgjidhjen e konflikteve mund të jenë të ndryshme dhe
në varësi
të situatave dhe konflikteve konkrete. Megjithatë, një ndër rrugët që sugjerohet të
ndiqet në rastet e zgjidhjes së konflikteve në mënyrë paqësore përmban hapat e
mëposhtëm:
-Hapi i parë synon: Të ndihmojë palët në konflikt të artikulojnë më mirë kërkesat e
tyre.
Në këtë rast mund të bëhen pyetje që ndihmojnë palët t’i shprehin kërkesat e tyre
lidhur me
konfl iktin konkret.
-Hapi i dytë synon: Të zbulojë shkaqet e konfliktit dhe të ndihmojë palët të
përcaktojnë
më mirë lidhjen e tyre në konflikt. Meqë shpesh herë konfliktet kanë si shkak
perceptimet
e gabuara të palëve lidhur me atë që kërkojnë, ky hap mundëson sqarimin e
mëtejshëm të tyre.
-Hapi i tretë: Synon të shqyrtojë mundësitë që ofrohen për të kënaqur palët në
konflikt. Këtu
mund të bëhen pyetje të tilla si: Cilat janë disa nga rrugët për të plotësuar dëshirat
tona? Cilat
janë disa nga rrugët që edhe kundërshtarët tanë të mund të plotësojnë dëshirat e
tyre? Çfarë
sugjerojnë shokët e tjerë të klasës në këtë drejtim?
-Hapi i katërt:Synon shqyrtimin e alternativave të zgjidhjeve. Pyetjet që mund të
bëhen
për këtë qëllim mund të jenë: Cila prej rrugëve të propozuara është më e mira? Cilat
do të ishin
pasojat e saj për palët në konflikt? A do të jenë të gjithë të kënaqur prej tyre?
-Hapi i pestë: Synon zgjedhjen më të mirë për të dyja palët. Përveç kësaj, në këtë fazë
mund
t’u kërkohet atyre që jo vetëm ta miratonin atë, por edhe të shprehnin përgjegjësinë
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e tyre për pasojat e saj
-Hapi i gjashtë: Synon të fillojë procesin e shqyrtimit të vlerës praktike të zgjidhjes
së pranuar dhe të jetëgjatësisë së saj.
Ilustrimet me grafikë
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Përqasja e teksteve shkollore shqiptare me tekstet parauniversitare
europiane
Mimoza Duduci
Mësuese në shkollën “Liri Gero”Fier
Abstrakt
Ndryshimet e mëdha në vendin tonë në vitet e fundit krĳuan nevojën për një reformë të gjerë
në fushën e arsimit.Kurrikula jonë tradicionale duket se ka pësuar ndryshime të ndjeshme
vitet e fundit. Ajo po paraqitet me një pamje krejtësisht të re përmes teksteve dhe programeve
të reja.Në këto kushte mësuesi përballet me një filozofi, e cila mbart në vetvete koncepte të
reja e të domosdoshme për shkollën tonë, siç është p.sh. ai i objektivave jashtëkurrikularë.Po
kështu, nga ana tjetër, këto programe dhe tekste vĳnë shumë të pasura me terma, koncepte,
informacion e ilustrime të reja, të cilat e paraqesin si të domosdoshëm trajtimin e termave që
dalin jashtë përmbajtjes së lëndëve të veçanta.
Një nga nevojat që u pa e arsyershme të zbatohej këtë vit shkollor është edhe zbatimi i nismës
“Tri lëndë në gjashtë orë”.Kjo nismë shihet si domosdoshmëri dhe përmirësim të efektivitetit
të procesit të të nxënit të nxënësve.
Fjalë kyçe: Kurrikul,ndryshim,tekst,koncepte,rezultat.

Hyrje
Zgjidhja e problematikave në kuadrin e ndryshimeve kurrikulare,rezulton
me përshtatjen e teksteve shkollore shqiptare me tekstet europiane.Cilësia e
mësimdhënies është në simbiozë me tekste shkollore të përshtatshme për çdo lëndë
apo fushë.Duke parë që tekstet europiane kanë alternuar shumë mirë pjesën teorike
me ushtrimet,praktikën , eksperimentet, punën e pavarur,punën në grup edhe
tekstet tona e kanë aplikuar një kombinim të tillë dhe është konstatuar se ky huazim
është mjaft produktiv.Një nga përqasjet që solli rezultate pozitive, ishte grupimi
psh. i gjuhës shqipe dhe leximit letrar në një të vetëm. Ky grupim bëri të mundur
integrimin ndërlëndor,ku nxënësi mund të shfaqë aftësitë që zotëron.
Pra,kjo përqasje,solli përmbushjen e kompetencave kyçe me ato të fushës
përkatëse,për të cilat ka nevojë një qytetar i së ardhmes.

Për një sistem të ri të përgatitjes së teksteve shkollore
Dukuritë sociale që po bëhen gjithnjë e më masive sot, ndikojnë në ndryshimet
edhe në kurrikulat shkollore. Gjatë këtyre viteve tekstet kanë pësuar ndryshime si
në përmbajtje, ashtu edhe në strukturë duke sjellë përqasje me tekstet shkollore të
vendeve europiane.
Së pari, me anë të reformës së Altertekstit u synua që përmbajtja e teksteve të ketë
përputhje me tematikën e programeve lëndore dhe të teksteve që përdoren në
shumë prej shkollave të vendeve më afër nesh, por edhe europiane. është tentuar të
realizohen mjaft ide të reja në konceptimin e brendive lëndore, si p.sh. në matematikë,
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gjuhën shqipe, biologji, kimi, gjeografi etj.
Së dyti, me anë të këtyre teksteve janë bërë përpjekje për të nxitur tek nxënësi të
menduarin zbulues, kritik e krĳues larg nga njohuritë dhe termat shabllonë, gjë që
shpeshherë bënte që nxënësi të mësonte në mënyrë mekanike, pa arritur të kuptonte
atë ç’ka mësonte.
Si në tekstet e arsimit bazë dhe në ato të arsimit të mesëm të lartë janë bërë përpjekje
që njohuritë të mos jepen menjëherë të gatshme e përfundimtare, por u jepet mundësi
nxënësve të hetojnë, të vrasin mendjen për pyetje zbuluese duke përparuar shkallëshkallë deri në njohuritë përfundimtare. Këtu ka vend ende për përmirësime.
Së treti, këto tekste krĳojnë mundësi për punë individuale të çdo nxënësi brenda në
klasë, si dhe me anë të detyrave të shtëpisë që çdo nxënës t’i përballojë në mënyrë të
pavarur; pavarësisht se ka edhe tekste në përdorim që përmbajnë koncepte e terma të
vështira për moshën dhe sasinë e njohurive që zotërojnë nxënësit në nivelin përkatës.
Së katërti, përdorimi i metodave dhe teknikave të reja në mësimdhënie nga ora e
mësimit me në qendër mësuesin në mësimdhënie me në qendër nxënësin, kanë
krĳuar mundësi për punën në grupe të vogla brenda dhe jashtë klasës. Por jo të
gjitha tekstet që përdoren sot i ofrojnë këto mundësi, që nxënësi të nxitet të kryejë
vëzhgime, eksperimente të përbashkëta, arsyetime dhe stimulime në hartimin e
projekteve lëndore dhe ndërlëndore.
Së pesti, më tepër në këto tekste duhet t’u kërkohet nxënësve për të hulumtuar për
diçka duke kërkuar në libra, gazeta, revista, internet, por edhe në tekstet e po asaj
lëndë apo të lëndëve të përafërta, psh. kur duhet të hulumtojnë për një personazh
historik, për një shkrimtar, apo u krĳohet hapësirë për hetime dhe përgjgje të
pavarura e origjinale si në rastin e problemeve për t’u dhënë fund shqetësimeve mbi
ndotjen e mjedisit nga banorët e qytetit, apo problematikës që ka të bëjë me dhunën
në shkollë e jashtë saj.
Në tekste ka hapësira që u jep mundësi nxënësve për të rritur dhe nxitur të menduarin
logjik të tyre, duke parashtruar njohuri që ata të zbulojnë lidhjen shkak-pasojë
nëpërmjet shumë pyetjeve «Pse?».
Tekstet edukojnë dhe trajtojnë ndjeshmërinë ndaj barazisë gjinore, racave, feve,
kombësive, pakicave kombëtare, problematikave sociale dhe shëndetësore që janë dhe
probleme të të gjithë shoqërisë dhe janë prioritet edhe i programeve qeverisëse arsimore.
Përgjithësisht këto tekste kanë përmirësime përsa u përket paraqitjes së tyre,
dizenjimit, figurave dhe ilustrimeve të shumta që ata kanë, por ka akoma hapësira
për të rritur cilësinë e tyre përsa u përket p.sh. konkretizimit të fotove që janë
përdorur, ngjitjeve jocilësore, përmasave jo fort të përshtatshme për moshat e vogla.
Së fundmi, futja e lëndës së veçantë të TIK-ut dhe hartimi i programeve përkatëse u
përgjigjet nevojave që shtron sot koha si një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme.
Por duket të bëhet më shumë punë në drejtim të ruajtjes së fëmĳëve prej ndikimeve
negative të internetit, që përbën një problem të madh jo vetëm për shkollën shqiptare,
por është problem mbarëbotëror.
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Sëmundja e talasemisë
Etleva Kajo
Shkolla 9-vjeçare “Koli Sako” Divjakë
Abstrakt
Talasemia njihet si sëmundja e anemisë mesdhetare ose sëmundja e Kulit, apo talasemia major.
Kjo sëmundje e rëndë shfaqet tek fëmĳët pas disa muajve jetë, dmth kur ndalet prodhimi i
hemoglobinës së embrionit që është hemoglobina normale e embrionit, dhe fillon prodhimi i
hemoglobinës së një të rrituri. Në grupin e mikroçitemive vetëm grupi i mikroçitemive beta
krĳon origjinën e sëmundjes së anemisë mesdhetare COOLEY (Kuli). Fëmĳa me mikroçitemi
beta nuk zotëron asnjë gjen hemoglobinik normal, si pasojë nuk është i aftë të prodhojë
hemoglobinën e një personi të rritur, prandaj trupi i tyre ndjen nevojë për oksigjen. Sot ne
shqiperi kurohen rreth 700 persona me sindromen e talasemise.Talasemite ndryshojne nga
tipi dhe nevojat terapeutike si dhe ndjeshmeria ndaj kelatoreve te hekurit. Talasemia është
një sëmundje që nuk transmetohet nga uji, ajri, gjaku, ushqimet, apo kontakti fizik e seksual.
Sindroma talasemike janë një grup sëmundjesh gjenetike të trasheguara, që transmetohen nga
prindi tek fëmĳa nëpërmjet geneve të tyre. Trajtimi i kësaj sëmundje nëpërmjet transfuzionit
duhet të fillojë menjëherë sapo të konfirmohet diagnoza, e cila zbulohet vetëm nëpërmjet
testeve laboratorike dhe gjenetike. Keto teste bëjnë të mundur identifikimin e mutacionit në
gene. Transfuzioni i gjakut është e vetmja mënyrë për të plotësuar nevojat e tyre për gjak.
Prandaj atyre u duhet te njihen dhe këshillohen menjëherë me mjekun specialist per situatën
e sëmundjës së tyre, me qëllim, të menaxhojnë problemet e tyre në jetën e përditshme. Për
këtë sëmundje kam bërë një studim në qytetin e Divjakës.
Fjalë kyçe: nxënës, prind, shkollë, gjak, qelizë, talasemi.

Synimi: i këtĳ studimi është për të kuptuar sesa informacion kanë rreth kësaj
sëmundjeje prindërit e nxënësve të shkollës:
Nga e kanë marrë këtë informacion?
Pse duhet të kemi me patjetër informacion për talaseminë?
Cilat janë pasojat e saj?
Si mund të parandalohet talasemia?
Do të doje të dhuroje gjak për këta të sëmurë?
Për këtë arsye kam bërë një pyetësor me 50prindër në shkollën 9-vjeçare “Koli Sako”
Divjakë me datë 12.01.2018.
Ç’është talasemia?
Talasemia është një sëmundje e trashëgueshme. Çdo individ zotëron çdo tipar të
trashëguar, e për pasojë për tiparin e hemoglobinës ka dy gjene që i ka marrë njërin
nga nëna e tjetrin nga babai. Disa individ mikroçitemikë trahsëgojnë nga njëri prind
një gjen normal dhe nga prindi tjetër gjenin e mikroçitemisë nga i cili nuk mund të
prodhohet hemoglobina. Edhe pse kanë një gjen hemoglobinik në funksion, këta
individ arrĳnë të formojnë më tepër se 50% të hemoglobinës dhe kështu janë të
shëndetshëm por pak të zbehtë. Qelizat e tyre seksuale nuk janë të gjitha të njëjta
pasi gjysma e tyre përmban gjenin normal dhe gjysma tjetër gjenin mikroçitemik i
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cili nuk është në gjendjë të prodhojë hemoglobinën. Nëse në një familje njëri prind
është normal dhe tjetri mikroçitemik do të ndodh që prindi normal do të trasmetojë
një gjen normal dhe fëmĳa do të jetë normal dhe gjysmës gjenin mikroçitemik. Të
gjithë fëmĳët do të kenë të paktën një gjen normal dhe për pasojë nuk do të preken
nga sëmundja e anemisë mesdhetare. Individët që zotërojnë një gjen normal dhe
një gjen mikroçitemik quhen heterozigotë.Në rastin kur në një familje i këmi të dy
prindërit mikroçitemikë atëherë fëmĳët do të jenë të tri tipeve:
25% marrin nga 2 prindërit gjen normal.
50% merr një gjen nga njëri normal dhe një gjen nga tjetri mikroçitemik.
25% merr nje gjen mikroçitemik nga të dy prindërit.
Si është i përbërë gjaku?
Gjaku është një ind i lëngshëm që zë rreth 5-7% të masës trupore të njëriut dhe
transportohet në të gjithë trupin nëpërmjet enëve të gjakut(artiere, vena, kapilare).
Gjaku përbëhet nga plazma 55% dhe nga qelizat e gjakut: eritrocitet, leukocitet dhe
trompocitet të cilat zënë 45% të volumit të tyre.
Sindromat e talasemisë
Llojet e talasemisë janë: alfa, beta, delta.
Talasemia alfa: ky tip talasemie ndodh kur një ose më shumë nga katër genet alfaglobinë që formojnë hemoglobinën mungojnë ose janë dëmtuar. Në këtë rast qelizat
e kuqe të gjakut mund të jenë më të vogla se normalisht. Në këtë rast nuk këshillohet
trajtim. Nëse 2-gene janë të dëmtuara, në këtë rast shfaqet anemi e lehtë që nuk
trajtohet. Në rastin e 4-geneve globinike humane të dëmtuara çon në patologji serioze
çka mund të mund të shkaktojë vdekjen e fetusit. Kjo mund të ndodh menjëherë
pas lindjes. Nëse bëhet një transplant i menjëhershëm fëmĳa mund të jetojë, dhe të
kurohet si person me beta talasemi.
Talasemia beta: përcaktohet nga dëmtime në të dyja kopjet e geneve si nga nëna dhe
babai. Këtu ka një mungesë të plotë të vargut beta në talaseminë major. Dëmtimet
që ndodhin në rast se nuk trajtohen: ndryshime skeletike,rritje në vëllim të palcës
së kockës, si rezultat rruazat e kuqe që prodhohen nuk plotsojn kërkesat me
hemoglobinë, rruazat e kuqe shkatërrohen shpejt,shpretka zmadhohet. Nëse nuk
trajtohet rregullisht, çon në vdekje të sëmurit në moshë të re.
Beta-minor: formë më pak e rëndë. Shfaqet me mutacione të heshtur të genit të betaglobinës homozigotë ose heterozigotë e dyfishtë.
Simptomat: anemi, shpretka e zmadhuar, gurët biliarë.
Hemoglobina H: prek 3-gene të vargjeve alfa-globin, dhe shkakton aneminë
mikroçitare që shkakton zmadhim të shpretkës.
Transfuzioni i gjakut
Mbĳetesa e talasemikëve është e lidhur me transfuzionin periodik e të vazhdueshëm
të gjakut, i cili sigurohet vetëm nëpërmjet dhurimit. Një i sëmurë ka nevojë për
rreth 50 dhurime në vit ose një në çdo 3-javë. Vitet e fundit mjeksia e sidomos
mjeksia transfuzionale ka shënuar hapa të rëndësishme në lidhje me proçedurat
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e grumbullimit të gjakut. Gjithashtu në ditët e sotme është vënë re një rritje e
vazhdueshme e nevojave për gjak dhe komponentëve të tĳ për shkak të përmirësimit
të përcaktimit të diagnozave në kurimin e shumë sëmundjeve si: emergjencat,
kirurgjia, hematopologjia, onkologjia pastaj dhe të sëmurët me anemi që kërkojnë
vazhdimisht komponentë të gjakut për të përmirësuar cilësinë e jetës së tyre.
Nevojat e mëdha që ka mjeksia sot për gjak mund të plotësohen vetëm nëpërmjet
dhurimit vullnetar të gjakut. Dhurimi i gjakut është një akt sa human aq edhe i
domosdoshëm për të gjithë ata pacientë që kanë nevojë jetike për gjak. Të dhurosh
gjak vullnetarisht është një mënyrë për të treguar që ti je aty kur dikush ka nevojë
për ty. Gjithashtu dhurimi i gjakut i jep mundësinë dhuruesit që të kontrollojë në
mënyrë periodike(nëse je dhurues i rregullt) shëndetin e tĳ nëpërmjet analizave në
laboratorë më të specializuara, duke dhënë një garanci për shëndetin e dhuruesit.
Informacion për dhuruesin
Që një person të dhurojë gjak duhet të marrë paraprakisht informacione për dhurimin
e gjakut. Për këtë arsye para dhurimit të gjakut duhet të kërkojë informacion
tek sporteli që merret me transfuzionin e gjakut. Çdo mjek e ka detyrim të japë
informacion në lidhje me dhurimin e gjakut si:
•
Plotesimi i një pyetësori (nga dhuruesi).
•
E mbledhjes se historise mjeksore te dhuruesit.
•
Dhënien e informacionit përpara dhurimit, gjatë dhe pas dhurimit të gjakut
•
Sigurin se asnje dhurues nuk ka risk për ndonjë infeksion të mundshëm gjatë
transfusionit.
Është e rëndësishme që dhuruesi të jetë i sinqertë në momentin që jep informacionin
për shëndetin e tĳ, si dhe sjelljes shoqërore të tĳ (jeta seksuale) etj.
PYETËSORI
1)
Mosha:_______
2)
Seksi: a-Femër
b-Mashkull
3)
A keni dëgjuar ndonjëherë për talaseminë?
a-Po
b-Jo
4)
A keni ndonjë informacion rreth saj:
aPo
b- Jo
c- Pak
5)
Këtë informacion e keni mar nga:
aShoqëria
b- Familja
c-Media
6)
A njihni ndonjë person me talasemi?
aPo
b- Jo
7)
E keni:
a-Shok
b- Shoqe
c- Të afërm?
8)
A keni informacion për dhurimin e gjakut?
aPo
b- Jo
9)
A jeni ju dhurues gjaku?
aPo
b- Jo
10)
Nëse jo, a do të donit të ishit dhurues?
aPo
b- JO
242

PYETËSORI
12-

Mosha: 43-57
Seksi: a-Femër

b-Mashkull

Grafiku 1- Në test morën pjesë 38femra dhe 12 meshkuj
A keni dëgjuar ndonjëherë për talaseminë?
a-Po
b-Jo

Grafiku 2- Sic shihet nga rezultatet nga 50prindër të pyetur, të 50 prindërit kishin
dëgjuar për talaseminë.
A keni ndonjë informacion rreth saj:
Po
b- Jo
c- Pak

Grafiku 3- Nga 50 prindër të pyetur rezultati është: 26 kishin informacion, 15 pak
dhe 9rej tyre nuk kishin fare informacion.
Këtë informacion e keni mar nga:
Shoqëria

b- Familja

c-Media
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Grafiku 4- Rezultati tregon se burimi kryesor ka ardhur nga shoqëria 37, nga media
13 dhe nga familja 1.

A njihni n
d një pers
do
rsso
on
nm
alaaseem
miii??
ndonjë
person
mee ta
talasemi?
Po
P
o
b- Jo
bJo

Grafiku 5- Rezulton se 25 prindër njohin persona me talasemi dhe 25 nuk njohin.

Po
P
o

b- Jo

Grafiku 6- Rezultati tregn se vetëm 4prej tyre njohin persona me talasemi sepse i
kanë të afërm, ndërsa pjesa tjetër nuk njeh asnjë.
E keni: -Shok

b- Shoqe

c- Të afërm?

A keni informacion për dhurimin e gjakut?
Grafiku 7- Nga 50 prindër të pyetur vetëm 10prej tyre kishin informacion për
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dhurimin e gjakut, pjesa tjetër nuk ishin të informuar për dhurimin e gjakut
A jeni ju dhurues gjaku?
Po
b- Jo

Grafiku 8- Rezultati se a ishin dhurues gjaku vetëm 2 prindër kanë rezultuar dhurues
gjaku për vetëm një herë, ndërsa 48 nuk kishin qënë asnjëherë dhurues gjaku.
Nëse jo, a do të donit të ishit dhurues?
Po
b- Jo
Grafiku 9- Nga rezultati: 7 prej tyre kishin dëshirë të ishin dhurues gjaku, 43 rezultuan
negative pasi ishin shumë skeptik, dhe kjo si rezultat i mungesës së informacionit.

Parandalimi i talasemisë
Për të ulur sa më shumë numrin e të sëmurëve me talasemi është e domosdoshme
informimi i të rinjve mbi masat parandaluese të mundësive për të sjellë në jetë një fëmĳë
me sindromën e talasemisë. Peshën kryesore për informim i mbetet institucioneve
shëndetsore, të cilat duhet të gjejnë rrugët për të tejçuar informacionin e duhur te të
rinjtë dhe sidomos në ato zona ku ky problem është më i prekshëm. Një rol shumë
të madh për informim mund të luajë edhe media nëpërmjet informacioneve apo
reklamave të herë pas hershme. Është shumë e rëndësishme që nëpërmjet analizave
të gjakut, të rinjtë sot e sidomos përreth qytetit të Lushnjes të identifikojnë llojin e
anemisë në trupin e tyre. Nënat që janë mbartëse duhet të këshillohen rregullisht me
mjekët e tyre për të parandaluar lindjen e një fëmĳe me risk për talasemi.
Dhurimi i gjakut
Një tjetër arsye e rëndësishme sensibilizimi për mjeksin është edhe dhurimi i gjakut.
Akoma sot në vendin tonë është në nivele shumë të ulëta dhurimi i gjakut. Në një
kohë që nevojat për gjak janë shtuar shumë nëpër spitale, përqindja e personave
245

që dhurojnë gjak është shumë e ulët prandaj dhe ndërgjegjësimi i popullsisë për të
dhuruar gjak mbetet një sfidë më vete për shëndetsin.
Literatura
Broshura për dhurimin e gjakut: Irena Qëndro. Dokt. e shkencave mjeksore.
https//sqm.ëikipedia.org.ëiki Anemi mikroçitike
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Cult Buildings in Berat
Juxhina Doksani
Shkolla e Mesme “Myrteza Kepi” Kuçovë
Berat is one of the oldest cities, the most interesting and the most beautiful in
Albania. Therefore, it is declared a museum city. It has always attracted me and
continues to attract, the city of my homeland.
Try to stay in Gorica Bridge and
watch how cohabit the Old Fortress with Mangalem neighborhood, one of the pearls
of Albanian architecture. Which foreigner went there and did not get astonished,
that is why we often confuse the expression “The city one over one windows” with
the expression “The city of one thousand Windows”
In this study, I have stopped in Cult buildings:
1. Orthodox Cult Buildings
2. Islamic Cult Buildings
Orthodox population has lived mainly near the Castle in Ottoman period, in Gorrica
neighborhood, therefore the mosques are in the lower part of the city.
In this study I intend to reveal the values of a city in which diﬀerent religions have
lived and continue to live together by influencing the enrichment of cultural, spiritual
and social life of this city. It is one of the 30 prettiest towns in Europe.
1.
Ndërtimet e kultit ortodoks (kishat)
Berati është një nga qytetet e vjetra të vendit tonë ku ruhen dëshmi të kulturës
materiale, duke filluar nga shekulli IV-III p.e.s Mendohet se shekujt XII-XIV janë
dhe shekujt e zhvillimit më të madh të qytetit gjatë mesjetës së mesme. Nga kjo kohë
ruhen mirë në Berat tri kisha bizantine1. Këtë e dëshmojnë , veç të tjerash , edhe pjesët e
mureve rrethues të ndërtuar në këtë kohë , e ashtuquajtura çisternë brenda mureve
të rrethimit dhe tre kisha e Shën Vllahernës , kisha e Shën Triadhës dhe kisha e Shën
Mehillit. Të tria këto kisha janë kisha bizantine . Një qendër mesjetare si Berati mund
të ketë pasur dhe kisha të tjera të kësaj periudhe. Nga dokumentacioni i shkruar i
shekullit XIV njihen edhe dy kisha të tjera që janë ; manastiri i Shën Gjergjit dhe kisha
e Shën Jan Evangjelistit .
Qyteti mesjetar i Beratit duhet të ketë pasur edhe një katedrale,sepse të gjitha kishat
që ruhen nuk janë në përmasa të tilla për të kryer këtë funksion. Sot për sot kjo nuk
ka të dhëna, por mund të ketë qenë atje ku në fundin e shekullit XIII u rindërtua
katedralja e Shën Mërisë. Një të dhënë për këtë e jep Evlia Çelebiu , kur thotë që, në
Kala ka një kishë të mbajtur mirë, të stolisur dhe shumë të madhe. Në Berat ruhen
disa kisha mesjetare,të cilat po i përshkruajmë shkurtimisht më poshtë:
Kisha e Shën Mëri Vllahernës. Kjo kishë është kisha më e vjetër që ruhet sot në
qytetin e Beratit. Është vendosur mbi një terren të pjerrët, në anën perëndimore të
Kalasë, e rrethuar nga banesa të lagjes. Ajo ruhet në gjendje mjaft të transformuar.
Duke vrojtuar anët e jashtme dallohen me lehtësi pjesët e vjetra nga shtesat e
mëvonshme të ndërtuara me një teknikë të ndryshme disi të shkujdesur. Kisha
është meremetuar në shekullin XVI dhe përpara vitit 1578, kur është pikturuar
1

P.Thomo, Studime historike, 4, Tirane 1972, f.51-79.
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me afreske nga Nikolla i Onufrit, siç mësojmë nga mbishkrimet në derën e madhe
të kishës dhe format e saj të çrregullta, që flet për një nivel ndërtimi jo të mirë, po
ta krahasojmë me kishën e Shën Mëhillit dhe të Shën Triadhës .
Pjesa lindore e kishës ruhet e tëra dhe na jep mundësi të gjykojmë për të. Kjo kishë
në gjendjen e sotme është rezultat i meremetimit të bërë në shekullin XVI . Por, në
këtë gjendje që ne e trashëgojmë këtë kishë , ka vështiresi për të analizuar vlerat e
saj arkitekturale. Ajo ka një pamje të rëndë dhe primitive jo vetëm në teknikën e
ndërtimit, por dhe në dekor. Megjithatë, kisha e Shën Mëri Vllahernës mbetet një
monument i rëndësishëm për arkitekturën Bizantine të qytetit të Beratit, sepse është
kisha e parë e këtĳ tipi, e cila shërben si pikë krahasimi për të njohur zhvillimin e
ndërtimeve në këtë qytet. Janë ruajtur në gjendje mjaftë të mirë dhe kanë cilësi të shquara
artistike, prandaj ndoshta janë shembujt më të bukur të periudhës së tyre në një kishë shqiptare
dhe tregojnë skena biblike e skena nga jeta e Krishtit2.
Kisha e Shën Triadhës. Kjo kishë ndodhet në afërsi të mureve të kalasë, e ndërtuar
në një teren të pjerrët. Ajo ngrihet mbi një sistem taracash, të cilat ruhen pjesërisht
të rënuara. Përpara restaurimit kisha ishte mjaft e transformuar dhe e mbuluar me
gurë dhe mbeturina ndërtimi që arrinin deri në çati, të cilat duke futur lagështi
në mure, kanë dëmtuar thuajse krejtësisht pikturat murale të periudhës bizantine.
Kjo kishë përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi ndahet nga ambjenti i altarit
nëpërmjet një ikonostasi të ri druri që ruan dy ikona me mjaft vlera të shekujve XIVXV. Kisha e Shën Triadhës përbën në vetvete një monument të arrirë me tërë tiparet
e arkitekturës Bizantine. Kisha e Shën Triadhës nuk është një fenomen i shkëputur
për Beratin. Ajo është vazhduese e arkitekturës së Shën Mëri Vllahernës dhe Shën
Triadhës. Po t'i krahasojmë këto dy të fundit, do të vëmë re se janë të përafërta
në format arkitekturale dhe në elemente të veçantë. Të dyja janë të tipit kryq të
brendashkruar.
Kisha e Shën Mëhillit. Kjo kishë ndodhet në shkëmbin e thepisur, në anën
jugore, nën muret e Kalasë. Për vet vendin ku është ngritur kisha është një
kapele. Ajo është e tipit kryq e brendashkruar. Megjithë riparimet që i jane bërë
format fillestare të saj janë të ruajtura tërësisht. Nga ana e qëndrueshmerisë
vërejme se me gjithë shekujt që kanë kaluar, nuk kanë lënë dëmtim në
strukturat e kishës. Dhe kjo shpjegohet me ndërtimin e saj mbi shkëmb.
Po t'i vështrojmë në kohë të tria kishat e mësipërme,do të vendosim si më
të hershme Shën Mëri Vllaherën,pastaj Kishën e Shën Triadhës dhe më në fund
Kishën e Shën Mëhillit.Të vendosura në kohë,këto kisha na japin një kuadër
të plotë të zhvillimit të arkitekturës Bizantine,gjatë shekujve XIII-XV në Berat.
Ky zhvillim dëshmon edhe për lulëzimin që pati gjatë këtyre shekujve Berati,
zhvillim ky i kushtëzuar edhe nga pozita gjeografike dhe roli që ka luajtur ai në
historinë mesjetare shqiptare.
Kisha e Shën Todrit. Kjo kishë u rindërtua në mesin e shekullit XVI dhe u zbukurua me
pikturat e Onufrit.Ky rindërtim duhet të jetë lejuar nga turqit,duke përsëritur vëllimin
dhe formën e kishës së rrënuar.Faltorja përbëhet nga salla dhe hajatet e mbyllura.
Nga veriu,kjo kishë ka një abside të vogel që ka sherbyer si paraklisë i Shën Thomait.
Kisha ndriçohet nga baxhatë në çati. Është e mbuluar me çati druri. Muret e
objektit kanë gjurmë të periudhave të ndryshme ndërtimore, të cilat vështirë se
2

James Pettifer, “Shqipëria dhe Kosova”, Tiranë, 2003,f.383-384.

248

mund të shpjegohen.
Kisha e Shën Konstandinit dhe Helenës. Kjo kishë ndodhet pak më poshtë
Kishës së Vllahernës ,pranë shtëpive të banimit. Është një kapele, vëllimi i së cilës
nuk shquhet në mjedisin që e rrethon. Faltorja ka formë katrore. Ajo paraprihet
nga një oborr i gjerë, gati sa kisha,i rrethuar me mure të ulta, një portë ndodhet në
pjesën veriore të kishës. Objekti ruan piktura murale, të cilat datojnë vitin 1639.
Dyshemeja e kishës është me pllaka guri dhe në qendër ka një katror me vizatime
gjeometrike prej pllakash guri dhe tullash katrore. Ndriçohet vetëm nga një
dritare. Objekti mbulohet me çati, me struktura druri dhe me tjegulla vendi.
Kisha e Shën Mitrit. Kjo kishë ndodhet në krahun lindor të lagjes Kala dhe është
ndërtuar mbi mbetjet e një faltoreje të shekujve XVI-XVII. Objekti është një ndërtim
i ulet, buzë njërës prej rrugëve gjatësore të lagjes. Përbëhet nga faltorja dhe hajati.Në
hajate hyet nga portat në murin verior dhe atë jugor. Ajo përbëhet nga naosoi dhe nga
kthina e altarit ku ndahet nga një ikonostas druri. Objektivi ndriçohet nga një dritare
e vogël dhe baxhatë në çati. Dyshemeja është shtruar me pllaka të çrregullta prej
druri. Kjo Kishë është ndërtuar në një terren të pjerret, kështu që muri perëndimor
është mur mbajtës, ndërsa muri lindor luan rolin e një muri tarracues të kishës.
Një kontraforcë e madhe është në brendësi të hajatit që mban datën 1774, koha e
ndërtimit të ketĳ përforcimi.
Katedralja e Shën Mërise. Kjo faltore është ndërtuar në vitin 1797 dhe është
monumenti më përfaqësues i arkitekturës posbizantine për qytetin e Beratit.
Kisha e Shën Spiridonit. Kjo kishë ngrihet në mes të lagjes. Mbishkrimi në hyrje
të objektit e daton ndërtesën në vitin 1864. Ky objekt tregon qartë se në ndërtimet
e kultit nuk krĳohen vlera të reja, por përsëriten skema të thjeshtuara të tipeve
balizikal të shekullit XVIII.
Kisha Shën Konstadinit dhe Shën Helenës i takon një periudhe pak më vonë, u
përfundua më 1644 dhe afresket e saj përqëndrohen në skenat nga martirizimi i Krishtit3.
Kisha të tjera janë edhe kisha e Shën Mitrit në lagjen "Vakëf", kisha e Vangjelizmoit
dhe kisha e Shën Kollit pranë Vllahermës.
Nga materiali që parashtruam del më se qartë që, Berati ka qenë e mbetet një qendër
e rëndësishme e ndërtimeve të kultit ortodoks. Natyrisht, ato si ndërtime fizike,
na flasin për tradita të pasura ndërtimore e arkitektonike. Vlera më e spikatur e
tyre qëndron edhe tek roli kulturor e shoqëror që kanë luajtur në zhvillimin dhe
pasurimin e jetës qytetare në Berat. Ata edhe sot, përveç që vazhdojnë të funksionojnë
si ndërtime kulti, në shërbim të aktiviteteve fetare të besimtarëve, të nxisin t'i vizitosh
dhe t'i admirosh për vlerat që bartin nga e kaluara e këtĳ qyteti.
2. Ndërtimet e kultit mysliman(xhamitë).
Me pushtimin osman u ndërpre rruga e zhvillimit dhe e qytetërimit të shpejtë të
vendit tone, ndër të cilat dhe Berati. Kjo solli dhe rënie te veprimtarisë ndërtimore
Gjurmimet i kanë çuar studjuesit në përfundimin se vepra më e hershme e sferës
islamike në qytetin e Beratit, i takon të jetë xhamisë që ndodhet pranë akropolit të
kalasë, e mbetur në gjendje rrënoje dhe e quajtur nga tradita gojore si xhamia e Kuqe.
Studjuesit,nisur nga teknika e mureve të mbetura dallojnë dy periudha ndërtimi.
Ata janë të mendimit se ajo është ndërtuar në fund të shekullit XIV, në periudhën e
sundimit të Bajazitit (1389-1402).
3
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Politika që ndoqi Porta e Lartë në Belgradin shqiptar ka një veçori në krahasim me
qytetet e tjera të vendit. Kjo duket në nivelin e zbatimit të reformave islamizuese të
popullsisë. Megjithëse Berati gjatë shekullit XV është në duart e osmanëve, proçesi i
islamizimit duket se ishte ende i dobet. Në fillim të shekullit XVI nga 572 shtëpite e
Beratit, vetëm 11 shtëpi ishin të myslimanizuara. Në kohën e Mehmetit II (1451-1481)
nuk mund të flasim për islamizimin e popullsisë së qytetit.
Por, megjithëse popullsia beratase vazhdonte të gëzonte plotësisht në këtë periudhë,
të drejtat e besimit të vjetër, elementi njerëzor islamik ishte rritur, ndërkohë në gjirin
e qytetit. Ai nuk kishte lindur prej tĳ, por kishte hyrë nga jashtë, natyrisht nëpërmjet
ardhjes së garnizonit ushtarak otoman dhe vendosjes së tĳ në zemër të kalasë.
Dëshmi për këtë është ngritja e një faltoreje tjetër islamike në akropolin e kalasë rreth
mesit të shekullit XV ; xhamia e Fat'hiut, ose ndryshe xhamia e Bardhë. Përkujdesja
e Portës së Lartë për të patur Belgradin shqiptar një pikë të fortë mbështetëse për
qëllimet e saj pushtuese në Perëndimin e largët u duk tek Bajaziti II (1481-1512).
Shekulli XVI është periudha e islamizimit në masë të banorëve të qytetit të Beratit. Në
fund të këtĳ shekulli raporti midis banorëve myslimanë ndaj atyre të krishterë kaloi në
anën e të parëve.Ndërtimet e kultit mysliman njihen, si nga ato që kanë arritur deri në
ditet tona në Berat, ashtu edhe nga të dhënat interesante që jep Çelebiu për gjysmën e
dytë të shekullit XVII. Sipas tĳ në gjysmën e dytë të shekullit XVII, në Berat gjendeshin
30 faltore të kultit mysliman, xhami dhe mesxhide, të shpërndara në lagje të ndryshme
të qytetit. Sipas Çelebiut kemi të dhëna për faltore, të cilat ndërkohë janë zhdukur, psh
xhamia e Gazi Murad Pashait, një faltore e thjeshtë për të cilën nuk thuhet se ku ndodhet.
Në lagjen "Murad Çelebi" ndodhej xhamia e Hysen Pashait, xhami e re, e bukur,
e datuar në vitin 1591, që kishte një minare prej guri të mbuluar me tjegulla. Pak
më larg se ajo gjendet xhamia e Mushkës. Gjithashtu kemi dhe mesxhidet, ku
shërbimi fetar i së premtes nuk kryhej. Ato ishin të ndërtuara me materiale të
varfëra. Më e mira ndër to, ishte ajo e lagjes "Vakëf", tre të tjera në lagjen "Murad
Çelebi", një në lagjen "Goricë", kurse për 8-të tjera Çelebiu nuk jep shpjegime.
Sipas studiuesëve, Berati ka pasur një numër të konsiderueshëm ndërtimesh të kultit
islam, të ndërtuara para pushtimit turk.
Sikundër thamë, në Kalanë e Beratit ndodhen rrënojat e dy xhamive, që njihen
si Xhamia e Kuqe dhe Xhamia e Bardhë. Po sipas këtĳ autori, emri vjen nga vet
ndërtimi i mureve me gur dhe të gërshetuara me rreshta tulle. Mendohet të jetë
xhamia që Çelebiu, kur flet për Kalanë e quan të Sulltan Bajazitit. Objekti përbëhet
nga salla e lutjeve dhe nga hajati. Në anën e majtë të sallës është minareja. Xhamia
e Kuqe mund të jetë ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit XV ose në fundin e tĳ.
Edhe xhamia e Bardhë është quajtur kështu nga vet konstruksioni i mureve, si dhe i
minaresë me gur gëlqereje.Ajo quhet edhe xhamia e Hangarit. Përbëhet nga salla e lutjeve
si dhe hajati. Me emrin e Sulltan Bajazitit lidhet edhe xhamia në Varoshin e poshtëm pranë
pazareve. Kjo kishte tre porta. Xhamia e sotme përbëhet veç minaresë nga salla e lutjeve.
E vendosur pranë qendrës, xhamia Mbret ishte një nga kultet kryesore të qytetit të
mesjetës së vonë. Rreth xhamisë janë vendosur varre monumentale, që i përkasin
njerëzve të shquar, nga dĳetarët vendas apo ushtarak. Këto varre i përkasin shekullit
XIX dhe shquhen për vlerat arkitektonike dhe shkrimet e gdhendura në gur.
Një xhami tjetër e madhe është xhamia e Plumbit, që ngrihet në qendër të
qytetit. Punimet për ndërtimin e kësaj xhamie nisën në 1553 dhe përfunduan
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në 1555. U themelua nga Izgurli Skurraj, një bej vendas4. Në dokumentet
historike njihet si xhamia e Uzgurliut. Emri i ka mbetur nga mbulesa me
plumb e kësaj xhamie. Përbëhet nga salla e lutjeve, minareja e lartë dhe e
hollë. Xhamia e Uzgurliut është më e madhja e këtĳ tipi në vendin tonë.
Në vitin 1829, në pjesën e poshtme të lagjes "Mangalem" është ndërtuar edhe
xhamia e Beqarëve, nga esnafi i beqarëve. Xhamia e ka marrë emrin nga fjala beqar
dhe u ndërtua në zanafillë për çiraket e pamartuar të dyqaneve në qytetin poshtë
kështjellës5. E parë në tërësinë e saj, xhamia e beqarëve afrohet mjaft me arkitekturën
popullore dhe çfaqet si pjesë përbërëse e lagjes. Me vlerë është dhe hajati. Kjo faltore
është përfaqësuesja më me vlerë e xhamive të tipit me çati druri që ruhen në Berat.
Xhamia e Beqarëve është rikonstruktuar më 1827 nga Sulejman Pasha i biri i Ibrahim
Pashë Vlorës i cili në atë kohë rindërtoi edhe monumente të tjera kulti6.
Nënshtrimi i masave popullore nga pushtuesit e huaj bëhej nëpërmjet futjes së
arsimit dhe të kulturës së tyre në vend. Një institucion tjetër ku mësohej turqishtja
dhe arabishtja ishin medresetë. Në të shumtën e rasteve ato ngriheshin pranë
xhamive apo teqeve. Sipas Çelebiut, në Berat kishte pesë shkolla, por më të
rëndësishmet ishin medreset e Sulltan Bajazitit dhe te Uzgurliut, që janë ngritur
respektivisht në shekullin XV dhe në shekullin XVI. Nga këto ndërtime sot nuk
ruhet asnjë. Deri vonë në Berat ruhej një medrese pranë xhamisë Mbret. Përbëhet
nga dhomat për nxënësit dhe sallat e mësimit. Secila dhomë kishte oxhakë
për ngrohje. Mendohet që kjo medrese të jetë ndërtuar me mjeshtëri të lartë.
Teqeja e Rufaive, ndodhet në anën perëndimore të lagjes "Murad Çelebi".
Ajo përbëhet nga salla e lutjeve, portiku përpara saj dhe minareja e ulët.
Teqeja Halvetive u ndërtua më 1790, brendia e kësaj teqeje është një dhomë e madhe
e lyer me gëlqere. Afër teqesë ndodhet varri i Sabbatei Zevit (1626-76) , një çifut turk,
që ka jetuar në Berat dhe në vitet 1660 e shpalli veten se ishte Mesia7.
Zhvillimi i arkitekturës së kultit mysliman në Berat, paraqet një zhvillim të mirë.
Xhamitë i takojnë dy tipeve kryesore; me sallë me kupolë dhe me sallë të mbuluar
me çati druri.
Xhamia e Plumbit, e Beqarëve, teqeja Helvative flasin qartë për tradita të mëdha dhe
me rrënjë të thella të qytetit të Beratit në lëmin e arkitekturës.
Bashkëjetesa e ndërtimeve të kultit islam me ato të kultit ortodoks, e dëshmojnë
Beratin si qytet me banorë që i karakterizon toleranca fetare.
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Miti i metamorfozës me statusin e sistemit në thurjen konkrete të Veprës (ve)
Letrare Kuteli, Kadare, Trebeshina
Blerina Agolli
Shfaqjet e sistemit si objekt-figurë i modeluar në përcaktimin e natyrës së
narracionit
Miti i Metamorfozës shfaqet me statusin e sistemit letrar, si objekt-figurë i modeluar
nga një tërësi elementesh strukturues të qëndrushëm, të këmbyeshëm dhe që
përsëriten në mënyrë ciklike në veprat e analizuara.
Organizmi i këtyre elementeve krĳon shembëllimin e këtĳ objekti si vetëpasqyrim
i zbehtë, i errët i formave si vegime iluzive gjatë rrëfimit dhe si forma tekstore
ligjërimore. Në përcaktimin e thelbit dhe të natyrës së sistemit studiuesja Floresha
Dado thotë: “Si një sistem në vetvete (i mbyllur, mendimi ynë) mund të flitet, për
shembull, si një unitet elementesh (faktorësh) që realizojnë funksionin e tyre në
raport me gjithë sistemin, ku njëri element bëhet kryesor pa zhvlerësuar rolin e
elementeve të tjerë.”1
Miti i Metamorfozës me elemente formësues, si arketipi i metamorfozës, iluzioni
si gjurmë e një figure simbol, metamorfoza e mitit dhe organizimi i tyre formal
në tekstet letrare, roli i Demiurgut, palimsesti, loja me transformimet dhe tjetërsia
në narracion, krĳojnë rende të qëndrueshme njësish që shfaqin metamorfozën në
sistemin modelor.
Kjo strukturë e metamorfozës si shembëllim i figurës reale që, herë shfaqet identike-e
zbehtë dhe herë imagjinare, çon në lojën e pushtetit të formave të pastra iluzive që
marrin kuptime dhe forma të këmbyeshme duke realizuar narracionin e veprës me
modelin e vetë Mitit të Metamorfozës.
Pra, “kuptimi i sistemit përsa i përket dimensionit estetik..., shfaqet si një dukuri
ciklike, .. .se çdo vepër mbart një përvojë të qëndrueshme të përceptimit estetik, e cila
ka krĳuar, në mënyrë të vazhdueshme dhe përvoja të ndryshueshme.”2
Miti i Metamofozës është ajo figurë-model që vetpërcaktohet dhe përcakton natyrën
dhe strukturën narrative të veprës letrare.
Miti i Metamorfozës si tërësi e organizuar elementesh që strukturojnë veprën
letrare
1 - Arketipi i metamorfozës, invariant i qëndrueshëm në prozën letrare
Invarianti është term i përdorur në fushat e njohjes dhe të kërkimit. Gjuhët, veprat,
rrjedhat letrare shfaqin karaktere të përbashkët, elemente analogjikë të qëndrueshëm
të përhershëm, prej të cilave arrihet në përkufizimin e invariantit si elementi universal
i letërsisë dhe mendimit letrar, si një karakter, një element ose një tipar i përbashkët
i diskursit letrar, ose i mendimit letrar.
Kritiku Etiemble e quan invariantin, një konstante njëherësh lëndore e të
verifikueshme dhe gjeografikisht universale. Invarianti është më tepër se një tipar
1
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i veçantë, më tepër se një element karakteristik, ai mund të shprehë thelbin e një
gjinie të letërsisë, pra “nëse ekzistojnë disa forma, disa gjini, disa invariante, ekziston
letërsia”. Ndryshe nga variantet teoriko-letrare që ofrojnë teori letrare të plota ose të
pjesshme, invariantet letrare merren me materialet e rudimentet e një mënyre të tillë
gjykimi në formën e një sistematizimi fillestar.
Duke iu referuar Camajt në analizën e tĳ për Kutelin, kritiku A. Plasari thotë:
“Përkufizimi i Camajt, pra, nënkupton një “mjeshtër invariantesh”3. Miti i
Metamorfozës i shfaqur si formë e identifikimit të karaktereve të personazheve,
“si iluzion”, “si metaforë” në rrëfim dhe si “vision”4 mbi botën në veprat letrare që
analizojmë, tregon se kemi të bëjmë me shenja të invariantit si arketip i qëndrueshëm
i metamorfozës. Përmbajtja e këtĳ arketipi-invariant njëhsohet me realen pasi
elementët që e formësojnë atë kanë karakter formal abtrakt, ku vetë imazhi luan rol
të ndërmjetëm dhe përcaktues në lindjen e figurave si simbole poetike, si lidhje mes
njohjes së reales dhe përjetimit imagjinar të tyre. Kjo çon në realizimin e këtĳ arketipi
si element i fiksionit në rrëfim.
Në romanin “Koncert në fund të dimrit” Kadare trajton temën e metamorfozave
reale të shoqërisë shqiptare që po shtrajtformonin identitetin e saj. “Shqipëria e
njëmendtë, e shfytyruar prej shkretisë, prej mërzisë, prej ankthit dhe prej lajle-luleve
komuniste, ishte e padurueshme.
Mund të çmendeshe prej saj. Si e tiilë ajo ishte njëkohesisht e pavërtetë. Petkat,
maskat dhe ringa-xhingat qesharake të saj ishin të përkohshme sa dhe petkat e
karnavaleve. Prapa kësaj kartonerie e butaforie, të kërkoja Shqipërinë e përjetshme
e të qëndrueshme. Për këtë më duhej ta ritrajtoja fytyrën e saj. Kështu, e ndryshuar,
e shtrajtuar, mjegullore..., shpresoja që ta zëvendësoja dalëngadalë pamjen e saj, t’i
mësoja njerëzit me një pamje të dytë... për të kërkuar nën të atdheun e vërtetë.”5
Figura artistike që realizon metamorfoza, në shembullin tonë të kujton mbivendosjen
te njëra-tjetra e negativëve të një filmi apo formën e palimsestit ku e vërteta mbetet
një Por e zbehtë, në forma të zbrazura dhe e shfuqizuar nga kuptimi i tĳ fillestar.
Kjo figurë realizohet nëpërmjet imazhit ku përzihen realja me fantastiken, miti me
temën, invarianti me arketipin, struktura me fenomenin. Arketipi i metamorfozës do
të përcaktonte natyrën e prozës së zhanrit fantastik.
Metamorfoza është dominuese në përbërje të invariantit dhe shfaqet në unitet me
elemente të tjerë të sistemit të invarianteve si: raportet e Mitit të Metamorfozës me
përmasën historike, kohën, shtrëngesat gjuhësore, kulturën, stilin në veprën letrare,
etj.
Te Kuteli metemorfoza si arketip i invariantit shfaqet si temë e formave të ekzistencës,
besimit, shpirtit, jetës dhe vdekjes së njeriut, raportet e tĳ të përhershme me botën.
Gërshetimi i elementeve të njohjes me parimet e artit, estetikës i japin prozës së
Kutelit karakterin e një letërsie të madhe ku format narrative herë konfigurohen si
forma-figura dhe herë si figura- ide.
Arketipi i metamorfozës shfaqet dhe në prozën e Kadaresë dhe Trebeshinës ku
realizohet si temë letrare dhe si formë tjetërsimi ligjërimor. Invarianti shfaqet dhe si
unitet variantesh, s'i marrëdhënie me elementë të tjerë të strukturës-objekt në formën
e një tipologjie të vetë metamorfozës.
Veprat “Viti i mbrapshtë” (Kadare), “Lugetërit e fshatit tonë” (Kuteli), “Kukudhi”
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(Trebeshina) janë shembuj të shfaqjes së ndryshueshmërisë së vazhdueshme si
mit-letrar ku format-figura ndërtohen mbi kundërshti binare të këmbyeshme sipas
konceptit që sjell analisti T. Todorov.
Metamorfoza realizohet dhe si dallimi ndërmjet metamorfozës vertikale (që bashkon
qeniet), dhe metamorfozës horizontale (shumësi figurash tek një qenie) dhe këto
sipas konceptit të kritikut Pierre Brunel, janë realizime konkrete të metamorfozës si
arketip në rrëfim.
Te Kuteli gjejmë metamorfozën e tipit vertikal si “nga i vdekuri tek i gjalli”, “nga
trupi tek shpirti” (E madhe është gjëma e mëkatit).
Te Kadareja gjejmë të dy tipet e metamorfozës: si atë vertikale dhe atë horizontale.
Metamorfoza vertikale shfaqet në ndryshimet e brendshme shpirtërore të
personazheve si trajta të besimit tek Zoti, të vetëdĳes humane në një shoqëri
totalitare, që çon në degradimin e saj, si te “Spiritus”, “Piramida”, “Viti i mbrapshtë”.
Metamorfozën horizontale e shohim në format e jashtme të shumëfishta të figurës
së tiranit si karakter, që nga sozitë e tĳ e deri në deformimet e jashtme të raporteve
mes individëve, duke kapërcyer çdo kufi të dallimeve mes tyre si personalitete
realë. Metamorfoza horizontale realizohet prej një shumësie maskash me funksion
fshehjen e thelbit të identitetit. Kjo arrihet me anë të asosacioneve të figurave në
ide. Në veprat “Qorrfermani”, “Pallati i Endrrave”, “Muzgu i perëndive të stepës”
shumësia e formave-maska çon në unifikimin e karaktereve deri në tjetërsimin e
natyrës së tyre reale, sipas modelit-figurë të përçudnuar, model që është i njohur
në vendet Lindore. Te “Muzgu i perëndive të stepës” rrëfimtari, përshkruan këtë
univers maskaradash ku model-monstër përshkruhet “Si masa shumëmilionëshe” e
tjetërsimit të njeriut:
“I pari... u kthye Lladoshnikovi, si gjithmonë skematisht i qeshur, me punët që i
kishte në rregull, sipas gjendjes optimiste të gjërave në gjithë Bashkimin e madh
Sovjetik. Në fytyrën e tĳ të gjerë, kishte përherë një lloj zjarrmie, solemniteti të
mitingjeve, një partishmëri të qeshur dhe zyrtarizëm të përmbajtur, ashtu siç qe e
çelët dhe e përmbajtur ngjyra bezhë, e prerë sipas stilit të veshjes gjysmëzyrtare.
Po ta shikoje me kujdes, sidomos kur thoshte “vot tak tavarishi”, do të mendoje se
kishte mundësi që sipas modelit të asaj fytyre të kishin dalë të gjitha udhëzimet e
Kryesisë..., që kishin të bënin me karakteristikat e heroit pozitiv dhe ndoshta një
pjesë e vendimeve të marra për këtë problem... vetëm në një rast ai e humbiste
buzëqeshjen e tĳ sovjetike; kur ishte fjala për çifutët. Atëherë ai papritur bëhej tjetër
njeri, lëvizjet e tĳ çekuilibroheshin, raporti i optimistes dhe pesimistes në fytyrën e
tĳ ndryshonte papritur, fjalët zëvendësoheshin... pavarësisht se mbante një erë stalle
dhe plehu, kjo ishte së paku një erë e vërtetë.”6
Metamorfoza si raport i ndërsjelltë i së vërtetës dhe maskës-gënjeshtër që mbulon
apo tjetërson këtë të vërtetë realizon tjetërsimin e kësaj të vërtete me trajtën e saj
horizontale (maska e fytyrës) dhe përfundon në metamorfozën vertikale (tjetërsimi i
gjuhës së dhjetëra kombeve nën BS apo të identitetit të tyre etno-kulturor).
Jo më kot rrëfimtari i referohet modelit të çifutëve për të dhënë një tjetër model
metamorfoze, atë të shfaqur me anë të të kundërtave. Nga njëra anë unifikimi “i
shumëmilionave”, nga ana tjetër një grusht çifutësh që mĳëra vjet nuk i asimiloi
koha dhe kulturat e tjera.
Arketipi si element i invariantit te Kadareja jepet dhe me “një lloj personazhi
6
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karakteristik kadarean tek i cili tiparet njerëzore të njëmendta, të një kohe të caktuar,
gërshetohen me tiparet më të përgjithshme mbikohore, me fytyrën e përjetshme të
arketipit, në kuptimin e gjedhes historike fillestare, por dhe të përsëritshme. Arketipi
i tĳ e ka gjithashtu edhe kuptimin që i jep atĳ N. Fraj-i si shembëlltyrë tipike dhe
përsëritëse, si simbol që ndërlidh veprat dhe njehëson letërsinë.”7 Gjejmë analogji
të personazheve të “ditëve të sotme me arketipin e lashtësisë: Lena-Helena, MaksiMenella, Kali i Drunjtë-Përbindësh.”
Përjetësia është bota e arketipave, sepse arketipat janë të përjetshëm, janë gjithësorë,
mishërues të të gjitha rracave, vendeve dhe kohëve... Personazhi i Keopsit
(“Piramida”) është nisur nga shembëlltyra dhe bëmat e diktatorit real, por mbart
dhe arketipin e sundimtarit despot, që në atë kohë dhe në vende të ndryshme, është
quajtur herë faraon, mbret, car, sulltan dhe herë të tjera kryetar, ose sekretar partie,
megjithatë në thelb ka qenë i njëjtë “tirani më i skajshëm.”8
Arketipat shfaqen dhe në “marrëdhëniet dhe dukuritë shoqërore, sistemet politike
dhe filozofike, idetë, normat dhe qëndrimet morale, mendësitë, prirjet psikologjike,
psikozat dhe paragjykimet, gjendjet shpirtërore, motivet letrare, simbolet dhe
alegoritë letrare.”9
Miti i Metamorfozës në këtë rast shfaqet si arketipi në vetvete në të gjitha trajtat
e ndryshueshmërisë së simboleve arketipe. Ky mit është tjetërsimi i gjithjetshëm i
gjithçkaje që ekziston mbi tokë po t’i referohemi konceptit të Gëtes mbi metamorfozën
universale të hapur që nga arketipi i bimës.
2- Metamorfoza e mitit si vizion i ripërtërirë
Teoricieni Claude-Levi-Strauss ka identifikuar te miti tre elemente: strukturën, kodin
dhe mesazhin.
Struktura nënkupton modelin e thurjes së njësive përbërese që i japin mitit karakter
formal, të një domethënjeje të caktuar që nënkupton mesazhin, shfaqjen e të cilit e
realizon nëpërmjet kodit hyrës në thelbin e tĳ si mit. Shndërrimi i mitit në formë
narracioni e varfëron atë duke e larguar nga kuptimi i mirëfilltë, duke e zbrazur
përmbajtjen fillestare dhe duke fituar një domethënje të re nëpërmjet mbishtresimeve
të kuptimeve të reja si rimodelim i mitit origjinar.
Mënyra e organizimit tekstual të rrëfimit, që nënkupton mbivendosjen si stukturë
formale në një funksion të ri estetik i simboleve apo domethënjeve kuptimore si
metatekst arrihet me formën e palimpsestit. Largimi nga kuptimi i parë i mitit dhe
tjetërsimi në të njëjtën formë ligjërimi jep vetë metamorfozën e mitit.
Te “E madhe është gjëma e mëkatit” e Kutelit realizohet metamorfoza e mitit biblik
të besimit në Zot, si kalim vertikal i lëndës me shpirtin, triumfi i të cilit është “fryma
hyjnore e një jete në amshim”. Format konkrete të mitit të besimit si ai hebre, ilir, deri
te ajo kristiane çojnë në metamorfozën historike të mitit të besimit. Shndërrimi i këtĳ
besimi mitik në temë letrare tek Kuteli, shfaq metamorfozën e mitit si metamorfozë
me natyrë të dyfishtë, si këmbim lëndësh të ndryshme.
Martesa e Tat Tanushit nga Iliria me çifuten e bukur Noemi, realizon bashkimin e
dy shpirtrave, njëri hyjnor, (Noemi) dhe tjetri tokësor (Tat Tanushi). Si dyshim dhe
pezullim i bashkimit të tyre metamorfoza shpall dramën e jetës që jepet si përplasje
e kënaqësive trupore me ato të shpirtit, të frymës së njeriut, të shndërruar në frymë
hyjnore. Në emër të dashurisë së madhe për njëri-tjetrin dhe të bekuar nga Zoti,
7
8
9

K. Trebeshina, “Odin Mondvalsen”, “Legjenda e asaj që iku”, Tiranë 1991
B. Kuçuku, “Kadare në gjuhët e botës”, Tiranë 2000
I. Kadare, “Koncert në fund të dimrit”, Tiranë, 1988

255

rilind vetë jeta mbi tokë.
“Sepse fytyra e saj vishej në një pah drite si drita e hënës mi ujra. Po drita e hënës
është pa jetë, kurse drita që mbulonte fytyrën e Kalĳes ish e gjallë. Ajo kish po në atë
kohë edhe bukurinë e të vdekurit edhe të të gjallit.”10
Miti i besimit të vjetër hebre i simbolizuar në figurën e Noemit dhe shndërrimi i emrit
të saj në Kalĳe, jep tjetërsimin e mitit hyjnor si mit tokësor të dashurisë. Dashuria e
Tat Tanushit me Kalĳen ka fuqi hyjnore. Analogjia e Kalies me Shën Mërinë e virgjër,
është në funksion të transformimit që Kuteli i ka bërë mitit biblik në mit letrar.
“Po me që barku i saj nuk kish lidhur pemë, si barku i gjithë grarisë, kurmi i mbeti
përngaherë si kurm virgjëreshe.”
Metamorfozën e mitit e gjejmë në romanin “Rruga e Golgotës” e Trebeshinës.
Kuptimi i mitit hebre vishet me zhgënjimet e idealeve dhe kjo formë e re e mitit
shfaqet si modelim i tĳ në një kontekst të ri historik.
I njëjti shndërrim i mitit si metaforë e re del edhe në romanin “Odin Mondvalsen”,
ku metamorfoza e mitit të Faraonit të Egjiptit vishet me format e reja të shfaqjes
së kuptimeve si ëndërr e zbehtë e shndërruar në metamorfozë kuptimesh e
domethënjesh.
“Më tha Faraoni: Ti merre me mend, se aty duhet të ishin edhe disa kokrra hurma
shumë të ëmbla nga ato të Egjiptit... Se Putifari është Sekretari i Parë i Komitetit të
Partisë për Kajron dhe në të njëjtën kohë është edhe Anëtar... i Byrosë Politike të
Partisë Komuniste të Egjiptit të Lashtë edhe të atĳ jo të Lashtë... Edhe kjo nuk ka
ndonjë rëndësi të madhe!.. ,”
Në veprat: “Përbindshi”, “Prilli i thyer”, “Kush e solli Doruntinën”, “Ura me tri
harqe”, “Muzgu i perëndive të stepës”, “Koncert në fund të dimrit”, “Dimri i madh”
jepen modele të Metamorfozës së Mitit si shndërrim i elementeve arkaikë, historikë
dhe ligjërimorë, me të cilat miti strukturohet.
Në veprat “Piramida” dhe “Përbindshi” miti klasik rimerr kuptim të ri për nga
përmasa historike dhe estetike. Funksioni i mitit antik të piramidës është ngritja e
kultit të tiranit. Kadareja e përmbys këtë kult përmes metamorfozës së mitit. E njëjta
analogji është edhe te “Përbindshi”.
“Veçanësia e shkrimtarit të këtĳ fundshekulli është ripërtëritja e miteve, futja e miteve
të rinj, si dhe lartësimi, larg normave të zakonshme, i aventurës së mendjes dhe të
ndjeshmërisë njerëzore, Ismail Kadareja ia del të krĳojë këtë lloj vizioni.”
Edhe te “Prilli i thyer” metamorfoza e mitit shfaqet si një shndërrim i mitit arkaik të
Kanunit të maleve në një mit letrar me përmasat e tĳ si ato: historike, të së drejtës,
absurde, etike, estetike të dhënies së saj.
Në romanin “Kush e solli Doruntinën” në rrëfimin mbi besën, miti shfaq elemente
arkaikë simbolesh totemike të raportit mes dy individëve (marrëveshje e pranuar
me formën shtrënguese të respektimit) mbivendoset me një kuptim të ri, atë social të
familjes (Konstandini sjell motrën tek nëna së cilës i ka premtuar). Këtĳ modeli social
i vishet kuptimi shpirtëror me përmbajtje hyjnore që riciklon përsëri thelbin natyror
me përmbajtje hyjnore të individit. Këtë riciklim të përmbajtjes së karakterit herë me
natyrë individuale dhe herë me natyrë sociale na e ofron metamorfoza e mitit dhe
organizimi i saj. Ajo shfaqet kudo: në flĳimin e një njeriu, në shtratin e një ure apo
ngrehine si te “Ura me tri harqe” . Kadare ia del të tjetërsojë dhe mite klasike si atë
të Makbethit (miti i krimit për pushtet) në pjesën “Dimri i fundit i Makbethit’’ në
10

E. Fromm, “Gjuha e harruar”, Tiranë 1993

256

romanin “Koncert në fund të dimrit”.
“Biseda për kinezët do t’i kishte kujtuar asaj me siguri prishjen me sovjetikët..
Simbolika e mitit komunist të Lindjes që shndërrohet në forma shumëfishe, shfaqet
nëpërmjet simbolikës së gjuhës, siç është rapoti Linda (personazh)-Lindja (sistemi
komunist).
3- Metamorfoza e shpirtit dhe e karaktereve të personazheve
Për analistin Erich Fromm miti përcaktohet “si përvoja e shpirtit”. Kësaj ideje i vjen
në ndihmë Frojdi me “Teorinë e zhvendosjes” me konceptet: vetedĳë-paravetëdĳë
dhe pavetëdĳë, ku me gjuhën simboiike ka shpjeguar teorinë për ëndrrat.
Mitologu J.J. Bachofen ka analizuar kuptimin fetar, psikologjik, historik të mitit.
Duke qenë njëkohësisht dhe një përjetim emocional i shpirtit, miti i metamorfozës
na shfaqet si kodi ku manipulohen tiparet, dëshirat dhe iluzionet e shpirtit njerëzor.
Ndërsa Kuteli e modelon shpirtin si raport të të kundërtave mes dy gjendjeve:
dëshirës dhe frymës hyjnore. Kalimi i dëshirës nga njëra formë te tjetra, realizohet me
anë të metamorfozës, siç ndodh me figurën e Tat Tanushit të Bubutimës, i cili bëhet
tipi i metamorfozave të shpirtit. Format e ndryshme që paraqet dëshira e brendshme
eTat Tanushit, herë ajo e dashurisë për gruan e tĳ Kalĳen, herë ajo për dëshirat e tjera
të mishit, marrin formën e një mëkati të lëndës ndaj frymës.
Kuteli mbron konceptin kristian të ndarjes së trupit me shpirtin, ku trupi i
gjithçkaje është kalimtar dhe në ndryshim të vazhdueshëm deri në një degradim të
pakthyeshëm, ndërsa shpirti merr trajtën e një fluture prej drite të pashtershme, të
përjetshme që u vishet ndofta trupave të tjerë:
“Miku foli:-Që të shkojmë përtej, ti duhet të lesh trupin këtu anës. E la edhe u ndie
aq herë më i lumtur, sa fletë kishin të gjitha ato pemët e atĳ vendi.”
Në tregimin “E madhe është gjëma e mëkatit” raporti njeri”Zot si një metamorfozë e
karakterit iluziv të shpirtit dhe si ekzistencë reale është i hapur në favor të Hyjnisë si
ekzistencë universale, ku të gjitha format transformohen në forma të reja (hi, skelet,
frymë) në funksion të idesë se asgjë nuk humbet, gjithçka transformohet. Kjo ide
jepet edhe në tregimet: “Natë muaji maj”, “Rinë-Katerinëza”. Shembulli i mëposhtëm
është marrë nga “E madhe është gjëma e mëkatit”:
“...një dhembje e madhe i çau shpirtin. Qau me zhurmë sa kumboji e gjithë kisha...
Atëherë zëri i altarit pushon, kandilët e ulë dritën dhe Kalĳa nuk ish më në krahët
e tĳa përveç se një skelet. Duke u shembur greminë pas gremine, nëpër natë, ja se
ku sytë e tĳ ç’quan përtej-sa lark, sa lark... -një dritë të zbehtë që ngjiste me dritë
kandile. U përpoq të shkojë ndaj drita dhe nuk ecte dot. Çdo gjë-drita, koha dhe ay
vete-kishin ngrirë si shtylla guri e nuk lëviznin nga vendi. Po zemra e tĳ kish jetë.
Dhe jeta është vuajtje. Dëgjoj, befas, prej së thellash, një zë që i fliste me një gjuhë
të lashtë: “Qetësi, qetësi... Sepse të fshehta e të çuditshme fort janë rrugët e Zotit.
Si lumë i rreptë zemërimi i tĳ, si det i thellë mëshira”. Dëgjoj pastaj një zhurmë të
madhe si zhurmë deti edhe u zgjua. Dirse të ftohta në ballë. Kalĳa flinte pranë tĳ.
Drita e kandilës i ndriçonte fytyrën...”
Shpirti shfaqet në dy trajta kryesore, që janë forma të një metamorfoze të tĳ:
a- shpirti si dëshirë dhe ëndërr e kënaqësive trupore
b- shpirti si frymë hyjnore
Frojdi me “Teorinë e zhvendosjes” e ka shpjeguar trajtën e parë si përjetim emocional
i shpirtit në raport me trupin. Eshtë kjo trajtë e shpirtit të Tat Tanushit që e transformon
dhe e çon atë drejt mëkatesh. Sipas konceptit kristian kjo është forma e ulët e shpirtit.
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Forma më e lartë është ajo e shpirtit me bazë hyjnore, e pastruar nga kënaqësitë e
tokës. Metamorfoza shfaqet si formë e gjykimit metafizik për të shpjeguar operacionet
e formave të shfaqjes reale të shpirtit”Dhe kjo shtohej dita me ditën, mbasi syri i tĳ
shekonte dhe mishi kish dëshira. Po edhe kur syri i trupit mbyllej, shekonte syri i
zemrës. Dhe dëshira ish gati për të shkrepur... Sepse e lidhte për tokë më zinxhira të
forta i amëshuri femëror dhe koha për katarsis nuk kish ardhur.”11
Sipas konceptit kristian, Kuteli e përshkruan shpirtin si “fuqia e hirit. Sepse hiri
mburon nga Zoti. Edhe ndaj Zotit të pamundurat janë të mundura.
“Tat Tanushi e dëgjonte kryeunur. E pyeti Timzotin: -A e ka këtë fuqi hiri edhe
atëherë kur ay qe e mban është i zhytyr në mëkate?
Imzot Nikanori u përgjigj:-E ka biri im. Dhe pikërisht këtu qëndron çudĳa e pathënë
e besës sonë: jeta brenda varrit, drita brenda natës, hiri brenda shtatit mëkatar. Jemi
pnevmatore, biri im, shtamba të frymës së shenjtë.”12
Metamorfoza e shpirtit ndodh edhe gjatë kalimit të dëshirave të keqĳa me përmbajtje
lëndore drejt trajtave të pastra të dëshirave me përmbajtje hyjnore. Realizimi i kësaj
metamorfoze bëhet te Kuteli sipas konceptit kristian të pastrimit të mëkateve që
nënkupton katarsisin e shpirtit të karaktereve të personazheve. Në këtë rast kemi
analogjinë e funksionit shpirtëror të artit, me funksionin shpirtëror të dogmës
kristiane të pastrimit të shpirtit, parimi aristotelian takohet me hyjnoren biblike.
Shpirti i keq shfaqet në formën e pëllumbave me flatra drite që fluturojnë nga koka
e mëkatarit, ku shpirtbartësit çlirohen nga forma lëndore në të cilat bartet ky shpirt
duke u veshur me formën hyjnore të frymës së shenjtë si realizim i një forme të re
dhe të përjetshme.
“Ata i thanë: “Rreth kryes tënde kishte flakë edhe në odë fërfëlluan krahë pëllumbi.”“Flakë mi kryen time e pëllumba në odë?” pyeti Ananina i trembur.-”Po flakë si gjuhë
zjarri. I pamë me sy. Edhe pëllumba të bardhë ngriheshin e zbrisnin kur këndonjë,”
Ananinas i ra qeiqi përdhe, po as u thye, as u derth.”
Si shfaqje e metamorfozës është magjia, forma e procesionit magjik të lutjeve që jepet
me fjalët e Imzot Nikanorit: “Jemi pnevmatoforë, biri im. Ato që duken të pamundura
me anë të lëndës, bëhen të mundura me anë të frymës, a nuk është shkrojtur, se besa
ka fuqi të lozë malet nga vendi?..-Të zbresëm, Tatë, për lutje, që të na tregojë Zoti
rrugën për të zgjidhur engjëllin dhe ty.”13 Ndërhyrja e Demiurgut si fuqi hyjnore për
transformimin e shpirtit sjell lindjen e situatës magjike ku shpirti rilind dhe Miti i
Metamorfozës merr kësisoj natyre palengjenezike.
“Sepse besnikët e Bubutimës flinin gjumin e amshuar, dyke pritur jo tingullin e tokës
po trumbetën e ngjalljes së dytë-sipas Shkronjës... Sa e tha fjalën që e zgjidhi nga
mallkimi, u dëgjuan fërfllimë krahësh në altar dhe një pëllump i bardhë mori të
përpjetën e qjellit. Pastaj Tat Tanushi u tret ngadal, në syt e të gjithëve duke mbetur
vetëm një dorë hi në pragun e derës së shenjtë.”14
Në romanin “Mekami” të K. Trebeshinës, metamorfoza realizohet si iluzion i shpirtit
të ëndrrave gjatë rrëfimit. Tjetërsimi i ëndrrave si dëshira iluzionesh në diskursin
abstrakt të rrëfimtarit rreth ngjarjeve reale dhe atyre imagjinare si formë e brendshme
ligjërimi çojnë në metamorfozën poetike si narracion.
“Nuk mund të tregohet ajo që ndodhi në shpirtin tim dhe nuk mund t’i shpjegoj të
11
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gjitha ato që ndjeva në ato momente.”15
Metamorfoza shfaqet si dominante e një simulimi ngjarjesh historike në forma
fantastike të rrëfyeri. Personazhet shfaqen si karaktere romantike kalorsiake në
kontekste reale dhe rrëfimi ndërtohet në situata aventurash fantastike.
“Eja me mua: ti e kupton shumë mirë se unë kam një mal me gjëra për të treguar.. .”16
“Në hapësirat e pambarim ka diej dhe yj të panumurt. Ata kanë lindur dhe kanë
vdekur në boshësinë e ftohtë dhe të tmerrshme, pa e pasur mundësinë që të takohen
me njëri-tjetrin.
-Oh, këtu në tokë të gjitha gjërat janë më të thjeshta: ata kaluan lumin dhe aty u bë
një kahsaphanë!... Edhe qentë e patën ditën e festës së tyre!”17
Trebeshina i jep metamorfozës së shpirtit karakter mikrogonik dhe kozmogonik.
Shpirti lëviz në një mbretëri të trefishtë: njëri është në trupat e njerëzve si ajo e turkut
dhe të dashurës së tĳ, tjetri është në thellësinë e errët të tokës që vendoset në varrin e
mekamit dhe e treta është ajo e qiejve, hyjnorja.
Ndërsa dy të parat përfaqësojnë nivelet mikrogonike, të errëta, të thella, niveli i
tretë shfaqet njësoj si koncepti hyjnor që shohim dhe tek Kuteli, në formën e dritës
verbuese dhe me forcën e hirit. Lëvizja e shpirtit në të tre rrafshet realizohet me
anë të zhvendosjes sipas Frojdit, duke realizuar metamorfoza të njëpasnjëshme të
shpirtit.
Shpirti është elementi që të tre autorët i referohen në prozën e tyre. Koncepti për të
është i njëjtë, ai fetar dhe forma e shfaqjes së tĳ merr simbolikë fetare si engjëll apo
djall i shpirtit, si engjëll i bardhë apo i zi. Shembull është tregimi “Natë muaji maj”
i Kutelit:
“Imadhi i dreqit -shapatani vetë dora! -ish katallan i zi si pisa, me sy të kyq si
kullumbria, me brirë të përdredhur, me buzë si dy petulla,.. Rrinte aty në shpellë
rrethuar me maçokë e me bufe-si dreq që ish-zgjati dorën një dorë të gjatë e leshtore,
(dorë dreqi)- dhe e kapi dreqin tradhëtar. Ti në vend të më sjellësh njerëz më merr!
Ti s’je për mua, se rreh të bëhesh engjëll i bardhë.”
Metamorfoza në prozën e Trebeshinës realizohet si shndërrim horizontal, si maskë
shumëfishe e jashtme me funksion fshehjen, manipulimin e identitetit dhe simulimin
e jashtëm të individit në raport me të tjerë.
“Ai ishte i aftë që t’ia hidhte edhe vetë djallit me brirë!... Dhe t’ia hidhte keq!
Kishte një mënyrë të çuditshme të paraqituri që të gjithë ligësinë e shpirtit të tĳ ta
shiste për një dashamirësi nga më të çiltrat. Nuk ishin fjalët që ai ndofta nuk i lidhte
dhe aq mirë, por mënyra e të thënit që i bënte aq të besueshme të gjitha dhe ta shiste
kungullin për pjepër!.. d18
Te Ismail Kadare metamorfoza e shpirtit bëhet metaforë-përcaktuese në identifikimin
e personalitetit të njeriut ndaj Kadare është quajtur nga kritika si një udhëtar në
“viset e shpirtit”.
“Spiritus” është një vepër ku tema e shpirtit shfaqet si një metamorfozë reale e dyfishtë.
E para është humbja e cilësive konkrete natyrore të individit që e modelojnë atë si një
objekt të thatë pa jetë ku ka humbur elementi shpirtëror si pasojë e ndërhyrjes së një
trajte të jashtme me natyrë sociale që atĳ i është dhënë nga kulti-shtet. Shpirti fillon
sterilizohet nga forma elementësh si dëshira, iluzione, vetëdĳe, perceptime që janë
15
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me natyrë instikti të lindur bashkë me njeriun.
Lind kështu tragjikja e deformimit të këtĳ personaliteti njerëzor, degradimi i plotë të
tĳ në një shoqëri totalitare.
Metamorfoza shfaq përmasat e “ferrit Dantesk” ku rrëfimtari i pajisur me një gjykim
të ftohtë rreth këtĳ deformimi zbulon të gjitha format-maska që i mbivendosen
individit të imponuar nga realiteti absurd. Mungesa e lirisë së shpirtit të njeriut çon
në dramën e besimit. Mitin e besimit në Zot-perëndi e shohim të transformuar në
zot-tiran, ku shfaqen metamorfozat absurde të shpirtit të njeriut.
Te Viti i mbrapshtë” Kadare “ia del me sukses rikrĳimit të vendit të vet, duke e
shndërruar atë në vise mitike, madje shumë më tepër se kaq”. Ai merr formën e një
shpirti-aventurë, që nuk njeh ligjet hyjnore dhe ato natyrore. Situata e kaosit çon në
metamorfozë të karakterit absolut, thelbi shndërrohet në formë të pastër që fsheh
dhe humb kufijtë e identiteteve si të kategorive humane dhe ato të objekteve reale.
“Një vashë ose grua e re, e shtrirë në një tryezë operacioni. Rrotull saj kirurgët me
maska në fytyrë, me thika e gërshërë në duar. Poshtë qe shkruar: “Shqipëria në
tryezën e bisedimeve të Fuqive të mëdha në Londër”. Në shpinë të kirurgëve ca
qenie gjysma njerëz-gjysma qen prisnin gojëhapur secili copën e vet. Sytë e gruas së
shtrirë ishin si ata që s’shikojnë më, të ngrirë akuil.”19
Romani “Pallati i Endrrave” është krahasuar nga kritika me “Metamorfozën” e
Kafkës. Kritiku B. Kuçuku thotë se: “Gregor Zamza, njeriu që tek “Metamorfoza”
e Kafkës, habitet kur vëren se i ngjan një buburreci, që e ka të gjithë botën kundër.
Ndërsa Mark-Alemi, pjesa e kubikut tek “Pallati i Endrrave” edhe pse në rrethana
të përshtatshme ndan me njeriun- buburrec vetminë semiotike të mesazheve
zhgënjyese.”20
Tjetërsimi i botës reale i zbeh njësitë identifikuese të saj duke bërë të largohet
pasqyrimi i saj tek rrëfimtari si përjetim estetik.
“Mjaft ishte sfilitur nga ato fytyra si maska dhe nga ajo mungesë jete kudo. Çdo ditë
që kalonte e ndjente se qenia e tĳ po ç’qetesohej. Tani që po largohej do të donte t‘i
harronte sa më parë ato maska dhe atë ankth.”21
4- Metamorfoza e ideve (imazhet e mendimit në lëvizje)
“Duke i përkitur një sistemi specifik, vepra vepron si iluzion që s’mund të ngatërrohet
me realitetin faktik.”22 Mjeti specifik me të cilën rrëfimtari operon në rrëfim, është
figura artistike e cila si simbol me përmbajtje abstrakte lind dhe shfaqet së pari në
trurin e njeriut. Funksioni i saj kryesor është identifikimi i imazheve dhe iluzioneve
që lindin gjatë kombinimit të figurave të mbetura si rudimente të përceptimit. Imazhi
është një përzjerje, hibrid i një bote reale me atë iluzive, ku “simbolet’’ dhe “gjuha e
emrave” është venitur në një gjuhë të formës.
Sipas analistit V. Benjamin, duke iu dorëzuar mitit, imazhi paraqitet “si subjekti që
shfaqet hibrid dhe monstruoz, pikërisht sepse përmban së bashku “dy botët”, “dy të
vërtetat” të ndërgjegjes e të sensacionit dhe të eksperiencës që shkenca nga njëra anë
dhe magjia nga ana tjetër i paraqesnin të ndara”23.
Metamorfoza si metaforë dhe iluzion gjatë përplasjes së “dy të vërtetave” mes shpirtit
krĳues dhe kuriozitetit për saktësinë e njohjes çon në lindjen e një metamorfoze
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si “iluzion mbi iluzion” në rrëfim. “Një arsye procesuale e shtresuar, e përzier që
përmban pranë formalizmave më abstrake, hapësira të patejdukshmërisë, pjesë të së
shkuarës, avancime, teprica. Kujtesa, ankthi, frika dhe shpresa nuk janë “shqetësime”
të arsyes, por elemente që në tensionin e tyre reciprok, ndërtojnë formën e saj.”24 Ky
produkt formal është imazhi i mendimit, një lloj shndërrimi i figurave në lëvizje, ose
vetë metamorfoza e ideve.
Në këtë këndvështrim proza e Kutelit, Kadaresë, Trebeshinës shfaqet si një iluzion,
metaforë dhe vision për botën si “një realitet që e tejkalon atë real”.25
Për veprën e Kutelit, studiuesi A. Piasari pohon se “Sekreti i rrëfimit” është “Iluzioni
i rrëfimit”, se “tregimtari e heq veten si rrëfimtar, si subjekti që rrëfen përrallën,
ose këndon rapsodinë. Dhe proza e tĳ krĳon kësisoj iluzionin e rrëfimit.” Nëse ky
pohim do të shërbente si çelës për të kuptuar strukturën, apo formën e rrëfimit, të
njëtin gjykim do t’i referoheshim dhe vizionit që ky tregimtar modelon për gjykimin
rreth gjërave të botës. Në tregimin “Fshati im e pi rakinë” kerni një model poetik i
ndërtimit të iluzionit:
“Fshati im o t’u njatjeta, e pi rakinë me hov e vrull të madh që nga djepi e gjer në
varri.
Me kupë në dorë lind, me kupë në dorë rron e me kupë në dorë vdes. Raki në gaze,
raki në helme e gjithë raki midis helmeve e gazeve... Edhe se punë e mirë hapet
shpejt, të tjerët, i ranë gjurma gjurmës edhe u shtrohen me bark kusive, ku janë e ku
s’janë.
Kjo ka një të mirë se njeriu e sheh vetveten, në raki, si në pasqyrë, edhe e shikon me
sy si zbret e zbret rakia në kusi. E sa më fort zbret rakia, aq më fort fluturon ai vetë
nëpër ato xhenete të pĳanikëve, ku Zoti i ka bërë vend edhe fshatit tonë”.26
Në këtë rast iluzioni vepron dhe si vision për botën, si një vetëdĳë e rrëfimtarit ku
krĳohet egoja e tĳ narciziste, pasqyrë e reflektimit dhe përjetimit të botës reale tek
uni i tĳ krĳues.
Te Trebeshina iluzioni shfaqet si një metamorfozë e gjuhës, si përmbajtje idesh të
shndërruar në simbole, forma e të cilave e bën të huaj komunikimin me të tjerët, në
situata të zakonshme.
Raporti mes ëndrrës dhe realitetit te personazhi Mondvalsen, krĳohet pikërisht në
imazhet që lindin tek heroi për t’iu larguar gënjeshtrës që mbizotëron në realitet
dhe për t’iu afruar së vërtetës së thelbeve të fenomenve. Forma e rrëfimit të kujton
atë kafkiane, ku metamorfoza funksionon si metaforë. Simulimi i gjuhës simbolike
është i vetëdĳshëm deri në patologji dhe shndërrimi i mendimeve të personazheve
përdoret si një mjet mbrojtës i individit nga persekucioni total që e rrethon.Në veprën
e tĳ I. Kadare arrin ta japë iluzionin si vision dhe si formante rrëfimi. “Veçanësia
e shkrimtarit të këtĳ fundshekulli është .. .lartësimi, larg normave të zakonshme, i
aventurës së mendjes dhe të ndjeshmërisë njerëzore. Ismail Kadareja ia del të krĳojë
këtë lloj vizioni. Për ta ndjekur, lipset të bëhet pak përpjekje.” Në mbështetje të kësaj
ideje kemi marrë pjesë nga “Piramida”:
“Ngrehina lartësohet pak nga pak, duke u shndërruar në diçka gjigande të
mëvetësishme. Ajo i shpëton pushtetit të njerëzve, në atë masë, që duke ekzistuar
në dritën e diellit, ajo ka jetën e saj të pavarur. Nëse do ta shihnim si një krĳesë
në plotërinë e saj-ose madje dhe si hyjni- ajo afirmohet jashtë vullnetit të Keopsit,
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të arkitektëve të tĳ, të njerëzve që e mallkojnë apo e shenjtërojnë. Kësisoj piramida
shdërrohet në vlerë, në një parim, në një dukuri të shkëputur nga shkaqet që e
paramenduan. Në shkaUën absolute-sepse efektivisht, është fjala për atë lloj pranie
mitike dhe të aftë për të përcjeUë interpretime të panumërta-piramida as nuk duhet
kuptuar, as nuk duhet justifikuar dhe-sidomos-nuk duhet të shërbejë. Me kalimin e
kohës, ajo çlirohet si nga Keopsi, ashtu dhe nga Egjipti. Ajo zotëron hapësirën dhe
sfidon kohën. Në planin filozofik dhe poetik, ajo i përgjigjet gjithë metamorfozave të
mundshme. Synimi i saj i fshehtë, ndofta mund të ishte ky: shumësia e shenjtë dhe
e skëterrshme e kuptimeve. I Kadareja sugjeron se: Duke iu larguar natyrës së saj
fillestare, ajo ka rifituar tanimë të drejtën e ripërkufizimit. Ajo mund të rindërtohet
gjetiu, të bëhet e padukshme ose, për shembull, të jetë krejtësisht e xhamtë.”
Te “Ura me tri harqe” Kadare sjell imazh dinamik lëvizës që shoqërohet me një ankth
dhe shqetësim të brendshëm të personazhit rrëfimtar: “Sjelljet e tyre, ecja e lehtë,
lëvizjet e tymta brenda veshjeve të tyre të gjera, që duken sikur janë bërë enkas për të
fshehur gjendjen e gjymtyrëve, dhe sidomos gjuha e tyre... më ngjallin një shqetësim
të turbullt. Dhe ky shqetësim më shndërrohet në një lloj tmerri, kur mendoj se këta
njerëz fshehin shumë gjera. Pas buzëqeshjes dhe mirësjelljes së tyre ka diçka tinzare.
Çdo gjë është e papërcaktuar dhe e bërë në një mënyrë të atiilë që të ndërrojë formë
vazhdimisht.”
Për Kadarenë pushteti i iluzionit e “zhduk kufirin midis reales dhe imagjinares”,
ajo shfaqet si “një muzikë e ngrirë” dhe shembull për këtë është romani “Kronikë
në gur” ku imagjinata transformon imazhet, ku përsiatja është në kufijtë e “fuqisë
tmerruese” të krĳimit të një varg imazhesh lëvizëse që të kujtojnë “Metamorfozat”
e Ovidit. Vetëm iluzioni si vision dhe formant krĳues në veprën e Kadaresë do të
përbënte objekt të një studimi më të gjerë më vete.
1.2-Metamorfoza-modeli formal i një vargu elementesh dalluese, shndërruese,
zhvendosëse e bashkërenduese të veprës letrare
Si dominantë në tërësinë e elementeve që strukturon veprën letrare, Miti i
Metamorfozës dhe modeli i tĳ shfaqen si uniteti i elementeve ku ato bëjnë pjesë me
funksionin e një strukture konkrete narrative. Veprat të cilat e mbartin këtë unitet
janë të zhanrit fantastik si roman, novelë dhe tregim.
Ndërsa Kuteli modelin e shfaqjes së këtĳ miti e organizon në formën e tregimit që
shkrimtari i quan “rrëfenja”, Kadare dhe Trebeshina e modelojnë këtë mit si formë të
ligjërimit në novelë dhe roman.
E trajtuar si mit metamorofoza karakterizohet nga “mendimi mitik” që sipas analistit
Klod-Levi Strosi ky mendim përfaqëson “një punë të imët intelektuale”. Vepra
letrare, ku ky mit shfaqet, është “para se gjithash vepër e ligjërimif”.
Strukturalizmi si metodë linguistike krĳon pika takimi me veprën letrare në
organizimin formal të gjuhës, rezultat i të cilave janë tekstet letrare. Raportet që këto
tekste vendosin me receptusin (lexuesin) apo me autorin, me kohën apo shoqërinë
ku këto tekstet letrare ekzistojnë, lehtësojnë kuptimin e “literaritetit”, domethënies
së tyre, “atë që një vepër e bën letrare”.
Analisti Zh. Zhenet nga edhe po i marrim referencat e mëposhtme thotë se “Rrëfimi
është riprezantimi i një ngjarjeje, ose i një vargu ngjarjesh, reale a fiktive, me anën e
ligjërimit, e në mënyrë të veçante, me ligjërimin e shkruar.”
Miti i Metamorfozës si model-figurë “me statusin e mitit si narracion”, tregon
për praninë e shndërrimeve të njëpasnjëshme të figurave. Elementet që e bëjnë
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të pranishëm Mitin e Metamorfozës në një formë të strukturuar dhe që përbëjnë
narracionin e veprës letrare janë:
Demiurgu
Palimsesti
Transformimet narrative
Loja me tjetërsimin.
1 -Demiurgu dhe funksioni i tĳ letrar në një tekst fantastik
Demiurgu është një koncept me origjine biblike që nënkupton ndërhyrjen nga jashtë
të një force hyjnore gjatë ritit të magjisë, ndërhyja e të cilit sjell ndryshime në thelbin
e brendshëm dhe formën e jashtme të sendeve e të fenomeneve. Shfaqja e tĳ bëhet me
qëllim ndryshimin e një situate e rendi nga e zakonshme në jo të zakonshme të gjendjes
së sendeve dhe fenomeneve, që pësojnë ndryshime me natyrë të mrekullueshme, të
jashtëzakonshme, apo fantastike. Misteri, çudia, kalimi i një force të jashtme, të huaj
e të panjohur në brendësi të gjërave sjell metamorfozë të strukturës së brendshme
të thelbit të objekteve. Këtë realizim dogma fetare e ka përcaktuar si ndërhyrje të
hyjnores.
Magjia në fushën e ritit fetar, në letërsi merr funksionin si një teknikë narracioni. E
mbinatyrshmja, fantastikja është e pranishme si përshkrim i një situate që përcakton
natyrën e vetë zhanrit të prozës fantastike. Teoricieni T. Todorov sjell tre funksione
të këtĳ zhanri brenda veprës letrare: “Një funksion pragmatik: e mbinatyrshmja të
trondit, të tmerron, ose e mban në ankth lexuesin si receptues. Në funksion semantik:
e mbinatyrshmja përbën manifestimin e saj të mirëfilltë, ajo është një vetëpërcaktim.
Së fundi në funksion sintaksor: ajo hyn si mënyrë ligjërimi në zhvillimin e rrëfimit.”
Në funksionin pragmatik dhe semantik prozën e gjejmë në mitet dhe përrallat. Në
tekstet e Kutelit, Kadaresë dhe Trebeshinës kjo teknikë bëhet model i organizimit të
mënyrës së ndërtimit të veprës. Në të imagjinata nga forma ideale e operacioneve
të trurit merr formë të një natyre hyjnore e diktuar nga kombinuesi i metaforave
simuluese të shpjegimit shkakësor.
Demiurgët “paraqiten si simbole krĳuese të forcave hyjnore që rregullojnë dukuritë
e natyrës dhe të shoqërisë njerëzore.” Personifikimi i trupave kozmike (yjeve,
diellit), vendeve, maleve, gurëve, kafshëve (dhia, gjarpri), pemëve (lisi), me qenie
antropomorfe (zana, orë) dhe, ndërhyrja e tyre në dukuritë e natyrës dhe veprimet e
njerëzve, i jep këtyre personifikimeve karakter demiurgjik.
Te Kuteli Demiurgu përfytyrohet e personifikohet si një model-monstër që merr
figurën e kafshës: të një dhie të egër, të një qengji që blegërin, apo një lugati djall me
sy të kuq që nuk e ka shembëlltyrën e vet në realitet.
“-Bee, blegëriu një gjë e gjallë,...
-Dhi a cape?-pyeti veten Komi. Në mos dhi a cape ftujë... Capja rrinte e platitur. Komi
e përkëdheli me dorë:
-Cape bĳë, cape bĳë.”
Demiurgu finalizohet në modele metaforike engjëlli në formë pëllumbash me krahë
të bardhë (“E madhe është gjëma e mëkatit”) që personifikojnë shpirtin hyjnor. Ai
del dhe me natyrë ringjallëse, aftësi të rikrĳimit të vetes, si formë e re e organizuar
nga procesi dinamik i ndryshimit,
Në tekstet letrare figura e demiurgut paraqitet me struktura të veçanta sintaksore.
Fjalët që organizojnë simbolin e kësaj figure janë të një natyre që shprehin raporte
sasiore e cilësore të elementëve që ato përfaqësojnë, si: “shumë e çuditshme”, “ishin
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trembur”, “e jashtëzakonshme”, “mrekulli”, “e rrallë”, “mjegull”, “po po ç’pamë”,
“lebeti e Zotit”.
Trebeshina Demiurgun e ndërton si personifikim të një force që ringjall të vdekurit
nga varri (“Mekami”, “ Koha këtu, vendi atje”, “Kukudhi”), apo që ndërhyn për
arratisjen e unit të njeriut nga bota e njerëzve të zakonshëm drejt një bote të tejhuazur.
Teksti letrar ndërtohet me shenjues gjuhësorë simbolesh të një shkalle tepër të lartë
abstragimi, që në kuptimin semiotik merr karakter hipotetik.
Kuteli realizon raporte të brendshme mes tekstit, si formë e organizimit të iluzionve
dhe përjetimeve të rrëfimtarit dhe lexuesit si përjetues pasiv dhe aktiv njëherazi i
kësaj situate fantastike të tekstit letrar: “e panjohura”, “papritur”, “e përbindshme”27,
“e pabesueshme” “hĳe njerëzish që dukeshin dhe zhdukeshin”, “më tepër se e
çuditëshme”, “nuk e dĳa ç’ishte”, “misterioze”, “si ishte zhdukur”.28
Tek I. Kadare Demiurgu shfaqet si metaforë dhe simbol i një force tepër të fuqishme
që ndërhyn në mendjen njerëzore, që njëherazi transformon dëshirat, ëndrrat në
forma nga më përbindshmet dhe vë në lëvizje forma të tjera të organizimit të jashtëm
të njerëzve si raporte varësie që përcaktojnë situatën e rrëfimit: “Pra shteti shqiptar
me duart e tĳ ltishte krĳuar një përbindësh. Këtë përbindesh ai qe i detyruar, ose ta
zhdukte, ose të ndeshej me të.
Të ndeshej me atë djall shteti xhuxh diktatorial s’kishte fuqi, kurse ta zhdukte, ishte
padyshim më e lehtë. Por ky përbindësh kishte në dorë një gjë magjike: portretin e
tiranit.”29
Situata fantastike në tekst ndërtohet nëpërmjet shtresimit metaforik, alegorik dhe
formave të tjetërsimit të narracionit. Te veprat e Kutelit, Trebeshinës dhe Kadaresë
fjalët që i krĳojnë këto situata në tekst janë të njëjta, por në numër dhe nuancë të
ndryshme: “mënxyra”, “pëshpërima supreme”, “përçudnim”, “më kishte tmerruar
me enigmën e tĳ”, “Uahtarë”30: “Çdo ditë ndodhnin ngjarje që s’dihej ç’emër fu
vihej. Goditja, ashtu si rrufeja në prill, ndërronte shpesh drejtim e shkrumbonte aty
ku s’pritej, në tym... Këto goditje çoroditëse, të cilat disa i shpjegonin si lajthitje të
shtetit... viktimat ishin kaq të llahtarisura saqë, edhe kur qëllonte që nuk u binte të
fikët, pas shkuljes së syve nuk ishin në gjendje të thoshin asgjë... kishte nga ata që
mahniteshin mizorisht.”31 Raport njeri-shtet të çon në një pohim të vërtetë të një lloji
“determinizmi totalitar”, ku rrëfimtari e gjykon në nënshtresë të asaj çka rrëfen,32 si
një gabim të përgjithshem, ku humb individulizmi dhe origjinaliteti i një qenie të
veçante humane, siç është njeriu.
2- Palimpsesti si metamorfoza e një kodi të metatekstit
Palimsesti vjen nga greqishtja-paiim “përsëri” e psestos “i shlyem, i gërvishtun”,
kështu quhen ato pergamena me shtresa dorëshkrimi njeni mbi tjetrin” dhe “këndej
zu fill kërkimi mbas mitit poetik ose qetësisë së humbun.”33
B. Kuçuku e shpjegon palimsestin: “Figurativisht me palimpsest do të kuptohen
(fjalë për fjalë: hipertekst) të gjitha veprat e prejardhura nga ndryshimi ose imitimi
i një vepre të mëparshme. Këtë Genett e quan ndryshe letërsia në shkallën e dytë,”34
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“Rrëfimi mbi rrëfimin është kodi realist dhe kodi i alegorisë moderne, është çelësi i
mjeshtërisë, sikurse është edhe mjeti kryesor i magjepsjes emocionale.”35
Në formë palimsesti është ndërtuar, si për nga vizioni, ashtu dhe simbolika shënuese
semiotike tekstuale “Ura me tri harqe” e Kadaresë vepra hapet me një referim poetik
që shkrimtari i bën tekstit të vjetër të Gj. Buzukut: “Unë murgu Gjon, biri i Gjorg
Ukcamës, tue u kujtuem se në gluhën tonë ende s’ka gja të shkruom për urën e Ujanës
së keqe e aq më keq kur për të vazhdojnë të thuren legjenda e histori të paqena..., tani
qe ajo mbaroi së ndërtuari, madje që u spërkat dhe dy herë me gjak, në themel e në
kuim vendosa të shkruaj kronikën e saj.”36
Teksti letrar ndërtohet si mbivendosje vizionesh rrëfyese, mbi një tekst të vjetër tepër
të njohur si ai i “Mesharit” të Buzukut, duke i dhënë tekstit karakterin e matatekstit të
hapur, dhe të gjuhës si metagjuhë ligjërimi. Tek Kadare kemi shpesh mbivendosje ose
këmbim tekstesh. “Këmbimi i teksteve, një tekst të subjektit me një tekst përforcues,
ndodh në novelën “Ura me tri harqe”. Teksti përforcues dhe teksti që përmban
informacion nga subjekti përqasen në ide, sidomos në idenë më të rëndësishme.”37
Te romani “Shkaba” gjejmë një lloj mbivendosje të mitit të gjarprit me idenë simbolike
që përçon veprën: “Tshte diçka që pritej: në kushtet e amullisë që kishte përfshirë
kopshtin, ndonjë nga kafshët në mos do ngordhte, do arratisej. Mirëpo, për fat të
keq, gjallesa që përfitoi nga mbledhjet sfilitëse për “qortimin e stilit në punë”, kishte
qëlluar të ishte gjarpri. Dhe, veç kësaj, gjthçka kishte ndodhur një natë para festës
kombëtare. S’ishte nevoja të ishe shtĳekeq për të bërë lidhjen e nevojshme: në prag të
festës kombëtare, një gjarpër lejohet të ikë.”38
Fjala del si metaforë e një metafore, ose sipas analistit G. Genette si letërsi në shkallën
e dytë, një formë e palimsestit në mënyrën e organizimit të ligjërimit në tekstin letrar.
Si palimsest janë ndërtuar, veprat “Përbindëshi”, mbi një riorganizim ligjërimor i
gjuhës. Simbolet e vjetra nëse do t’i referoheshim gjuhës së tekstit origjinar, bëhen
shkak për mbivendosje simbolesh të reja që çojnë në metamorfozën e vetë tekstit nga
ana poetike, duke u strukturuar në një formë të re modeluese, ku iluzioni i rrëfimit
shndërrohet në formën e pastër të gjuhës si metagjuhë e një rrëfimi.
Te Kuteli forma tekstuale e palimsestit në funksionin poetik është i pranishëm te
“E madhe është gjëma e mekatit” ku gjejmë mbivendosje vizionesh me Tekstin e
Shenjtë. Për këtë A. Plasari pohon për “Zbulesën e dytë të Pjetër Kulirës” se “mund
të sillet si metatekst”, “ku realiteti historik shpërfytyrohet krejt dhe, në vendin e
tĳ imponohen përhitjet e një bote të brendshme të shprehur epikisht në mënyrë të
kthjeUët.”
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Edhe Trebeshina i ka dhënë natyrës së metatekstit Kutelian: “për herë të parë te ne
fillon të marrë rëndësi të veçantë jo ajo që thuhet, por forma me të ciiën thuhet, gjë
që më vonë do të çojë në kalimin e “formës” në “përmbajtje” dhe në pandashmërinë
e tyre”39. Në këtë rast përzjerjet e vizioneve dhe funksioni i ri i simboieve të tekstit
origjinar sjeli metamorfozën e këtĳ teksti deri në një vepër të një forme dhe përmbajtje
të rë. Kjo duket te novela “Legjenda e asaj që iku”, “Odin Mondvalsen”, “Rruga e
Golgotës”, ku strukturën e tekstit e gjejmë sipas konceptit të Lotmanit “semantike
shumëshkallëshe”, por dhe formë shumëshkallëshe strukturore.
Në këtë rast teksti i vjetër së ciiës shkrimtari i referohet si vision apo si simbolikë, si
rudiment fjalësh të tekstit origjinar (tek Trebeshina është gjuha e ëndrrave që kthehet
në gjuhë poetike) të lidhura në funksion të ri shndërrohet në një kod çelës (si mesazh)
që ndihmon në domethënjen estetike dhe artistike të tekstit të ri.
3-Transfomiimet narrative (përqasje në tekstet e veprave letrare)
Transformimet narrative përfaqësojnë atë kategori që ka “statusin ndërmjetës”40 e
lidhur me “teorinë e rrëfimit” për analizën e mënyrës së rrëfimit dhe shfaqes së tĳ në
struktura tekstuale (si narracion)41 42 si krĳim epik3 dhe klasifikimet e saj në sistemin
e zhanreve letrare.
Kategoria që realizon kundërvënien e sememave43 “statizëm-dinamizëm” është
kallësuesi si kategori sintaksore që “mund të na japin njoftime qoftë për gjendjet,
qoftë për procesin që lidhen me vepruesin”44(rrë£imtarin). “Ndryshueshmëria, apo
pandryshueshmëria e një kaHëzuesi mund të përcaktohet vetëm brenda një zhanri
letrar”, për shembull, tek Kuteli kemi lloje të ndryshme transformimesh që realizohen
në kundërvënien kallëzues-mbiemër brenda zhanrit të tregimit të shkurtër. Ky raport
shihet sipas kuptimit që i jep analisti R. Barthes, si raport i “funksionit dhe shenjës”
në kuadrin e fjalisë dhe ky i fundi në kuadrin e tekstit dhe funksioneve semiotike, që
mbart “dallim gjinisor dhe jo i përgjithshëm”.
Kadare te “Pesha e Kryqit” shkruan: “Kur dy “përmbledhjet e tregimeve” dolën
njëra pas tjetrës, dhe sidomos kur shtëpia botuese i quajti ashtu siç ishin “romane”,
e kuptova përmasën e asaj që kisha bërë.”45 Këtu shfaqet kategoria e transformimit
narrativ, si ndërmjetës i një dallimi jogjinisor, jo i përgjithshëm mes raportit tregimroman.
Sipas analistit-T. Todorov “kategoria e transformimeve narrative ka statusin e
ndërmjetësit në organizimin e strukturës së këtĳ, apo atĳ rrëfimi”. Transformimet
shihen nga pikëpamja semantike dhe sintaksore, por mendojmë se ato duhen parë
nga pikëpamja e organizimit sintaksor të tekstit letrar, që parakupton “nivelet” e
analizave të kallëzuesit si “motiv ose funksion” në raport me fjalinë, sekuencën,
tekstin. Në funksion të kësaj T. Todorov rreh të hartojë “një tipologji kallëzuesore
narrative” dhe operon me çiftin: motive dinamike (që e ndryshojnë situatën)-motive
statike (ato që nuk e ndryshojnë) dhe ky raport transformimi shihet si kundërvenie:
“mbiemër-folje”, apo si “dy fjali me lidhje transformimi, kur një kallëzues mbetet
i njëjtë për njërën pale dhe për tjetrën.” Në rrëfim “të paktën në një fjali duhet
39
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të ekzistojë një raport transformimi”, si transformim “statusr. pozitiv-negativ”,
“supo%im\ profeci- realizëm”, njohjeje dhe mënyre. Po për këtë teoricien transformimi
është sintezë e dallimit dhe ngjashmërisë me tepër se “unitet me dy pamje”. Ai është
një veprim me kuptim të dyfishtë që pohon njëherazi ngjasimin dhe dallimin; me një
lëvizje të vetme e vë në lëvizje kohën dhe e pezullon: ai i jep mundësi ligjërimit të fitojë
një kuptim, pa e kthyer këtë në informacion të thjeshtë; me një fjalë; transformimi e
bën të mundur rrëfimin dhe na jep vetë përkufizimin e tĳ.”
Në veprën e Kadaresë gjejmë “transformime komplekse të dukjes, njohjes, qëndrimit,
supozimit, përshkrimit, që shënjohen me foljet: bej sikur, maskoj mjegulloj, fshihem,
dyshohet, shtirem, marr me mend, çuditem, parandjej, më neverit, tallem, etj, që shprehin
metamorfoza të mendimit në fjali ku ndërthuret dukja me ndryshimin, njohja me
subjektivitetin e qëndrimit “të rrëfimtarit’’ si një formante formale e ligjërimit:
Kadare ndërton pothuaj të gjitha llojet e transformimeve narrative: “Ai punonte në
një ministri dhe dihej që, kur ishte fjala për të nuhatur... të tilla... (s’deshi as ndër mend
të kalonte fjala “ndryshime”), pra kur ishte fjala për... të atilla... ata ishin të parët që
i thithnin.’’ “...nënën e Ebu Qerimit e tërhiqte sidomos karakteri i papërcaktuar i
mjegullt i tĳ. Realiteti atje dyzohej, shumë shpejt fillonte irealja, dhe pikërisht kjo
mjegullinë i dukej asaj si mjedisi më i mirë pas së cilës Ebu Qerimi mund të fshihej
gjatë kohës së rrebesheve”.
Një lloj transformimi i njohjes së ligjëruesit është kur transformimi narrativ ndodh
në një situatë, ku mosnjohja apo gabimi zëvendësohen nga dĳe të sakta të rrëfimtarit:
“Do të kryhej çsyzimi, (fjala përdorej për herë të parë në një shkresë zyrtare), pra do
të behej nxjerrja e syve me forcë, madje pa shpërblim, e gjithë atyre që me mënyra
të ndryshme do të kërkonin t’i shmangeshin verbimit, do të fshiheshin, apo do të
kundërshtonin.” Transformimi i përshkrimit dhe mënyrës: “Qyshse vazhdonin të
përdoreshin të dyja mënyrat e njoftimit: ajo e vjetra, me anë të kasnecëve, dhe e
reja, me anë të gazetave, kishte dekrete që bënin më shumë përshtypje kur i dëgjoje
me veshë, dhe të tjera, peshën e të cilave e kapte më mirë syri, gjë që varej natyrisht
nga natyra e dekretit dhe nga ajo se me kë kishte të bënte kryesisht: me turmat e
paditura, apo me njerëzit e zgjedhur.”
Transformime narrative të thjeshta dhe komplekse janë prezente dhe në tekstet
e Kutelit si transformime të mënyrës apo besimit, të njohjes apo përshkrimit nga
rrëfimtari. Ndërsa Kadare ndërton një strukturë modifikuese mitike mbi bazë
transformimin dhe demitizimin, duke dhënë mite të reja gjatë rrëfimit, Kuteli modelet
transformuese të rrëfimit i strukturon mbi një vision mjegullues të shndërrimeve të
rrëfimit popullor, duke lindur forma të reja përshkrimore, ku forma shndërrohet
në përmbajtje dhe përmbajtja në formë “duke e zhvendosur kësisoj analizën në
qendër të trillimit” . Kallëzuesit dhe format sintaksore të organizimit të fjalive në
tekstet letrare të Kutelit të kujtojnë rrëfimet e përrallave popullore, por në një formë
të modifikuar dhe të transformuar si narracion rrëfimi i një shkrimtari, stili i të cilit
është tepër i dallueshëm nga analogu rrëfim popullor. Shenjuesit e kallëzuesit dhe
të fjalive janë anologe me: i trembur, i fshehur, i mbyllur, frikë, lebetitej, errej, tretej
në mugëtirë, etj: “Si ra e vdiq, nuk shkoi shumë e u ngjall lugat. U ngjall lugat nga
malli i Dafinës. Ditën rrinte në varr, me të vdekurit, natën në shtëpi, në e shoqja.
Javitej sapo errej e tretej në mugëtirë. Fshati i tërë, i madh e i vogël, rrinte ndajnatave
e mëngjeseve në dritare të shikoje si vinte e si shkonte Zefi. Herë si flakë, herë si napë
e bardhë, herë si njeri... Qante e lebetitej e shkreta grua brenda në shtëpi, me lugatin
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pranë, po s’kish njeri që ta mbrojë. Tmerr më të madh as që ka parë fshati as në kohën
e tërmetit.”
Trebeshina transformimet narrative i lidh me vepruesin që shfaqen si raporte të
një kallëzuesi bazë me një kallëzues të transformuar që ka lidhje dyfishe: me të
parin dhe një mbiemër speciflk që emërton cilësi të panjohura, apo me përmasa të
përçudnuara, të tëhuazuara si: “e jashtëzakonshme”, “të tmerrshme”, “apokaliptik”,
“të çuditshme”, ndërsa kallëzuesit bazë si bartës funksionesh, të cilat nuk ndryshojnë,
por që shfaqen si motive me lidhje analogjie me atributet. “Nuk mund të ishin ato një
gjë e jashtëzakonshme?!... Zot i Madh... Në të gjithë vendin po ndodhin gjëra të tilla
dhe më të tmerrshme!... Prandaj mendimi i shkretë nuk dinte ku të qëndronte, nuk
dinte të ndante të zakonshmen nga e jashtëzakonshmja...”
Përdoren kallëzues bazë të përsëritur shpesh që kanë lidhje dyfishe dhe realizojnë
transformime të pastra narrative. Në rastin e shembullit të mëposhtëm kallëzuesi
“është” nga pikëpamja sintaksore i tillë që transformohet nëpërmjet lojës me kohën
gramatikore të foljes prej nga rrëfimi merr formë tjetërsie.
“-Kur njeriu është vetëm nuk dihet kush është: mund të jetë ky këtej, mund të jetë ai
andej, mund të jetë edhe një tjetër që nuk e di ku ka qenë, ku është dhe ku mund të
jetë. Por që nga koha që me të bashkohet një i dytë, ai e kupton kush është dhe kush
është ajo tjetra dhe ku kërkojnë të venë... Kështu nga paqënësia dalin qeniet reale,
që pastaj të shuhen përsëri në një paqënësi po aq të kuptueshme sa ajo prej nga ato
kishin dalë!... T’ju them të drejtën, ma ha mendja se edhe për botët nuk mund të
kishim një qenësi tjetër reale..
4- Loja me tjetërsimin në rrëfim
Në teorinë e rrëfimit sipas Todorov, tjetërsia është një kategori e rrëfimit me anë
të së cilës receptuesi si lexues, arrin fi shohë njëherazi “idetë” dhe “teknikën” e
rrëfimit në një vepër letrare. “Njeriu nuk lexon një përmbledhje mendimesh, por
një rrëfim, një libër të trilluar. Novacioni i Dostojevskit qëndron te mrekullia e
kësaj metamorfoze. Këtu nuk është fjala që forma fu kundërvihet ideve: të vësh në
dukje papajtueshmerinë midis trillimit dhe jotrillimit, apo midis “mimetikes” dhe
“diskursives”, dhe kjo është një “ide” madje me rëndësi.
Një rol të rëndësishëm në këmbimin e idesë në simbolikë të formës narrative,
si shenjuese e një gjuhe artistike specifike me karakter estetik dhe, anasjelltas,
këmbimi i formës simbolike të metaforikës së gjuhës nga pikëpamja semiotike, për
të shfaqur sistem ideologjish apo idesh filozofike, fetare, psikologjike, etj., përbën
lojën e tjetërsisë si narracion. Në këtë lojë të tjetërsimit, “ideja nuk është rezultat i
një procesi të paraqitjes simbolike, ajo është pjesë përbërëse e veprimit. Dostojevski
e zhduk kundërvënien midis diskursives dhe mimetikes, duke u dhënë ideve rol
simbolizues, dhe jo vetëm rolin e të simbolizuarës; idenë e paraqitjes e transformon,
jo duke mos e pranuar apo duke e ngushtuar, por, përkundrazi duke e shtrirë në
fusha... ku letrarja, lexon psikologjiken, filozofiken, shoqeëroren-por jo vetë letërsinë
apo ligjërimin.” Fuqia e artit narrativ si ligjërim poetik është shumë më i madh (tek
Dostojevski, por në rastin tonë për analogji dhe me narracionin e teknikës tek Kuteli,
Kadare, Trebeshina) në planin simbolik se sa në planin e psikologjisë, i cili është
vetëm një element midis të tjerëve. Dostojevski ndryshon idenë tonë për idenë dhe
përfytyrimin tonë për paraqitjen.”
Në këtë kuptim tjetërsia përdoret si teknikë rrëfimi dhe nga Kuteli si tek “E madhe
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është gjëma e mëkatit”, “Rinë-Katerinëza”, ku Plasari mbështet tezën e Auerbahut
si elementë stili apo narracioni të “një domethënie figurore”, të mbështetur në një
“bashkëlidhje vertikale” të elementëve.
Tek “E madhe është gjëma e mëkatit” mendimet e Tat Tanushit gjenden si pohime
për një zemër që nuk i pranon arsyeja hyjnore (kujtojmë deshirat e mbrapshta të Tat
Tanushit që i prishin vetëdĳen kur mallkon Zotin, pasoja e të cilit është shfaqja më
e hapur e mitit të metamorfozës, mbështetur dhe nga dogma hyjnore, maUkimi që
Zoti i jep TatTanushit: “Aty mbeç.”
Loja me tjetërsinë shfaqet kur nëpërmjet një imagjinate të fuqishme të rrëfimtarit
ndodhin transformime idesh filozofofike, siç është thelbi i ndryshimit si lëvizje e
përhershme e ekzistencës:
“Në kaq gjëmë kohe u ngrinë e ranë pushtete, ardhë e shkuan breza. As faqa e tokës
dhe as shtratet e ujrave nuk mbetnë të pandryshuar... Të gjitha këto i pa me sytë e
tĳa Tat Tanushi i Bubutimës.”1 Lindja e iluzionit me valencë progresive nëpërmjet
shoqërizimit njëherazi i disa ideve me kategoritë e përgjithshme si: kohë, hapësirë,
breza njerëzore, ekzistencë, ndryshimi si lëvizje e përhershme e botës dhe realizon
mjeshtërinë e artit të rrëfimit si diskurs dhe fiksion njëherazi. Kjo ide jepet me togjet:
“gjëmë kohe”, “faqja e tokës”, “preku moti” që krĳojnë një opozicion me personazhin
që merr pjesë në rrëfim.
“Dialogu i brendshëm” dhe “monologu” i Tat Tanushit, ku në të njëjtën kohë flet,
vetdenoncohet, kundërshton veten, akuzon vetën si gënjeshtar, e gjykon veten me
ironi, tallet me veten,-dhe me ne realizon vetëdĳen e nënkuptuar të receptimit të
tekstit. “Vetëm atë nuk e preku moti mbeti i pandryshuar, ashtu si pat qenë ditën e
meshës së fundit.” Rrëfimi merr një ngarkesë komunikimi formal, siç është zgjedhja
e fjalëve figurative me funksion përforcues. “Asnjë fije e bardhë nuk i ra nga kryet,
asnjë rrudhë e re nuk i doli në fytyrë... kish vetëm një dëshire ay: vdekjen. Sepse
është thënë: më e ëmbël se mjalti e se çdo gjë është vdekja. Po vdekja që godiste gjithë
njerëzit në ditën e shënuar për secilin, e linte atë të paprekur.” Simbolet shndërrohen
në ide të fuqishme dhe të përmasave universale.
Pas këtĳ vërshimi idesh me forma metaforike, vjen një tjetër vërshim, por tani jo më
në ide, por idetë shndërrohen në një formë simbolike që krĳojnë situatën e një teksti
letrar formal. “Filloj tani ay një jetë të çuditshme: binte në ujra e s’mbytej, hynte në
zjarr e s’digjej, shkonte nëpër luftë e s’vritej. Dhe as tërmeti, as thika, as bishat e egra,
as sëmundjet nuk ia merrnin dot jetën. Gjith të paprekur e la vdekja edhe atëhere kur
ay mori të tjera emra oshënarësh: Theodher, Theodhot, Theofan, Theofil, Theohar,
Timpthe...”
“Njerëzit e vendit thonë se këta yj të artë janë thërrime nga yjt e qjellit që bjenë
në liqer, po kjo e thënë nuk është e vërtetuar me saktësi-mbasi askush s’ka zbritur
brenda në ujra në orët kur këputen yjtë. Prandaj lëcitësit janë të lutur ta shqyrtojnë
vetë këtë punë. Me këtë rast kanë për të parë me syt e tyre sa i kaltër është liqeri i
Ahrides.” Në këtë rast autori rrëfen me një gjuhë të lartë frymëzimi poetik dhe fjalët
janë përdorur më tepër për nga funksioni formal dhe jo kuptimor. Nga kjo mënyrë
e pastër formale mjeshtërore rrjedh shndërrimi i simbolikës shenjuese si realizim
idesh siç është frymëzimi poetik që në rastin e mëposhtëm të kujton për analogji
mitin e Narcizit: “Vetëm një të metë të madhe ka ky: bukuria e tĳ ndryshon shtine
më shtine dhe në çdo shtine: ditë më ditë. Në këtë mënyrë kur ti gëzohesh se i preke
me sy njërën ngjyre ay e shkëmben befasisht- si një grua - dhe duhet t’i ndjekësh
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ndryshmëritë që i merr fytyra. Po a ndiqet dot uji nëpër ujë dhe era nëpër erë që
të ndiqet cas pas cas bukurĳa e liqerit të Ahridës”. Në këtë rast shpërthen logjika
romantike e rrëfimtarit që është i vetëdĳshëm se po ëndërron e rrëfen në emër të
letërsisë, ku ideja është “ndërindividuale dhe ndërsubjektive”, “ku idetë e humbasin
statusin e tyre të veçantë, të privilegjuara pushojnë së qeni thelbe të pandryshueshme
duke u integruar në një qark më të gjerë domethënjeje. Zgjedhja e shenjuesve përkon
me një rrëfim imazhinist, ku forma simbolike e fjalëve shndërrohet në ide, siç është
ideja e ndryshimit e dhënë si mit i pastër i krĳimit poetik: “Si vĳë e përbashkët,
zotëronjse, në të katër shtinat, (shfaqen katër elementë të mitit të metamorfozës që
i korrespondojnë kohës sezonale të vitit: pranverë, verë, vjeshtë, dimër dhe që në
letërsi shfaqen në formën e dramës, romancës, tragjedisë, komedisë,) është kaltërsia:
në shumë orë të ditës çdo gjë bëhet e kaltër: era, uji, qjelli, malet.Dhe jo vetëm malet
që janë sipër mbi ujë, me kryet në qieli, po dhe ata që janë ndënë ujë, të varur, me
kryet tatëpjetë. Atëherë goja mbetet pa zë dhe sytë snginjen dot duke parë.
Në orët kur perëndon djelli, pas shiut, ngjet që çdo gjë të marrë ngjyrën e ndezur të maresë,
ngjyrën e flakës së arit. Dhe kur ti llaftarisesh (përdorim i shënuesit metaforë hiperbolikë,
me funksion ngarkesën e rnadhe të funksionit emocional përjetues ndaj një forme të tillë të
mrekullueshme që paraqet natyra) se u ndez era, ujët malet e çdo gjë, ato të gjitha erren e
këthehen në manyshaqe, në gush-pëilumbi e në shkrumb të shkrumbosur.
Së të larga janë kufiret me shtinat e tjera aq të afërme bëhen në dimer kur zbret
dëbora dhe ulet qjelli poshtë.
....Desha të flas e sfola gjë as për ylberet dhe hënën mbi ujra, as për valët me shkumbë.
Pra doemos lëçitësi duhet të marrë shkopin në dorë e t’i shohë të gjitha me syt e tĳa,
në të katër shtinat e motit.”46
Nga një formë fiktiviteti si narracion autori kalon në formë diskursi, përshkrimi si
udhëtim idesh nëpër labirinthet e thelbeve të kategorive të tilla të përgjithshme si:
kohë, hapësirë, lëvizje, ndryshim, jetë, vdekje, ringjallje. Vetëdĳa poetike nuk përdoret
nga rrëfyesi për të krĳuar një distancë të qëllimshme me receptuesin (lexuesin). Ai e
lë të lirë të gjykojë, apo të imagjinojë të vërtetat dhe të pavërtetat që thuhen në rrëfim,
me të drejtën e anullimit të atyre çka thuhen.
Te Ismail Kadare loja me tjetërsinë shfaqet në dy raporte:
a- Si raport i unit me tjetrin.
b- Loja simbolike me figurën
Sipas semiotistit Bahtin “Në botën romaneske, që e emërton monologjike, ideja mund
të ketë dy funksione: të shprehë opinionin e autorit (dhe t’i vishet një personazhi
tjetër, për t’i lehtësuar punën); apo meqënëse nuk është më një ide që e mbështet
autori, ajo shërben si karakteristikë psikike a shoqërore e personazhit (me anë të
metonimisë). Por, sapo ndodh, që ideja merret seriozisht, ajo nuk i perket me askujt.”
Si në një lojë me pasqyrat rimodelohet ideja dhe karakteri i tjetërsuar. Te “Muzgu
i perëndive të stepës” fytyra-formë e shtetit ndërhyn aq thellë në personalitetin e
njeriut, sa ai e humb të drejtën e të qenit “specie e veçantë”, lehtësisht e dallueshme
nga speciet e se njëjtës klasë që quhet njeri. Tjetërsia është ajo që realizon këtë
shndërrim të unit me të tjerët ashtu si loja e vegimeve me objektet realë.
Kadare si një Dostojevsk origjinal “ka aftësinë për të përzier linguistikën me
metalinguistikën, për të bërë njëra të kundërshtojë tjetrën, e për të shkuar deri në
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pafundësi në metalinguistikë”47 Njëherazi tek ky shkrimtar idetë shdërrohen në
forma simbolesh dhe anasjelltas. Kjo i jep stilit të rrëfimit një karakter shumështresor
dhe origjinal.
“Vinin pastaj fraza për rëndësinë e “kopshtit”, që lidhej padyshim me kështjellën ilire,
e kjo me vizitën e ambasadorëve, e kjo me njohjen e vendit në botë etj etj, fraza të
cilat në vend që t’i jepnin një shtysë rishqyrtimit të çështjes u duk se e kishin varrosur
atë përfundimisht. Siç pritej, ishte drejtori i pari që u sëmur. Pastaj, si për t’i dhënë
goditjen fatale njërës prej shtyllave ku mbështetej autoriteti i kopshtit, ndoshta shtyllës
kryesore, asaj perandorake, ngordhi krokodili. Për fat, perandori afrikan ishte i rrëzuar
e madje kish vdekur ndërkaq, kështu qe dhe ambasada e Etiopisë kishte mbetur prej
vitesh e braktisur, çka bëri që kurrkush të mos e lidhte ngordhjen e krokodilit me
ndonjë kuptim simbolik. Ishte, përkundrazi, ikja e njërit prej gjarpërinjve që u bë për
ditë e net me rradhë çështje kryesore, çka shpejtoi padyshim fundin e drejtorit.”48
Në romanin “Qorrfermani” ligjërimi metalinguistik krĳon një rrymë lëvizëse të
simboleve duke i mbivendosur dhe, herë- herë, duke i këmbyer figurat me idetë:
“Ç’do të bëhet në to? Dihet çdo të bëhet. Jeton në këtë botë ti, e ke dëgjuar fermanin
e ri, që porsa ka nxjerrë sulltani ynë i madh që zoti i shtoftë ymrin ?...por ajo me çka
do të merreshin qorroficet nuk u bë e qartë asnjëherë. Shumë njerëz kujtuan se ato do
të grumbullonin thjesht kallëzimet, për t’i çuar pastaj më lart, të tjerë dhe kjo ndodhi
kur panë të vendoseshin në to ca shtretër të hekurt me rripa anash, si ata të kirurgjisë
nëpër spitale, s’e kishin të vështirë të kuptonin se nxjerrja e syve do bëhej pikërisht
atje... ishte e vërtetë se në asnjërin prej tyre nuk mungonte shtrati i hekurt i verbimit
(qorrjataku). Por ai ishte më tepër simbolik.”49
Rrëfimtari arrin të parodizojë edhe të fusë në lojë vetë lexuesin si në një teatër ku
qëllimi final është heqja e vërtetë e maskës që ka shkëlqyer në fytyrën e personazheve.
“Zelltarët linin atëherë kupat e kafesë dhe fërkonin duart mu në fytyrë të viktimës.
Hë pëllumbth, u fshehe sa u fshehe, re në grackë më në fund. Pa të t’i shohim pakës
syçkat. I paskërke të kaltër, hë? Nga ata që pëlqejnë hanëmet e reja, hë? Tani do të
shohim çdo të mbetet prej tyre kur të të kërcejnë kokërdhokët prej tibetianes! Hë,
stërvine, skuth i keq, muts, kujtoje se mund të godisje pa u vënë re, hë? Na tani.
Viktima lutej ngashërehej, s’kam bërë gjësend, thoshte, ju betohem, pyetni në lagje,
pyetni në barnatoren ku punoj, mos më verboni, mëshirë!”
Loja simbolike me sytë shndërron formën-figurë në figurë-ide dhe anasjelltas ku
situata merr përmasa dramatike nëpërmjet vetëdenoncimit. Kjo lojë refleksioni
mes “bishës” shtet dhe “viktimës” njeri, është gati të shndërrohet në ide serioze të
së vërtetës së madhe që shfaqet në një sistem totalitar por që rrëfimtari rreket t’i
shmanget sido që të jetë, për dy arësye:
1- T’i shpëtojë censurës së të tjerëve
2- Të bindë veten dhe të tjerët se shkruan letërsi për letërsi, trillim për trillim.
Kadare është një univers i transformimeve narrative, ku tjetërsia mes qenies dhe
lojës simbolike bëhet pjesë e stilit të tĳ.
Tek “Odin Mondvalsen” i Trebeshinës rrëfimtari bart një lloj “drame në ligjërim.” Në
këtë dramë rolin e fundit e mban personazhi “unë” i cili herë është dhe hërë s’është
“unë”, duke reaiizuar mohimin e trajtës identifikuese të karakterit të peronazhit me
lexuesin me qëllim që të mbajë një distancë me të.
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“Jo!.. .Unë isha tek ai vendi atje poshtë dhe kisha një emër! Tashti jam këtu dhe
kam një emër tjetër... (Përdorimi i pavetorit tjetër pohon drejtpërsëdrejti tjetërsimin
formal të figurës së personazhit që me vonë çon në anullimin e këtĳ tjetërsimi si një
lojë iluzive e rrëfimtarit me vetëdĳen.
“Ndofta atje nuk kisha asnjë emër, pasi më kishin thirrur me një emër. Dhe tashti jam...
Më parë kisha një emër, kurse tashti më quajnë... Më quajnë Odin Mondvalsen.
Ç’punë u prish atyre se mua më quajnë kështu? Nuk e keni dëgjuar ndonjëherë këtë
emër? Shumë mirë dëgjojeni tashti? Si... Nuk doni ta dëgjoni? Pse?... Se nuk e keni
dëgjuar? Dhe pastaj?... Nuk e keni dëgjuar më parë, dëgjoje tashti.”
Në këtë rast përsëritja e përemrit vetor “unë” paraqet një kontekst të ri thënieje ku
shprehet një “unë” tjetër që ende nuk përmendet.
Forma e ligjërimit narrativ të kujton ato fillimet e përrallave apo legjendave që kanë
diçka nga mitet përsa u përket formulave të njohura, të cilat janë konstante edhe për
çfarë rrëfejnë, si e rrëfejnë ngjarjen dhe sa përjetohet ajo nga lexuesi apo dëgjuesi.
Rrëfimtari me vetëdĳe mban distancë nga auditori “imagjinar” për trillimet që do
të ligjërojë, por ai mban distancë rrëfimi dhe me personazhet që e rrethojnë, që
nënkupton një formë ligjërimi si fiksion, ku diskursi e humbet peshën e vet në plan
të parë. Ai kalon në kontekstin e rrëfimit si metagjuhë e ligjërimit:
“Ne u shkrifëm menjëherë, si ata gjelat e detit kur u vërshëllen: Tashti Rrapua diç
do të fliste. Do të fillonte për djallin me brirë, a pa brirë dhe pastaj, me kohë dhe me
vend, do delte atje ku e donim ne. Ai pa na parë, na pa me qesëndi, me atë qesëndi
që i shkonte vetëm atĳ dhe majat e mustaqeve sikur iu ulën pakëz, ndërsa ajo e
djathta filloi t’i dridhej aq lehtë sa nuk dallohej. Të dukej sikur të thoshte hapur dhe
prerë: “Ç’të kërdisuri që do t’ju bëj tashti me gënjeshtra.” Në këto çaste nga Rrapua
të ndanin jo më pak se pesëqind vjet dhe, megjithëse e dĳe që më parë se do te të
thoshte gënjeshtrabisht, përsëri t’i rrĳe që rrĳe për ta dëgjuar, dhe, pa u besuar, e
besoje, se ata pesë shekuj e ca që të ndanin nga ai nuk ishin gjë e pakët... Aty pranë
dëgjohej se si këndonte kazani i rakisë. Nga gypi pikat dridheshin dhe binin pa u
nxituar, sikur të donin të dëgjonin fjalët e Rrapos... Dhe ai niste nën udhë e mbi udhë,
se ashtu e kishte zakon edhe kur gënjente, edhe kur thoshte të vërtetën.”
Nga forma fiksionale e të rrëfyerit, me anë të tjetërsimit të ligjërimit dhe
transformimeve narrative kalohet në diskurs mbi domosdoshmërinë e njohjes të së
vërtetës, si raporte të njeriut me botën
“Tha Rrapua:-Dëgjo, Asia, të them një fjalë. Punët që kanë ndodhur nuk kanë
ndodhur më kot dhe për t’i hedhur prapa krahëve çdo viç i palëpirë. Ato ndodhën se
ashtu kishte bërë emër Zoti dhe njerëzit nuk duhet t’i harrojnë kurrë. Duke i kaluar
gojë me gojë, t’i lemë brez pas brezi, nga etërit ne bĳtë, kështu është puna. Ne pleqtë
duhet t’i tregojmë, këta çunat duhet t’i dëgjojnë. Po na dëgjuan, do të kuptojnë dhe
do ta gjejnë rrugën e tyre. Ndryshe lumi që e mori këtë vend dhe këtë popull!...
Kështu janë punët, Asima... Dhe na sill bukën!.. .”
Kjo formë e rrëfimit të kujton mënyrën e tretë aristoteliane, ashtu siç mendohejmë se
duhej të ishin gjërat, pra modele-ideale të një ekzistence ku përsosmëria është forma
identifikuese e tyre.
Në tregimin “Fshati im e pi rakinë” rrëfimtari vetëm sa merr shtysën e një iluzioni
gati mitik të rrëfyeri dhe menjëherë krĳon raportet e veta të mbyllura me lexuesin si
një marrëdhënie statiko-dinamike të fluturimeve imagjinare, ku përjetimi subjektiv
identifikohet me kënaqësinë e të ushqyerit estetik dhe artistik të shĳeve të lexuesit.
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Alergjite ushqimore
Zamira Rroshi
Abstrakt
Alergjitë nga ushqimet apo reaksionet e hiperndjeshmërisë, janë të njohura që në
Antikitet. Reaksioni i parë i njohur nga ushqimi është ai nga qumështi, i shfaqur me
shqetësime të traktit tretës (gastro-intestinal) dhe në lëkurë (kutane). Termi alergji
ushqimore përshkruan një reaksion që ndodh me mekanizëm imun (imunologjik).
Alergjitë ushqimore mund të prekin çdo moshë, por i gjejmë më shpesh tek fëmĳët e
vegjël (si pasojë e sistemit imunitar, i cili është i pamaturuar (i papjekur) plotësisht,
si dhe te adoleshentët, tek të cilët ndikojnë faktorë të ndryshëm të lidhur me gjendjen
fiziologjike të aparatit tretës dhe me konsumin e ushqimeve të shumta irrituese
(pikante, fast-food) që bëhen përgjegjëse për dobësimin e tolerancës apo dhe alergjive
të mirëfillta ushqimore. Po ashtu, dhe faktorë të tjerë ambientalë janë të rëndësishëm
për nxitjen dhe shfaqjen e reaksioneve të tilla. Rastet e alergjisë janë shtuar me ritme
të shpejta në 20 vitet e fundit. Të paktën për momentin, alergjitë më të përhapura
janë akoma ato të rrugëve të frymëmarrjes, që prekin rreth 15 % të popullsisë. Janë
alergji të stilit të jetës moderne, të perëndimit. Këto janë të lidhura veçanërisht me
ndotjen e ajrit, ujit apo dhe të ushqimeve. Shmangia e alergjeneve ushqimore dhe
diagnostifikimi i hershëm, si dhe menaxhimi i reaksioneve alergjike ndaj ushqimit,
janë masa të rëndësishme për të parandaluar pasojat e rënda shëndetësore.
Fjalët kyçe: Alergji ushqimore, imunitet, anafilaksi.
Hyrje
Alergjitë ushqimore janë reaksione të ndërmjetësuara nga Ig-E që shkakton trupi
ndaj molekulave me origjinë proteinike në ushqime, tek individët e predispozuar
gjenetikisht,ose jo te ndermjetesuara nga kjo imunoglobuline. Këto reagime mund
të jenë te ndikuara dhe nga molekula jo ushqimore, që nxitin reagimin e sistemit
imunitar për shkak të ngjashmërisë së strukturës me alergjenët me origjinë bimore.
Në fakt, antitrupi me porcion të ndryshueshëm, ndikuar nga njohja e antigjenit
specifik (alergjen), mund të formojë një lidhje që bazohet në njohjen e pjesshme të
molekulës së nje alergjeni, duke shkaktuar një reagim të kundërt, ky quhet fenomen
i reaksioneve të kryqëzuar. Alergjia apo kundërveprimi alergjik është ai veprim që
ndodh kur sistemi i imunitetit të trupit kundërvepron ndaj diçkaje që zakonisht të
dëmton shëndetin.
Ajo që shkakton alergjinë quhet alergjen. Gjithashtu, alergjitë mund të shkaktojnë
shfaqjen e një sërë simptomash, të cilat varen nga sa serioze është alergjia. Çdo vit,
miliona njerëz pësojnë reaksione alergjike nga ushqimi. Edhe pse shumica e alergjive
ushqimore shkaktojnë simptoma relativisht të buta, disa prej tyre mund të shkaktojnë
reaksione të rënda, të cilat mund të jenë shumë të rrezikshme për jetën.
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Figura 1.1 Aktivizimi i një reaksioni alergjik
Në fakt sensibilizimi i alergjenëve me origjinë ushqimore, kur nuk ështe shkaktuar
nga kontakti direkt apo përmes marrjes së molekulave alergjike të përfshira
në ushqim (sensibilizimit primar), mund të varet pikërisht nga sensibiliteti për
aeroalergenët, të tilla si polenet (sensibilit i mesëm apo reaksionit të kryqëzuar),
që përfshĳnë formimin e IgE specifike dhe njohjen e molekulave homologe nga
struktura, të pranishme në disa ushqime. Kjo është ajo që ndodh në sindromin oral
alergjik, fenomen ky kryesisht i limituar me reaksione si kruarje, edema orale, shkak
i proteinave imunogjenike (profilinë dhe PR-10), që janë të pranishme si në polene
dhe në disa ushqime bimore (të tilla si poleni i betulës Bet V-1 dhe mollës). Ushqime
të tjera të përfshira në këto fenomene të ndërthurura janë dardhat, pjeshkat, karrotat
dhe pjepri. Për kategoritë e alergjenëve ushqimore, prania e të cilëve duhet të
deklarohet në etiketat e këtyre produkteve, nuk janë përcaktuar tolerancat minimale
(me përjashtim të dioksidit të squfurit) për alergjenët më të njohur të tillë si: kikiriku,
veza, qumështi, ato ndryshojnë nga individi në individ, nga pak miligram në disa
gram.Gjëndjen e të sëmurit,alergjik e komplikojnë situata të tjera veçanërisht të
rrezikshme: anafilaksia e lidhur me ushtrime fizike pas konsumit te ushqimit, për të
cilin tashmë është zhvilluar një alergji.
Kjo është e zakonshme tek adoleshentët dhe ushqimet më të përfshirë janë mielli,
gruri, molusqet dhe selinoja, dhe konsumi i disa lloje barnash (anti-inflamatorët jo
steroid, anti-depresivët ose qetësuesit) ose alkooli, dhe streset emocionale intensive,
që mund të shkaktojnë reagime anafilaktike në individët e predispozuar. Për të
shkaktuar një reaksion anafilaktik, alergjeni duhet të hyjë në gjak i pamodifikuar.
Këto situata të veçanta rritin përthithjen e alergjenit në nivelin e zorrëve, i cili përpara
se të mund të tretet e më pas denatyrohet, kalon pengesën dhe hyn në qarkullim në
formën e tĳ të lindjes, duke shkaktuar anafilaksinë. Çdo vit, miliona njerëz pësojnë
reaksione alergjike nga ushqimi. Edhe pse shumica e alergjive ushqimore shkaktojnë
simptoma relativisht të buta, disa prej tyre mund të shkaktojnë reaksione të rënda, të
cilat mund të jenë shumë të rrezikshme për jetën. Alergjitë ushqimore nuk shërohen.
Shmangia e alergjeneve ushqimore dhe diagnostifikimi i hershëm si dhe menaxhimi
i reaksioneve alergjike ndaj ushqimit, janë masa të rëndësishme për të parandaluar
pasojat e rënda shëndetësore. (Lika(Çekani) et al., 2010) .
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Figura 1.2 Shkaktarët e alergjive ushqimore
Alergjitë ushqimore,simptomat e tyre
Shfaqja e simptomave pasi konsumoni një ushqim mund të jetë shenjë e një
alergjie ushqimore. Ushqimi apo ushqimet që shkaktojnë këto simptoma duhet të
shmangen dhe duhet kontaktuar me mjekun alergolog për testimin dhe diagnozën
e duhur. Personat që preken nga një alergji ushqimore duhet të mësohen të lexojnë
etiketat dhe të shmangin ushqimet nga të cilat rrezikojnë. Ata gjithashtu duhet të
instruktohen, në rastin e konsumimit të një ushqimi alergjen, të njohin simptomat
e hershme të një reaksioni alergjik, si dhe të edukohen siç duhet për të marrë masat
për trajtimin e përshtatshëm. Personat që kanë një alergji ushqimore të njohur dhe
që fillojnë të përjetojnë simptomat ndërkohë ose pas konsumit të ushqimit, duhet
të fillojnë trajtimin menjëherë, dhe të drejtohen në spitalin më të afërt. Alergjitë e
rënda ushqimore mund të bëhen kërcënuese për jetën. Pas konsumit të një alergjeni
ushqimor një person që vuan nga alergjia ushqimore mund të përjetojë një reaksion
të rëndë dhe të rrezikshëm për jetën të quajtur anafilaksi e cila mund të çojë në:
• Ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes në mushkëri
• Ulje e madhe e presionit të gjakut deri në shok (“shoku anafilaktik”)
• Asfiksi nga enjtja e fytit

Figura1.3Pasojat e anafilaksisë
Administrimi i menjëhershëm i epinefrinës gjatë simptomave të hershme të shokut
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anafilaktik mund të ndihmojë në parandalimin e pasojave serioze. Simptomat tipike
të alergjive ushqimore shfaqen brenda disa minutave ose edhe deri në dy orë pasi
një person ka konsumuar ushqimin, prej të cilit ai është alergjik. Përgjithësisht
reaksionet janë akute, të menjëhershme (nga disa sekonda deri në një orë nga koha
e marrjes së ushqimit). Mund të shfaqet kruajtje (pruritus) e buzëve, të gjuhës, fytit,
syve, të lëkurës, ndjesia e shpimit me gjilpërë, etj. Kjo mund të pasohet me enjtje
(angioedema) të buzëve, syve, qepallave apo të gjithë fytyrës. Edema përparon dhe
mund të kemi vështirësi në gëlltitjen e lëngjeve (edema e ezofagut), sekrecione të
lëngshme nga hundët (edema e mukozës nazale), ngjirje zëri (edema e laringut),
vështirësi në frymëmarrje, të përziera, të vjella ose dhimbje barku. Rreziqet e
alergjive ushqimore thellohen kur kemi shfaqjen e çrregullimeve dhe vështirësisë
në frymëmarrje, si edhe kur preket funksioni i qarkullimit të gjakut. Klinikisht kjo
manifestohet me puls të dobët dhe nxirje të buzëve, ekstremiteteve (cianozë), zbehje
të lëkurës dhe gjendje të fikëti (Aliko et al., 2012).
Reaksionet alergjike mund të përfshĳnë:
Urtikarie ,skuqje të lëkurës, ndjesi shpimi apo ndjesi mpirje në gojë ,enjtje të
fytyrës, gjuhës dhe buzëve,të vjella dhe / ose diarre,dhimbje të barkut,kollitje
ose teshtitje,marrje mendsh,enjtje e fytit dhe e kordave vokale,vështirësi në
frymëmarrje,humbje të vetëdĳes.
Alergjitë ushqimore ndodhin kur sistemi imunitar i organizmit të njeriut identifikon
gabimisht si të dëmshëm një komponent ushqimor. Komponentët më të zakonshëm
ndaj të cilëve kemi alergjitë më të shpeshta ushqimore janë komponentët proteinikë.
Sistemi imunitar është gjithmonë në sulm ndaj këtyre proteinave duke dërguar
vazhdimisht qelizat e bardha të gjakut (leukocitet) për të sulmuar, duke shkaktuar
kështu reaksion alergjik. Alergjitë ushqimore sot përbëjnë rreth 90 për qind të gjitha
reaksioneve alergjike. Këto reaksione mund të jenë nga të buta e deri në përgjigje të
rënda, e me pasoja për jetën. Reaksionet alergjike mund të prezantohen në formën e
dermatitit alergjik (alergjizimeve të lëkurës), në formën e çrregullimeve në organet e
tretjes, në vështirësinë e aktit të frymëmarrjes e, deri në gjendjen e shokut anafilaktik,
i cili përbën një urgjencë mjekësore, e cila mund të rrezikojë edhe jetën në qoftë se
nuk ndërhyhet menjëherë dhe me efikasitet.
Përgjithësisht alergjitë nuk shërohen, prandaj duhen shmangur sa të jetë e mundur
ekspozimi ndaj tyre. Rëndësi të madhe ka edhe përdorimi i imunoterapive
(desensibilizimi ndaj faktorëve alergjikë ushqimore), i cili bëhet me këshillimin
dhe nën ndjekjen e ecurisë nga mjeku specialist. Në rang botëror sot rezultojnë të
prekur nga alergjitë ushqimore rreth 4 për qind e të rriturve dhe rreth 6-8 për qind e
fëmĳëve nën moshën tre vjeç. Vihet re një rritje e përqindjes së alergjive ushqimore
në vendet e zhvilluara dhe kjo mendohet edhe si rezultat i rritjes së përdorimit të
ushqimeve të konservuara, fast-foodeve, etj. (Ruka, 2010).Sipas të dhënave të fundit
të epidemiologëve, llogaritet që 20-25 për qind e popullsisë vuan nga ndonjë formë
e alergjisë ose intolerancës. Por si mund ta kuptojmë që një ushqim na bën keq dhe
duhet ta shmangim?
Alergji ushqimore, intolerancë apo dhembje barku? Në këtë pikë krĳohet konfuzion.
Në një darkë mund të ftosh shumë persona dhe kjo është normale, apo jo? Megjithatë
ka gjasa që mbrëmja mes miqsh të kthehet në një melodramë, sepse të gjithë vuajnë
nga një alergji: dikush është alergjik ndaj peshkut, dikush tjetër nga vera, një tjetër
ndaj qumështit, e kështu me radhë. Mos u çudisni nga ky fakt. Shumë persona,
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në fakt, ia atribuojnë një alergjie simptomat që nuk arrĳnë t’i shpjegojnë në tjetër
mënyrë. Megjithatë, alergjikët e vërtetë janë relativisht të paktë në numër: 2-4 për
qind e fëmĳëve dhe rreth 2 për qind e të rriturve. Ushqimet e para që krĳojnë alergji
janë: veza, qumështi, peshku, kikirikët, butakët, lajthitë, soja dhe gruri. Ndonjëherë
substancat përbërëse mund të mos jenë të deklaruara mbi artikullin e prodhuar
dhe kështu është e vështirë për t’u shmangur. Për shembull, ëmbëlsirat mund të
përmbajnë susam, kikirik, lajthi ose bajame. Disa proteina mund të përdoren si
përbërës shtesë në disa produkte të ndryshme. Në këtë rast, kujdes të veçantë duhet
të tregojnë personat që vuajnë nga alergjitë respiratore: për ta, probabiliteti për të
qenë “viktima” të ushqimit është më i madh se mesatarja. Për shembull, kush është
alergjik ndaj pjalmit të luleve, nuk mund të konsumojë as pjepër dhe as banane;
kush reagon ndaj mështeknës, nuk mund ta durojë peshkun. Për ta diagnostikuar
më saktë një alergji ushqimore, kur nuk ka simptoma të rënda si “shoku anafilaktik”,
duhet identifikuar ushqimi, ose një sërë ushqimesh të dyshuara që eliminohen nga
dieta, për t’i kthyer sërish më pas një nga një. Më vonë kërkohet konfirmimi përmes
testeve të lëkurës. Për të diagnostikuar alergjitë ushqimore, nevojitet një ekspert i
kësaj fushe. Rreziku qëndron në faktin se këto lloj alergjish mund të klasifikohen
si alergji të patologjive të ndryshme, si intolerancë ndaj disa ushqimeve, por edhe
çrregullime gastrointestinale, si sindroma e zorrës së ngacmuar, ose psikosomatike.
Alergologët e universitetit të “Wurzburg” në Gjermani kanë kryer një studim te 400
pacientë që konsideroheshin alergjikë. Pas rezultateve të analizave ata zbuluan se
vetëm gjysma e tyre vuante nga një lloj alergjie. Ushqimet e zgjedhura ishin kryesisht
fruta ose zarzavate, arra dhe grurë. Pacientët e marrë në studim shfaqnin simptoma
të ndryshme, nga urtikaria tek edema, dhe çrregullime gastrointestinale. Shpeshherë
intolerancat ushqimore ngatërrohen me alergjitë.
Intolerancat nuk përfshĳnë elementë të sistemin imunitar, por i detyrohen mungesës
së një enzime (të bashkëlindur ose të mësuar) që arrin ta shndërrojë një molekulë në
një tjetër, dhe gjithmonë janë më pak të rrezikshme.
Intolerancat më të përhapura janë ato ndaj laktozës, sheqerit të qumështit, glutenit,
disa konservuesëve dhe shtesave ushqimore, si sulfitet që janë të pranishme te
vera dhe pĳet e tjera alkoolike. Prej disa vjetësh, për verërat në shishe është bërë
e detyrueshme që të publikohet prania e sulfiteve në etiketë, sepse mund të japin
reaksione të rrezikshme të tipit astmatik, ose kardiovaskulare me ulje të presionit.
Për fat të keq, intolerancat kanë filluar të jenë shumë në modë, por janë të pakta ato
që mund të diagnostikohen në mënyrë rigoroze. Moda e intolerancës është tepër
e rrezikshme, sidomos për subjektet që janë vërtet alergjikë. Nëse në një shkollë
ka fëmĳë që janë alergjikë ndaj qumështit dhe vezës, është e lehtë t’i dallosh; por
nëse ka të tjerë që pohojnë se kanë bërë testin dhe thonë se janë intolerantë ndaj
domates, fasuleve, spinaqit, rrezikojnë të mënjanojnë personat, të cilët vuajnë vërtet
nga alergjia, duke vënë në rrezik shëndetin e tyre.
Numri i patologjive respiratore vazhdon të rritet, gjë që përbën edhe pjesën më të
madhe të alergjive. Në vitin 2020, 50 për qind e fëmĳëve do të vuajnë nga rrufa
alergjike, thotë një alergolog. Tani kemi arritur në 25 për qind dhe tendenca e rritjes
është e lartë më shumë për rrufën, sesa për astmën. Papastërtitë, tymi, ndotja apo
grimcat e pluhurave në shtëpi mund të jenë shqetësime serioze për alergjinë.
Mjekët rekomandojnë kujdes ndaj alergjive të tilla, pasi ato mund të çojnë në
astmë, në bllokim të sistemit të frymëmarrjes e ndonjëherë edhe në humbje jete.
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Teshtimat e shpeshta, shenjat e kuqe në lëkurë në formë hartash, kruajtjet e tyre të
padurueshme dhe rëndim të frymëmarrjes: këto janë shenjat e një personi alergjik.
Nuk rekomandohet qëndrimi në ambiente të hapura. Pluhurat e shtëpisë duhet
të merren me pecetë të lagur; duhen shmangur vendet e pluhurosura ose e ecura
në rrugë. Kur shenjat e alergjisë rëndohen, pacienti duhet t’i drejtohet menjëherë
mjekut specialist.
Për fat të mirë, alergjitë respiratore mund të diagnostikohen me një lloj sigurie,
përmes testeve të lëkurës, për shembull “patch test”, që konsiston në vendosjen e
substancave të dyshuara në një zonë të caktuar të lëkurës, në mënyrë që të shihet
reaksioni.
Pastaj rezultatet konfirmohen me analizat e gjakut, të cilat kërkojnë
antitrupa të veçanta. Në vĳim të diagnozës është i mundur vaksinimi, sidomos në
rastet kur simptomat janë të rënda dhe ndikojnë në cilësinë e jetesës.
Vaksinat kanë rol shumë të rëndësishëm dhe ka pothuajse për të gjitha llojet e
alergjive respiratore. I vetmi problem është se terapia është shumë e kushtueshme.
Mes detergjentëve, kremrave, fondatinës dhe parfumeve, një grua (por edhe
një burrë) vendos çdo mëngjes në trup qindra substanca. Këtyre u shtohen edhe
përbërësit që kanë mbetur në bizhuteri dhe rroba. Ky është një “sulm i heshtur” që
e ngacmon lëkurën çdo ditë dhe e bën atë të reagojë në mënyrë të pazakontë, me
kruarje, skuqje, enjtje dhe shfaqjen e disa pikave të vogla të kuqe. Sipas të dhënave
të një shoqërie dermatologjie, 40 për qind e dermatitëve joprofesionalë u detyrohen
produkteve kozmetike, në 29 për qind të rasteve aksesorëve metalikë, në 14 për qind
të rasteve, ilaçeve dhe në 9 për qind, rrobave. Pacientët me këto patologji paraqiten
shpesh tek dermatologët.
Në pjesën më të madhe të rasteve përgjegjëse janë produktet për lëkurën, kremrat
hidratues, kundër rrudhave, detergjentët e ndryshëm, locionet e djersës, të ndjekur
më pas nga parfumet dhe produktet për flokët. Edhe pse këto lloj alergjish ekzistojnë,
duhet të jemi shumë të kujdesshëm ndaj diagnozave sipërfaqësore dhe atyre të
paqarta. Një artikull i publikuar në “Wall Street Journal” tregon kërkimet e fundit
dhe se si në shumë raste alergjia është vetëm një formë e ndjeshmërisë së organizmit,
që nuk përbën rrezik. Për më tepër aty shpjegohet me hollësi rreth kësaj sëmundjeje
që çuditërisht prej kohësh e cilësojmë si shumë të rrezikshme, edhe pse nuk kemi
thuajse asnjë lloj informacioni.
“Journal of Allergy and Clinical Immunology” shkruan rreth një studimi të bërë në
Mançester në Angli: 79 fëmĳë kishin rezultate pozitive në testet për alergjinë nga
kikirikët, por pas studimeve më të hollësishme u zbulua se 66 prej tyre mund t’i
hanin këto produkte pa pasur asnjë problem në organizëm.
Mjekët e Shoqatës Amerikane të Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë kanë treguar se
në 125 pacientë, më shumë se gjysma e tyre mund të toleronte ushqime që mendonte
se duhej t’i shmangte. Kur nisa të bëja këtë punë, detyra ime kryesore ishte të bindja
familjet që të mos i jepnin për të ngrënë një ushqim të caktuar fëmĳës së tyre. Tani
përpjekja më e madhe është që t’i bëj këto familje ta rifusin atë ushqim në dietën e
tyre, thotë Hugh Sampson, pediatër në departamentin e alergjisë dhe imunologjisë
në Mount Sinai, një shkollë mjekësie në Nju Jork. Edhe pse një test mund të dalë
pozitiv, kjo nuk do të thotë se të gjithë janë alergjikë, sepse ky mund të jetë thjesht
një reaksion biologjik. Për të ditur më shumë, shpesh duhet bërë një test që mjekët e
quajnë test provokimi në një ambient të mbrojtur. Zakonisht pozitiviteti është vetëm
një vĳë kufiri. Megjithatë, numri i të prekurve nga alergjitë sa vjen e rritet.
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Është e vërtetë që është rritur dukshëm numri i tyre, shton Paolo Pigatto, përgjegjës
i dermatologjisë dhe alergologjisë në poliklinikën e Milanos. Më të përhapura janë
rinitet ndaj poleneve dhe dermatitët atopikë. Pikërisht për këtë bindje, shumë njerëz
mendojnë se janë alergjikë, por nuk është kështu. Për ta përcaktuar këtë është e
rëndësishme të ketë një korrelacion mes përgjigjeve të analizave dhe simptomave,
të kuptosh lidhjen që ekziston me historinë e pacientit. Vitet e fundit, për shkak të
intolerancave ushqimore njerëzit po i drejtohen gjithmonë e më shumë analizave
specifike apo dietës së kontrolluar. Ajo mes “modës” dhe sëmundjes është një tjetër
nyje që duhet zgjidhur.
Shumë mendojnë se alergjia ndaj ushqimit dhe mospranimi i ushqimit nga
organizmi janë e njëjta gjë. Por kjo nuk është e vërtetë. Mospranimi i një lloj ushqimi
nga organizmi është çrregullim metabolik, që nuk ka lidhje me sistemin imunitar.
Për shembull, kur disa njerëz hanë peshk, nuk ndihen mirë më pas. Kjo ndodh
sepse organizmi nuk e pranon një ushqim të tillë, stomaku nuk është në gjendje
ta përpunojë atë, pra problemi lidhet me metabolizmin. Ndërsa tek alergjia, në
përpjekje për të mbrojtur organizmin, sistemi imunitar krĳon disa lloj antitrupash, të
cilët reagojnë ndaj ushqimit dhe kimikateve të tjera, që bëhen shkak për simptoma të
alergjisë, që mund të prekin sistemin e frymëmarrjes, sistemin e tretjes, lëkurën dhe
sistemin kardio-vaskular. Calatin A.(2007)
Histaminat shkaktojnë një zinxhir reagimesh duke përfshirë këtu edhe të enjtura
dhe kongjestiv të vrimave të hundës dhe rrisin prodhimin e mukozës. Kjo në
esencë është përgjigje mbindjeshmërie apo ndryshe reagim i tepërt i trupit ndaj një
stimuli të jashtëm. Ju nuk do t’i vuani këto efekte anësore me përdorimin e ilaçeve
shtëpiake për alergji. Nëse alergjitë janë sezonale apo kronike varet nga alergjenti
apo alergjentët e involvuar. Alergjitë sezonale anojnë të shkaktohen nga poleni.
Alergjitë e vazhdueshme apo kronike zakonisht shkaktohen nga faktorë që janë
prezent në ambient për gjatë gjithë vitit, faktor sikur zbokthi i kafshëve shtëpiake,
pluhuri apo edhe pendlat. Alergjia kronike e rinitit është inflamacion i vazhdueshëm
i membranës së mukozës së vrimave të hundës, që shkaktohet nga reagimi alergjik.
Karakterizohet me hundë të zëna, teshtitje të shpeshta dhe tendencë për të marrë
frymë përmes gojës. Sytë mund të jenë të skuqur dhe të përlotur. Kokë dhembje,
kruarje, gjakderdhje nga hunda dhe lodhja mund të jenë komplikime sekondare.
Shpesh shihen edhe rrathët e zi përfund syve që shoqërohet me pamje të fryrë të
fytyrës. (Lika(Çekani) et al.,2007). Përse një ushqim shndërrohet në “armik”Mjekët
thonë se problemi nuk qëndron tek ushqimi, por tek zakonet tona të këqĳa. Të hash
shumë dhe vazhdimisht, në të vërtetë shton mundësinë e intoksikimit të organizmit
tonë. Dhe marrja e ushqimeve të ngjyrosura apo të konservuara ndihmon në
zhvillimin e një apo dhe më shumë jotolerancave ushqimore. Një gjendje refuzimi
ndaj një ushqimi mund të ndodhë kur organizmi është “i ngopur”. Mjekët thonë
se kjo mund të ndodhë pas një kure të gjatë me antibiotikë ose me kortizon, pas një
periudhe të gjatë stresi apo dhe një ndërhyrjeje kirurgjikale. Por të gjitha jotolerancat
ushqimore mund të kurohen. Zgjidhja? Një dietë me rotacion për një periudhë nga
3-6 muaj. Tre ditë në javë nuk konsumohet fare “ushqimi armik” dhe një ditë të
vetme hahet lirshëm dhe kështu me radhë për javët dhe muajt e ardhshëm.
Ndërmjet alergjive ushqimore, alergjia e glutinës është më e rënda. Ai që vuan nga
kjo alergji përgjatë gjithë jetës së tĳ nuk mund të marrë më ushqime të përditshme
si buka, makaronat, ëmbëlsira dhe pica. Tek ata që vuajnë nga kjo alergji, glutina
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shkakton një veprim të fuqishëm në zorrën e trashë. Ajo shton prodhimin e linfociteve
të cilat godasin muret e zorrës së trashë të cilët pas një farë kohe atrofizohen dhe nuk
veprojnë më. Ja pse në një kohë të shkurtër personat alergjikë ndaj glutinës fillojnë të
vuajnë dhe nga mungesa e kalciumit, hekurit dhe vitaminave. (Hamzaraj et al., 2007)
Si mund te shmangim alergjinë duke ngrënë?Zbulimi i ri më tërheqës i shkencës
mbi alergjinë ka të bëjë me mënyrën se si mund të fitosh mbi alergjinë duke shtuar
morinë e ushqimeve të konsumuara. Adoleshentët me alergji mund të shërohen duke
u stërvitur për të ngrënë sasi të vogla ushqimi. Ky trajnim do të reduktonte rrezikun
e reaksioneve alergjike nga ushqime të ndryshme. Këtë zbulim të ri e tregojnë edhe
rezultatet e para të një eksperimenti të bërë nga Wesley Burks në Durham. Rezultatet
thonë se bëhet fjalë për një trajtim të ri imunoterapie të ngjashëm më trajtimin e
ndjekur në rastin kur alergjen është poleni. Por në rastin e ushqimeve është akoma e
vështirë të gjendet një vaksinë antialergjike, kështu kjo terapi bazohet në vetë shtimin
e këtyre ushqimeve duke thyer reaksionet alergjike.
Një grup kërkuesish italianë kanë përpiluar një strategji parandaluese dhe terapeutike
për të luftuar alergjinë. Ajo bazohet në veprimin e një proteine bakteriologjike,një
shkaktar i ulçerës. Proteina bakteriologjike HP-NAP ka aftësinë të reduktojë
prodhimin e qelizave imunitare përgjegjëse për reaksionet alergjike, limfocitet T.
Këto qeliza në fakt, ndalojnë prodhimin e antitrupave specifikë kundër alergjenëve
dhe janë të shumta në numër në organizmin e personave që vuajnë nga alergjia.
Sipas studimeve të bëra janë të qarta rezultatet që ka dhënë përdorimi i proteinës
bakteriologjike HP-NAP, si bazë për një terapi orale kundër alergjisë. Përveç kësaj
kjo proteinë stimulon prodhimin e limfociteve T1 të cilat luajnë rol të rëndësishëm
në luftimin e infeksioneve të ndryshme. (Lika(Çekani), 2010)
Kur reaksionet alergjike janë të lehta, si për shembull, kruajtje trupi, teshtima, apo
edhe edema të lehta të buzëve, të syve atëherë kemi kohë të paraqitemi edhe te
mjeku i familjes për vizitë. Gjithsesi, në kushte shtëpiake mund të përdoren tableta
antihistaminike, si për shembull, incidali, flonidani, duke gëlltitur me ujë vetëm një
tabletë për të mos u rënduar gjendja. Pas këshillimit me mjekun e familjes dhe atë
specialist vazhdohet terapia e duhur. Por, ka mjaft raste alergjish kur simptomatologjia
klinike përparon shpejt dhe nevojitet ndihmë e menjëhershme, të paktën injektimi
i një ampule ultrakorten dhe adrenaline në qendrën shëndetësore më të afërt për
të shpëtuar jetën. Nëse merret në kohën e duhur, adrenalina mund të parandalojë
shfaqjen e shokut anafilaktik. Ajo ul edemën dhe përmirëson shenjat e qarkullimit
te gjakut.Ndërsa përsa i përket imunoterapisë, desensibilizimit (që synon humbjen
e ndjeshmërisë ndaj proteinave alergjike), jo të gjithë njerëzit që trajtohen përgjigjen
pozitivisht. Prandaj çdo pacient trajtohet me individualizëm dhe vetëm nga mjeku
specialist alergolog. Shumë njerëz mendojnë se janë alergjikë ndaj ushqimeve, por një
studim i botuar në revistën e shoqatës amerikane të mjekësisë ngre dyshime rreth
diagnostikimit të saktë të alergjive ushqimore. Studiuesit në Kaliforni shqyrtuan
rezultatet e më shumë se 12-mĳë studimeve rreth alergjive ushqimore dhe zbuluan
se rastet e vërteta të alergjive ushqimore zënë rreth 5 për qind për të rriturit dhe
10 për qind për fëmĳët, që mendojnë se janë alergjikë. Tri lloj analizazh përdoren
zakonisht për të përcaktuar një alergji ushqimore: analiza në lëkurë; analiza e gjakut
për antitrupa që kanë lidhje me një ushqim të caktuar; dhe analiza me ushqim, kur
një sasi e vogël ushqimi që mendohet se shkakton alergji, jepet për të parë sesi reagon
organizmi. Gjatë studimit, shkencëtarët vunë re se në 50 përqind të rasteve, analiza
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në lëkurë kishte dhënë rezultate të gabuara. (ILSHBT. 2009)
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Abstrakt
Klasat gjithëpërfshirëse janë një mundësi e dytë për fëmĳët me nevoja ndryshe që ata të
integrohen dhe të bëhen pjesë e shoqërisë ku jetojnë. Gjithëpërfshirja i bën ata të ndjehen
të barabartë dhe të njëjtë me bashkëmoshatarët e tyre, të rnësojnë në të njëjtat kushte me
ta. Më tepër se një problem mjetesh humane dhe financiare, integrimi i nxënësve me nevoja
ndryshe kërkon, para se gjithash, një ndryshim të mentaliteteve të bazuar tek një përtëritje
e praktikave pedagogjike dhe partneriteti si dhe pranimin e diferencës. Po cila është situata
aktuale në klasat e shkollave fillore të Korçës në lidhje me qëndrimet e mësuesve për fëmĳët
me nevoja të veçanta? Cilët janë disa nga faktorët, të cilët kanë një ndikim të drejtëperdrejtë
në qëndrimet ,opinionet e mësuesve të shkollave fillore kundrejt këtyre fëmĳëve.
Qëllimi i këtĳ studimi është të identifikojë se cilat janë qëndrimet e mësuesve në shkollat
fillore te Korçës përballë fëmĳëve me nevoja ndryshe.
Per analizën_e të dhënave është përdorur paketa statistikore SPSS,variant 20.
Më konkretisht për të matur qëndrimet e mësuesve të shkollave fillore përballë nxënësve
me nevoja të veçanta janë përdorur mesataret edhe korrelacionet. Si konkluzion, pohohet
se qëndrimet,opinionet e mesuesve kundrejt nxënësve me nevoja të veçanta janë pozitive
dhe ata e shohin me optimizëm gjithëpërfshirjen e këtyre fëmĳëve në klasat me
bashkëmoshatarët e tjerë.
Fjalët kyçe: Qëndrimet e mësuesve kundrejt nxënësve me nevoja të veçanta, përceptimi i
mësuesve për klasat gjithëpërfshirëse.

Hyrje
E drejta për t’u arsimuar është një e drejtë legjitime e çdo qytetari. Sipas
Kushtetutes së Republikës së Shqipërisë:Neni 57,Paragrafi i parë;"Kushdo ka të drejtë
të arsimohet",Paragrafi i dyte:"Arsimi shkollor i detyrueshëm caktohet me ligj".
Duke u nisur nga ky nen i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në të cilën shprehet
qartë që të gjithë fëmĳët duhet të arsimohen, pasi është e drejta e tyre legjitime. Të gjithë
fëmĳët duhet të arsimohen pavarsisht mundësive që mund të kenë,për të përmirësuar
cilësinë e jetës në të gjitha aspektet:sociale,ekonomike dhe kulturore. Lindin te gjithë
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të barabartë dhe pse jo në të njejtat kushte,të gjithë lindin me të drejta dhe detyra
te përcaktuara më parë.Kështu që e drejta për arsimim është e njëjtë për të
gjithë.Gjithëperfshirja i jep fund paragjykimit. Klasat gjithëperfshirse janë
një mundësi e dytë për fëmĳët me nevoja te vecanta që ata të integrohen dhe të
bëhen pjesë e shoqërisë ku jetojnë.Gjithpërfshirja i bën ata te ndjehen te barabartë
dhe të njejtë me bashkëmoshatarët e tyre, të mësojnë në të njëjtat kushte me ta. Më
tepër se një problem mjetesh humane dhe financiare, integrimi i nxenësve me nevoja
te vecanta kërkon para se gjithash një ndryshim të mentaliteteve të bazuar tek një
përtëritje e praktikave pedagogjike dhe partneriteti, si dhe pranimin e diﬀerences
problematike që kalon kuadrin e shkollës dhe që prek shoqërinë në përgjithësi.
Që të arrihet gjithëpërfshirja në shkollat shqiptare duhet të bëhet një ndryshim në
realitet, të pranohet që këta fërnĳë kanë nevojë dhe të drejtë të mësojnë në klasat
gjithëpërfshirëse, ashtu si bashkëmoshatarët e tyre.Të ndryshojë infrastruktura e
shkollave dhe të përshtatet me nevojat e këtyre mjeteve, klasat duhet të pajisen me
mjetet e nevojshme që të realizohet procesi i te mësuarit.
Fëmĳët janë e ardhmja dhe ne duhet të investojmë tek ata!
1. Përcaktimi i problemit
Ky studim ka për qëllim të studiojë dhë të përcaktojë se cilat janë qëndrimet
aktuale të mësuesve në shkollat fillore të Korçës karshi nxënësve me nevoja ndryshe.
Ideja për të integruar në shkollë dhe në shoqëri personat me nevoja ndryshe
përbën objektin e një konsensusi të arsyeshëm gjithnjë e më të gjerë. Në planin
ndërkombëtar, ajo duket se po bëhet pak nga pak modeli i referimt në gjirin e
Bashkimit Europian. Vendi i vërtetë për zhvillimin e fëmĳëve me aftësi të kufizuara
është pikërisht shoqëria normale. Ata nuk përbëjnë një rast të veçantë e nuk duhet
të izolohen, ata duhet të gëzojnë të gjitha te drejtat si femĳët normal.Një listë e gjatë
përkufizimesh mund të përrnendej pa ndonjë vështirësi,por vështirësia me e madhe
qëndron në mbështetjen e këtyre personave përmes shërbimeve shëndetësore,sociale
dhe arsimore. Kur flasim për një fëmĳë me aftësi të kufizuara nënkuptojmë atë që,
megjithë pasurine e personalitetit, ka nje ndryshim nga të tjerët, një vështirësi më
shumë që ndikon në jetën e tĳ, në marrëdhëniet me botën që e rrethon, por kjo nuk
përfaqëson gjithë qënien e tĳ.
Fillimisht te sqarojmë kuptimin e termave "integrim" dhe "gjithëpërfshirja".
Sipas fjalorit te Psikologjisë (Rober,2001),me termin'integrim"të fëmĳëve me
nevoja të veçanta në klasë do të kuptojmë gjithëpërfshirjen e tyre në klasa
të zakonshme, pavarsisht karakteristikave të tyre të veçanta, duke u fokusauar
së shumti në integrimin e tyre social, që ata të pranohen si pjesë e grupit (klases)
ku janë pjesë.Integrimi social ka te bëjë me përfshirjen e këtyre fëmĳëve me fëmĳët
e tjerë jashtë klasës, gjatë pushimeve ndërmjet orëve të mësimit, kur hanë ushqim
apo kur organizohen aktivitete te ndryshme ekstrakurrikulare.Ndërsa me termin
"gjithëpërfshirje", sipas Psikologjise (Rober, 2001), kuptojmë jo thjesht nxënësit me
nevoja të veçanta ta ndjejë veten pjesë të grupit fizikisht, por të marrë pjesë aktive
në aktivitetet që zhvillon klasa, të marrë dhe të japë, të jetë pjesë integrale e grupit
apo klasës ku bën pjesë.
Këto dy terma ende ngatërrohen në praktikën e përditshme. Masat që merren për
t’i përfshirë nxënësit me aftësi të veçanta në klasa të zakonshme, nuk bëjne gjë
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tjetër veç se integrimin e këtyre nxënësve në keto klasa dhe jo gjithëpërfshirjen e tyre.
Gjithëpërfshirja kërkon që fëmĳët me vështirësi për të mësuar, pra fëmĳët me nevoja
të veçanta, duhet të përshtasin aftësitë e tyre për të mësuar me kurrikulën e hartuar
për të gjithë nxënësit dhe jo e kundërta.
Disa studiues mendojnë se sjellja e pa rregullt e disa nxënësve me nevoja të veçanta
mund të çojnë në idenë se arsimi gjithëpërfshirës mund të zhvillohet në kurris
të edukimit të bashkëmoshatarëve të fëmĳëve me nevoja të veçanta. Njeri prej
tyre është Tomlinson (1982) thekson: - "Mësuesit në shkollat normale mund të jenë
dakord ta vendosin këtë fëmĳë "ideal" me nevoja të veçanta në klasat e tyre, fëmĳe i
zgjuar,i fortë,i guximshëm me karrige me rrota. Mësuesit mund të mos kenë shume
deshirë të akomodojnë fëmĳën"mesatar" me nevoja të vecanta dhe akoma më shumë
nuk duan të kenë në klasat e tyre fëmĳët me problem apo shqetësues për të tjerët."
1.1 Qëllimi i studimit
Qëllimi i këtĳ studimi është të identifikojmë se cilat janë qëndrimet,opinionet e
mësuesve në shkollat fillore te Korcës pëerballë fëmĳëve me nevoja të vecanta.
Qëllimi ynë është të matim këto qëndrime dhe të japim një pasqyrë aktuale të
qëndrimeve të mësuesit mbajnë karshi fërnĳëve me aftësi ndryshe.
1.2 Pyetjet e kërkimit
Pyetjet e kërkimit në këtë studim janë:
Pyetja e kërkimit Nr 1 - Cila është situatë aktuale në klasat fillore te Korçës në lidhje
me qëndrimet e mësuesve përballë fëmĳëve me aftësi ndryshe?
Pyetja e kërkimit Nr 2 - Cili është shoqërizimi midis qëndrimit të mësuesve
kundrejt nxënësve me nevoja të veçanta dhe mbështetjen e mësuesve për trajtimin e
këtyre fëmĳëve?
Pyetja e kërkimit Nr 3 - Cili është shoqërizimi midis përceptimit të mësuesve për
gjithëpërfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta dhe mundesitë që i krĳohen stafit
pedagogjik për trajtimin e këtyre fëmĳëve?
2. Analiza e shqyrtimit të literaturës
Sipas autoreëve të ndryshëm, kemi hasur përcaktime dhe teori të ndryshme ndaj
përcaktimit të përkufizimit të termit nevojë e veçantë dhe sëmundjes që i përket
kësaj kategorie. Duke analizuar termin nevojë e veçantë hasim dhe qëndrimet që
mbajnë mësuesit ndaj këtyre nxënësve me nevoja të tilla, qofshin këto pozitive
dhe negative. Fëmĳët me nevoja të veçanta kanë një përkujdesje qoftë nga mësuesit,
qoftë nga familja, por duhet të theksojmë që sipas shkallës së sëmundjeve që ata
kanë, bëjmë dhe diferencën apo ndihmën që u nevojitet. Duke studiuar dhe analizuar
kemi arritur të bëjmë dhe një përmbledhje të përcaktimit se cfarë quajmë aftësi të
kufizuar dhe qëndrimet që mbajnë autorë të ndryshëm dhe mësues.
Përkufizimi operacional i aftësisë së kufizuar
Në Strategjinë Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se aftësia e
kufizuar nuk qëndron tek individi,ajo që ka individi është dëmtimi, përcaktimi i
aftësisë së kufizuar ka të bëjë me përkufizimin:
"Personat me Aftësi të Kufizuar Janë ata persona te të cilët funksionet fizike, kapaciteti
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më shume se gjashtë muaj nga_
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gjendja tipike për moshën përkatëse, gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre
në jetën shoqërore fjalori i Psikologjisë (Reber,2001). Në qendër te vëmendjes vendoset
pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në fusha të ndryshme të jetës. Një
ndryshim nga kushtet normale do të thotë humbje ose kufizime në lidhje me
strukturat fizike,mendore apo psikologjike,të cilat janë të pranishme në moshën
përkatëse. Aftësia e Kufizuar ekziston në rast se dëmtimi çon në një kufizim,i cili
ndikon në pjesëmarrjen në një ose në disa fusha të jetës.
Kriteri i zgjatjes prej gjashtë muajsh të kufizimit përjashton parregullsitë e
përkohshme,të cilat nuk konsiderohen si aftësi e kufizuar,por nuk përjashton ndërhyrjet
e menjëhershme që janë të nevojshme ne rastet individuale për shmangien e saj. Kjo
ka të bëje në veçanti me fëmĳet,tek te cilët është verifikuar aftësia e kufizuar apo
rreziku i mundshëm i aftësisë së kufizuar (Strategjia Kombetare për personat me
aftësi të Kufizuara Fq 6).
Në studim, përdoret termi "fërnĳë me aftësi të kufizuara".për të gjithë ata fërnĳë,të
cilët kanë diagnostikuar dhe vlerësuar si të tillë nga Komisioni Mjekesor i Caktimit
të Aftësisë për punë (KMCAP). Ky është një komision i specializuar mjekesor,i cili
vlerëson gjëndjen mjekesore të personave me aftësi të kufizuara. Ky komision është
i ngritur dhe funksionon pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ku merr pjesë, si
anetar me të drejtë vote edhe mjeku, punonjesi i Shërbimit Social Shtetëror.
Modeli mjeksor e konsideron aftësine e kufizuar si karakteristikë të personit, të
shkaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga sëmundje, traume apo gjëndje shëndetësore.
Në këtë çast aftësia e kufizuar kërkon trajtim mjekësor apo ndërhyrje tjetër për të
zgjidhur problemin në kuadrin e individit. Ky model fokusohet në aspektet fizike
të problemeve shëndetësore. Ai e vë theksin në sëmundjen fizike ose mendore të
individit, duke u fokusuar në barrierat në pjesëmarrje, të cilat burojnë nga vetë
individi. Sipas këtĳ modeli aktivitetet "rregullojnë" personin me aftësi të kufizuara,
i cili është i "sëmurë", dhe në këtë mënyrë ai mund të bashkohet me pjesën "normale
të shoqërisë".Ky model tenton të "kurojë" apo "përmirësojë" individin, në mënyrë që
ai të "përshtatet në shoqëri".
− Ai e përcakton personin me aftësi të kufizuara vetëm si një pacient me nevoja
mjekësore.
− E ndan personin me aftësi të kufizuara nga gjithëpërfshirja.
- Ofron vetëm ndihmë mjekësore nga specialistët.
− Ka kosto dhe përfitimi rezulton të jetë relativisht i vogël.
Modeli social e konsideron aftësinë e kufizuar si një problem të krĳuar nga shoqëria
duke mos ia atribuar atë individit. Sipas modelit social, aftësia e kufizuar kërkon
adresim përmes politikave sociale, pasi problemi është krĳuar si pasojë e një ambienti fizik
të papërshtatshëm, të krĳuar nga qëndrime dhe karakteristika të tjera të ambientit social.
Ai fokusohet në barrierat që ekzistojnë në këndvështrimin e shoqërise ndaj njerëzve me
nevoja të veçanta. Sipas këtĳ modeli aktivitetet fokusohen në përfshiĳen e personave
me aftësi të kufizuara që të shihen si pjesë e shoqërise. Duke i analizuar te dy keto
modele të ndarë nga njeri - tjetri, ata mund të konsiderohen të pamjaftueshëm, ndonëse
të dy janë pjesërisht të vlefshëm. Aftësia e kufizuar është një fenomen kompleks, ajo
është gjithmonë një ndërveprim midis karakteristikave të individit dhe kontekstit në
tërësi ku jeton individi, por disa aspekte të saj janë tërësisht të brendshme, personale,
ose dhe të jashtme. Me fjalë të tjera, të dy modelet, si ai mjekesor dhe ai social kanë
rëndësinë e tyre nëse aplikohen të ndërthurur me njëri - tjetrin.
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Nje model më i mirë për të trajtuar aftësinë e kufizuar, është ai model i cili sintetizon
atë që është e vërtetë ne modelin mjekësor dhe në atë social, pa berë gabimin që
gjithëkush mund të bëjë duke e reduktuar nocionin e plotë dhe kompleks të aftësisë së
kufizuar si një problem të vetë personit. Ky model, më i dobishmi për aftësinë
e kufizuar është quajtur "modeli biopsikosocial". Ky model promovon idenë se
kushtet fizike, psikologjike dhe kushtet mjedisore sociale priren te influencojnë njeritjetrin dhe duhen të merren në konsideratë me qëllim që të kuptohet dhe të ndihmohet
individi me aftësi të kufizuara. Modeli biopsikosocial i është përshtatur shkaqeve
mjedisore, sociale dhe efekteve që ato sjellin tek individët me AK.
Llojet e Aftësisë së Kufizuar
Shkenca e quan një fëmĳë me aftësi të kufizuara kur:
"Vlerat e zhvillimit te tĳ janë poshtë bandës së normalitetit në një test zhvillimi,
është e qartë se ai ka një disfunksion. Kur ky disfunksion pengon zhvillimin e tĳ
dhe prek ndjeshëm funksionimin e tĳ të përditshëm, atëherë kemi të bëjmë me një
aftësi të kufizuar.Zhvillimi nuk ndodh në një sekuence fikse, kështu që shumë fëmĳë
tregojnë modele atipike të neurozhvillimit. Ky variacion neurozhvillimi mund të jetë
genetik në pjesën me te madhe, por ambjenti, pervoja edhe mundësite e shoqerisë
janë po kaq të rëndësishme",fjalori. i Psikologjise (Reber,2001).Prandaj
është e nevojshme të realizohen ndërhyrje të planifikuara dhe të strukturuara.
Aftësia e kufizuar mund te klasifikohet:
1-Aftësi e kufizuar fizike: çdo dëmtim që kufizon funksionimin fizik të gjymtyrëve,
ose të motorikës fine dhe asaj globale konsiderohet paaftësi fizike .Paaftësi të tjera
fizike kanë të bëjnë me dëmtime që limitojnë aspekte të tjera të jetës së përditshme.
2-Aftësi e kufizuar sensoriale: Ka te bëjë me dëmtimin e një shqise. Këtu
përfshihen dëmtime të shikimit, dëmtime të dëgjimit, dëmtime të shijimit ose
nuhatjes, dëmtime somatosensoriale(te lidhura me prekjen, te ftohtin, nxehtësinë ose
dhimbjen) ose çrregullimin e ekuilibrit.
3-Aftësi e kufizuar intelektuale: Përfshin vonesën mendore, çrregullimet në të
nxënët,si dhe dëmtime të trurit ose sëmundje neurodegjenerative:siç është demenca.
Termi "aftësi e kufizuar intelektuale" ka filluar të preferohet pasi konsiderohet si më
pak paragjykuese sesa termi "prapambetje mendore".
4-Aftësi e kufizuar emocionale dhe e shendetit mendor përfshihen çrregullimet
mendore dhe emocionale.
5-Aftësi e kufizuar: Kjo aftësi e kufizuar rezulton si pasojë e problemeve të rritjes dhe
zhvillimit. Megjithëse termi përdoret shpesh si një sinonim për aftësine e kufizuar
intelektuale,ai përmban edhe shumë gjendje mjekësore të lindura që nuk kanë
komponentë intelektuale ose mendore si p.sh. spina bifida.
6-Persona me dëmtim të zërit, të folurit dhe gjuhës quhen logopat. Ky lloj i
dëmtimit është më i .përhapuri edhe tek femĳet e moshës parashkollore dhe shkollore.
Frekuenca e madhe e lëshimeve gjuhësore ndodh për shkak të llojeve të ndryshme të
dëmtimeve të cilët mund të paraqiten te një person. Për këtë është e pamundur të
ofrohet fotografi e unifikuar të karakteristikave të cilat i posedojnë fëmĳët me këtë
lloj dëmtimi.
7- Persona me invaliditet trupor.Invaliditeti trupor është gjendje e zvogëlimit apo
humbjes së aftësisë funksionale të një ose me tepër pjesëve të trupit.
8- Persona me pengesa intelektuale. Persona me pengesa intelektuale janë
personat me pengesa të lehta intelektuale, persona me pengesa pak më të rënda
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intelektuale, persona me pengesa te rënda intelektuale dhe persona me pengesa të
thella intelektuale. Kuptohet, jo të gjithë nga grupet e përmendura janë të përfshirë me
procesin e inkluzionit ose gjithëpërfshirjes.
9-Autizmi. Autizmi është gjëndje e cila karakterizohet me tre lloje të dëmtimit, të
gjithë janë prezent në ndonjë menyrë. Fëmĳët që janë në pjesën më të lehtë të spektrit
mund të inkludohen me sukses në shkollat e rregullta. Puna me prindërit gjithashtu
ka domethënie esenciale.
10-Personat me pengesa të kombinuara.Rastet me kombinime të ndryshme të
pengesave janë dukuri të reja kualitative, të cilat kërkojnë edhe përpunim të veçantë, si
dhe metoda të veçanta të punës në praktikë.
Dëmtimet e shumëfishta sipas kësaj ndarje klasifikohen në keto grupe:
Dëmtim i shumëfishtë me dominim të retardimit mental.
Dëmtim i shumëfishtë me dominim të dëmtimit të dëgjimit.
Dëmtim i shumëfishtë me dominim të dëmtimit të shikimit.
Dëmtim i shumëfishtë me dominim të dëmtimit trupor.
Dëmtim i shumëfishtë me dominim të pacaktuar.
11-Personat me semundje kronike. Persona me sëmundje kronike më të rënda dhe
me dëmtim serioz të shëndetit janë personat me sëmundje të zemrës, hemofili,
diabet, leukemi, llojet më të rënda të astmës bronkiale, hemiplegi, paraplegi, artrit,
reumatizem dhe persona në dializë.
Qasja individuale si strategji për punë me këto fëmĳë është i domosdoshëm dhe i njëjti
duhet të dallohet, varësisht nga lloji i sëmundjes kronike.
2.1 Teori dhe studime mbi qëndrimet e mësuesve ndaj nxënësve me nevoja të
veçanta. Cilat janë obligimet e mësuesit në fushën e inkluzionit?
Mësuesi inkluziv është defektolog (ose edukator special dhe rehabilitues) i cili
punon me nxënësit me nevoja të veçanta.Këta janë nxënësit që kanë pengesa në
zhvillim, por janë në gjendje të funksionojnë në klasë në kuadër të arsimit të rregullt.
Mësimdhënësit inkluziv janë defektolog të liçencuar nga shteti dhe që kanë kryer
program të akredituar për edukim special.
Mësuesit që punojnë në fushën e inkluzionit kanë këto obligime:
Vendosjen e nxënesve të përfshirë. Mësuesit inkluziv duhet të vendosin nxënësit
me nevoja të veçanta arsimore në atë mënyrë siç është parashikuar në Planifikimet.
Individuale Arsimore (PIA)çdo nxënës ka nevojë për akomodime të ndryshme
pavarësisht nga pengesa e tĳ/e saj. -Akomodimet (adaptimin e rrethit në të cilin
nxënësit edukohet) mund të shfrytëzohen materiale ëe zmadhuara për nxënësit me
dëmtim të shikimit, ndryshimin e radhitjes apo ndonjë. mjet të adaptuar.
Modifikimi i detyrave dhe testeve.Numri më i madh i nxënësve me nevoja të
veçanta arsimore do të kenë nevojë për modifikimin e detyrave.Modifikimet mund
të jenë të tipit numër më të vogël të detyrave apo problemeve, kufizimin e numrit
të përgjigjeve dhe lëshimin e disa detyrave.
Bashkëpunimi me mësimdhënësin e rregullt.Mësimdhënësi i rregullt dhe defektologu
mes tyre gjithmonë do të bashkëpunojnë me qellim që të plotësojnë nevojat e nxënësve
të përfshirë.
Bashkëpunimi me prindërit. Mësimdhënësi inkluziv duhet të jetë i hapur për
bashkëpunim me prindërit. Disa prindër nuk do të jenë të disponuar për bashkëpunim
me defektologet, mirëpo mësimdhënësi gjithmonë duhet të jetë në gjëndje të
diskutojë me prindërit për përparimin e nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.
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Dokumentacioni i kompletuar. Mësimdhënësit inkluziv janë përgjegjës për
përgatitjen e PIA vjetore .
Në përgjithësi,madhësia e klasave gjithëpërfshirëse është më e vogël,me jo më
tepër se 20 nxënës. Këto nxënës me nevoja të veçanta arsimore duhet të trajtohen si
nxënës të cilët kanë pengesa specifike në mësim ose ndonjë pengesë emocionale e cila
veshtirëson mësimin.Me fjalë të tjera,këto janë nxënës të cilët nuk janë të kualifikuar
për programet special për arsim.
3. Metodologjia
3.1 Struktura e kërkimit
Metoda e përdorur në ketë studim është metoda sasiore dhe për mbledhjen e të dhënave
është përdorur sondazhi. Për këtë studim është përdorur kërkimi korrelacional,i cili
duke na dhënë koeficientin e korrelacionit përcakton matjen e forces dhe drejtimin
e marrdhënies midis dy variablave,(tright,D,B & London,K (2009). Korrelacioni
mbështetet në përputhjen e vĳes së drejtë me të dhënat dhe diferencen e secilës vlere
me mesataren e grupit te vlerave. Rezultati që duhet të marrim nga korrelacioni është
një vlerë midis -1 dhe +1.
Një rezultat -1 tregon se midis dy variablave ka një marrëdhënie të përkryer
negative,dmth kur njëri prej variablave rritet,tjetri zvogëlohet.
Një rezultat +1 tregon se midis dy variablave ka një marrëdhënie të përkryer
positive,dmth me rritjen e një variabli, po ashtu rritet dhe tjetri.
Kërkimi korrelacional është kërkim që mbështetet në statistika të bëra për matjen e
marrëdhënies midis variablave të.kërkimit.
3.2 Operacionalizmi i faktorëve madhorë të studimit
Në këtë studim kemi përcaktuar tre variabla ose faktorë si më të rëndësishme.
Faktori 1: Përceptimi i mësuesve për gjithëpërfshirjen e nxënësve me nevoja të
veçanta.
Ky faktor është operacionalizuar me anë të variablave të veçantë siç janë:besimi në
aftësitë personale për të mësuar nxënes me nevoja të veçanta,besimi se të gjithë fëmĳet
mund të mësojnë në klasat gjithëpërfshirëse,gjithëpërfshirja e nxënësve me
nevoja të veçanta me bashkëmoshatarët e tyre, besimi se nxënësit me nevoja të veçanta
mund të kenë sukses në klasat gjithëpërfshirëse,ndjesia positive në marrëdhënien
me këta fëmĳë, rritja e aftësive sociale të nxënësve me nevoja të veçanta si rezultat i
gjithëpërfshirjes,rritja e vetëvlerësimit të nxënësve me nevoja të veçanta si rezultat i
gjithëpërfshirjes.
Faktori 2: Mundësitë që i krĳohen stafit pedagogjik për trajtimin e këtyre fëmĳëve.
Ky faktor është operacionalizuar me anë të variablave të vecantë si janë: dëshira për
t’u trajnuar, vështirësitë që hasin fëmĳët me nevoja të veçanta në klasat gjithëpërfshir
ëse,domosdoshmëria e trajnimit të brendshëm special për nxënës me nevoja të veçanta,
domosdoshmëria e përshtatjes së ambjetit fizik për nxënësit me nevoja të veçanta,
mjete ndihmëse didaktike-për-lehtësimin e punës me nxënës me nevoja të veçanta,
menaxhimi i suksesshëm i sjelljeve problematike në klasat gjithëpërfshirëse,mbështetja
e mësuesve kundrejt nxënësve me nevoja të veçanta.
Pyetja e kërkimit Nr 3 -Cili është shoqërizimi midis përceptimit të mësuesve për
gjithëpërfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta dhe mundësinë që i krĳohen stafit
pedagogjik për trajtimin e këtyre fëmĳëve?
3.3 Popullata dhe kampioni
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Kampioni është pjesa më e rëndësishme e një studimi sepse nga kampioni që ne zgjedhim
varet vlefshmëria dhe besueshmëria e studimit që bëjmë. Qëllimi ynë është të kuptojmë
dhe studiojmë qëndrimet që mbajnë mësuesit në shkollat fillore te Korçës kundrejt
nxënësve me nevoja të veçanta. Kampioni i përzgjedhur është propabilitar.
Numri i përgjithshëm i mësuesve në shkollat fillore të Korcës pa përfshirë rrethinat
e saj është përafërsisht 432 të punësuar në 12 shkolla fillore. Nga kjo popullatë janë
zgjedhur për studim në mënyre propabilitare (rastesore) 100 mësues ne 12 shkollat
fillore. Duke marë parasysh se disa mësues nuk pranuan të plotësonin pyetesorët
jemi drejtuar në një tjetër shkollë për realizimin e këtĳ studimi. Pra popullata është
432 mësues dhe kampioni i ekstraktuar prej saj është 100 mësues.
Nga kampioni që në zgjodhëm për studim prej 100 mësuesish, 75 mesues ishin femra
ose 75%dhe 25 mësues ishin meshkuj ose 25% e mësuesve.
Tabela 5. Tabela përmbledhëse për koeficientet e besueshmërisë.
Nr

Faktori
Përceptimi gjithëpërfshirës i nxënësve me nevoja të vecanta.

Koeficienti i
besueshmerise
0.73

Mundësite që i krĳohen stafit pedagogjik për trajtimin e këtyre
fëmĳëve.
Qëndrimet paragjykuese të mësuesve përballë këtyre fëmĳeve.

0.56

Qëndrimet e mësuesve për klasat gjithëpërfshirese.

0.78

3.4 Mbledhja e te dhenave
Së pari u kontaktua me drejtorinë e shkollës, iu paraqit leja dhe pyetesori që do t'iu
shpërndahej mësueseve në shkollë. U lexua pyetësorin dhe e konfirmoi. Më lejen e
saj pyetesori u shpërnda në çdo klasë. Në shumicat e klasave kishte fëmĳë me aftësi të
kufizuar që mësonin në këto klasa normale.
Kjo procedure ndiqej në çdo shkollë të frekuentuar për mbledhjen e të dhënave.Aksesin
për të hyrë në shkolla e jepte pikerisht dokumenti i firmosur nga Drejtoria Arsimore.
Pa këtë dokument ishte e pamundur aksesi në shkolla. Pyetësoret në të gjitha rastet, tek
cdo mësues janë plotësuar në mënyrë individuale pa ndikim tek njëra-tjetra. Koha që
merrte plotësimi i pyetësoreve në një shkollë ishte 3 orë dhe pyetesorët e plotesuar ishin
rreth 14- 16. Ka ndodhur (46 tek një shkollë u plotesuan 7 pyetesorë paradite dhe pjesa
tjeter mbasdite sepse shkolla funksiononte me dy turne mësimdhënie. Frekuentimi
zgjati për një javë në shkolla të ndryshme për mbledhjen e të dhënave.
Pra procesi i plotësimit të pyetësoreve zgjati një jave dhe u frekuentuan 12 shkolla keto
janë: "Sotir Gura","Mësonjetoria e Parë Shqipe ", "Naum Veqilarxhi, Nuci Naci"," Sevasti
Qirjazi","Stavri Themeli"," Pandeli Cale", "Tefta Tashko Koco", "24 Maji", "Naim Frasheri",
"Asdreni", " Demokracia".
3.5 Analiza e të dhënave
Me të dhënat që janë mbledhur nga pyetësorët është ndërtuar një faqe në programin
SPSS, variant 20. Përgjigjet dhe e gjithë analiza e të dhënave është përpunuar me
ndihmën e ketĳ programi. Në tabelen e mëposhtëme jepen në mënyrë të përmbledhur
pyetjet e kërkimit, faktorët e perfshirë dhe analizat statistikore.
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Tabela 6. Tabela përmbledhëse mbi pyetjet e kërkimit, faktorët dhe analizat statistikore.
Nr.

Pyetja e kërkimit

Faktoret

Analizat

Cila eshte situata aktuale ne
klasat e shkollave fillore ne
lidhje me qendrimet .e mësuesve
me fëmĳet me nevoja ndryshe?

Perceptimi
i
gjithëpërfshirjes
mundesite qe u krĳohen
mësuesve

Frekuencat,
treguesit
e
lokalizimit

Qendrimi
paragjykues.

2

Cili eshte shoqërizimi midis
qëndrimit
te
mësuesve
kundrejt nxenesve me nevoja
te vecanta dhe mbeshtetjen
e mësuesve për trajtimin e
këtyre fëmĳëve?

3

Cili është shoqërizimi midis
përceptimit të mësuesve për
gjithëpërfshirjen e nxënësve
me nevoja të vecanta dhe
mundësitë që i krĳohen sta fit
pedagogjik për trajtimin e këtyre
fëmĳëve?

Mundësitë që u krĳohen
mësuesve për trajtimin e
këtyre femĳeve.

Korrelacion

Perceptimi per
gjithoperfshirjen, mundesite
qe u krĳohen mesuesve per
trajtimin e ketyre femĳeve.

Korrelacion

4.Gjetjet e kërkimit dhe diskutimet për pyetjet e kërkimit
Të dhënat e kampionit
Nga popullata janë zgjedhur për studim në mënyrë propabilitare 100 mësues ne
12 shkolla fillore.Duke marë parasysh se disa mësues nuk pranuan të plotësojnë
pyetësorin .
Pra popullata është 432 mësues dhe kampioni i ekstraktuar prej saj është 100 mësues.
Nga kampioni që ne zgjodhëm për studim prej 100 mësuesish ,75 mësues ishin femra
dhe 25 ishin meshkuj.
Sipas arsimit përkatës 21% e mësuesve kishin arsim të mesëm ,50% e mësuesve kishin
arsim Bachelor dhe 29 % e mësuesve zotëronin arsimin master.
Nga pyetësorët u vu re se 2% e mësuesve kishin deri ne 5 vjet eksperiencë,7% e mësuesve
kishin 6 deri 10 vjet eksperiencë,25% e mësuesve kishin 10 deri 20 vjet eksperiencë dhe
66 mësues kishin mbi 20 vjet eksperiencë.Në tabelën e mëposhtëme do të jepet një
pasqyrë e karakteristikave të përgjithshme të kampionit të përdorur në këtë studim.
Pyetësori përvec 18 pyetjeve përmbante dhe 5 pyetje të tjera të cilat kishin të bënin me
karakteristikat individuale të tyre si gjinia,arsimi,eksperienca.
Konkluzione
Metodologjia e përdorur në këtë studim i referohet strukturës së mëposhtme:
Metoda e përdorur në këtë studim ështe metoda sasiore dhe për mbledhjen e të dhënave
është përdorur sondazhi.Për këtë studim është përdorur kërkimi i korrelacional,i cili
duke na dhënë koeficientin e korrelacionit përcakton matjet e forcës dhe drejtimin e
marrëdhënies midis dy variablave. Kërkimi korrelacional është kërkimi që mbështet
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në statistika të bëra për matjen e marrëdhënieve midis variablave të kërkimit.
Kampioni është pjesa më e rëndësishme e një studimi sepse nga kampioni që ne
zgjedhim varet vlefshmëria dhe besueshmëria e studimit që bëjmë. Përzgjedhja e
kampionimit është bëre në menyren propabilitare,ku janë zgjedhur disa shkolla të
caktuara të qytetit të Korçës.Instrumenti i përdorur është pyetësori i Shkallës Likert
i cili u mundëson të anketuarve të vlerësojnë pohime idesh dhe qëndrimesh sipas një
shkalle (zakonisht) me pesë pika nga "aspak dakort" deri në "plotësisht dakort". Me
anë të këtĳ pyetesori në kemi arritur të identifikojmë qëndrimet e mësuesve kundrejt
fëmĳëve me nevoja të veçanta dhe t’i matim ato.
Për të matur besueshmërine e instrumentit kemi përdorur Koeficientin e Kronbahut.
Të dhënat e mbledhura me anë të instrumentit të përdorur në këtë studim, i cili është
pyetësori,u përpunuan me ndihmën e programit SPSS,variant 20. Përgjigjet dhe e
gjithë analiza e të dhënave është përpunuar me ndihmën e këtĳ programi.
Konkluzioni i arritur në këtë studim përsa i përket qëndrimeve të mësuesve kundrejt
nxënësve me nevoja të veçanta,rezulton të jetë pozitiv ndaj integrimit të nxënësve
me nevoja të veçanta në arsimin gjithëpërfshirës. U arrit në këtë konkluzion nga
sondazhi i kryer dhe përpunimi i të dhënave,nga të cilat rezultoi një nivel mesatar
i gjithëpërfshirjes ndaj këtyre fëmĳeve në shkollat fillore në qytetin e Korçës. Vlerat
e marra nga pyetja e parë e kërkimit në të cilën analizohen tre faktorët e kërkimit.
Mesatarja e llogaritur në faktorin e parë të studimit korrespondon në nivelin e mesëm
të përceptimit të mësuesve për gjithëpërfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta në
klasat e tyre. i njejti nivel ka rezultuar nga llogaritjet e faktorit te dytë dhe të tretë
të kërkimit,pra niveli mesatar përsa i përket mundësive që u krĳohet mësuesve për
trajtimin e këtyre fëmĳëve dhe paragjykimeve të mësuesve kundrejt këtyre fëmĳëve.
Për analizen e pyetjes së dytë është përdorur korrelacioni i cili në këtë pyetje ka vleren
0.420 e cila tregon se lidhja midis dy variablave te marë në studim është e moderuar.
Kjo vlere tregon se ka një marrdhënie positive ndërmjet variablave,me rritjen e
njerit variabel rritet dhe tjetri. Gjithashtu kjo marrëdhënie është e rëndësishme nga
pikëpamja statistikore.
Për analizën e pyetjes së tretë gjithashtu është përdorur korrelacioni i cili në këtë pyetje ka
vleren 0.4 e cila interpretohet si një lidhje e moderuar ndërmjet dy variablave të marra në
studim. Edhe kjo marrëdhënie është e rendësishme nga pikëpamja statistikore.
Konkluzioni i arritur në këtë studim mbi qëndrimet e mësuesve kundrejt nxënësve me nevoja
të veçanta, rezulton të jetë pozitiv ndaj integrimit të këtyre nxenësve në arsimin gjithëpërfshirës.
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Femĳet me aftesi te kufizuara jane te cmuar!
Enkelejda Sako
Mesuese e Ciklit Fillor ne shkollen 9-vjecare”Koli Sako”Divjake
Abstrakt
Njerezit mund te kene kufizime fizike,mendore apo psikologjike,qe i pengojne ata te
marrin pjese vazhdimisht dhe ne menyre te barabarte ne jeten sociale.Kjo ndodh per
shkak te pengesave te ndryshme.Per keto pengesa dhe kufizime ka dy pikepamje te
ndryshme
1)Pikepamja mjekesore fokusohet tek aftesia e kufizuar dhe se si ajo ndikon te
njerezit.
2)Pikepamja sociale shikon njeriun dhe se si ai eshte i penguar nga ambjenti i tĳ dhe
shoqeria.
Se ku ndryshojne keto te dyja,do ta shpjegojme me ane te disa shembujve:
-Nje person i verber nuk lexon sepse nuk mund te shohe.
-Dikush ne karrige me rrota nuk punon per shkak se:
1)ai nuk mund te ece
2)trotuaret ne rruge nuk jane te pershtatshme per karriget me rrota
-Nje femĳe me aftesi te kufizuara ne te mesuar nuk shkon ne shkolle per shkak se:
1)ai meson shume ngadale
2)nuk ka mesues te kualifikuar qe ta ndihmojne ate
-Nje femĳe me nje kembe me te shkurter nuk luan me vellezerit e motrat e tĳ ne oborr
sepse:
1)ai nuk mund te ece mire
2)prinderit nuk duan qe fqinjet ta shikojne
Kjo liste mund te vazhdoje edhe me tej .Te disa aftesi te kufizuara ne mund te
ndryshojme dicka,si nje proteze per nje kembe te amputuar.por kufizime te tjera ne
nuk mund ti ndryshojme .Por ajo qe mund te ndryshojme,eshte qendrimi yne ndaj
njerezve aftesi te kufizuara dhe mund te perpiqemi te eliminojme sa me shume prej
ketyre pengesave.
Synimi i ketĳ studimi eshte se si ti ndihmojme keta individe duke depertuar nga pak
ne jeten e tyre dhe ti perkrahim sa me shume.
Hyrje
Deri ne fund te viteve 80 perkufizimi i aftesise se kufizuar ka qene nje ceshtje e
debatit ne Evrope dhe ne bote.
Ne diskutimet boterore njohurite,hipotezat dhe perceptiviteti per aftesine e kufizuar
jane grupuar ne disa modele,si :
-Modeli i Bamiresise\ Keqardhjes\Meshires,vitet 60 -70,sipas te cilit personat me
aftesi te kufizuara jane per tu meshiruar per teardhur keq dhe kane nevoje per
ndihmen tone,simpatine,dhembshurine,asistence ne menyre qe te ecin para.
-Modeli Mjekesor , vitet 70-80,sipas te cilit personat me aftesi te kufizuara jane
paciente me problem fizike te individit,qe duhen mjekuar,trajtuar apo nderhyre,per
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te zgjidhurproblemin individual,duhet te ndryshojne keta dhe jo shoqeria dhe jane
persona qe kerkojne sherbime special
-Modeli Social,fundi I viteve 80 fillimi I viteve 90,sipas te cilit personat me aftesi te
kufizuara konsiderohen te jene te tille si rezultat i barrierave sociale qe i ndalojne ata
te marrin pjese ne shoqeri ,pra eshte nje problem I krĳuar nga shoqeria duke mos e
pranuar ate individ.
-Modeli I bazuar ne te drejtat ,fundi I viteve90,sipas te cilit personat me aftesi te
kufizuara,qe shpes u jane refuzuar te drejtat baze njerezore si p.sh.e drejta per
shendet,edukim,punesim.personat me aftesi te kufizuara jane te ndryshem por
shoqeria duhet ti mbeshtesedhe ti respektoje edhe pse ata jane ndryshe.Personat me
aftesi te kufizuara jane qytetare te barabarte dhe prandaj duhet te gezojne te drejta
dhe pergjegjesi te njejta.
-Modeli i aftesise pas vitit 2000,sipas te cilit personave me aftesi te kufizuar
duhet tu jepet mundesia te ushtrojne kapacitetin e tyre te vertete,te zhvillojne
potencialin e tyre,te zgjedhin jeten e tyre .Sipas ketĳ modeli, te rendesishme jane
potencialiteti,kapacitetii personit dhe jo kufizimet e tyre.
Historiku I miratimit te kuadrit ligjor ne mbeshtetje te proceseve te
gjitheperfshirjes
Kombet e Bashkuara miratuan nje konvente te re per personat me aftesi te kufizuara
e cila hyri ne fuqi me 3 maj 2008 duke u ratifikuar nga 20 shtete.Kjo konvente eshte
konsideruar nga KB si traktati me I rendesishem I te drejtave te njeriut,qe merret me
te drejten ne fushen sociale,politike,ekonomike dhe kulturore te shekullit XXl.Kofi
Annan e quajti konventen e re si” nje arritje historike per 650 milion njerez me aftesi
te kufizuara ne bote”,perfshire 200milion femĳe me aftesi te kufizuara,shumicae te
cileve jetojne ne vendet ne zhvillim. Me 22 dhjetor2009 Shqiperia firmosi Konventen
e Te Drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuara.
“Save dhe Children”botoi ne 2009-n nje udhezues perdorimi te Konventes se te
Drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuara te Kombeve te Bashkuara,qe nxit te
drejtat e femĳeve,titulluar”Me shikon ,me degjon”World Vision”mundesoi nje
studim rajonal mbi te drejten per gjithperfshirje te femĳeve me aftesi te kufizuara
dhe nje studim kombetar,I cili analizon historikisht zhvillimin e femĳeve me aftesi te
kufizuara ne Shqiperi gjate periudhes 1945-2011.
Se fundi , me 7 dhjetor 2012,UNICEF-I publikoi”Modeli i arsimimit cilesor mbi bazen
e te drejtave” per arsimin gjithperfshires.
Ne 2012 Shqiperia ratifikoi Konventen per te Drejtat e Personave me Aftesi te
Kufizuara e cila riafirmonte dhe theksonte te drejtat e personave me aftesi tekufizuara
te paraqitur ne Konventen e te Drejtave te Njeriut,si dhe vendoste detyrime te reja
ndaj qeverive per zbatimin dhe realizimin e tyre.
Ne vitin 2012 Kuvendi i Shqiperis emiratoi Ligjin 69 “Per arsimimin parauniversitar
ne Republiken e Shqiperise”,qe shenon nje arritje te rendesishme ne sanksionimin e
arsimit gjithperfshires,perkatesisht ne”Arsimimin i femĳeve me aftesi te kufizuara”.
Neni63.Parime te arsimimit te femĳeve me aftesite kufizuara
1.Arsimimi i femĳeve me aftesi te kufizuara synon zhvillimin e plote te potencialit
intelektual e fizik dhe permiresimin e cilesise se jetes se tyre per ti pergatitur per
integrim te plote ne shoqeri dhe ne tregun e punes.
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2.Perfshirja e femĳeve me aftesi te kufizuara ne institucionet arsimore te specializuara
per ta eshte pergjithesisht e perkohshme.Perfshirja dhe integrimi I femĳeve me aftesi
te kufizuara ne kopshtet dhe shkollat e zakonshme te arsimit baze eshte paresore.
Kuadri ligjor I arsimit shqiptar garanton te drejten e plote per arsim public te cdo
femĳe pavaresisht nga nevojat e vecanta.Per me teper, ai siguron me shume se
asnjehere tjeter mbeshtetje e burime te vecanta per te plotesuar nevojat individuale
te cdo femĳe per arsim cilesor.
Lind pyetja :A eshte dikush me aftesi te kufizuara apo te tjeret e bejne ashtu?
Per ti dhene pergjigje kesaj pyetjeje kam zhvilluar nje projekt me nxenesit e klasave
te pesta te shkolles 9-vjecare” Koli Sako”Divjake me teme “Mbeshtetje jo meshire”Ky
projekt u zhvillua ne disa faza me nje shperndarje kohore prej8 javesh.Ne fazen e
pare nxenesit u njohen me histori te ndryshme te personave me aftesi te kufzuara.Ne
fazen e dyte te ketĳ projekti cdo nxenes hartoi nje program te caktuar me ndihmen
e mesuesit:
-cdo dite do te kaloj 1 ore kohe me shokun tim
-Dita1-luaj me te
-Dita 2-lexojme nje liber se bashku
-Dita 3-bejme nje piknik ne parkun e qytetit
-Dita 4-vizatojme bashke
- Dita5-E shoqeroj per ne shkolle
-Dita 6-Bejme nje shetitje ne lulishten e qytetit
-Dita7-E ndihmoj te beje detyrat
-Dita 8 Hame bashke ne oren e pushimit.
Kete program nxenesit e zbatuan ne menyre te pavarur dhe cdo dite mbanin shenime
rreth sjelljes dhe reagimeve te mikut te tyre,prinderve dhe familjareve te tĳ,si dhe te
prinderve te nxenesve e te shokeve.
Keto shenime qe i diskutuam ne klase ne fazen e trete te projektit na treguan qe
nxenesit kishin pare reagime pozitive dhe mjaft inkurajuese e bashkepunuese nga
ana e mikut te tyre.Ndersa mosbesimi i prinderve ndaj nismes se tyre ne ditet e
para ishte kthyer ne fjale pergezuese ,inkurajuese dhe kishin ofruar ndihmen e tyre
konkrete per te perkrahur femĳet per projektin e tyre.
Si te sillemi me personat me aftesi te kufizuara?
Perendia i do te gjithe njerezit dhe ketu perfshihen edhe personat me aftesite
kufizuara.Jezusi nuk I anashkaloi ata duke i shperfillur,por u mor me ta;I foli,i preku
si fizikisht ashtu edhe shpirterisht.Jezusi i sheroi keta njerez duke u mundesuar atyre
ne kete menyre te jetonin nje jete te pavarur ne shoqeri.
Keshtu ishte 2000vjet me pare me Jezusin.
Dhe si eshte kjo sot me ne ne Shqiperi?Degjojme vazhdimisht per njerez me aftesi
te kufizuara,te cilet per shkak se familjareve te tyre u vjen turp prej tyre,i fshehin
ata ne shtepi.Ne shpresojme se shoqeria do te ndryshoje nemenyren e te menduarit.
Pjeserisht mund ta veme re kete ndryshim ne mentalitet.Njerez me aftesi te kufizuara
dalin ne rruge,shkojne ne pune,fitojne te ardhurat e tyre….Kjo eshte e mundur ne
qofte se nuk i pengojme dhe ne qofte sei mbeshtesim ashtu sic duhet.
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Rekomandime
Nisur nga eksperienca ime si mesuese,pavaresisht se kuadri ligjor i arsimit shqiptar
garanton te drejten e plote per arsim publik te cdo femĳe pavaresisht nga nevojat dhe
aftesite e vecanta vihet re nje mungese informacioni ne komunitet rreth mbeshtetjes
qe ofron ligji ne vecanti per grupin e femĳeve me aftesi te kufizuara.
-Ne shkolla te zhvillohen aktivitete sensibilizuese per te mbeshtetur kete grup
femĳesh
-Te organizohen grupe te vecanta vullnetaresh te perbere nga nxenes dhe prinder
si dhe punonjes sociale te cilet te organizojne takime me familjaret e ketyre femĳeve
per ti informuar per rendesine e edukimit dhe arsimimit te ketĳ grupi femĳesh si
dhe te njihen me perparesite qe u ofron shkolla
-Shkolla ne bashkepunim me QKF institucione te ndryshme te Qeverisjes vendore
, Shendetit publik,OJQ duhet te organizoje aktivitete me karakter argetues per
keta femĳe ku teftohen te marin pjese dhe prinderit si kordinatore ose ndihmes
kordinatorei;grupet e piktures,lojra,punime artistike .
Referencat
-Kalb.J.heartbeat.
- Kulla.F,Remacka.L,Ndrio.M.Jam Mes Jush ,I Ngjashem,I Ndryshem,I Barabarte….WORLD
VISION.
-Konventa e te Drejtave te Njeriut .
-Konventa e te Drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuara.
- ( Mt.9,1-8;Mr.2.1-12)Bibla.
-Ligji 69 viti2012”Per arsimin parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”.
- Neni63” Parime te arsimimit te femĳeve me aftesi te kufizuara”.
-Dispozita Normative MAS.
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Eseja, si format didaktik në procesin e të shkruarit
Drilona Jashari
Hyrje
Ka disa vite që eseja është bërë pjesë e kurrikës shkollore dhe është shtuar interesi për të.
Duket qartë që nxënësit shpesh ngurrojnë të shkruajnë sepse nuk janë të qartë .
Puna pedagogjike vështirësohet edhe nga mungesa e theksuar e materialeve, punë që na
motivon shumë për të kuptuar thelbin e këtĳ problemi e për të gjetur rrugën më të mirë për
nxënësit. Provimi i Lirimit dhe Matura Shtetërore i nxisin ata për krĳimin e eseve nëpërmjet
pyetjeve e përgjigjeve argumentuese. Ky moment, vështruar në thellësi mbetet i rëndësishëm
sepse ka të bëjë direkt me botën e tyre mendore ,shpirtërore dhe aftësitë krĳuese. Duhet
mëshuar fort fakti se bota e nxënësve po bëhet gjithnjë më e varfër, prandaj nevojitet të nisë
një ndryshim.
Në qendër vendoset edhe roli e mësuesit, si figura më e rëndësishme dhe e domosdoshme e
orës së mësimit, por edhe tipet e ndryshme të nxënësve që një mësues duhet t’i njohë.
Synimi jonë primar është t’i bëjmë nxënësit të shprehen bukur me shkrim, synim ky që do të
donte ta realizonte çdo mësues.

1.Realizimi i procesit të të shkruarit
Të shkruarit është një element shumë i rëndësishëm i komunikimit , i cili ka lindur
që në lashtësi si një nevojë e domosdoshme për të përcjellë mesazhe të ndryshme.
Roli i të shkruarit është i padiskutueshëm sepse në shekuj ka ruajtur e transmetuar
mesazhet e saj më të rëndësishme.
Të shkruarit është një nga tre fushat lëndore. Letërsia dhe gjuha zhvillohen nëpërmjet
fushave të të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ndonëse dy fushat shihen si më të
përvetësueshme nga nxënësit, ose më lehtësisht të realizueshme nga mësuesit, fusha
e tretë ka shfaqur vështirësi konceptimi, shpjegimi, realizimi dhe vlerësimi. Ky lloj
komunikimi ka prioritetet dhe disavantazhet e veta.
Prioriteti ka lidhje me formimin e nxënësit.
Një nxënës që punon në koherencë me veten, që lexon vazhdimisht, që ka pjesëmarrje
të plotë në mësim, është i predispozuar të zhvillojë një punë të mirë me shkrim.
Puna me shkrim ka më tepër dispozicion në kohë se të folurit. Kjo kohë jep mundësi
për kujtesë, për konsolidim, refleksione dhe vlerësime të nivelit të lartë.Që të dyja
prioritetet natyrisht janë të lidhura me mënyrën se si një mësues i zhvillon këto në
klasë. Përkufizimi që mund t’i jepet sot të shkruarit është ky:1
Të shkruarit është një proces komunikues aktiv dhe i matshëm, vlerësues, analitik,
argumentues, konstatues, që mund të organizohet në një kohë vetjake, në përputhje me temën
dhe përvojën individuale e formuese, e cila natyrisht mund të realizohet me një stil dhe një
gjuhë specifike.
Përparësitë e procesit të të shkruarit janë të llojeve të ndryshme. Kështu mund të
përmendim disa:2
- Të rinjtë e gjejnë veten kur shkruajnë mbi përvojat e tyre.
- Të shkruarit i shtyn të rinjtë në mendime më të thella.
1
2

Adriatike Lami, “Procesi i të shkruarit”, gazeta Mësuesi, 20 shkurt 2008, fq.15
Mimoza Gjokutaj, “ Didaktika e gjuhës shqipe”, kapitulli V “ Të shkruari, fq.166
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- Ua shton kuriozitetin, i bën ata më të gjallë e më vëzhgues.
- Zgjeron ndërgjegjësimin e të rinjve në lidhje me përvojën dhe sfidat e shokëve.
- Sjell frymë bashkëpunimi.
- I përmirëson aftësistë lexuese dhe shkruese të të rinjve.
- Nxënësit lexojnë si shkrues e shkruajnë si lexues.
- Përmirëson të mësuarit e thelluar të nxënësve.
Pothuaj çdo orë nxënësi ftohet të punojë me shkrim nga mësuesi, i cili e di shumë
mirë rëndësinë e këtĳ elementi në procesin e mësimdhënies. Në këtë drejtim nga
mësuesi kërkohet një punë e kujdesshme dhe me synime të qarta, me njohje të
metodave bashkëkohore, të cilat aplikohen sot gjerësisht në vendet europiane për
mësimin e gjuhës amtare. Mësuesi i nxit nxënësit duke tentuar të edukojë tek ata, të
nxënit aktiv. Ai i udhëheq ata në praktika pune, të cilat kanë në themel, të kërkuarit,
të ndërtuarit dhe aftësinë për të përdorur informacione të ndryshme. Qëllimisht
edukon të reflektuarit gjatë të shkruarit dhe integron në këtë mënyrë dy lëndë së
bashku, realizon mësimdhënien e letërsisë si disiplinë shkencore dhe artistike
përmes veshjes së saj të pandashme gjuhësore dhe rregullave standarde të saj.3
Të realizosh synimin për t’i bërë nxënësit të shkruajnë bukur s’është aspak e lehtë
sepse vështirësitë dihen: numri i madh i nxënësve në klasa, nxënës që jetojnë në
mjedise gjuhësore të ndryshme, interesi për mësim jo i njëjtë, mungesa e dëshirës
për leximin e librave jashtëshkollorë, kushtet jo të mira të zhvillimit të mësimit etj.
Shpesh nxënësit vihen para vështirësive kur kanë përpara letrën e bardhë. Ata duhet
të krĳojnë.Po si? Shpeshherë imitojnë modelet e gatshme që ua lexon mësuesja para
se të fillojnë punën ose u drejtohen për ndihmë prindërve dhe të afërmve të tjerë.
Disa vite më parë kur provimi bëhej me hartim disa nxënësve u duhej të mësonin
përmendsh disa modele të ngjashme hartimi për t’ia dalë me “sukses” kësaj prove
të vështirë4.
Prandaj të shkruarit mbetet një element shumë i rëndësishëm në formimin e çdo
nxënësi dhe aftësimin e tĳ për të ardhmen.
2. Zhvillimi i proceseve të të menduarit në mënyrë krĳuese
Procesi i të shkruarit nuk është aspak i lehtë. Paraqitja e ideve dhe mendimeve në
formë të shkruar përbën formën më të lartë të shprehjes njerëzore. Kjo formë bën të
mundur komunikimin njerëzor.
Procesi i të shkruarit nuk mund të kuptohet pa procesin e të menduarit, me të cilin
krĳon lidhje të ngushtë. Sa më të qarta të jenë idetë aq më bukur shprehen nxënësit.
Nëse idetë janë të qarta edhe shkrimi është i qartë. Me anë të të shkruarit njerëzit
shprehin qëndrime, ndjenja dhe mendime të ndryshme. Për të njëjtën ngjarje apo
ndodhi njerëzit nuk reagojnë në mënyra të njëjta.
Procesi i të shkruarit është i ndërlikuar sepse kombinon disa procese mendore brenda
tĳ. Nxënësi duhet ta mendojë dhe të ndërtojë në mënyrë logjike atë që shkruan. Një
kërkesë e tillë do t’i jepte kohezionin e brendshëm dhe aq të nevojshëm shkrimit,
forcën shprehëse, elokuencën dhe zhdërvjellësinë, etjen për ta përpirë shkrimin ai
3
Lumturi Cela, Lindit Murthi “ Nxitja dhe praktikimi i nxënësit në punët me shkrim”, Kurrikula
dhe shkolla, Gjuha shqipe dhe leximi letrar 10, Tiranë 2006, fq.87
4
Ferit Baça “ Disa mendime rreth procesit të të shkruarit e të menduarit”, Gazeta Mësuesi, 17
shkurt 2010 faqe 7
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që e lexon.5
Kërkuesit kanë zbuluar se të shkruarit kërkon një shkallë më të lartë rregullsie në
procesin e të menduarit. Kur nxënësit shkruajnë ese apo shkrime të tjera krĳuese, ata
gjithmonë krĳojnë pyetje, angazhohen në planifikim, nxjerrin më tepër përfundime,
formojnë më shumë hipoteza, gjejnë më tepër shembuj a modele, vendosin më
shumë marrëdhënie mes ideve dhe i vlerësojnë më shpesh e rregullisht proceset e
tjera të të menduarit.
Studiues të ndryshëm e mbështesin gjithnjë e më shumë idenë se mësimi i të shkruarit
në mënyrë kritike e përmirëson mjaft aftësinë tërësore të nxënësve për të menduar.
Nxënësit përqëndrohen kur shkruajnë dhe kjo ka anët e efektshme.
Megjithëse të shkruarit përbën një mjet jashtëzakonisht të fuqishëm për zhvillimin e
shkathtësive dhe shprehive të të menduarit, ai e kryen këtë funksion kur integrohet
me të lexuarit, biseduarit e të dëgjuarit.6
Synimi i këtyre proceseve është që nxënësit të mendojnë dhe të shprehen qartë dhe
pa komplekse, por edhe të komunikojnë lirshëm.
Vitet e fundit stafi mësimdhënës ka rritur jo vetëm njohuritë, por edhe format e
metodat për rrënjosjen dhe aplikimin e mendimit kritik, në mënyrë që nxënësit të
rrisin interesat për procesin e mësimdhënies, duke rrënjosur idenë se ata nuk janë
vetëm objekt, por edhe subjekt i shkollës dhe edukimit.
Duhet të bëhet një praktikë e mirë që në orët e mësimit të shtrohen probleme të ditës
dhe kohës , që preokupojnë shoqërinë njerëzore në tërësi , por edhe atë shqiptare në
veçanti, duke iu kërkuar nxënësve gjykimin e mendimin e tyre7.
2.1 Veçoritë psikologjike të nxënësve
Të shkruarit është një formë e veçantë e komunikimit, i cili ka karakter logjik e
psikologjik. Të shprehurit me shkrim ka karakter abstrakt, por gjithashtu nuk
lë mundësi për përdorim të intonacionit, gjesteve apo mimikës që janë tipare të
të folurit.. Për këtë arsye ai kërkon formë të veçantë të organizimit të brendisë së
mendimit, në të cilën lidhja logjike dhe sistemimi zënë vend të posaçëm.
Të shprehurit me shkrim , në pikëpamje psikologjike është forma më e ndërlikuar e
të shprehurit, e cila kërkon rezervë të madhe leksikore dhe saktësi shumë të madhe
në formulime. Duke pasur parasysh qëllimin e të shkruarit në programin e gjuhës
shqipe përcaktohen dy detyra kryesore8:
Së pari,aftësimi i nxënësve për t’i shprehur drejt, rrjedhshëm dhe bukur mendimet e tyre
me anë të shkrimit;
Së dyti, futja shkallë- shkallë e nxënësve në përjetimin, kuptimin dhe shprehjen aktive të
mendimeve e të ndjenjave, sipas normave të gjuhës standarde.
Mësimi i gjuhës amtare kalon nëpër një rrugë të gjatë e të ndërlikuar , duke filluar
qysh me procesin e aftësimit të nxënësve për shkrimin e elementeve të para, të
shkronjave të alfabetit deri në të shprehurit e pavarur me shkrim.
Natyra komplekse e të shkruarit kërkon një njohje të plotë të formave të ushtrimeve,
përmes të cilave duhet të kryhen ushtrime që zhvillojnë pavarësinë e nxënësve për
5

Mimoza Gjokutaj, “ Didaktika e gjuhës shqipe”, kapitulli V “ Të shkruarit, fq 170
Ferit Baça “ Disa mendime rreth procesit të të shkruarit e të menduarit”, Gazeta Mësuesi, 17
shkurt 2010 faqe 7.
7
Mimoza Gjokutaj, “ Didaktika e gjuhës shqipe”, kapitulli IV,faqe 102
8
Arben Poroçani “ Ndihmë mësuesve për njohjen e psikologjisë së nxënësve” gazeta Mësuesi, 13
qershor 2007, faqe 8.
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kulturën e të shprehurit me shkrim.
2.2 Llojet e nxënësve
Tipar shumë i rëndësishëm në punën me shkrim, por edhe komplet në procesin
e mësimdhënies është figura e nxënësit që luan rol të jashtëzakonshëm në klasë.
Padyshim që në procesin e të nxënit, nxënësit janë të tipeve të ndryshme9:
Nxënësi konkurues. Janë të motivuar që të paraqiten më mirë se nxënësit e tjerë.
Duan të fitojnë me të mësuar, janë të orientuar drejt detyrës. Kërkojnë të fitojnë më
shumë se sa jepet nga mësuesit dhe teksti. Administrojnë mirë kohën.
Nxënëst i pavarur. Parapëlqejnë të punojnë në mënyrë të pavarur. Kanë besim në
aftësitë e tyre për të mësuar. Kanë mendim kritik. Kërkojnë të vlerësohen për aq sa
japin.
Nxënësi i varur. E shohin mësuesin si autoritet. Mësojnë veç atë që u kërkohet.
Veprimet e tyre ndikohen drejtpërdrejt nga njerëzit e sendet. Parapëlqejnë
veprimtaritë ndërpersonale dhe fushën e shkencave sociale e humane.
Nxënësi bashkëpunues. Pëlqejnë të punojnë me të tjerët , kur mësojnë. Klasën e
shohin si mjedis social. Kënaqen në klasë . Marrin përgjegjësi. Nuk janë konkurues.
Nxënësi shmangës. Nuk janë të interesuar për të mësuar, do të pëlqenin të ishin diku
tjetër e me dikë tjetër. Nuk janë të motivuar. Nuk pëlqejnë të mësuarit. Ndryshojnë
sjelljen kur kalojnë nga një mjedis në një tjetër.
Pra duke i njohur nxënësit e tĳ, mësuesi ndikon me autoritetin, besimin që ofron për
të përmirësuar natyrën e tyre.
2.3 Roli i mësuesit. Stimuli moral
Gjatë punës pedagogjike , “udhërrëfyesi” i i gjithë procesit mësimor është mësuesi.
Pavarësisht punës së pavarur të nxënësve mësuesi është ndihmesa më e madhe që
kanë nxënësit gjatë periudhës së shkollimit. Edhe pse sot me metodat e saj nxënësi
është objekt dhe subjekt i orës së mësimit, figura e mësuesit nuk e ka ndryshuar
pozicionin e vet.
Frytet e punës së mësuesit në asnjë lëndë tjetër nuk shfaqenf më qartë se sa në
fushën e kulturës së të shprehurit me shkrim.
Qëndrimi i mësuesit duhet të jetë i kujdesshëm dhe jo i ngutur apo i njëanshëm.
Tolerant, duke ndriçuar me kulturën e tĳ hap- pas hapi debatin dhe duke përkrahur
pa eufori dhe në mënyrë arrogante mendimin progresiv. Në çdo hap duhet dëshmuar
se progresivja dhe përparimtarja është prona më e kushtueshme e të gjithë shoqërisë
njerëzore dhe jo e një grupi të vogël njerëzish.
Mësuesi duhet të kryejë procesin e monitorimit. Ai duhet ta bëjë këtë në mënyrë të
vazhdueshme:
- Është çdo nxënës i zënë me punë?
- A e ka kuptuar çdo nxënës detyrën e dhënë?
- A e di çdo nxënës se si duhet të veprojë?
- A janë sqarimet e mësuesit të qarta?
- Janë në rregull kushtet fizike?
- A janë nxënësit duke progresuar ashtu siç duhet?
Në kohën që mësuesi monitoron nxënësit duhet t’u japë atyre edhe përshtypjet e tĳ.
9
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Duke bërë këtë ai mund të korigjojë gabimet që janë bërë nga nxënësit.
Për punën me shkrim, kërkohet së pari një impenjim nga ana e mësuesit i cili duhet
ta zhvillojë punën e tĳ në disa etapa që kanë të bëjnë me parapërgatitjen e temës,
punën e drejtpërdrejt me temën dhe me përsosjen e materialit të dhënë.
Edhe pse kanë dalë teknologji të ndryshme si: video, kompiuter, internet, po është
përsëri i nevojshëm roli i mësuesit që merr vendimet e duhura duke demonstruar
aftësi për të gjetur dhe përdorur:10
në përputhje me kërkesat dhe nevojat që kanë( dukuri gjuhësore që lidhen me
drejtshkrimin, për modele shkrimi)
në përputhje me karakteristikat e klasës me të cilën punon.
Në përputhje me situatën në të cilën gjendet mësuesi ndërthurur natyrshëm fushat
dhe nënfushat lëndore.
Ajo që mbetet primare është që mësuesi duhet të ketë rol stimulues ndaj nxënësit.
Kemi vënë re që shumë nxënës kanë arritur rezultate vetëm se mësuesit i kanë nxitur
ata të shkruajnë gjithnjë e më shumë.
3.Eseja
Eseja është njëri nga tipet e procesit të të shkruarit, ku nxënësit janë të lirë të shkruajnë
mendimet e tyre për një temë të lirë ose të caktuar nga mësuesi. Eseja vitet e fundit
është një matës shumë i mirë i shprehive, aftësive e diturive të nxënësve. Shpesh
paqartësia qëndron tek nxënësit dhe tek mësuesit, por edhe tek mungesa e teksteve
konkrete. Dihet tashmë se vlera e saj është e padiskutueshme, prandaj gjithnjë e
më shumë mësuesit po praktikojnë alternimin me një pjesë letrare, për ta aftësuar
nxënësin për të dhënë mendimin a gjykimin e tĳ për një personazh të caktuar apo
për një ceshtje.
Në praktikën mësimdhënëse apo mësimnxënëse gjithnjë e më shumë po zënë vend
punë të pavarura të udhëhequra nga nxënësit në nivele të ndryshme. Në pothuaj
të gjitha fushat dhe lëndët nga autorët e programeve dhe teksteve por edhe nga
kërkesat e mësuesve kërkohet hartimi i eseve nga më të ndryshme, të cilat përfshĳnë
një gamë të gjerë tematikash. Ndërkohë edhe në jetën e përditshme, në marrëdhëniet
e punës apo në marrëdhëniet institucionale, esetë janë mjaft të kërkuara. A dimë ne
të shkruajmë ese? A dimë ne elementet përbërës të formatit të eseve? Dhe a jemi ne
në gjendje të formojmë nxënësit tanë me kompetenca të shkrimit të një eseje sipas
fushave e parametrave që kërkohen? Në shkrimet e sotme didaktike nuk mungojnë
përpjekje për shkrimin e eseve apo për të ofruar modelet e tyre. Në mësimdhënie ka
mësues të cilët përdorin gjërësisht në praktikën e mësimnxënies shkrimin e eseve ne
klasë, por sidomos në formën e detyrave apo projekteve me nxënësit. Por nga ana
tjetër ka edhe mangësi të shumta të vëna re qoftë në përceptimin e esesë si një format
didaktik, qoftë në zbatimin e saj, qoftë në hartimin e saj nga nxënësit.
Ndërkohë mendohet që më problematikja është përpjekja e pamjaftueshme e
mësuesve për të formuar nxënësit në aftësinë e shkrimit të esesë. E për këtë së pari
duhet formuar, trajnuar apo ritrajnuar vetë mësuesit11.
10
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3.1 Ndikimi i esesë
Të lexosh dhe të përcaktosh formimin e nxënësve përmes eseve të tyre është një
mundësi për t’u thelluar në formimin e tyre, një mundësi për të ndërtuar strategji të
reja për rritjen dhe ndërgjegjësimin e tyre rreth veprimtarive intelektuale, të para si
reflektim i të nxënit. Si e tillë eseja ndikon12:
a) në të mësuarin reflektiv të nxënësve
b) jep informacion të rëndësishëm rreth formimit të tyre,
c) mundëson një vlerësim sa më real
a. Si ndikon eseja në të mësuarin reflektiv të nxënësve?
Eseja realizon kalimin e nxënësit nga një detyrë, përmes së cilës u kërkojnë të
riprodhojnë fakte dhe dukuri me pak mundësi për të reflektuar vetë rreth tyre, në një
të shkruar, përmes së cilit, nxënësit shfaqin qëndrime vetjake, reflektojnë, vlerësojnë
rreth temës për të cilën shkruajmë. Përmes esesë, ne mund të shohim tek nxënësit
ndryshimin që ndodh tek ata për një temë apo problem të caktuar, botën e tyre të
brendshme, reagimet dhe këndvështrimet e reja të botëkuptimit të tyre. Përmes eseve
nxënësit japin përgjigje rreth asaj që dinë të bëjnë dhe të gjykojnë ndryshe nga të
tjerët. Eseja nxit tek nxënësit jo vetëm të menduarit ndryshe, por edhe të menduarit
drejt perspektivës së problemit kyç.
Eseja, si punë me shkrim e nxënësve, grumbullon ide të shumta dhe i lidh ato me
njëra-tjetrën, duke i bërë nxënësit të krĳojnë në mendjen e tyre shumë lidhje e skema
mbi të cilat ata dalin në përfundime të caktuara.
b. Eseja jep një informacion të rëndësishëm rreth asaj që dinë nxënësit për një
temë të caktuar.
Asnjë punim tjetër me gojë i nxënësve nuk mund të përcjellë kaq shumë informacion
sa eseja. Në këtë lloj veprimtarie nxënësi rradhit, si në skedarin e një biblioteke, duke
artikuluar mirë informacion, fakte, njohuri, të dhëna, vlerësime dhe sugjerime, të
cilat të artikuluara sipas një rradhe logjike, të informojnë rreth asaj që ai di dhe
nuk di rreth preblemit. Përmes esesë sistemohen dhe grupohen ide, fakte, opinione,
bëhen krahasime, referenca. Eseja është si një “libër i hapur i trurit”, përmes të cilit
ne lexojmë subjektin që kemi vendosur në tru rreth një problemi të caktuar.
c. Eseja krĳon mundësi për një vlerësim sa më real të formimit të nxënësit.
Përmes esesë ne lexojmë ide, opinione, mendime të nxënësve, por, njëkohsisht, njohim
dhe shohim nivelin e gjuhës, strukturën e saj dhe përmbajtjen dhe strukturimin e
mendimit përmes skemave dhe modeleve të caktuara gjuhësore.
3.2 Emërtimet e ndryshme
ESE-Ja f.sh-, -, -Të let. Artikull i gjatë a studim që trajton në mënyrë të përgjithshme
e të lire dhe jo të gjithanshme e shteruese çeshtje shoqërore, shkencore, letrare,
kulturore etj.
( Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë, 1984)
Eseja është një lloj shkrimi i shkurtër që ka në bazë faktin dhe jo trillimin. Rreth këtĳ fakti
autori shpreh opinionin e tĳ. Një ese mund të jape informacion më të plotë rreth një fakti a
një temë të dhënë, të sjellë argumenta bindëse rreth temës së trajtuar, mund të argumentojë
etj. (Grup autorësh: Letërsia dhe gjuha shqipe-10. 2004)
Eseja është një shkrim i shkurtër mbi një temë a fakt të dhënë rreth së cilës autori shpreh
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mendimin e tĳ13.( Eleni Karamitri: Letërsia në shkollë shkencë e art 2008)
Termi “ese” vjen nga frengjishtja që do të thotë “mundim, përpjekje për të shkruar
diçka.Eseja është një përpjekje për të komunikuar me të tjerë, për të dhënë e
shprehur informacion, ndjenja, opinione, mendime etj. ESEJA është një ushtrim të
shkruari që u jep nxënësve mundësinë të eksplorojnë, hulumtojnë dhe argumentojnë
mendimet e tyre mbi një temë të caktuar.( Mimoza Gjokutaj: Didaktika e gjuhës
shqipe 2009)
Eseja përfaqëson një shkrim të shkurtër, i cili shpreh pikëpamjet personale të autorit.
Si përkufizohet një ese? Njëri prej përkufizimeve më të shkurtra e përcakton esenë si
“ një kompozim në prozë me një temë diskutimi të fokusuar”14.
Eseja e parë është shkruar në vitin 1572 nga autori Michel Montaigne, cili është i pari
që e përshkoi punimin etĳ me këtë term.
Esetë, si një teknikë e përfshirë në grupin e madh të teknikave dhe strategjive është
konceptuar si një veprimtari e punës individuale me shkrim të nxënësve.15
Eseja e shkurtër është një hartim i shkurtër për t’i dhënë jetë ideve vetjake ose
mendimeve për disa tema. Por termi ese do të thotë vetëm një hartim i shkurtër,
megjithëse shpreh mendime vetjake ose jep të dhëna, informacione për një temë të
caktuar ose detaje të një përshkrimi narrativ16
Eseja është një tërësi paragrafësh, ndaj mënyra e shkrimit të saj është më e ndërlikuar
dhe hapat që ndiqen për të shkruar ata janë të shumtë.17
4. Elemente gjuhësore për shkrimin e eseve
Pothuaj çdo shkrim nga ana e nxënësit shoqërohet me gabime të ndryshme. I
padiskutueshëm mbetet roli i mësuesit siç i kemi thënë “udhërrëfyes “ i dĳeve të
nxënësve. Edhe nqs nxënësi ka mangësi nga vitet e mëparshmë është mësuesi ai
që duhet t’ia vejë në dukje gabimet që t’i mos përsërisë më. Është pikërisht shkrimi
kur nxënësit shfaqin paqartësitë gjuhësore. Nxënësi me anë të një shkrimi mund
të kuptohet lehtë nëse i ka përvetësuar njohuritë mbi gjuhën sepse nqs nuk është
kështu , është i prirur të bëjë gabime.
Siç dihet eseja tashmë aq e përhapur ka nevojë që ti përmbahesh disa rregullave
gjuhësore. Pa u marrë me përmbajtjen ( jo se ajo nuk është e rëndësishme) por duhet
t’i kushtohet një rëndësi të veçantë edhe formës, mënyrës së paraqitjes së shkrimit.
Prandaj me rëndësi janë anët gjuhësore: rendi i fjalive, fjalori, drejtshkrimi dhe
stilistika që kanë të bëjnë konkretisht me fushat e gjuhës.
4.1 Fjalori
Para se eseja të vlerësohet, nxënësi duhet ndihmuar për të çuar punimin e tĳ në një
nivelin e kënaqshëm ng mësuesi dhe mjedisi përreth. Ajo po bëhet gjithnjë e më
shumë veprimtari me shumë vlera mësimore. Si e tillë ajo ndikon në pasurimin dhe
vënien në përdorim të një leksiku apo fjalori sa më të gjerë të nxënësve . Koncepti
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për pasurimin e fjalorit, si një formë mekanike e fjalëve , të cilat mund t’ua japësh e
t’ua shpjegosh nxënësve më parë për t’i përdorur është një formë jo e përshtatshme
për formimin gjuhësor të tyre. Në këtë kuptim pasurimi i fjalorit përmes esesë bëhet
një mënyrë krejt e re : duke pasuruar dhe rimarrë përmes konteksiti të caktuar dhe
një tematike të përcaktur mirë, përmes së cilës duhet të shkruhet gjithçka që dihet
për të.
Përmes një eseje të shkruar nxënësit gjallërojnë, pasurojnë dhe përdorin fjalorin e e
një fushe tematike të caktuar.
Në nivele më të larta shkollimi, jo vetëm gjen fjalë e pasuri fjalori, por edhe përpjekje
për t’i përdorur në sinoniminë e gjuhë. Pra kemi fusha të pasura të përdorura nga
nxënësit.
Përvetësimi i fjalëve të reja dhe njohja me kuptimet e tyre është një nga rrugët më
të rëndësishme të zhvillimit të të folurit dhe gjuhës amtare si mjet i komunikimit
shoqëror. Prandaj pasurimi i fjalorit është një veprimtari mësimore, e cila kërkon
t’i kushtohet vëmendje e madhe. Më e rëndësishme është të kuptohet nevoja për
përvetësimin e gjuhës nga nxënësi. Deri më sot nuk ka qenë këmbëngulëse përpjekja
për pasurimin e fjalorit të nxënësve, por duhet të trajtohet si drejtim i veçantë.
Nxënësit nuk duhet t’i mësojnë fjalët në mënyrë mekanike, por të dĳnë kuptimin e
tyre, në mënyrë që t’i përdorin dendur në ese apo shkrime të ndryshme.
Përvoja tregon se sot theksi duhet të vendoset më shumë në tre drejtime:18
Njohja me semantikën e fjalës
Zhvillimi gjuhësor për të përdorur fjalët
Dallimi dhe veçimi shkallë- shkallë i fjalëve dialektore, duke i vënë në barazbeshë
me fjalët e gjuhës standarde, për të rritur te nxënësit kulurën për gjuhën.
Zgjedhja e fjalëve në fakt është një fazë që nxënësit duhet të kujdesen gjatë shkrimit.
Me t’u përcaktuar tema, duhet një punë tepër komplekse me shkrimin, gjë që do t’i
ndihmonte në qartësimin e vazhdueshmë të ideve. Një zgjedhje e mirë e fjalëve është
përcaktuese në realizimin e një eseje: leksiku duhet të jetë i saktë, i ndryshëm dhe i
përshtatshëm. Një mjet tepër i rëndësishëm që mund t’ ua referojmë nxënësve për
zgjidhjen e dyshimeve apo sugjerimeve është edhe fjalori i gjuhës shqipe.
Nxënësit mësojnë çdo ditë fjalë të reja dhe me anë të eseve arrĳnë të pasurojnë fjalorin
e tyre duke i vënë në “shërbim” të të shkruarit.
Përveç pasurimit me fjalë të reja, nxënësit duhet t’i kushtojnë rëndësi edhe një
elementi tjetër. Është e nevojshme që të evitohet përdorimi i fjalëve të përsëritura,
madje edhe disa herë brenda një periudhe të shkurtër. Për të evituar këto përsëritje
ata duhet të përpiqen të gjejnë sinonimet e tyre, aty ku është e mundshme.
Fjalori ka rëndësi në shkrimin e eseve pasi përcakton edhe sa është përvetësuar ai tek
nxënësit dhe sa janë ata të aftë ta përdorin në shkrim.
4.2 Çeshtje sintaksore
Eseja kërkon vëmendjen e nxënësve për të ndërtuar fjalinë. Njëkohësisht është fjalia
dhe mënyra si e kanë ndërtuar nxënësit atë, që na orienton në nivelin e të menduarit
dhe përdorimin e strukturës së gjuhës. Esetë, në këtë rast shërbejnë si materiale për
kërkime nga ana e mësuesit në punët me shkrim të nxënësve. Duke vëzhguar disa
ese të nxënësve vihen re:19
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Struktura fjalish me mendim të qartë dhe të plotë.
Struktura fjalish të sakta nga ana gjuhësore, por me ide jo fort të qarta.
Struktura fjalish jo të sakta nga na strukturore dhe jo të qarta në ide.
Ese të shkurtra, por të qarta.
Ese të gjata dhe me ide.
Ese të gjata dhe me shumë përsëritje.
Ese të shkurtra dhe pa ide.
Sintaksa e gjuhës shqipe e ka pranuar se në krahasim me gjuhët e tjera, rendi i
gjymtyrëve është më i lirë me shqipen, sepse ka një përdorim trajtash morfologjike
dhe përdorim të gjerë të parafjalëve.
Siç dihet fjalia përbëhet zakonisht nga një grup emëror dhe një grup foljor. Si rregull
në fjalinë dëftore kryefjala vendoset para kallëzuesit, kur shpreh diçka të njohur prej
lexuesit. Në këtë rast kallëzuesi përbën gjënë e re, atë që nxënsi do t’ia transmetojë
lexuesit.
Në ese të ndryshme hasen shpesh fjali me një rend të përmbysur, por ndërtime të
tilla duhen mënjanuar nga përdorimi sepse nuk sjellin asgjë të re në gjuhën shqipe.
Shpesh ka raste të mungesës së gjymtyrëve kryesorë .Kjo bëhet në shkrim për efekt
shtjellimi dhe për t’i dhënë esesë ngjyrim bisedor.
Përdorimi i fjalisë së thjeshtë apo të përbërë shpesh varet nga dëshira vetë nxënësit
për t’i përdorur.
Fraza e shkurtër e nxit vëmendjen, vlen për të dhënë rrjedhjen e shpejt të ngjarjeve.
Shpesh si meritë përmendet shkurtësia e fjalive. Por nuk është e vërtetë se fjalitë më
të shkurtra janë edhe më të mira, domethënë edhe më të qarta ose të sakta. Saktësia
me qartësinë janë në raport të zhdrejtë; përpikëria kërkon thellim e, rrjedhimisht,
fjali më të gjata.
Po cilat janë këshillat për përdorimin e gjuhës gjatë shkrimeve eseve? Çfarë duhet t’u
mësojmë nxënësve që të kenë parasysh kur shkruajnë?
Kujdes kur përdor fjali të paplota, nëse nuk je i bindur në atë që do të transmetosh më mirë
mos e përdor.
Kujdes kur përdor fjalëzën “ etj…” sepse ajo ta mbyll mendimin e nuk mund të vazhdosh më
tej.
Duhet bërë me kujdes rradhitja në fjalinë pyetëse.
Kur duhet të shkruani një fjali të gjatë, bëni kujdes; shihni problemet, idetë, lidhjet logjike
sepse fjalia mund të mbetet e papërfunduar.
Në ese zakonisht nuk përdoren përemrat ky, kjo
E këshillueshme është të përdoret veta e parë : Unë mendoj… ose Sipas mendimit tim..
Të preferueshme janë fjalitë e thjeshta pasi mund ta përfundosh mendimin më lehtë
Rekomandohet përdorimi i lidhëzave të ndryshme.
Ana gramatikore e ndihmon nxënësin në qartësimin e ideve në të shkruar, nëse kjo
bëhet sipas një rendi logjik.
4.3 Drejtshkrimi
Në të gjitha aktivitetet me shkrim të nxënësve, një komponent i rëndësishëm është
edhe drejtshkrimi. Gjatë të shkruarit në kohë të kufizuar, vihet re se nxënësit nuk
i kushtojnë vemendjen e duhur drejtshkrimit dhe pikësimit. Në esetë me kohë të
mjaftueshme, vëmendja dhe kujdesi rreth drejtshkrimit e pikësimit rritet.
Një dukuri e cila vihet re lidhur me realizimin e esesë është edhe korrigjimi që
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mësuesit u bëjnë gabimeve drejtshkrimore dhe atyre të pikësimit të nxënësve
dhe përsëritjet e herëpashershme të tyre. Gabimet e kësaj natyre përsëriten pasi
nxënësit, së pari, janë të pavëmendshëm gjatë përdorimit të tyre, pasi e përqëndrojnë
vëmendjen vetëm në përmbajtjen e asaj që duan të shkruajnë , duke e nënvlerësuar
këtë anë. Arsye tjetër është se tek nxënësit, por edhe tek të rriturit, ende nuk ka një
njohje të mirë të rregullave të drejtshkrimit dhe të pikësimit.20
Gabimet më të zakonshme të nxënësve janë mosvendosja e –ë në fund të fjalës.
Shpesh këtë e bëjnë nga mungesa e kohës, nga shpejtësia, por edhe nga paqartësia
që i karakterizon.
Kur kanë pranë dy zanore ndodh që harrojnë ta shkruajnë njërën prej tyre.
Nuk dinë të bëjnë dallimin e bashkëtingëlloreve ç dhe q , ll e dh, gj e xh, dallime që
për fat të keq shpesh vetë mësuesit i kanë të paqarta.
Nuk dinë të dallojnë kur shkruhet një fjalë me shkronjë të madhe e kur me shkronjë
të vogël.
Një ndër gabimet më të shpeshta mbetet padyshim nyja e përparme të dhe së, që
nxënësit kanë shpesh vështirë t’i dallojnë.21
Sa i takon pikësimit , nxënësit shpesh në shkrimet e tyre harrojnë të vendosin presjet
duke mos ditur të dallojnë lidhjen logjike të fjalisë, gjë që ia ngatërron mendimet,
prandaj mësuesi duhet t’ia japë nxënësit disa këshilla:
Respektoni hapësirat midis fjalëve. Mos harroni të mbylllni thonjëzat.
Përdorni shenjat e duhura të pikësimit në shkurtimin e fjalëve.
Emërtimet e huaja duhet të shkruhen ashtu siç janë.
Emrat e popujve shkruhen me shkronjë të vogël.
Mos shkruani me shkronja të mëdha.
Kujdes drejtshkrimin e fjalëve me parashtesa dhe prapashtesa.
Emrat e shteteve nuk duhen shkruar me shkronja të mëdha dhe të dallueshme, mjafton
shkronja e madhe në fillim të fjalës.
Kujdes me fjalët e përngjitura se mund të krĳojnë probleme.
Kujdes vendosjen e pikëpyetjeve dhe pikëquditëseve sepse nuk rekomandohen në ese.
Përdorini tre pikat kur dëshironi që lexuesi të mendojë rreth ideve të ke te ti.
Kujdes në përdorimin e fjalëve të huaja, kur ka fjalën e vet përgjegjëse në shqip sepse nuk do
të krĳonte përshtypje të mirë.
Një mësues i mirë i parapërgatit nxënësit me disa rregulla të drejtshkrimit, në
mënyrë që të mos gabojnë gjatë shkrimeve të ndryshme.
4.4 Stilistika
Sistemi i gjuhës shqipe jep mundësi të gjëra për ngjyrime shprehëse, për përdorime
me forcë ndikuese, për krĳimtari. Në këto raste vlerësohet edhe forma e gjuhës shqipe,
duke u nisur nga tingujt e saj dhe ajo del në pah me natyrën e vet të papërsëritshme.
Te lexuesi pritet të arrihet një efekt i caktuar. Kjo mund të jetë një përshtypje
përforcuese ose prekëse, e mirë ose e keqe, e pëlqyeshme ose e pakëndshme.
Burim shprehie mund të bëhet edhe një fjalë e vetme, psh një emër i pashquar. Kjo
fjalë e pashquar krĳon përshtypje të menjëhershme, të drejtpërdrejtë, por edhe një
emër abstrakt mund të përdoret si konkret psh: Trishtimi u ul këmbëkryq ne dhomë.
Gjithashtu përdorimi i epiteteve lë një efekt te lexuesi.
20
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Sa i takon gjymtyrëve të fjalisë shpesh vihet re mungesë a tyre që në stilistikë quhet
elipsë.22
Shpesh nxënësit mund të përdorin për qëllime stilistike edhe dialektizmat, që janë
mjete dialektore, por vetëm për shprehi, në të kundërt nxënësi bie në gabim.
Një figurë që përdoret shpesh nga nxënësit është antiteza, për të dhënë dy fjalë që
kanë kuptime të kundërta. Kur fjalët antonime vendosen jo pranë, por në lidhje
gramatikore me përshtatje ose me varësi, figura që del quhet oksimoron.23
Një gjuhë letrare e lëvruar ka edhe një sistem të ndërlikuar sinonimesh e mënyrash
sinonimike për të dhënë mendimin me një hĳezim tjetër kuptimor, për të dalluar anë
më të holla ose për ta saktësuar përshkrimin.
Synimi për të mos përsëritur afër e afër të njëjtën fjalë i bën nxënësit të mendojnë
e të reflektojnë për të gjetur sinonimen e fjalës së përsëritur. Në këtë mënyrë eseja
e tyre nuk do të bëhet e mërzitshme.Krahas çdo veçorie stilistikore ajo që duhet të
ketë vërtet rëndësi është norma gjuhësore. Synohet drejt një përpikërie të normës
gjuhëore, rreptësi ndaj saj sepse në mënyrë grafike me anë të të shkruarit gjuha
mbahet e gjallë.
Çdo nxënës duhet të jetë i vetëdĳshëm për atë që shkruan duke iu përshtatur disa
rregullave të caktuara që është detyrë e mësuesit t’ia bëjë të ditur para se të shkruajë
një ese apo shkrime të tjera . Prandaj krahas kuptimit forma e të shkruarit mbetet ana
thelbësore që nxënësi duhet ta ketë të qartë.
5. Vlerësimi i eseve
Vëmendje të veçantë gjatë punës me esetë, kërkon edhe vlerësimi i tyre. Nga praktika
e në shkollën shqiptare, punëve me shkrim të nxënësve nuk u është kushtuar
vëmendja e duhur.
Kur nuk ka pasur vlerësim real, të vazhdueshëm dhe të gjithëformueshëm, është
venë re se një pjesë e mirë e nxënsve, 10- 20 për qind, nuk e kanë realizuar fare
esenë, 20 për qind e kanë lënë përgjysëm, dhe 50 për qind e nxënësve mund ta kenë
përfunduar.
Një fakt tjetër është se vetëm 20 për qind e eseve vlerësohen në kohë nga mësuesit.
Shpesh ato mbeten të pavlerësuara dhe, duke u nënëvlerësuar nga mësuesi,
nënvlerësohen
edhe nga nxënësi. Ndonjëherë mësuesit i kalojnë si të parëndësishme orët e
vlerësimeve ose thjesht i vënë nxënësit të ndreqin gabimet drejtshkrimore që ata
kanë bërë. Këto orë duhet t’i paraprĳnë orës së ardhshme dhe si të tilla duhet të
vlerësohen dhe të zhvillohen në një plan të detajuar.
Ka apo nuk ka faj mësuesi? Ka apo nuk ka kohë ai? Si duhet ta vlerësojë? Le t’i japim
përgjigje këtyre pyetjeve të vështira.
Në rast se nuk i vlerësojnë esetë, humbet vëmendja e nxënësit. Ata bëhen indiferentë
deri atje sa të mos i bëjnë fare.
Eseja, si moment reflektimi , nuk duhet konsideruar vetëm si një aktivitet që mbyll
apo rimerr temën, por si feedback, i tëri i procesit mësimor.24
Në këtë kuptim duhen mbajtur gjallë sa format e vlerësimit nga mësuesi, ashtu edhe
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forma të tjera vetëvlerësimi, vlerësime njëri-tjetrit, turi i galerisë, botime në gazetat e
shkollës dhe më gjerë, konferencat etj.
Jo rradhë herë nxënësit mendojnë se iu është ulur nota për shkak të gabimeve
drejtshkrimore që kanë bërë ose të shkrimit jo të bukur prandaj ata duhen sqaruar jo
vetëm nëpërmjet shënimeve përkatëse në fletore, por edhe sqarimeve që jep mësuesi
në orën e vlerësimit. Duhet sqaruar skema, në të cilën nxënësi vlerësohet në këtë
mënyrë:25
E ka kuptuar dhe trajtuar mirë temën.
1 pikë
Shpreh qartë mendimet e tĳ.
1 pikë
Shkruan me fjali të shkurtra dhe të kuptueshme
1 pikë
Zbaton drejt elementet e formës( hyrje, zhvillim, mbyllje)
1 pikë
Përdor figura letrare të mësuara
1 pikë
Ka fjalor të pasur dhe e zgjedh fjalën
1 pikë
Shkruan drejt pa gabime drejtshkrimore
1 pikë
Duke pasur parasysh këtë skemë nxënësi ndërgjegjësohet për notën e marrë dhe e
ka parasysh për herët e tjera ku nuk duhet të gabojë ose çfarë duhet të bëjë më mirë.
Në një orë vlerësimi nxënësit mund të shkëmbejnë fletoret me njëri- tjetrin, të bëjnë
vërejtje ose vlerësime për punën e shokut, gjithmonë duke pasur parasysh skemën.
Megjithatë vlerësimi mund të bëhet edhe ndryshe. Vëmendja tërhiqet në :26
Gabime në konceptin e temës, të domethënies së përmbajtjes dhe përfshirjes në të të realitetit.
Gabime të planit: Hyrje e gjatë, mbyllje e shkurtër
Gabime në përmbajtje: shmangie nga tema, mendime të përsëritura, konceptime të
gabuara, varfëri idesh etj
Gabime që lidhen me përdorime stilistikore jo të drejta, gabime në figuracion.
Gabim drejtshkrimore: ndërtime të gabuara, fjalish, dhe përdorime pa rregulla, gabime
të shenjave të pikësimit, fjalë të shkruara keq për shkak të mosnjohjes së rregullave,
gramatikore, ndikime dialektore, etj.
Paraqitje jo e rregullt e fletores.
Vlerësimi i eseve mund të bëhet analitik mbi bazën e 6 kritereve, të cilat janë:27
Përmbajtja. Të kontrollohen shprehitë e të menduarit kritik. Të vlerësohet saktësia e
përpikëria. Mësuesi duhet t’ia tregojë nxënësve para shkrimit të esesë.
Organizimi. Mësuesi duhet të shqyrtojë mirë hyrjen, pjesën kryesore dhe mbylljen. Ai
duhet të tregojë kujdes nëse janë të mbështetura hipotezat që nxënësi trajton në ese.
Procesi.Çdo proces, sipas nivelit ka si rezultat një zgjidhje, rekomandim apo disa arsye
që justifikojnë mbështetjen. Ky kriter vlerëson saktësinë, përpikërinë e zgjidhjes.
Saktësia/Arsyetushmëria. A pasqyrohen në ese saktësia dhe arsyeshmëria? A janë
identifikuar përmasat e sakta analitike. Mësuesi është ai që duhet të vendosë atë që
është e saktë.
Tërësia/ Qëndrueshmëria e brendshme. A është eseja në koherencë me problemin e
paraqitur? Vlerësimi duhet t’i përmbahet logjikës së trajtimit të problemit.
Origjinaliteti/ Krĳimtaria. Është në dorën e mësuesit të dallojë këto cilësi. Do të ketë
nxënës që do të shfaqin krĳimtari apo aftësi krĳuese në esenë e tyre dhe mësuesja
duhet ta vlerësojë këtë tipar.
Pra kriteri i vlerësimit mund të konsiderohet si një pjesë mjaft delikate të punës me
25

Lindita Aguridhi “ T’i bëjëmë nxënësit të shprehen bukur me shkrim” Kurrikula dhe shkolla,
Gjuhë shqipe dhe lexim letrar 10, Tiranë 2006, faqe 102
26
Eleni Karamitri: Letërsia në shkollë shkencë e art 2008 , fq 197
27
Bardhyl Musai “ Si të shkruajmë ese” Tiranë 2007 fq 210

307

nxënësit, pasi mësuesi duhet të përpiqet të jetë objektiv në vlerësimin e tĳ dhe t’i
sqarojë nxënësit për gabimet e bëra. Për këtë ai i nxit të punojnë në ese dhe të shfaqin
hapur dëshirën për të shkruar.
Përfundime
Si përfundimim mund të themi se eseja u jep mundësi nxënësve për t’u shprehur
ashtu si mendojnë dhe duan ata. Për ta ora e punës me shkrim mund të jetë më e
preferuara sepse aty kanë të drejtën të japin opinionet e tyre, të arrĳnë në përfundime
të ndryshme, të shkruajnë për tema të jetës së përditshme, për diçka që ju pëlqen. Në
punët me shkrim kanë mundësi të japin mendimet e tyre edhe nxënësit e ndrojtur.
Ata që në debate të ndryshme rrinë të heshtur, në ese arrĳnë të shprehen më lirshëm
dhe të sistemojnë mendimet e tyre.
Eseja u jep mundësi edhe mësuesve për të hulumtuar në punët me shkrim të nxënësve.
Aty ata kuptojnë se sa nxënësit kanë përvetësuar fjalorin, rregullat gramatikore,
figurat stilistike dhe sa janë në gjendje të shkruajnë për një temë të caktuar.
Eseja është një punë shumë e efektshme për nxënësit dhe mund të përdoret në të
gjitha lëndët. Ajo i aftëson nxënësit në punët krĳuese dhe vë në punë ata që e kanë
të vështirë të përqëndrohen. Si përfundim, eseja duhet përdorur, duhet vlerësuar,
duhet komentuar dhe duhet nxitur sepse i zhvillon nxënësit.
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Ndotja, nje problem ne rritje
Jonida Mingaj
Mesuese, Gjimnazi “Halim Xhelo”Vlore
Abstrakt
Fenomeni i ndotjes eshte nje nga problemet me kryesore e sidomos ne kohet e sotme moderne
duke u kthyer keshtu ne nje shqetesim global e gjithe perfshires, jo vetem ne Shqiperi , por
edhe ne bote,lindi si nje problem alarmues pas vitit 1970. Prishja e ekuilibrit biologjik si pasoje
e rritjes se popullsise ,industrise,qyteteve e ndotjes kane rrezikuar ekuilibrin natyror. Te
gjithe aktoret impenjohen cdo dite duke mare masa dhe duke u azhornuar se bashku per
te minimizuar sadopak kete fenomen . Jeta ne Toke eshte krĳuar me te gjithe komponentet
perberes te cilet krĳojne hapsire te mjaftueshme per shtrirjen e botes bimore dhe shtazore . Ne
kete hapsire vertiten disa komponente te rendesishem te cilet veprojne te pandare me njeritjetrin . Keta komponente jane: toka,uji,ajri,shembujt dhe qeniet njerezore. Pa keta komponent
jeta sdo te kishte kushtet e mjaftueshme per te jetuar. Mirepo perfshihen ne disa sfera,te cilat
studiuesit i kane emeruar: atmosfera,litosfera,biosfera dhe hidrosfera.
Fjale kyce: Atmosfera,Litosfera,Biosfera,Hidrosfera.

Hyrje
1-C’eshte atmosfera?
Atmosfera eshte shtresa kryesore e planetit tone Toke,e cila permban brenda saj ajrin
i cili gjendet tek shkembinjte,dherat,oqeanet,detet e jeten ne toke . Ky element eshte
perberes kryesor i atmosferes ,e cila nuk eshte gje tjeter pervecese nje mbeshtjellje
e gazte .Ajri gjendet ne atmosfere dhe eshte i pasuruar me gaze te ndryshme si :
oksigjen,CO2,hidrogjen,helium etj... Ajri gjendet aty ku ka hapsire dhe ze nje volum
te caktuar. Mirepo shtresa ku gjendet ky ajer perpara se te shnderrohej ne 1 atmosfere
te jetueshme, do te kalonte neper disa ndryshime te cilat i dhane kuptim edhe jetes
ne toke. Atmosfera e pare u krĳua nga sjelljet e kometave dhe meteoreve. Perberesit
e kesaj atmosfere ne kete kohe ishin gazet si metani CO2 ,amoniaku,avujit e ujit. Ne
keto kushte kjo mbeshtjellje ishte helmuese dhe toka ishte e zjarrte. Pikerisht ne kete
moment ndodhi ndryshimi i pare i rendesishem . Atmosfera duke u ftohur pak nga
pak dhe temperatura shkoi nen 1000 celcius ndikoi ne formimin e oqeaneve te para .
Ne fazen e dyte duke qene se toka ishte ende e perbere nga gaze t demshem e ne sasi
te konsiderueshme te tyre, ishin oqeanet e para ndihmuesit kryesore ne minimizimin
e larte te CO2. Oqeanet e thithen CO2. Ne momentin e trete te ndryshimit te
atmosferes ende verehej prania e gazeve si metani , CO2 ,avuji uji. Pikerisht rreth 2
milion vjet me pare ne perhapjen e formave te para te jetes . Me clirimin e ketĳ gazi
nje kontribut mjaft me rendesi do te jepte dhe formimi i procesit te fotosintezes , te
te cilet thithen CO2
Atmosfera ne ditet e sotme perbehet nga 78% ozon,21% oksigjen dhe 1% gaze te
tyre si argoni ,CO2 etj. Kjo mbeshtjellje eshte perberes natyror , qe ndotet lehte. Cdo
ndotje ne natyre prek atmosferen . Burimet e ndotjes ne stmosfere jane industria
, transporti, energjitika, metalurgjia,minierat,industria kimike etj. Sasi te medha te
pluhurit leshojne edhe fabrikat e cimentos tymerat , ndotjet termike . Para vitit 1990
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, ndotja e atmosferes ne Shqiperi , shkaktohej nga industria . Ndersa pas 1990 kjo
shtrese po ndotej nga lendet qe cliroheshin nga automjetet . Po te shqyrtojme gazet
te cilat e perbejne atmosferen ,patjeter qe edhe ato kane rendesi per jeten ne toke .
Oksigjeni eshte burimi kryesore , i cili i duhet tokes , qenieve te gjalla , kafsheve , i cili
perfitohet jo vetem nga clirimi nga atmosfera , por edhe nga procesi i fotosintezes.
Por edhe CO2 ka rendesi per token sepse , si rezultat rezet e diellit qe bien ne toke
qendrojne ne parametrat normale , duke mos shkaktuar rritjen e temperatures mbi
kushtet normale qe lejon mjedisi . CO2 ka aftesi te mbaj ngrohtesine ne Toke. CO2
ka ndryshuar here pas here perqendrimin e tĳ ne atmosfere . Gjate 400,000 vjeteve
ai ka patur perqendrimin deri ne masen 0,03% ne atmosfere . Qe ne momentin e
revolucionit industrial 200 vjet me pare filloi te rritej edhe sot arrin shifrat mbi 0,04%
. Kjo rritje e sasise se tĳ vjen si rezultat i djegjes se karburanteve nga njerezit . Nga
ky fakt temperatura eshte rritur 0,85 grad celcius .. Si pasoj e ndotjes ne atmosfere
, teper shqetesuese paraqitet gjendja e atmosferes , duke u prehur ne kete menyre
nga dukuri te tilla si : shiu acid , efekti serre , smogu , zhdukja e shtreses se ozonit
. Dukuria e shirave acide kryet si rezultat i ndotjes s atmosferes me dioksid squfur
(SO3) dhe azoti .. Si pasoj e ketyre lidhjeve me oksigjenin dhe ujin , ato formojne
acidin sulfurik dhe azotik . Se bashku me rreshjet (shiun e deboren ) ato bien ne
siperfaqen e Tokes ne trajten e acidit sulfurik , pra ne trajten e shiut acid . Efekti serre
ka te beje me shtimin e CO2 , metanin dhe freoneve. Keto gaze pengojne ne rrezatimin
tokesor dhe nuk e lejojne ate te kaloj jashte atmosferes . Ne keto rrethana atmosfera
, e cila permban sasira te medha te ketyre gazeve , behet 1 mbules e rrezikshme ,
e cila pengon token te humbas nxehtesine . Keshtu temperaturat e tokes po rriten
duke shkaktuar dukuri te rezikshme si prsh : uraganet ne europe , rebeshe shiu ne
Ameriken Jugore etj . Prishja e shtreses se ozonit eshte po ashtu pasoje e ndotjes se
atmosferes . Ozoni (O3) eshte gaz, i cili mbron planetin nga rrezet ultra vjollce , i cili
eshte i demshem per jeten e gjalle ne Toke .
Ky gaz kryhet kur O2 del nga shtresat e mesiperme te atmosferes dhe reagon nen
veprimin e rrezatimit diellor (shperberje nga drita), molekula e O2 shperbehet nga
procesi i disocimit ,ndersa atomet e lira te O2 bashkohen me nje molekule te lire
dhe krĳojne molekulen e ozonit O3. Pakesimi i sasise se ozonit shkaktohet nga
lendet e quajtura freone . Duke kaluar ne atmosfere sasira te medha te freoneve
,nen ndikimin e rrezatimit ultraviolet i nenshtrohen zberthimit duke prodhuar
(cfc). Ky klour vepron si katalizator ne zberthimin e shtreses se ozonit. Shkaterrimi
i shtreses se ozonit, do te shkaktonte rritje te rrezatimit ultraviolet dhe ngordhjen e
mikrogjallesave ,do te favorizonte kancerin e lekures ,prishjen e habitateve etj. Smogu
ose mjegulla e qytetit formohet nga perzjerja e mjegulles se zakonshme me tymrat
dhe mbeturinat e lendeve djegese. Smogu eshte mjegull toksik e i rendesishem per
jeten e njeriut . Nje tjeter ndotje e ndjeshme eshte dhe ndotja fonike (zhurmat),qe
prodhohet nga kantieret e ndertimit dhe te puneve publike ,nga mjetet e tansportit
hekurudhor ,mjetet automobilistike dhe avionet. Nga ndotja e atmosferes me te
gjithe komponentet e tjere te mjedisit shkaktohen deme te drejteperdrejta ne jeten
ne Toke . Si rezultat i kesaj ndotjeje , e sidomos ne qendrat industriale , jane shtuar
nje sere semundjesh si ;semundjet nervore,te zemres,rakiti te femĳet ,semundjet e
mushkerive , bronshiti etj.
Shiu acid gjithashtu shkaterron drejteperdrejte bimesine dhe con ne acidifikimin e
ujerave dhe tokave. Pyjet jane shkaterruar nga shiu acid . Masat qe duhen marre per
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mbojtjen e atsmosferes eshte pakesimi i ndotjeve nga atmosfera nga industria , mjetet
e komunikacionit etj . Ndotja e atmosferes mund te arrihet duke perdorur lende
djegese qe leshojne sa me pak ndotje ne atmosfere ,te perdoren pajisje teknologjike
,te kufizojme leshimin e gazeve ne atmosfere . Te perdoren teknologji te reja , si psh
energjia e eres , te cilat nuk e ndotin atmosferen .. Per te pakesuar sasine e pluhurave
ne atmosfere te perdoren ne ndermarjet industriale dhe ne fabrika pastrues speciale
dhe filtra q mbrojne lende te vecanta e nuk i lejojne ato te kalojne ne atmosfere.
Nderkaq , duke u shtuar siperfaqet e gjelberuara (sip e pyjeve , parqeve etj) te cilet
kane aftesi te thithin CO2 nga atmosfera.
2-Biosfera
Biosfera perfaqeson mbeshtjelljen e tokes ,ku zhvillohet jeta (bota organike)
,(bimore e shtazore) eshte shume e pasur , e shumellojshme dhe e shperndare
ne hidrosfere. Mjedisi ose biosfera eshte teresia e kushteve natyrore( ndertimi,
klima,hidrografia ,relievi,toka, bota bimore dhe bota shtazore), qe ndodhen ne nje
vend te caktuar. Mjedisi natyror zhvillohet dhe transmetohet vazhdimisht dhe
ka aftesi vetrregulluese.Mjedisi natyror eshte kushti natyror,I cili krĳon kushte
per,jetesen,mirqenien,jeten kulturore te njeriut. Biosfera paraqitet permes hapsirave
te gjelberta ,mure te ballkoneve te gjelberuara.,rruge me peme te renditura .Zonat
e gjelberta perfshĳne si parqet edhe kopshtet e menaxhuara ,ashtu dhe hapsirat e
gjelberta te pamenaxhuara si:hapsire natyrore,ligatinat.
Njeriu e shfytezon natyren : duke ndertuar shtepi ,rruge, punon token duke
ndryshuar siperfaqen tokesore. Nga studimet e bera rezulton se: njerzit jane drejtuar
drejt nje shfrytezimi maksimal te pasurive natyrore duke i tejkaluar mundesite qe
ka natyra. Roli dhe ndikimi I njeriut eshte rritur ne mjedisin natyror , vecanerisht
mbas revolucionit industrial . Qe me Revolucionin Industrial deri ne fillim te shek.
XX , si pasoje e veprimtarise se njeriut jane zhdukur nje numer i madhe kafshesh
dhe bimesh , shume territore jane shkretuar dhe miliona pyje jane shkateruar.
Shkaterrimi i pyjeve ne Amazone dhe industrializimi I madh ne fund te shekullit te
XX vleresohet si shkaqet themelore qe krĳuan efektin “serre” i cili ka sjelle rritjen e
temperatures se planetit. Kjo shkaktohet nga rritja e gazrave te ndotura qe prodhon
industria dhe ne menyre te vecante ,e dyoksidit te karbonit. Ndotjet industriale dhe
shpyllzimet e vazhdueshme sjellin ne menyre te pa shmangshme efektin “serre”
. Rritja e temperatures se tokes qe vjen nga kjo gje krĳon efekt mjaft te rende ne
mjedisin qe kemi sot ,pasi ndikon ne shkrirjen e nivelit te deteve . Perballe ketĳ
rreziku ,disa shtete kane vendosur qe te meren vesh per nje kufizimit te” gazit
serre”. Me 1997 u arrit qe te firmosej Protokolli i Kiotos. Rreth 100 shtete vendosen
qe te kufizohet ndotja nga dyoksidi i karbonit. Kete marveshje e mbeshti bindshem
dhe BE-ja. Marveshja ka mbetur e dobet nga pavendosmeria e SHBA-se ,e cila nuk
e ka firmosur kete protokoll.
3-Ndotja e tokave
Ndotja e tokave eshte bere sot ne bote nje problem shqetesues , burimi kryesor eshte
industria, mjetet e transportit. Bujqesia, nepermjet perdorimit te plehrave kimike dhe
pesticideve per mbrojtjen e bimeve, sjellin ndotjen e tokes , dhe prishjen e ekuilibrit
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te mjedisit tokesor, sidomos kur tejkalohen masat pleheruese. Me te rrezikuara jane
tokat bujqesore prane ndermarrjeve kimike dhe matalurgjike te cilat mbajne me teper
lende toksike, psh Tokat e pishes se Elbasanit, te Cerrikut , ne Lac. Ndotja e tokave
eshte me pasoja te medha ,per bimesine ,kafshet,shendetin e njeriut ,ajo demton
mikroorganizmat te cilat ndodhen ne te e per pasoje i varferon shume . Shfrytezimi
i tokave ,minierave ne siperfaqe , zgjerimi i qendrave urbane dhe indrustriale
dhe perdorimi i tokes per qellime jo kryesore, sjellin shkaterrimin e tokave . Toka
bujqesore pakesohet cdo vit sidomos ne ultesiren perndimore , ku mĳera hektar toke
jane shkaterruar sepse jane zene nga ndertimet e shumta, pa leje , e pa kriter .
Armiku kryesor i degradimit dhe shkaterrimit te tokave eshte erozioni,nga gerryerja
(erozioni) largohet pjesa me emadhe pjellore e tokes,ndersa pjesa tjeter eshte pa jete,e
vdekur e pa bimesi.Nje tjeter faktor eshte edhe gerryerja e olitike e cila zhvillohet
ne vendet e thata,ne ato terrene ku mungon bimesia. Nje tjeter aspekt i degradimit
eshte edhe shkaterrimi i tokes nga spetezimi dhe shkretimi tyre. Kjo ndodh si
rezultat i shpyllzimeve ,nga prishja e regjimit hidrologjik(tharja),ku mungojne
reshjet. Kjo dukuri verehet me teper ne Afrike. Shkretimi i tokave e ul rendimentin e
prodhimeve bujqesore,cka shoqerohet me fatkeqsi ushqimore dhe sipas statistikave
ne kete kontinent numerohet perqindje e larte e varferise se tejskajsme. Demtimet
,ndotjet dhe shkaterrimi i tokave jane edhe tipare te ndryshimit te prberjes se tokes.
Ato mund te jene ; te tipit kimikte cilat ndodhin per shkak te acidifikimit(shtimit te
elementeve acide),alkoolizimit (shtimit te elementit bazik),kripezimit (mbiqendrimit
te kriperave minerale duke perfshire dhe lendet toksike) ,te tipit gjeomekanik kur
shkaterrohen te gjitha shtresat e tokave (nga ndertimet,shpyllzimi i argjilave) etj.
Rruget e mbrojtjes se tokave;
a).te mireperdorim hapsiren toksore,
b).ta miremenaxhojme ate,
c).te perdorim plehrat organike,
d).te rregullojme kushtet ujore,
e).te mbjellim kulturat qe i pershtaten tipit te tokes etj.
Te perpiqemi te rikujtojme edhe te veme ne perdorim tokat e demtuara. Keto
mund te arrihen nepermjet masava organizative,ligjore,agroteknike etj. Nepermjet
veprimtarise te tĳ ,njeriu ka demtuar rende boten bimore dhe shtazore;jane shdukur
nje numer i madh llojesh e specieve te botes bimore e shtazore dhe ka ndryshuar ne
menyre radikale peisazhe bimore ne bote. Nje demtim te madh kane pesuar pyjet,per
shkak te zjarreve (me shkak dhe pa shkak),prerjeve e shpyllzimeve ,ndotjes etj. Sipas
statisikave ne vitin 1958 pyjet zinin 44miljon km2,kurse ne ditet e sotme me pak se 38
miljon km2. Ketyre pasojave nuk iu kane shpetuar as pyjet e bimesia e vendit tone,ku
cdo vit digjen e priten me mĳera hektare pyje e kullota etj. Si pasoje e shkaterrimit
te pyejeve, edhe bota shtazore eshte paksuar shume. Per mbrojtjen e bimesise duhet
te ruajme token nga ndotje te ndryshme e pa kriter,te shtojme pyllzimet ne vendet e
caktuara etj. 4-Ndotja e ujit
Rritja e veprimtarise ekonomike ,shtimi i numrit te popullsise ne kuader global
,aktualisht po e ve perballe sfidave, raportin mjedis-shoqeri. Nje nga sfidat e
shumta , e cila peshon zgjidhje te drejte , ne menyre afatgjate dhe te perdorshme,
eshte kerkesa per cilesimin e jeteses. Lumenjte ,per nga permbajtja e oksigjenit te
tretur ne to, jane te nje cilesie te mire .Por Ishmi dhe Gjanica paraqiten te ndotur ,
sepse kane perqindje te ulet oksigjeni (o 2-4mg/l). Per nga nivelet e NBO5 (ndotja
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organike e biodegradueshme ,lumenjte shqiptare klasifikohen me ndotje organike te
perhershme , e lidhur kjo me shkarkimet e lengeta urbane ne to . Lumenjte , Drin, Mat,
Erzen, Seman,Ishmi,Vjose rezultojne si lumenjte me te ndotur. Per nga permbajtja e
lendeve ushqyese ,Ishmi,Gjanica,Shkumbini jane lumenje me cilesi jo te mire . Ulja e
lendeve ushqyese ne perberje te ujerave , lidhet me shkarkimet e lengeta urbane ne
to dhe perdorimin e plehrave kimike Brigjet bregdetare jane nder zonat biologjike
me te pasura e me produktive te tokes. Zona bregdetare perben 10% te mjedisit
ujor ,por eshte strehe per 90% te specieve detare .Kjo zone ka sasine me te madhe
te lendeve ushqyese ,te te gjithe mjedisit detar. Fundi I detit siguron nje mjedis per
shume gjallesa .Keshtu ekzistojne nje mori komleksesh bregdetare produktive ,te
cilat jo vetem mbeshtetin nje varietet te madh gjallesash por sherbejne dhe si vend
shumimi per nje pjese te biodiversitetit te sistemit ujor .Afer brigjeve detare jo vetem
jeton pjese e konsiderueshme e popullsise por ne perfitojme shume produkte qe i
marrim nga oqeani si peshku ,nafta dhe gazi .
Ujerat kercenohen nga shkarkimet e ujerave urbane te patrajtuara. Ne ndihme te
permiresimit te cilesise se ketyre ujerave , eshte percaktuar vendosja e impianteve
te pastrimit ne disa qytete bregdetare . Zona me e ndotur e plazhit ne shqiperi eshte
plazhi i Durresit. Zonat bregdetare jan nen presione te shumta dhe perballen me nje
numer te madh problemesh ekonomike , sociale dhe mjedisore .Problemet me te cilat
perballen keto ekosisteme bregdetare jane : Shkaterrimi dhe degradimi i habitateve
bregdetare ,Ndotja, Ndryshimi i klimes dhe speciet invazive , mbishfrytezimi ,
erozioni bregdetar .Habitatet bregdetare jane te brishta dhe po shkaterrohen per te
krĳuar shtepi,toke bujqesore, industri dhe infrastrukture per turizmin dhe transportin
. Bujqesia ,agrikultura, transporti kane impiantin e tyre ne degradimin e habitateve
bregdetare .Veprimtaria njerezore grumbullon ngrohese te konsiderueshme te
agro-pesticedeve , nutrienteve , metaleve te renda , kimikate industriale ne afersi te
lumenjve .Ka shume vende ,duke perfshire edhe Shqiperine , te cilet derdhin ne det
ujerat e zeza pa asnje trajtim .
Llojet e ndotjet se ujit jane te shumta . Nder keto burime ndotjesh mund te listojme
ndotjen komunale , industriale , bujqesore , mjetet e lundrimit . Ndotja e ujit mund te
jete ndotje kimike , ku gjenden nafte dhe produkte te tjera te saj , plehra kimike , metale
te renda etj, ndotja biologjike eshte kur ne uji paraqiten viruse , baktere , psh ujra
komunale ne trajten e ujerave te zeza,qe permbajne viruse dhe baktere vdekjeprures
ndotin e toksikojne lumenjte ,liqenet dhe detet ku derdhen. Vendi yne ,persa i perket
ndotjes kimike, ka ujera te shendetshem. Ujerat e zonave malore dhe kodrinore ,jane
ujera pa mbetje kimike ,ne vendin tone vihet re ndotja tek lumenjte dhe liqenet,eshte
e pranishme ne ato lumenj ku derdhen mbetjet e industrise se vjeter dhe ujerat e
zeza, vihet re ndotja ne lumin e Fanit te madh ,Gjanices ,Shkumbinit etj. Depertimi
ne brendesi te Tokes i ujrave te shiut dhe ujrave te tjere te siperfaqes se ndertuar
eshte shkaku kryesor i ndotjeve te ujrave nentoksore . Edhe per liqenet burimet e
ndotjes jane po njesoj si tek lumenjte. Me te rrezikuar jane liqenet qe ndodhen afer
qendrave industriale,liqenet ku derdhen ujrat e lumenjve te ndotur ,si dhe liqenet qe
lundrohen,edhe perdoren per turizem ,sport,pushime etj. Ne disa liqene per shkak
te shirave acide qe bien ne to,ndodh acidifikimi I ujit duke prishur cilsine e tĳ. Kjo
pasqyrohet me pas ne varferine e botes organike. Po ashtu edhe siperfaqet e deteve
te ndotura po rriten vazhdimisht,sidomos ne detet;Mesdhe,Adriatik,Deti i Zi,Deti
Veriut etj.Ndotja e ujit sjell pasoja te medha ne shendetin e njeriut dhe veprimtarine
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e tĳ. Ndotja e ujit kufizon boten organike ,ne lumenj,liqene deri ne rrezikun e
zhdukjes se botes se gjalle. Ndotja e ujrave ,ben te mundur edhe ndotjen e tokave
duke ulur aftesine prodhuese dhe cilsine e tyre. Po ashtu ndotja e ujit ka dhe pasoja
edhe ekonomike ,pasi duhen harxhuar me teper fonde per te mbrojtur ujerat nga
ndotja ose per ti pastruar ato te perdoren nga njeriu.Per mbrojtjen e ujrave duhet te
perdorim disa metoda dhe mjete qe qe perdoren per mbrojtje te atmosferes. Mund
te perdoren metoda per pastrimin e ujit nga ndotja sic eshte;pastrimi mekanik duke
perdorur filtra ,sita etj. Pastrimi kimik qe ka per qellim te largoje lidhjet organike ,te
cilat nuk mund te largohen me metoden mekanike ,si dhe me metoden biologjike te
pastrimit qe eshte dhe metoda me e rendesishme e pastrimit te ujit. E rendesishme
eshte te perdoret masa edhe per ujrat qe perdoren ne ekonomine komunale ,ne
bujqesi,industri etj. Per mbrojtjen enatyres sot ne bote japin ndihmesen e tyre dhe
organizatat politike,juridike,teknike,ekonomike, shkencore,kulturore ,arsimore etj.
Nje rol te madh ka edhe shkolla ,nepermjet edukimit , mjedisor dhe ndergjegjsimit te
nxenesve per mbrojtjen dhe ruajtjen e natyres. Ne vendin tone eshte ngritur Minisria
e mjedisit ,e cila eshte organi me i larte qeveritar pergjegjes per administrimin e
ceshtjeve mjedisore,si dhe kane dale nje numer ligjesh ,si ai i Mbrojtjes se Mjedisit
,ligji per token,pyjet,peshkimi ,per mbrojtje te bimesise e faunes se eger etj. Mbrojtja
e natyres eshte bere problem nderkombetar ,ky problem u diskutua qe ne 1969 ne
“Asamblene e Kombeve te Bashkuara”. Qysh atehere jane bere shume mbledhje
dhe takime nderkombetare ,si ne Rome,Stokholm,Rio de Zhaniero, ne Afriken e
Jugut etj…per problemet e ngrohjes se klimes,shtreses se Ozonit,paksimit te CO2.
Dita e 5 qershorit eshte caktuar si “Dita e mbrojtjes se mjedisit “. Per mbrojtjen e
natyres meren dhe nje numer oraganizatash boterore ;UNESKO,Organizata Boterore
e Shendetsise (WHO),Organizata e Ushqimit (FAO) etj. Krahas tyre veprojne dhe
organizata shoqerore ,si Organizata e te Gjelberve (Green Pease) etj. Edhe ne vendin
tone vepron “Shoqata e Speleolageve,e ujrave te embela ,te cilet kane dhene nje
ndihmese te madhe per edukimin,sensibilizimin,si dhe mbrojtjen e natyres.
«Natyra eshte gjithcka per shendetin dhe jetegjatsine e njeriut,nese dime si ta mbajme
dhe mbrojme nga efektet negative ,atehere dhe jetesa do jete me sa pak probleme,sa
me pak pesimizem dhe me me shume ajer per te marr fryme lirshem »!
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Teknologjia, ndikuese në dobësimin e aftësive komunikuese te fëmĳet
Hesiona Havaraj
Abstrakt
Fëmĳët sot përdorin teknologjinë vazhdimisht si në shkollë ashtu edhe në shtëpi. Televizioni
, video-games, interneti , telefonat celularë etj . Të gjithë këta luajnë një rol formues në
zhvillimin e shumë fëmĳëve në ditët e sotme . Duke qënë se termi ''teknologji'' nënkupton
një larmi të madhe të artikujve disi të pavarur , nuk është e vështirë për tu kuptuar se ky
hulumtim tregon shqetësimin nga përmbajtja e teknologjisë. Nga ana tjetër , teknologjia na
ofron një sërë mjetesh jo vetëm për promovimin e sjelljeve të caktuara por edhe të mësuarit
dhe të zhvilluarit.
Fjalët kyçe: Teknologji, edukim, femĳë, komunikim.

Hyrje
Televizioni ka hyrë në shtëpitë tona vite më parë dhe për shumë kohë prindërit kanë
kërkuar ta shfrytëzojnë si një formë përmirësimi për fëmĳët e tyre. Gjithsesi , kjo
nuk është tema kryesore pasi qëllimi parësor i televizionit /medias nuk ka vetëm
efekte pozitive . Përshembull , koha e shpenzuar në show-n televiziv për fëmĳë
''Teletubbies'' është e lidhur me uljen e aftësive folëse (Linebarger DL, ëalker D. 2005)
Me internetin dhe webin, botës sonë tokësore i eshte shtuar edhe një përmasë e
re: ajo që quhet "bota online'' apo "cyberspace". Në kuptimin figurativ ne nuk jemi
vetëm banorë tokësorë por edhe banorë te hapësirës kibernetike. Përmes rrjetit
gjigand të kompjuterave dhe serverave , njerëzit po krĳojnë një jetë të dytë paralele,
jetën dixhitale . Duke hyrë online njerëzit po ngrihen mbi realitetin konvecional për
të krĳuar një lloj realiteti virtual që po ndikon dhe transformon vetë mënyren e të
jetuarit. në kohën kur shpikej kompjuteri njerëzimi shihte te pajisja e re kalkulatorin
modern qe mund te kryente me saktësi dhe shpejtësi operacione të sofistikuara. por
në 1696 me eksperimentin amerikan te pagezuar, ‘’ARPANET’’ u pa se kjo pajisje e
re mund të ishte shumë më inteligjente se kaq, u provua se kompjuterat mund të
komunikojnë me njëri tjetrin ashtu siç mund të komunkojnë edhe me përdoruesin
e vet .Kjo shënoi një revolucion dhe falë këtĳ revolucioni ne kemi rrjetin gjigand të
internetit në të cilin janë bashkuar qindra miliona kompjutera që lidhin më shumë
se 1,6 miliardë përdorues të kompjuterit dhe frekuentues të webit . Përfitimet më të
mëdha nga interneti i pati komunikimi i cili ndryshoi edhe cilësisht, tani sidomos në
vendet e zhvilluara kemi shumë pak komunikim të tipit "face to face" dhe gjithmonë
më tepër komunikim të që kalon nga kanalet online, me evoluimin e tĳ të përditshem
, interneti i shtoi komunikimit një mori mjetesh te cilat po kercenojne disa nga mjetet
tradicionale. Në vitin 1989 B.Alikaj priste autobusin e linjes te sillte gazetat. në
ate zonë rurale te vlorës, gazetat shkonin një ditë me vonesë. "Nëse dikush do ti
thoshte B.Alikaj se pas 23 vitesh do ti lexonte gazetat ulur ne kafenenë e fshatit nga
një kompjuter tablet qe ja kishte sjellë i biri nga italia ,me siguri do te qeshte e do
ta merrte për ‘’marrëzi" ( Artan Fuga , 2008) . Por kjo ishte e gjitha për të bërë një
parantezë për mënyrën sesi ka filluar të evolojë internet dhe disa të mira të saj por
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çështja e cila na intereson është problematika e saj te fëmĳët . Pra interneti është
kthyer në një problem shqetësues për shoqerinë ku përveç shërbimeve të cilat të
ofron, ai po shkakton shumë probleme sa i perket kohës sidomos me moshat e reja.
Nga nje studim i kryer nga UNICEF dhe Instituti i medias nga 500 te intervistuar
rezulton se 68 perqind e femĳëve përdorin vetëm internet per tu argetuar e jo për të
marrë informacione të vlefshme.Nga ky studim rezulton se më shumë se gjysma e
tyre lexojnë më pak pas përhapjes së internetit.
1. A është teknologjia për tu fajësuar?
Megjithëse janë qartasi një numër potencial efektesh negative të asociuara me
përdorimin e teknologjisë , interpretimi i këtyre studimeve nuk është edhe aq i
detajuar sa mund të duket . Përshembull , shumica e këtyre studimeve marrin vetëm
tabulatet e orëve të shpenzuara duke përdorur teknologjinë por nuk e klasifikon
përdorimin e teknologjisë si funksion ose përmbajtje e tipit. Përmbajtja ka një
rëndësi të veçantë , si pasojë këto raporte nuk sigurojnë të dhëna të besueshme . Në
një studim të detajuar me mbi 800 fëmĳë , mesatarja e përgjithshme e ekspozimit
ndaj televizionit kishte korrelacion me uljen e aftësive të komunikimit në moshën 3
vjeçare por pasi u bë një studim më i detajuar nuk u pa asnjë lidhje mes ekspozimit
ndaj televizionit dhe zhvillimit të komunikimit ( Schmidt ME, Rich M, Rifas - Shiman
SL , Oken E , Taveras EM 2009 ) . Një studim i fundit i Weis dhe Carankosky ndoqën
një logjikë për të testuar hipotezën se video-lojërat janë të lidhura me efektet negative
në performancën akademike ( Weis R, Ceranankosky BC , 2010) .
1.2 Kur' e mira ' kthehet në të keqe Megjithëse media është tipikisht e dizajnuar
vetëm për qëllime argëtuese , disa forma të kësaj teknologjie kanë treguar efekte
shumë larg atyre vetëm argëtuese. Përshembull aksioni në video-lojëra , ku avatarët
vrapojnë për të eleminuar armiqtë e tyre dhe i qëllojnë ata me armë , shpesh shihen
si të parëndësishme nga prindërit . Gjithsesi një literaturë e gjerë indikon se lojërat
në kompjuter lidhen me probleme ne të parë , përqëndrim , të menduar etj (Green
CS , Bavalier D , 2008).
Në një ambient të tillë kaq të pasur , vetëm një linjë e hollë e ndan një media të
suksesshme dhe stimuluese nga një media kaq e zhvilluar dhe sfiduese . Fuqia e
pamasë e internetit ka bërë që fëmĳët të largohen nga mjetet e informacionit të cilat
dikur përdoreshin si të vetmet mundësi ’ libri’ . Përdorimi me orë të tëra internet
çon në problematika të cilat i dëmtojnë fëmĳët në këtë rast po marrim internetin .
Televizioni mund të jetë një metodë tjetër që ndikon në përkeqësimin e komunikimit
te fëmĳët ? Mjafton të shohim fëmĳë të cilët dikur teksa mbaronin mësimet uleshin
për të lexuar ndonjë libër jashtëshkollor , ndërsa tani kanë hapur adresa facebooku ,
instagrami përmes të cilave marrin informacionet që mendojnë se janë të nevojshme .
Dikur , televizioni ka qënë mundësia e vetme e cila realizoi procesin e ekuivalentimit
kulturor dhe aklimatizimit qytetar dhe është parë si faktor i përshpejtimit të procesit
të zgjimit të vendeve ish-komuniste të Europës , të mbuluar me perden e hekurt
informative dhe murin ndarës të Berlinit nga perëndimi ( Alban Tartari , 2012)
- Tashmë koha e modernizimit teknologjik ka sjellë me vete shumë forma me të cilat
individi po përshtatet, por a janë fëmĳët lehtësisht të përshtatshëm me këtë metodë ?
A është tematika dhe gjuha e përdorur nëpër media masive e kujdesshme që fëmĳët
të marrin vetëm të mira prej saj ? Mbrojtja e fëmĳëve në internet përbën një nga sfidat
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kryesore të avancimit të teknologjisë pasi është rritur në mënyrë të gjerë përdorimi i
smartphonëve dhe teknologjisë së informacionit. Kjo u lejon fëmĳëve për të përfituar
nga një edukim online.
- Ky revolucionarizim i teknologjisë na ka prezantuar të gjithëve me një botë të re nga
e cila , duhet të sigurohemi që fëmĳët të shfrytëzojnë të gjitha mundësite e pasurimit
me informacionin që lejon interneti, por duhen larguar nga përmbajtje të paligjshme
dhe të dëmshme për ta.
Fëmĳët duhet të jetojnë fëmĳërinë ashtu siç kanë qënë edhe në vitet e mëparshme
,programet pornografike dhe të dhunës nga interneti duhet të censurohen.Fëmĳët
rrezikojnë të krĳojnë varësi nga interneti, aq më tepër tani që me zhvillimin e
teknologjisë dhe futjes sa më shumë të internetit në familjet shqiptare. Orët e tepërta
që kalojnë fëmĳët në internet rrezikojnë t`i bëjnë ata më pak social, të dhunshëm dhe
me një sjellje agresive. Kjo vjen edhe nga programet e pacensuruara të pornografisë
apo dhunës( Gëzim Tushi , 2006). Përdorimi i internetit tek fëmĳët, kohët e fundit,
po diskutohet shumë në këndvështimet sociale nga sociologët lidhur me rrezikun
që ai mund të krĳojë tek moshat e reja, aq më tepër kur ata nuk kontrollohen nga
prindërit. Sipas sociologut Zyhdi Dervishi “këto programe nuk duhet të qarkullojnë
pa passëord madje duhen hequr fare sepse nuk janë edukative për fëmĳët”.Por, duke
qëndruar me orë të tëra në internet jo vetëm fëmĳët por edhe të rriturit rrezikojnë
nga ekrani i kompjuterit që të kenë probleme me sytë dhe lëkurën.
Nuk është rastësi që kohët e fundit është shtuar shumë numri i fëmĳëve me syze .
Të gjithë ne i pranojmë të mirat e internetit dhe i gëzohemi këtyre të mirave por kur
bëhet fjalë për fëmĳët , ky konceptim ndryshon disi . Ata janë të paaftë të dallojnë
se cilat prej informacioneve që marrin duhen parë ose jo , madje mund të përdoret
fjala ‘’gënjehen ‘’.Programet e internetit kanë një sfond të pasur të kulturave dhe
njohurive, por ka dhe programe shumë vulgare që kalojnë tek të rinjtë. Sipas
sociologëve koha nuk duhet të jetë shumë e gjatë. Një nxënës i klasës së gjashtë nuk
duhet të qëndrojë më shumë se një orë në internet. Sepse bie në kurthin e internetit
me shumëllojshmërinë e skedarëve të internetit duke humbur kështu kohën të cilën
mund ta shpenzojnë duke lexuar ose komunikuar me bashkëmoshatarët e tĳ .
Do të ishte e udhës përcaktimi i një orari të cilin ta vendosnin prindërit për fëmĳët
e tyre . Përdorimi i kompjuterit këshillohet të punohet jo më tepër se katër orë në
ditë para ekranit të kompjuterit dhe me disa ndërprerje. Është e nevojshme vendosja
e një edukate teknologjike e cila do të ndikojë pozitivisht te fëmĳët. Në botë, sot,
shkalla e krimit është rritur dhe një nga arsyet janë dhe modelet që ofrohen nga
mediat e ndryshme. Kur flasim për mediat futemi në një problematikë të madhe
sepse ato na ofrojnë një sërë modelesh të cilat audience i merr si të vërteta dhe kjo
është arsyeja pse në shoqërinë tonë po rritet shkalla e agresivitetit , anoreksisë e
shumë problematikave të cilat janë të dukshmë edhe të fëmĳët në moshë të vogël.
Arsyet që çojnë në supozimet e mësipërme :
- Gjysma e shekullit të kaluar ka pasur një zhvillim shumë të madh në teknologji dhe
në përdorimin e saj nga fëmĳët - një fakt që ka formuar haptazi mënyrën sesi fëmĳët
mendojnë , mësojnë , zhvillohen dhe sillen . duke parë multi-pamjen e e natyrës së
teknologjisë , është ndoshta jo e habitshme se historia e impaktit në zhvillimin e
fëmĳëve është ekstremisht komplekse dhe me disa anë . Disa forma të teknologjisë
nuk kanë efekt në formën e sjelljeve për të cilat janë projektuar të transformojnë ,
ndërkohë që kanë efekte që i tejkalojnë qëllimin e tyre kryesor . E gjitha kjo lidhet me
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një fushë që ende është në krĳim . Ajo që ne dimë është se teknologjia ka një grup
mjetesh për të modifikuar sjelljen njerëzore (Meltzoﬀ, Kuhl, Movellan, Sejnowski,
2009).
- Nuk ka një kohë të pershatshme që fëmĳët të shpenzojnë dhe të përdorin edhe
mjetet e tjera informuese përvecse internetin dhe masmedia të tjera.
Mes fëmĳëve nuk ka një komunikim personal por gjithçka kibernetike , fëmĳët
harrojnë të komunkĳonë mes tyre dhe të jetonjë një jetë sociale.
Mund të bien pre e pornografisë ose kërkesave të pahĳshme përmes rrjeteve të
shumta sociale . Fëmĳa distancohet nga libri dhe forma të ngjashme duke u afruar
më shumë mënyrave të përzgjedhjes sëinformacionit përmes internetit.
- Zhvillimet që ka sjellë bota e intenetit dhe masmediave të tjera ,ka anë positive por
nuk duhet lënë mënjanë se problematikat e shfaqjes së internetit kanë qënë negative
për shumë arsye të cilat nuk prekin vetëm fëmĳët dhe adoleshentët por shumë fusha
të tjera të cilat ndihen të kërcënuara si përshembull Gazetat të cilat po e humbasin
shkëlqimin e tyre . Gjithsesi mendoj se interneti nuk ka pasoja pafundësisht negative
, ai mund të ndikojë edhe pozitivisht madje edhe te fëmĳët nëse politikat e përdorura
të jenë të përshtatshme (Rrapo Zguri, 2009) .
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Historia për jetën dhe bëmat e Skënderbeut, Princit të Epiriotëve
Miranda Mahmutaj
Hyrje
Epoka e Skënderbeut e shekullit XV dhe vetë figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut ndikoi
fuqishëm në jetën shpirtërore të shqiptarëve dhe për rritjen e vetëdĳes kombëtare të tyre. Të
frymëzuar prej tĳ, historianë të shquar shqiptarë, i përjetuan dhe i pasqyruan ato në vepra
historike, në të cilat nisi jetën e vet historigrafia shqiptare.
Shumë bashkëkohës ,historianë, shkrimtare filozofë, shqiptare dhe te huaj kanë studiuar
dhe hulumtuar vepra dhe dokumenta për të na pasqyruar historinë reale të Heroit Tone
Kombetar Gjergj Kastriot Skënderbeut.Është përshkruar prejardhja e tĳ , rinia e Skënderbeut
,titull që e mori nga natyra dhe dhuntia mendore dhe fizike ne shkollat ku studioi ne
Stamboll.Përshkruhet dezertimi
i Skënderbeut nga beteja ne Hungari dhe dështimet
e osmanëve herë pas here…Bazuar ne dokumentet e historianëve të shquar shqiptarë
dhe evropianë kemi linjën kronologjike që nga krĳimi i shtetit të Skënderbeut ,betejat që
zhvilloi dhe përshkrimin e ngjarjeve në këto beteja me hollësi . Të gjitha këto fitore të një
populli të vogël u bënë jehonë në të gjithë Evropën . Skënderbeu i preu rrugën perandorisë
osmane përtej Adriatikut. Gjergj Kastriot Skënderbeu, Heroi Kombëtar i Shqipërisë vulosi
me veprat e tĳ rezistencën kundër turqve pushtues në shekullin e XV dhe ishte një shembull
për imitim për të gjithë heronjtë e mëvonshëm.Problemi i tĳ ishte pikërisht edhe problemi
i Rilindjes Shqiptare .Më 1912 Ismail Qemali ngriti flamurin e Skënderbeut në Vlorë dhe
shpalli Pavarsinë e Shqipërise. Skënderbeu frymëzoi poetët, historianët ,skulptorët tanë.Ai
po na frymëzon edhe sot e kësaj dite në shek. XXI.

Kreu I. Historia e Skënderbeut
Asnjëherë nuk është vonë për të shkruar për jetën dhe veprën e lavdishme të
Heroit Tonë Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Në këtë kuadër para nesh,
që nga thellësia e shekujve, shtrihet një hapësirë e pafund e memories historike,
e mbushur plot luftëra e lavdi, ku në një sfond të artë, në altarin” e saj banojnë
në përjetësi korifenjtë e ndritur të mendjes, shpatës e penës shqiptare. Një nga
ata, nga më gjigantët, është prifti katolik nga Shkodra Marin Barleti, personalitet i
shquar i Rilindjes Shqiptare dhe Evropiane të shekullit XV. Me ndjenjat e zjarrta të
atdhedashurisë e bindje të thellë për sakrificat që e prisnin, duke mos parë asnjë
zgjidhje tjetër ndërmerr një punë kolosale për të përjetuar në shekuj jetën dhe veprën
e shkëlqyer të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Te libri i parë në parathënie në mes tjerave
shkruan:”ndërsa po e ngre padyshim aq lartë atë burrë, barra që kam marrë përsipër
më rëndon e më tremb edhe më shumë, sepse unë i peshoj mirë forcat e mia dhe e
kam parasysh madhësinë e punës dhe lëndën e gjerë për t’u shkrojtur. Barleti pranoi
peshën e rëndë të detyrës dhe asnjë mundim ,apo frikë nuk do të më bëjë tanimë që
të heq dorë nga të shkrojturi . Sepse s’ka turp më të madh mosmirënjohjeje, se sa të
sillesh kësisoj me atdhenë, që ndërsa ke mundësi ta ruash me ndonjë mënyrë nga
vdekja dhe koha, të rrish mënjanë i stepur nga që nuk mundësh, siç thonë, ta shtrish
dorën në vetburimin.Ai kaloi shumë vështirësi dhe pengesa, të cilat i përballoi me
besim, urtësi, guxim e vullnet të jashtëzakonshëm .Unë nuk pata në këtë rrugë asnjë
udhëheqës, që herë të mund t’i shkoja pas, ta imitoja, herë të përpiqesha t’ia kaloja
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me vrullin e mendjes, sipas shëmbëllesës së të cilit edhe vehten time ta rregulloja,
edhe rendin e atyre që duhen thënë ta trajtoja .S’pata mundësi të shikoj as anale të
vjetra, as historira të reja, të cilat, një njeriut të ri dhe që hyn në një det kaq të madh,
do t’i jepnin një farë ndihme. Por, megjithë këtë nuk dyshoj kurrsesi se më pas do
të jenë të shumtë ata që do të provojnë të hyjnë në rrugën e hapur me shenja më të
mbara dhe me dashamirësi më të madhe të perëndive. Por sigurisht këto janë në dorë
të fatit. Përkundrazi, çka më përket, unë do ta bëj pa dyshim me dorë në zemër, do
të përpiqem që asnjeri të mos mundet ta akuzoj punën time as për mungesë besimi,
as për plogështi, sepse unë nuk kam shkruar trillime, por ato që më kanë treguar me
kujdes më të mëdhenjtë dhe ato që kanë parë me sytë e tyre që kanë marrë pjesë dhe
kam marrë parasysh besimin e shumë burrave ,që thonë të vërtetën dhe jo vetëm
traditën e parëndësi dhe të pavlerë. Vepra që i dha emër Barletit në kulturën shqiptare
dhe në botë ishte "Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut", shkruar në latinisht
dhe e botuar në Romë rreth viteve 1508-1510. Kjo vepër në kohën e vet u ribotua
latisht tri herë, u përkthye në shumë gjuhë evropiane dhe u bë burim i një literature
të gjerë për Heroin Tonë Kombëtar, të shkruar në gjuhë të ndryshme të botës, që nga
italishtja, spanjishtja, rusishtja, frengjishtja, greqishtja e deri në japonisht. F.S.Noli1
ka shkruar me të drejtë se vepra e Barletit "fitoi këndonjës anembanë botës dhe e
bëri të pavdekshëm kujtimin e Skënderbeut në Evropë". Në bibliografinë I, “Gjergj
Kastriot Skënderbeu” gjejmë materiale të ndryshme që lidhen me
Skënderbeun, dhe sidomos me librat e Marin Barletit, i cili është edhe historiani dhe kronisti
më i saktë i figurës së Heroit Kombëtar të shqiptarëve. Vepra ‘Historia de vita et gestis
Skanderbegi, epirotarvm principis (1508-1510)’ (Historia për jetën dhe bëmat e Skënderbeut,
princit të epiriotëve) Barleti përshkruan prejardhjen e Gjergj Kastriotit ,i cili vinte nga
një familje fisnike feudale e Kastriotëve,me këtë tregon edhe periudhën e rendit feudal në
shekullin e XV. Një informacion shumë i rëndësishëm për historigrafinë shqiptare.
Gjergji, djali më i vogël i Gjon Kastriotit, sundimtarit të Matit e Dibrës dhe i Vojsavës,
vajzës plot hire e princit fisnik të Tribalëve u detyrua në moshën 9-të vjeçare të shkojë
peng në Stamboll te Sulltan Murati, ku atje kreu me rezultate të larta shkollën e
Jeniçerëve dhe “Akademinë Ushtarake” si edhe mësoi shkëlqyeshëm gjuhët turke,
arabe, greke, italike e sllave. Gjithashtu mori Gradën e Sanxhak Beut, të komandantit
të një njësie administrative të perandorisë dhe u mbiquajt “Aleksandër zot”. (Pas
dezertimit të Skënderbeut dhe dështimit të osmanëve herë pas here)… Më 3
nëntor 1443 në afërsi të Nishit, u ndeshën dy ushtritë. Ushtria osmane u shpartallua
dhe u tërhoq në panik. Skënderbeu filloi të zbatonte planin e kryengritjes sëbashku
me 300 kalorës shqiptarë e me të nipin Hamza Kastrioti u kthye në Dibër, ku populli
e priti si çlirimtar. Mori masa për përforcimin e rrugëve nga mund të vinin osmanët
dhe prej andej iu drejtua Krujës.E gjithë bota po çuditej për fuqinë e Turqisë, që kaq
shpesh e kishte tronditur Evropën dhe Azinë, të thyhej nga një provincë e vogël .
Një shembull i çuditshëm se si cilësitë dhe zotësitë e një njeriu të një vendi të vetëm
mund të bënin. Murati e vuri re tani se çfarë rëndësie kishte fakti që Skënderbeu ishte
armiku i tĳ, ndaj dhe vendosi ta drejtonte luftën në një mënyrë tjetër, që s’e kishte bërë
më parë dhe krĳoi idenë se në personin e Skënderbeut ai kishte të bënte me të gjithë
krishtërimin dhe njëkohësisht Persinë, në mënyrë që të mos ishte vetëm e nevojshme
të krĳonte një ushtri të madhe, por edhe ta drejtonte atë vetë. Skënderbeu valëviti në
Krujë me 28 nëntor 1443, për herë të parë në histori, flamurin kuq e zi dhe në kulmin
1

Vepra 4. Shkrime Historike .Fan S. Noli.
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e entuziazmit popullor të të pranishmëve tha : “lirinë mund ta kishit fituar me
trimërinë tuaj edhe me një çlirimtar tjetër, se Arbërisë nuk i mungojnë burrat. Lirinë
nuk jua solla unë po e gjeta këtu në mes tuaj. Armët nuk jua ngjesha unë, por ju gjeta të
armatosur, lirinë e kishit kudo, në kraharor, në ballë, në shpatë dhe në ushtat”. Vepra
e Barletit përshkruan historinë e luftrave heroike të shqiptarëve, të udhëhequr nga
Skënderbeu, kundër hordhive osmane. Atë e përshkon nga fillimi në fund ndjenja
atdhetare, krenaria e autorit për vetitë luftarake të popullit të vet, dashuria dhe
adhurimi për heroin, që i dha emrin një epoke të tërë në historinë e popullit shqiptar.
Vlera më e çmuar që gjen Barleti te bashkëatdhetarët e vet, është dashuria për
lirinë, për trojet amtare, vendosmëria për të dhënë edhe jetën për mbrojtjen e tyre.
Nuk ka gjë më të çmuar për njeriun sesa atdheu, nuk ka detyrë më të shenjtë sesa lufta
për ta mbrojtur atë nga i huaji. Kjo është një nga idetë e mëdha të veprës. Kryeni detyrën
ndaj atdheut, për të cilin asnjëherë nuk duhet kujtuar se është derdhur gjak, se është
luftuar sa duhet, sepse dashuria për të ia kalon çdo dashurie tjetër, shkruan Barleti.
Duke folur për qëndresën e shqiptarëve gjatë shekullit XV, Barleti ka vënë
në qendër të veprës së vet protagonistin dhe heroin e saj qendror Gjergj
Kastriotin. Në veprën "Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut autori
mbron të drejtën e një populli për të jetuar i lirë, himnizon njeriun dhe forcën
e tĳ, heroizmin njerëzor dhe dashurinë e natyrshme për trojet e të parëve.
Duke qenë një vepër historike libri i Barletit ka rëndësinë për të dhënat dhe
faktet që sjell. Pa këtë vepër historiografisë për Skënderbeun do t'i mungonin
burimet e para, që e kanë ushqyer dhe vazhdojnë t'a ushqejnë edhe sot. Në disa
raste, i rrëmbyer nga entuziazmi që i shkakton kujtimi i ngjarjeve heroike që
përshkruan edhe urrejtja për pushtuesin, Barleti i zmadhon ngjarjet e sidomos
ndryshon shifrat e pjesëmarrësve në luftime. Por
prapëseprapë në thelb
dhe në frymën e saj të përgjithshme vepra i përmbahet së vërtetës historike.
Me librin e tĳ Marin Barleti qëndron në fillimet e letërsisë shqiptare, e cila e nis udhën
e saj me një vepër të përmasave të mëdha. Kjo vepër është shkruar në latinisht, që
asokohe ishte gjuha e kulturës në Evropë, por ajo i përket kulturës shqiptare, jo
vetëm se është shkruar nga një shqiptar, por se është bota shqiptare ,që i ka dhënë
jetë këtĳ argumenti madhështor të kulturës së hershme të këtĳ populli të lashtë.
Dy fjalë mbi jetën dhe veprën e Marin Barletit.
Pasi i hodhëm një vështrim historise së Skënderbeut tek vepra e këtĳ autori është
me vend që të japim edhe disa të dhëna në lidhje me jetën dhe veprën e tĳ.Historiani
i shquar Marin Barleti është figura më e madhe e lëvizjes së humanistëve shqiptarë
të shekujve XV-XVI. Ai lindi rreth vitit 1460 në Shkodër dhe vdiq rreth viteve 15121513. Fare i ri më 1478 mori pjesë me armë në luftën për mbrojtjen e qytetit të lindjes
nga rrethimi i forcave osmane. Heroizmi i bashkëatdhetarëve i mbeti në sy e në
mendje, derisa e përjetësoi në veprat e tĳ historike kushtuar luftrave për të mbrojtur
atdheun nga kujtimi i të cilit shkruan ai tani : “përtërihem si për mrekulli, por edhe
për të cilin s'mund të shkruaj pa lot në sy". Rënia e Shkodrës, që ishte një nga kalatë
e fundit të qëndresës shqiptare pas vdekjes së Skënderbeut, e detyroi Barletin, si
shumë të tjerë të mërgonte në Venedik me 1504. Dhe pastaj në Romë ku ra në kontakt
me kulturën dhe idetë e Rilindjes Italiane, të cilat ndikuan në formimin e tĳ dhe e
frymëzuan për të shkruar veprat e tĳ, mjaft voluminoze dhe shumë të rëndësishme
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jo vetëm për kohën, por edhe më vonë. Ai i vuri vetes, si dëshmitar okular, por edhe
me të dhënat e kujtimet e shokëve dhe miqve të tĳ, si dhe të literaturës që shfrytëzoi,
të përshkruajë trimëritë, bëmat e shqiptarëve në të kaluarën e lavdishme, por edhe
të pasqyrojë gjendjen e mjeruar të popullit shqiptar në kohën kur jetoi autori ynë.
Në 2 mars të vitit 1444 Skënderbeu bashkoi në Lezhë në një Kuvend të gjithë princat
shqiptarë të kohës. Aty mes të tjerash u vendos krĳimi i një ushtrie, komandant i së
cilës do ishte Gjergj Kastriot Skënderbeu.Betejën e parë kundër Perandorisë Osmane
Skënderbeu e zhvilloi në fushën e Torviollit (në Dibër), të cilën e fitoi. Kjo betejë u
zhvillua në 29 qershor 1444. Në këtë betejë dëshmohet se Skënderbeu e rreshtoi
ushtrinë e tĳ në formë harku të ndarë në tre grupime ku në krye të çdo grupimi
qëndronte kalorësia. Në këtë betejë Skënderbeu u ndihmua nga njerëzit e tĳ besnikë
si:Vrana Konti, Tanush Topia, Moisi Golemi dhe Hamza Kastrioti (nipi i Skënderbeut).
Burimet dëshmojnë edhe për dy beteja të Skënderbeut me osmanët, njëra në vjeshtë
të viti 1445 dhe tjetra në vitin 1447 të zhvilluara përkatësisht në Mokër dhe Oranik
të Dibrës. Edhe në këto dy beteja Skënderbeu arriti të dalë fitimtar ndaj ushtrisë
osmane.Betejën e radhës kundër osmanëve Skënderbeu do e zhvillojë në qershor të
vitit 1448 ku një ushtri osmane me sulltan Muratin II në krye do rrethojë kështjellën
e Sfetigradit. Kështjella mbrohej nga Pjetër Perlati, mirëpo megjithë ndihmën e ofruar
nga Skënderbeu jashtë kështjellës, osmanët arritën të gjenin kanalin që furnizonte
me ujë kështjellën dhe e prishën atë. Kjo bëri që kështjella të bjerë në duart e osmanëve
me anë të një marrëveshjeje. Kështu Pjetër Perlati dhe ushtria e tĳ do linin kështjellën,
por me kusht që ushtria osmane të mos i pengonte ato. Kjo ishte një humbje.Në
korrik të vitit 1450 Sulltan Murati II, i cili kishte marrë me vete edhe të birin e tĳ
Mehmeti II, sulmoi me ushtrinë e tĳ Krujën. Ky ishte i pari nga tre rrethimet që do
pësojë Kruja. Terreni dhe taktika e përdorur nga Skënderbeu bënë që pas një rrethimi
të gjatë në tetor të vitit 1450 sulltan Murati II të linte Krujën pa arritur dot ta merrte
këtë kështjellë.Në këtë periudhë ushtria osmane kishte nën kontrollin e saj Beratin.
Skënderbeu së bashku me princat e tjerë dhe ushtrinë e tĳ kërkuan çlirimin e këtĳ
qyteti. Kështu në vjeshtë të vitit 1455 u zhvillua beteja për Beratin. Fillimisht
komandanti i kështjellës i kërkoi Skënderbeut dy javë kohë për largimin prej andej
duke e liruar kështu pa luftë kështjellën e Beratit. Mirëpo kjo rezultoi një dredhi, së
cilës iu shtua edhe tradhëtia e Moisi Golemit. Kështu përforcime të ushtrisë turke u
lanë të futen në Berat kjo pasi Moisi Golemi braktisi luftimet dhe vet u largua në
oborrin osman.Kjo ishte një humbje e rëndë për Skënderbeun.Një tjetër betejë është
ajo e Ujit të Bardhë e ndodhur në vitin 1457. Ushtria Osmane e drejtuar nga Hamza
Kastrioti, i cili e kishte tradhëtuar Skënderbeun (Skënderbeu ishte bërë me djalë ndaj
Hamzait, iu shua e drejta për të marrë postin e drejtuesit pasi atë do e trashëgonte i
biri) u shpartallua. Hamza Kastrioti u burgos në brigjet e Italisë, më pas u lejua të
shkojë në Turqi.Ndërkohë në vitin 1465 një tjetër shqiptar (arbër) si Ballaban Pasha
do vihej në luftë kundër ushtrisë së Skënderbeut. Megjithëse Ballaban Pasha e njihte
mirë terrenin ai sërish nuk mundi dot t’ia dalë kundër ushtrisë së Skënderbeut.Në
vitet 1466 dhe 1467 ndodhin edhe dy rrethimet e tjera të Krujës. Pavarësisht
përpjekjeve të sulltan Mehmetit të II, Kruja nuk u mor.Nga gjithë këto sa u parashtruan
më lart lind natyrshëm pyetja:” si mundet t’i bëhej ballë një Perandorie siç ishte ajo
Osmane”? Heroi ishte i pajisur me njohuri të thella të artit ushtarak. Ai shkëlqeu si
strateg i shquar në fushën e betejave ushtarake. “Turqit e quajnë Skënderbeun
mjeshtrin më të talentuar të pritave, luftëtarin më të madh të botës, që s’ka kush t’ia
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heqë fitoren nga duart. Ai është i pathyeshëm, i pamposhtur në armë, që s’merr plagë
nga hekuri. Për Skënderbeun shpejtësia, befasia, njohja e shkëlqyer e terrenit dhe
shfrytëzimi maksimal i kohës ishin faktorë me rëndësi, që përcaktonin fatin e luftës.
Në këtë kuadër kishte një mister. Ai taktikën e bënte pasuri të të gjithëve. Ajo para se
të vihej në praktikë u bëhej e njohur ushtarëve dhe oficerëve, shoshitej e pranohej me
bindje prej tyre. Komandanti kurrë nuk vepronte pa u këshilluar me luftëtarët e
bashkëpunëtorët e vet. “Unë s’jam nga ata, u thotë ai atyrëve, që të tërheq njerëzit në
rreziqe, pa ditur se ç’bëjnë.” Po ashtu ndihmat ,që iu ofruan Aleancat me Huniadin e
Hungarisë dhe Alfonsin V të Napolit etj, ndikuan për mirë. Në letrën që senati i
Raguzës i drejtonte Janosh Huniadit në mes tjerave lexojmë:”perandori turk bashkë
me të birin mban ushtri shumë të forta në viset e Arbërisë dhe ka ngulur shatorret
kundër Krujës, të cilin orvatët me të gjitha fuqitë dhe me luftë shumë të rreptë të
shtjerë në dorë e ta shtyp”. Në Krujë janë vendosur 1500 burra shumë të aftë për
mbrojtje, prandaj ushtria e lartpërmendur më kot mundohet kundër atĳ qyteti.
Skënderbeu nuk është larg nga shatorret turke dhe për ditë e më tepër i shkakton
dëme armikut . Kur Skënderbeu ishte pranë vdekjes, shtrirë dhe me temperaturë të
lartë, ndodhi një sulm i ri turk. U hodh përpjetë nga krevati dhe deshi të armatosej
përsëri sipas zakonit, por pafuqia s’e la ta bënte diçka të tillë, prandaj dhe u shtri në
krevat dhe vdiq pak kohë më pas. Mund të thuhet për këtë burrë, se ai ishte heroi më i
madh dhe askush, as në historinë e vjetër dhe as në atë të re nuk mund të krahasohet me
të. Pasi asgjë nuk është më e çuditshme se sa të shohësh një princ të vogël me një
grusht njerëzisht të drejtojë luftën kundër dy monarkëve, nga të cilët Persia, Egjipti
dhe e gjithë Evropa u dridhën dhe u tmerruan. Ai i shkatërroi plotësisht 20 ushtri të
fuqishme, vetë shumicën e komandantëve dhe luftëtarëve, që e sfiduan atë, me dorën
e vet. Dhe shkruesit e kohës dëshmojnë, se në këto konflikte ai ka vrarë rreth 3000
vetë me shpatën e tĳ, gjë që është më shumë se ç’mund të thuhet për çdo njeri tjetër
mbi tokë.Zotësia dhe burrëria e tĳ u shoqërua nga mëshira dhe butësia. Ai kishte një
zell të veçantë për besimin kristian dhe kjo duket nga të gjithe letrat e tĳ, se ai i dha
vetes titullin “ Gjergj Kastrioti, Luftëtari i Krishtit”. Historia e tĳ është përshkruar
nga shumë, por e përkryer është historia e një epirioti, Marin Barletit, në 13 vëllime,
të cilët unë i kam ndjekur nga afër. I njëjti Barlet dëshmon se qëkur turqit e pushtuan
atë qytet, ku ai ishte i varrosur, nxorrën eshtrat e tĳ nga varri e i ndanë copa-copa dhe
i përdorën ato si relike të shenjta duke i varur rreth qafës e duke kujtuar se fati dhe
bekimi do i ndiqte më pas. Mund të thuhet për këtë burrë :” Skënderbeu ishte
luftëtari, prĳësi dhe njëkohësisht heroi më i madh në histori”.Koha2 historike e
Skenderbeut e kishte frymëzuar letërsinë shqiptare që në fillimet e Rilindjes, pa
harruar të kaluarën, Barletin.Në këto rrethana u shkrua dhe u botua vepra më
kushtruese e letërsisë së gjeratëhershme të Rilindjes, poema “Historia e Skënderbeut”
e Naimit.Jeta e tĳ tregohet vit pas vitesh e betejë pas betejash,kronologjikisht që nga
lindja e gjer ne vdekje ,me hollësitë që njohim që nga Barleti dhe pasuesit e tĳ. Në
letrën që senati i Raguzës i drejtonte Janosh Huniadit në mes tjerave lexojmë:”perandori
turk bashkë me të birin mban ushtri shumë të forta në viset e Arbërisë dhe ka ngulur
shatorret kundër Krujës, të cilin orvatët me të gjitha fuqitë dhe me luftë shumë të
rreptë të shtjerë në dorë e ta shtyp. Në Krujë janë vendosur 1500 burra shumë të aftë
për mbrojtje, prandaj ushtria e lartpërmendur më kot mundohet kundër atĳ qyteti.
Skënderbeu nuk është larg nga shatorret turke dhe për ditë e më tepër i shkakton
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dëme armikut.”Shpirti luftarak i arbëreshëve ishte i pamposhtur. Idriz Bitlisi,
historishkrues i oborrit turk i fillimit të shekullit XV shkruan: “dihet, si një e një bëjnë
dy, se midis popujve të Rumelisë asnjëri nuk është aq rebel dhe kokëfortë sa populli
arbëresh. Arbëreshët në sulm e në qëndresë, janë shumë të rrëmbyeshëm e të
patundshëm. Shigjetat e shtrëngatës së vuajtjeve dhe të fatkeqësive, ata i presin me
kraharorët e tyre të hapur dhe nuk vënë kurrë përpara armikut të tyre mburojën e
dobësisë e të përuljes”. Vlera luftarake dhe trimëria e tyre tanimë është një fakt i
provuar. Një historian tjetër i oborrit perandorak Ibn-i Kemal tregon, arbëreshët ,
këta tigra të luftërave malore... Kanë për fe kryengritjen. Edhe luftëtari më i dobët i
tyre është nga më trimat në fushën e luftës, tamam sikur të ishte kalorës i hipur në
kalin legjendar. Ai nuk ka as kalë as edhe mjete lufte, por ka në vend të kuajve shtiza
që flakërojnë si vetëtima, ka ushta maja e të cilave është plot helm si thumbi i
grerëzave, ka edhe një hark prej druri bashkë me disa shigjeta, por megjithatë ai
është më i fortë se hekuri. Ata qëndronin në majat e thepisura dhe në luginat e maleve
të gatshëm për të luftuar dhe vigjilentë për të vepruar në çastin e duhur. Kalorësi i
shquar anglez Njupor me 1456 deklaronte: “invazioni i Evropës është i sigurtë, sepse
s’ka fuqi tjetër që mund ta bëjë këtë rezistencë, po të bjerë kështjella arbëreshe”.
Arbëria nën udhëheqjen e Skënderbeut, pas rënies së Kostandinopolit më1453 dhe
vdekjes së Janosh Huniadit më 1456, vazhdonte të qëndronte kala e pamposhtur
përballë taborëve të fuqishëm turk të sulltan Mehmetit II-të, i cili synonte pushtimin
e Evropës pasi të shuante qëndresën heroike shqiptare
Kreu II. Rëndësia e Epokës së Skënderbeut
Epoka e Skënderbeut në veprat e autorëve shqiptarë
Epoka e Skënderbeut e shekullit XV dhe vetë figura e Gjergj Kastriot Skënderbeut
ndikoi fuqishëm në jetën shpirtërore të shqiptarëve dhe për rritjen e vetëdĳes
kombëtare të tyre. Të frymëzuar prej tyre, intelektualë të shquar shqiptarë, i
pasqyruan e i përjetuan ato në vepra historike monumentale, në të cilat nisi jetën e
vet historiografia shqiptare.
Ishte Dhimitër Frângu (dhe jo Dhimiter Frëngu) që shkroi i pari jetën e Skënderbeut
realisht si u zhvillua, sepse Frângu ishte bashkëshoqërues i gjithë jetës dhe luftërave
të Skënderbeut, arkëtar e shoqërues në udhëtimet e Princit Shqiptar, ndryshe
nga Marin Barleti ku ka edhe trillime. Shkrimet latinisht të Frângut të vitit 1480, 12
vjet pas vdekjes së Skënderbeut, mjerisht u përvetësuan nga të tjerë dhe përkthimi
dhe botimi i saj italisht u bë më vonë, pas vdekjes së Frângut. Patjetër se vepra e
Barletit që u botua latinisht në fillim të shek të XVI (1504) kushtuar luftës heroike
të arbërve për mbrojtjen e Shkodrës, (rrethimi i Shkodrës) pati jehonë të madhe. Por
vepra që e lartësoi figurën e tĳ si historian humanist është “Historia e jetës dhe e
bëmave të Skënderbeut”, të cilën e botoi italisht në Romë rreth viteve 1508-1510.
Kjo vepër voluminoze njohu shumë ribotime në gjuhë e në vende të ndryshme të
Evropës. Veprat e M. Barletit u bënë burimi më i rëndësishëm ku patriotët shqiptarë
mësonin historinë e epopesë legjendare të shk. XV, kur nuk ishte zbuluar e njohur
vepra e Dhimiter Frângut. Periudha e Skënderbeut u përjetësua edhe në vepra të tjera
historike nga bashkëkohësit e heroit. Siç e thamë një nga bashkëpunëtorët e ngushtë
të Skënderbeut, Dhimitër Frângu, shkroi latinisht, në frymën e ideve humaniste të
kohës një vepër për jetën e Skënderbeut.
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Një vepër tjetër e rëndësishme për të njohur shoqërinë shqiptarë të shek. XV është
“Historia dhe gjenealogjia e shtëpisë së Muzakajve”, shkruar në italisht më 1510
nga bashkëluftëtari i Skënderbeut, Gjon Muzaka. Ajo mbeti në dorëshkrim dhe për
vlerën që ka për historinë mesjetare shqiptare, botuesi i saj i shek. të XIX më të drejtë
e ka cilësuar atë si një “margaritar”.
Gjergj Kastriot Skënderbeu - Hero Kombëtar
Gjergj Kastriot Skënderbeu (6 maj 1405- 17 janar 1468) sintetizon një epokë të tërë
historike, që mori emrin e tĳ, luftën njëshekullore kundër pushtimit osman (fundi i
shek. XIV - fundi i shek. XV). Nën udhëheqjen e tĳ lufta e shqiptarëve u ngrit në një
shkallë më të lartë e më të organizuar dhe shënoi një kthesë vendimtare në zhvillimin
politik të Shqipërisë.Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte përfaqësuesi më konsekuent
dhe më i shquar i elitës drejtuese shqiptare, që udhëhoqi më vendosmëri frontin
e luftës së shqiptarëve kundër pushtuesve osmanë. Ai realizoi të parin bashkim të
shqiptarëve,” Lidhjen Shqiptare të Lezhës”, e cila hapi rrugën e krĳimit të shtetit
të pavarur shqiptar, themeluesi i të cilit u bë ai vetë. Kujdes të veçantë Skënderbeu
i kushtoi ruajtjes së burimeve të brendshme ekonomike, tek të cilat u mbështet
lufta. Duke fuqizuar mbrojtjen në brezin kufitar, në lindje e në jug, ai i dha mundësi
banorëve të viseve të lira të zhvillonin një veprimtari ekonomike deri diku normale.
Krahas mbrojtjes së vendit, Skënderbeu i kushtoi vëmendje çlirimit të viseve të
pushtuara që ndikoi në formimin e mëtejshëm të lidhjeve me banorët e këtyre viseve
dhe në forcimin e bashkimin e të gjithë popullit shqiptar. Aftësitë e Skënderbeut si
burrë shteti spikatën edhe në marrëdhëniet me vendet e tjera. Duke pasur të qartë se
rrezikut osman mund t’i bëhej ballë vetëm me sukses, vetëm me forca të bashkuara,
Skënderbeu kërkoi pareshtur pjesëmarrjen e vendeve evropiane në luftë kundër
armikut të përbashkët.
Në kushtet e pabarazisë së theksuar ndërmjet forcave osmane dhe atyre shqiptare,
Skënderbeu përpunoi strategjinë dhe taktikën e tĳ luftarake, në bazë të së cilës
qëndronte mendimi se fitorja nuk mund të varej nga numri i ushtarëve. Ai mbante
armikun në alarm të përhershëm, i priste rrugën e fuqizimet dhe pasi e kishte futur
në kurth, e godiste me sulme të fuqishme e të befasishme.
Skënderbeu u shndërrua në simbol të luftës për liri e pavarësi. Ai mbeti një figurë e
dashur për shqiptarët edhe pas vdekjes së tĳ. Kujtimi i tĳ mbeti gjithnjë i gjallë nëpër
këngët, gojëdhënat e tregimet e shumta popullore ,që i dhanë atĳ tiparet e një figure
legjendare.
Vepra dhe figura e Skënderbeut kishin përmasa dhe rëndësi evropiane. Ai u vlerësua
lart nga personalitetet e shquara evropiane të kohës. Këtë e dëshmon edhe fakti se
për Skënderbeun është shkruar një literaturë e shumëllojshme, prej qindra vëllimesh,
të botuara në shumë gjuhë, dhe në të katër anët e botës. Ndër autorët shqiptarë
janë Marin Barleti, Fan Noli, Sabri Godo, Fatos Daci.
Vepra për Skënderbeun në pikturë, letërsi, muzikë
Skënderbeu mblodhi mjaft reputacion ,një postium në Evropën Perëndimore në
shekujt e XVI dhe XVII. Më shumë në Ballkan nën sundimin otoman dhe me turqit
në portat e Vjenës në 1683, asgjë nuk mund të ketë lexues të mahnitur në Perëndim
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më tepër se një përrallë plot aksion e rezistencë heroike të krishterë për të "një luzmë
mysliman".
Libra mbi princin shqiptar filluan të shfaqen në Evropën Perëndimore në fillim të
shekullit XVI. Një nga më të hershmet të këtyre historive ,që kanë qarkulluar në
Evropën Perëndimore në lidhje me veprat heroike të Skënderbeut ishte Historia
de Vita et gestis Scanderbegi, Epirotarum Principis” (ca Romë. 1508-1510). Botoi në
katër dekada vetëm pas vdekjes së Skënderbeut. Kjo Historia e jetës dhe veprave
të Skënderbeut, Princi i Epiriotëve është shkruar nga historiani shqiptar Scodrensis
Marinus Barletit, i njohur në gjuhën shqipe si Marin Barleti, të cilët pasi përjetuan
pushtimin turk të Shkodrës së tĳ të lindjes nga eksperienca personale, u vendos në
Padua ku ai u bë rektor i kishës famullitare të Shën Stefan. Barleti dedikon punën e
tĳ për të Donferrante Kastrioti, (nip i Skënderbeut) dhe të pasardhësve. Libri është
botuar së pari në latinisht.
Në shekujt e gjashtëmbëdhjetë dhe të shtatëmbëdhjetë libri i Barletit ishte përkthyer
në një numër të versioneve të gjuhëve të huaja ; në gjuhën gjermane të Johan Pincianus
(1533); në italisht nga Pietro Rocca (1554, 1560);në portugalisht nga Francisco
D'Andrade (1567); në Polonisht nga Ciprian Bazylik (1569); në frëngjisht nga Jaques
De Lavardin, zot feodal Plessis du-Bourrot (frëngjisht: Histoire de Georges Castriot
Surnomé Skenderbeu, Roy d'Albanie, 1576) dhe në spanjisht nga Juan Ochoa de la
Salde (1582) . Versioni në anglisht ishte një përkthim nga një francez nga De Lavardin
dhe të bëra nga një zoteri Zachary Jones. Ajo është botuar në fund të shekullit
XVI, nën titullin” Historiku i George Castriot” i mbiquajtur “Skënderbej”, Mbret i
Shqipërisë.etj
Sot në botë emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut e mbajnë sheshe të shumta në
kryeqytetet më të rëndësishme të botës, duke filluar që nga Tirana, Prishtina, Zyrihu,
Parisi, Roma, Çikago, Shkupi, etj.
Disa ngjarje dhe fakte nga jeta e heroit, ngjarje në formë të përmbledhur
1. Buste dhe shtatore të Skënderbeut ndodhen në Londër, Spanjë, Buones Aires,
Neë York, Kanada, Kosovë, Tiranë. Në të gjitha punimet artistike, Heroi Kombëtar
qëndron hipur mbi kalë duke simbolizuar luftëtarin.
2. Përkrenarja me kokën e dhisë që mbante Skënderbeu ishte një simbol i huazuar
nga legjendat e Pirros së Epirit dhe Aleksandërit të Madh. Ajo është me metal të
bardhë dhe me një rrip (rubin) të larë me ar.
3. Janë dy shpata të Skënderbeut. E para i është dhuruar nga Papa në Krishtlindjet e
vitit 1466 dhe është me trup të drejtë, e gjatë 85.5 centimetra dhe e gjerë 5.7, peshon
1.3 kg. E dyta është model turk, është 121 cm dhe peshon 3.2 kg.
4. Kali i Skënderbeut është një tjetër simbol që ka shoqëruar heroin. Sipas Barletit,
ai ishte i bardhë, i një race të zgjedhur. Pas vdekjes së Skënderbeut, ai nuk pranoi t’i
hipte njeri tjetër dhe ngordhi.
5. Nga personalitete të huaja, nga historianë të huaj, ai ka marrë epitete të tilla si
“Atlet i Krishtit” dhe “Ideatori i Aleancës së Parë Euroatlantike”. Epitete këto që e
ngrenë shumë lart figurën e Heroit Tonë Kombëtar.
6. Një fakt tjetër në jetën e Skënderbeut është edhe iniciativa papnore enciklike për
nderimin botëror të Gjergj Kastriotit. Me iniciativën e tĳ Papa i Romës mendoi t’i
jepte këtë titull të lartë Heroit Tonë Kombëtar, i cili është një nga vlerësimet më të
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mëdha në atë kohë.
Kreu III. 2018 Viti Mbarëkombëtar i Skënderbeut
Kanë mbetur edhe pak orë deri tek viti i shpallur mbarëkombëtar:
Viti i Gjergj Kastriot Skënderbeut.
Ky ishte vendimi i parë i qeverisë “Rama 2”. Viti 2018 përkon me 550 vjetorin e
vdekjes së Heroit Tonë Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka dhënë më shumë detaje në lidhje me këtë
vendim, ku madje ka kërkuar edhe sugjerime për aktivitete të ndryshme, të cilat i
përshtaten këtĳ viti.
“Një Komision i Posaçëm do të ngrihet për organizimin dhe promovimin e këtĳ
viti ku përveç 550 vjetorit të vdekjes së Heroit Tonë Kombëtar spikasin edhe tre
përvjetorë të tjerë, me rëndësi themelore për kombin shqiptar. Por padyshim në
harkun e vitit, që i lidh këta përvjetorë ka edhe momente të tjera për të kujtuar e
kremtuar, ngjarje e figura të historisë sonë kombëtare. Kontributi i çdokujt prej jush
dhe i kujtdo që ka një ide, sugjerim, propozim për kalendarin e aktiviteteve te VITIT
MBARËKOMBËTAR TË SKËNDERBEUT, është mëse i mirëpritur , pati shkruar ai
në facebook.
Përndryshe, tri monedha të reja do të hidhen në treg nga Banka e Shqipërisë.
Vendimi është marrë në mbledhjen e Këshillit Mbikqyrës, i cili vendosi të miratojë
emërtimin e një serie monedhash përkujtimore me tematikë “550 vjet in memoriam
Gjergj Kastrioti Skënderbeu (1468-2018)”.
“Seria do të emërtohet gjatë vitit 2018 dhe do të përbëhet nga tri monedha, me vlerë
emërore 200 Lekë në metal ar, 100 Lekë me metal argjend dhe 50 Lekë në metal të
thjeshtë.” thuhet në njoftimin e Bankës së Shqipërisë. Kujtojmë se viti 2018 është
shpallur nga qeveria si “Viti i Skënderbeut”, në nderim të 550 vjetorit te vdekjes
së Heroit Kombëtar Gjergj Kastriotit.
Kryeministri Rama ka njoftuar se vendimi i parë i qeverisë “Rama 2” është që viti
2018 të jetë viti i Skënderbeut.
Viti 2018 përkon me 550 vjetorin e vdekjes së Heroit Tonë Kombëtar Gjergj Kastriotit
Nga 1 janari, logoja e Gjergj Kastriot Skënderbeut printohet në të gjitha dokumentet
shtetërore dhe do të vĳojë gjatë të gjithë vitit, deri më 31 dhjetor 2018. Ky është
vendimi i parë i Komisionit shtetëror kushtuar Vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut.
Stema e Republikës është e sigurtë që është në krye. Logoja e Vitit Mbarëkombëtar
Gjergj Kastriot Skënderbeu është në një vend të dukshëm. Ruan përmasat që duhet
të ketë për të qenë diçka e pranueshme nga pikëpamja pamore.
Kreu IV. Këndvështrimi personal i figurës se heroit tone kombëtar “Gjergj
Kastriot Skenderbeu”
Çdo komb ka një Hero Kombëtar. Por rrallë i ndodh një vendi kaq të vogël si Shqipëria
të ketë për të tillë, një figurë si Gjergj Kastriot Skënderbeun. Jo thjesht se për 25 vjet ai
e ktheu Shqipërinë në një barrierë të sigurt ndaj ushtrive turke, por njëkohësisht ai u
bë barrierë që osmanët mos të përparonin më tej në Evropë. Për këtë qëllim Evropa
e njeh Skënderbeun si një “Atlet të Krishtit”, një mbret dhe një luftëtar, që, nëse nuk
do të ekzistonte, kishte gjasa që kontinenti të ndërronte fenë.
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Skënderbeu jetoi në shekullin e XV .Ne jetojme ne shek.XXI .Cfare përfaqëson për
ne Skënderbeu, sot mbas gjashtë shekujsh?!Skëndebeu frymëzoi poetët,historianët
,skulptorët tanë .Ai po na frymëzon edhe sot e kësaj dite. Ndonjëherë pyes veten i
habitur, nëse mund te ketë sot ndonjë njeri që të jetë po aq i gjallë sa Skënderbeu ?
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Abstract
Word order patterns in English are related directly to the morphology of the language.
In shaping them, linguistic, cultural as well as historical factors need to be taken into
consideration. Language reflects our historical, social and our cultural life. It is the principal
vehicle for the transmission of cultural knowledge and the primary means by which we gain
access to the contents of others' minds. Just as language use reflects social life, the elements
of social life constitute an internal part of the way language is used; it even reflects our way
of living changes. This means that change contributes to synchronic variation in a language
system – old and new, and new and new, variants may co-exist at any one time in a speech
community. It also has a diachronic eﬀect – as some variants become dominant and retained
and as others are lost, the ‘linguistic character’ of the language also changes. However,
processes of change not only ‘move’ a language from one stage to another; they can also,
given enough time and appropriate conditions, eventually result in the gradual emergence
of a new language.English is the typical example of the above phenomenon. It changed from
a highly inflected language into an analytical one. A very surprising the fact for linguists is
that languages that are highly inflected do not have a fixed word order - as in the case of Old
English Language. The inflection of each element in languages like Old English, allows for
the words to be rearranged without altering the meaning of the overall clauses or sentences
in which they are part. Instead, the meaning in these languages is given by the individual
word endings. However, languages like today’s English, which are less inflected, rely on
a particular resource to maintain the function of the word: in this case, the resource is the
word's position in the clause.
Keywords:Word order, social life, Old English,language.

Introduction
The focus of this work is to analyze how the English Language word order has changed
from Old English to Early Modern English and to identify how linguistic, cultural as
well as historical factors need to be taken into consideration as the primary shaping
forces of this language. Structure and word order has often been analyzed and
studied by numerous academics such as Elly van Gelderen (2006), John Alego (2005)
or Charles C. Fries (1940)in order to show how syntax has worked and still functions
in languages and its importance for speakers to communicate properly. The reason
for this is the fact that the structure has been progressing with the passing of time and
the word order has helped speakers to express themselves conveniently. In order to
see the diﬀerences, some of the points will be the advances made throughout history,
giving concise notions about the changes that have undergone; regarding also their
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similar features; and also making reference to some specific features, among some
general ones.
From Old English (OE) to Modern English (ME), the language together with
characteristics, currently in use, there have been so many changes, mainly happening
through Middle English. The biggest change happened between Old English and
Middle English, from a period where the synthetic relations depended on the endings
of the words. In the Middle English, the nouns lost most of their inflections and as a
consequence, the word order started to be more functional. From that period on, the
grammatical information of the words was not in the outer form, but in the position
of the words. This fact made the syntax from Middle English play a new role and be
rough into order; the articles and auxiliary verbs, for example, occupied the position
they do in Modern English. Yet, according to Elly van Gelderen; “The word order
in Middle English is still relatively free, compared to Modern English” (Gelderen,
2006:132) because the inflections were not totally lost yet during this time. Nouns
and the adjectives for example were still declinable.
English from a Synthetic Language into an Analytical one
Before considering the English language transformation from a synthetic language
into an analytical one, initially, there is need to present an explanation of these terms
from the linguistic perspective.According to the definition taken in the Encyclopedia
Britannica, a Synthetic language is called every language in which syntactic relations
within sentences are expressed byinflection (the change in the form of a word that
indicates distinctions of tense, person, gender, number, mood, voice, and case) or
by agglutination (word formation by means of morpheme, or word unit, clustering).
Latin is an example of an inflected language; Hungarian and Finnish are examples
of agglutinative languages1. On the other hand an Analytic language is a language
that conveys grammatical relationships without using inflectional morphemes.
A grammatical construction can similarly be called analytic if it uses unbound
morphemes, which are separate words, and/or word order. Analytic languages are
in contrast to synthetic languages.In theory, Old English was a "synthetic" language,
meaning inflectional endings signalized grammatical structure and word order
was rather free; Modern English, by contrast, is an "analytic" language, meaning
word order is much more constrained (e.g., with clauses typically in Subject-VerbObject order). Altogether, once a modern English reader has mastered the common
vocabulary and inflectional endings of Old English, the barriers to text comprehension
are substantially reduced.
As it will be seen, Old English words were much inflected. Over time, most of
this apparatus was lost and English became the analytic language we recognize
today. To read early English texts one must master the conjugations of verbs and
the declensions of nouns, yet these inflectional systems had already been reduced
by the time Old English was first being written, long after it had parted ways
with its Proto-Germanic ancestor. The observation that matters could have been
worse should serve as consolation to any modern English student who views
conjugation and declension with anxiety.English is more on the analytic side of the
scale, but still uses morphemes. Examples of morphemes used in English are the
1

http://www.britannica.com/topic/synthetic-language
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“s” for the plural, “ing” for gerunds, “ed” for the past tense in weak verbs, and
prefixes like “un”, “mis”, “anti” as well as suﬃxes like “able”, “er”, “ize”/ “ise”,
etc. So you can use morphemes to turn the root word "establish" into "established",
"establishment", "disestablish", and "antidisestablishmentarianism", as well many
more. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010)English also uses compounding
morphemes, in words such as "strawberry", "hovercraft" and "postbox". Albanian is
far more synthetic than English in this respect - for example in Albanian you have
“mësuakëshim” as one word, which is two morphemes in one word, and is expressed
as one word in English (learned).And today’s English is extremely analytic when
it comes to verbs.Furthermore in today’s English a fixed word order is necessary
to mark grammatical function. For example the sentence “Oswyn shot Sigbert”
(Mclntyre, 2009: 40) which in turn is contrasted with “Sigbert shot Oswyn” shows
how the fixed word order is necessary to mark grammatical function. In a synthetic
language (which Old English supposedly is), we would not need to put the words
in a particular order. In Albanian for example we can say “OsviniqëlloiSigbertin” or
“SigbertiqëlloiOsvinin”pra “Osvinin e qëlloiSigberti”It would be easy here for a reader
with no prior knowledge of Old English text to assume that the word order in the
said language is more irrelevant, or random, but is this truly the case? To a certain
extent it is. Old English has an extensive system of inflections concerning most
word classes, and often it is perfectly possible to rely on these, rather than word
order and prepositions, to denote grammatical function.
On page 57 of A History of the English Language, Baugh2(2002) presents a paradigm of
such noun inflections, which will be displayed in the following chapter and states
that “Even these few paradigms illustrate clearly the marked synthetic character of
English in its earliest stage.”
We usually are led to assume that a set word order was essentially unnecessary in
Old English. However, by using Baugh’s own paradigm we can clearly demonstrate
how inflections are not suﬃcient to establish the grammatical function of clause
elements within a sentence. Consider the sentence: “Þācyningasofslogenþāhengest
as.”; “The kings killed the horses.” Both are nouns in the masculine declension, as
exemplified by Baugh by the word “stān”. If Old English is a synthetic language
in which grammatical function is derived from inflections rather than word order,
how does one interpret this sentence; Who killed who? It is of course impossible,
as both the endings and the determiners are completely identical. This is not just
the case for nouns in the strong masculine declension either. Just by using Baugh’s
paradigm we can tell that quite a lot of the inflectional endings are identical, such
as the genitive, dative and accusative singular forms of “giefu”/gift and “hunta”/
hunter. These are referred to as ambiguous, whereas the forms which only occur
once are considered uniquely defining. In cases such as the one with the king
sand the horses, with the ambiguous inflectional endings, one would have to
rely on either word or contextual information to arrive at any sort of conclusive
interpretation, which in the given case would be related to the position of each
word in the sentence, or to the meaning of the preceding or following supportive
sentences in the passage.Studying the use of adjectives in Old English texts it
is also a useful way to determine to what degree the language can be said to be
synthetic. For example, the Anglo-Saxon Chronicle entry for the year 755, variously
2

Albert Croll Baugh (February 26, 1891 – March 21, 1981)
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uses the dative and the instrumental case to describe the king's small force: “feaht
mid lytlumwerode” (Hulbert, 2008: 98)(“fought with a small force”) “Ondþāge
ascodehēþonecyninglytlewerode” (“And then he learned of the king being with
a small force”)In this case the preposition “mid” combined with the dative case
“lytlumwerode” performs the same role as the instrumental case “lytlewerode”;
they would both likely be translated “with a small force”. The use of the instrumental
case here argues for the idea of Old English as a synthetic language, as the inflection
denotes grammatical function. However, the fact that the preposition + dative used,
would imply that certain analytic features has found its way into the language. In
addition, the dative case inflection is in this case essentially superfluous, as it adds
no new information not already conveyed by the preposition. At the time these
Old English texts were being written, the instrumental was disappearing, which
can be said to be an example on how the language was becoming less synthetic.
According to Baugh(2002), present day English is an analytic language, a language
in which grammatical function is derived from word order and prepositions.
Taking this statement at face value would mean that word order would have to be
fixed, and this is what is shown by the aforementioned textbook examples. Present
Day English is typically an SVO language. However, consider the paragraph: “He
received two pieces of fruit; a kumquat and a pomegranate. The kumquat he threw away,
but the pomegranate he ate immediately.”While not necessarily a common mode of
expression, this way of fronting the direct object is useful for placing emphasis on
what is contextually important in the sentence, what is in focus, and would hardly
be considered “wrong”. In conclusion, it might be said that simply stating that
Old English is a synthetic language and present day analytical English would be
an oversimplification. However the present paper will not focus in the particular
features of the two, which represent exceptional cases. It will analyze the generally
used patterns of word order and sort out ways in which the trend has changed from
stage to stage.
Word-order in Old English
The term word order is most often used to refer to the order of the elements in the
clause and in the case of word order in English. English word order has often been
described as fixed. It is certainly true that the placement of the core elements of the
clause is strictly regulated. It is also important to know what a clause is and the
elements that it is made up of. English does indeed have strict limitations on the
ordering of clause elements, but that the more peripheral an element is, the more
freedom of position it has. In terms of the elements of the clause, some of them are
more central than others: the most central is the predicator, without which a clause
is not a clause at all; it is the only element realized by a verb phrase. The second
most important element is the subject, which is always placed at the beginning
of the clause and agrees in number with the verb. The verb is followed by some
complements that are fairly central elements in the clause and some of them are
required for some verbs; there are many types of complements but the most relevant
are the direct and indirect complements. In this section it is important to look at the
development of Old English word order and see how diﬀerently it occurred from the
today’s Modern English.Even though it is diﬃcult for a student today to understand
332

an Old English text or to try to identify the parts of speech in such a text, Old English
was in general a Subject-Verb-Object (SVO) language. But there were also other word
order occurrences because as we know the order in Old English texts was free and
not fixed yet. So we can say that word order in OE falls into four major patterns
which we need to be aware of before attempting to read an OE text. The patterns are
the following, where S = subject; V = verb; and O = object.SVO:
•
SVO
“Wewitanoþeregland her be Easton.” (Gelderen, 2011: 164)
“We know another island here by/to the east”.
•
SVO bject complement, predicate adjective
“Beowulfwæsbreme” (Beowulf: line 18)
“Beowulf was famous”
VSO: (Inversion of subject and verb preserves verb-second (V2) word order, which
was common in the Germanic languages.)
•
VS (This example does not have an object)
“þagelamphitþætPyhtascomansuþan of Scithian”
“Then happened it that the Picts came south from Scythia”
Middle English Syntactic Relations(The Period of Great Change)
The Middle English period (1150–1500) was marked by momentous changes in the
English language, changes more extensive than those that have taken place at any
time before or since. Some of them were the result of the Norman Conquest and the
conditions which followed in the wake of that event. Others were a continuation of
tendencies that had begun to manifest themselves in Old English. These would have
gone on even without the Conquest, but they took place more rapidly because the
Norman invasion removed from English those conservative influences that are always
felt when a language is extensively used in books and is spoken by an influential
educated class. The changes of this period aﬀected English in both its grammar and
its vocabulary. They were so extensive in each aspect, that it is diﬃcult to say which
group is the more significant. Those in the grammar reduced English from a highly
inflected language to an extremely analytic one. Those in the vocabulary involved
the loss of a large part of the Old English word-stock and the addition of thousands
of words from French and Latin.
Middle English Syntax (Word Order Patterns)
As a result of the leveling of inflections, syntactic and semantic relationships that had
been signaled by the endings on words now became ambiguous. Whereas in Old
English the grammatical functions of two consecutive nouns were clear from their
endings in, say, the nominative and dative cases, in Middle English their functions
might be uncertain. John Alego claims that the most direct way to avoid this kind
of ambiguity is through limiting the possible patterns of word order. The process of
development from the highly synthetic stage of Old English to the highly analytic
stages of Late Middle English and Modern English can be seen in the Peterborough
Chronicle. Written in installments between 1070 and 1154, this text of the AngloSaxon Chronicle spans the period from Old English to Early Middle English. Within
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the continuations of the text it is possible to trace first a significant loss of inflections
and afterwards a corresponding rigidity of word order, making clear the direction
of cause and eﬀect. This process of development and the reality of Middle English
as a separate stage of the language grammatically (as well as phonologically and
lexically) can be seen in the patterns of subject and verb. In addition to the Modern
English order SV, Old English had VS and, in subordinate clauses, S…V (with the
finite verb in final position). So the single most prominent issue in the syntax of early
Middle English is that of the transition from OV to VO word order. All of these patterns
are still possible even in the last years of the Peterborough Chronicle. Thus, the word
order looked much like that of Old English at a time when the inflectional system
looked much like that of Modern English. As John Alego explains in page 135 he says
that Bruce Mitchell writes, “The language of the Peterborough Chronicle 1122–1154
is Middle, not Modern English. It is transitional.”And as its most recent editor puts
it: “Before our eyes English is beginning to change from a synthetic language to
an analytic one.”It is important to emphasize that these changes which aﬀected the
grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of
contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in
Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and
the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle
English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event
brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that
a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for
grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a
factor in syntactic changes.
Early Modern English Development
The early part of the Modern English period saw the establishment of the standard written
English language we know today. Its standardization was due first to the need of the
central government for regular procedures by which to conduct its business, to keep
its records, and to communicate with the citizens of the land. Standard languages are
often the by-products of bureaucracy, developed to meet a specific administrative
need, as prosaic as such a source is, rather than spontaneous developments of the
populace or the artifice of writers and scholars.
“John H. Fisher has argued that standard English was firstly the language of the
Court of Chancery, founded in the fifteenth century to give prompt justice to English
citizens and to consolidate the king’s influence in the nation.” (Alego, 2005: 156) “It
was then taken up by the early printers, who adapted it for other purposes and spread
it wherever their books were read, until finally it fell into the hands of schoolteachers,
dictionary makers, and grammarians.” The impulse to study language did not,
in the first instance, arise out of a disinterested passion for knowledge, just as the
development of a standard language did not spring from artistic motives. Both were
highly practical matters, and they were interrelated. A standard language is spread
widely over a large region, is respected because people recognize its usefulness, and
is codified in the sense of having been described so that people know what it is.
A standard language has to be studied and described before it is fully standard,
and the detailed study of a language has to have an object that is worth the intense
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eﬀort such study requires. So the existence of a standard language and the study
of that language go together. Two principal genres of language description are the
dictionary and the grammar book. Dictionaries focus on the words of a language;
grammar books, on how words relate to one another in a sentence. The writing of
dictionaries and of grammar books for English began and achieved a high level of
competence during the early Modern English period. Several motives prompted
their development. The enrichment of dictionaries brought advantages concerning
word order. There existed to many synonyms for the same word so many new words
were used instead of the existing ones; and this brought need for changing the word
order. This for the fact that this new words had diﬀerent grammatical features and
in order to function properly in a sentence they should be combined in the proper
way. English had replaced French as the language of government in the late Middle
English period. It replaced Latin as the language of religion after the Reformation,
and particularly with the 1549 adoption of the Book of Common Prayer, which
presented church services in a language “understanding of the people,” as the
Articles of Religion put it. English was being used again for secular purposes after
nearly three hundred years of not having been so used, and it was being used for
sacred purposes that were new to it. These revived and new uses provided a strong
motive for “getting it right.”
In addition, English people were discovering their place on the international scene,
both political and cultural, and that discovery also prompted a desire to make the
language “copious,” that is, having a large enough vocabulary to deal with all the
new subjects English people needed to talk about. The later part of the early Modern
period, particularly the eighteenth century, saw a significant shift of power and
importance from king to Parliament and from the landed gentry to the mercantile
middle class. The newly empowered middle class did not share the old gentry’s
confidence of manners and language. Instead, they wanted to know what was
“right.” They looked for guidance in language and in other matters. Lexicographers
and grammarians were only too happy to oblige.
Bibliography
Alego, John, The Origins and the Development of English Language, Boston, Pre-Press
PMG, 2005.
Cable, Thomas, A companion to Baugh and Cable’s History of English Language, Third
Ed. Prentince Hall, New Jersey 07458, Routledge, 2002.
Croll Baugh, Albert, A History of the English Language, Pennsylvania, Routledge, 2002.
Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of English Language, New York, Cambridge
University Press, 2003.
Dan, Mclntyre, History of English, Oxon, Routledge, 2009.
Garmonsway, G.N, The Anglo- Saxon Chronicle, London, Everyman Press, 1972.
Van Gelderen, Elly, A History of the English Language, Arizona State University, John
Benjamins Publishing Company, 2006.
http://people.umass.edu/sharris/in/e412/BC%207%20Middle%20English%202.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://mockingbird.
creighton.edu/english/fajardo/teaching/upperdiv/emodeng2.htm
http://www.enl.auth.gr/symposium18/papers/25_Lavidas.pdf
335

Karta e performancës së shkollës. Kornizë e re e informimit
Yllka Ramaj
Drejtuese ne AML,Berat
Juliana Dollani
Mesuese ne AML,Berat
Abstrakt
Performanca e institucionit arsimor eshte frut i bashkepunimit te te punonjesve
arsimor,prinderve ,nxenesve dhe komunitetit.Rritja e performances se ketyre institucioneve
mbetet sfida kryesore dhe afatgjate e sistemit asimor ne vendin tone.Rol te rendesishem ne
kete drejtim luan implementimi i Kartes se performances.Ajo mbledh nje teresi treguesish
dhe te dhenash per arritjet e shkolles.
Ky sistem synon rritjen e cilesisedhe nxitur grupet e interesit per te bere me te miren per
shkollen .Megjithate ekzistojne pak studime qe analizojne treguesit eKP e institucionit arsimor
ne kushtet e reformimeve dhe risive .Qellimi i ketĳ materiali eshte te ofroje nje pasqyre dhe
me tej nje analize te treguesve te KP ekzistuese dhe nevojes se pasurimit te saj me tregues te
rinj,gjithashtu te bej nje perqasje krahasuese me modele te KP te shkollave te tjera.
Analiza u mbeshtet ne te dhenat e marra kryesisht nga tabelat permbledhese te KP teGjimnazit
‘’Kristaq Capo’’,materialet epublikuara nga DAR Berat per rankimin e shkollave ne nivel
Qarku apo nga QSHA per rankim ne nivel kombetar.
Keto te dhena jane analizuar te grupuara ne kater fusha :1.Te dhena per shkollen 2.Kurrikula
e pervetesuar 3. Menaxhimi i shkolles 4. Kultura dhe mjedisi
Keto te dhena jane analizuar duke nxjerr trendin e shkolles ne krahasim me veten dhe shkolla
te tjera ne rajon.Duke ofruar nje kornize te tille te gjithe aktoret dhevecanerisht prinderitte
cilet e kane Kp menyre informimi per arsimimin e femĳes,politikeberesit qendrore e lokale do
te kene nje pasqyre per te matur arritjet apo mosarritjet e politikave te tyre arsimore,drejtuesit
e shkolles per te reflektuar mbi drejtimin dhe menaxhimin e institucionit arsimor.Rezultatet
e punimit pritet te kontribojne ne rritjen e cilesise se ofertes se shkolles,gjithperfshirjes,barazi
se dhe transparences se punes se saj.Punimi do te vleje si model per shkollat e tjera ,ku sejcila
shkolle do te mund ta pershtase me specifikat e veta.Punimi do te jete nje material pjese e
pasurise se Gjimnazit” Kristaq Capo” per periudhen 2014-2017.
Fjalët kyce: karta e performancës , tregues , shkolla qendër edukimi , nxënësi , prindi.

Hyrje
Secili prej nesh kërkon nje motivim për të ecur përpara,për të kërkuar më të mirën.
Secili prind motivin e jetës e ka tek fëmĳa. Aspirimi i së ardhmes qëndron te shkolla.Një shkollë e mirë ,nje arsim i mirë,një investim fitimprurës.Për këtë arsye elementet e rinj kurrikulare përbëjnë një sfidë për shkollat dhe mësuesit.Një element i
dukshëm,nje reklamim i mirë i një shkolle është padiskutim karta e performancës.
Karta e Performancës së shkollës ofron të dhëna për arritjen e shkollës gjatë një viti
shkollor.Ajo garanton cilësinë e ofertës së shkollës permes treguesve të standartizuar
dhe shërben si instrument për vetvlersimin e shkollës dhe inspektimin.Karta e Performancës së shkollës u shërben prindërve, drejtuesve, mësuesve, nxënësve, njësive
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arsimore vendore, komunitetit dhe gjithë të interesuarve që të analizojnë dhe krahasojnë rezultatet e shkollës me tregues të ndryshëm të arritjeve.Njohja me rezultatet e
treguesve ndihmon prindërit dhe komunitetin të gjykojnë për arritjet dhe nevojat
për përmirësim
Karta e Performancës ka tregues specifike që plotësohen në rang shkolle gjatë një
viti shkollor.Ky inspektim dhe vetëvlersimi ndihmon drejtorinë e shkollës për të
hartuar planin vjetor duke iu referuar pikërisht këtyre treguesve.Drejtoria e shkollës
dhe stafi mësimor e di më së miri se ku duhet të punojë më shumë për të përmirësuar
ato tregues. Një perfitues eshte komuniteti ,prindi i cili në bazë të këtyre treguesve
(kësaj”reklame”) e di më së miri se ku duhet ta arsimoje fëmĳën .Cfarë mund të presë
prej saj . A është një shkollë “e mirë” qe permbush kërkesat që ka prindi për fëmĳën
e tĳ ? A mund t’I realizojë qëllimet dhe aspiratat që ka ky fëmĳë ?
Ndaj themi se eshte pa diskutim e rëndësishme po aq sa edhe treguesit e saj .Sesa e
luan kete rol ky model informimi le te analizojme nje per nje cdo tregues te KP te
gjimnazit “Kristaq Capo” per vitin shkollore 2016-2017

TREGUESIT E KARTËS SË PERFORMANCËS SË SHKOLLËS PËR VITIN
SHKOLLOR 2016-2017
TREGUESI 1 Përqindja e nxënësve kalues në MSH në lëndët gjuhë e huaj gjuhë
shqipe, matematike
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1. Gjuhë e huaj.Nx. gjithsej në provim Kaluan Përqindja
124
118
95.2%
2. GjuhëshqipeNx. Gjithsej në provim Kaluan Përqindja
124
123
99.2%
3. MatematikëNx. Gjithsej në provim.Kaluan Përqindja
124
122
98.4%
LËNDA

PËRQINDJA

Gjuhë e huaj

95.2%

Gjuhëshqipe

99.2%

Matematikë

98.4%

TREGUESI 2 Nota mesatare e shkollës në MSH gjatë tri viteve të fundit në lëndët
gjuhë e huaj,gjuhëshqipe, matematikë (2014-2015,2015-2016,2016-2017).
Viti shkollor 2014-2015:
1. Gjuhë e huaj. Shuma e notave tënxënësve Numri I nxënësve Nota mesatare
1193.4
153
7.8
2. GjuhëshqipeShuma e notave të nxënësve Numri I nxënësve Nota mesatare
963.9
153
6.3
3. Matematikë.Shuma e notave të nxënësve Numri I nxënësve Nota mesatare
Viti shkollor 2015-2016:
1. Gjuhë e huaj. Shuma e notave të nxënësve. Numri I nxënësve.
Nota mesatare
1043
141
7.4
2. Gjuhë shqipe. Shuma e notavetënxënësve.Numri I nxënësve. Nota mesatare
958.8
141
6.8
3. Matematikë.Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve. Nota mesatare
944.7
141
6.7
Viti shkollor 2016-2017:
4. Gjuhë e huaj. Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
962
124
7.8
5. Gjuhëshqipe.Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
858
124
6.92
6. Matematikë.Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
843.2
124
6.8
Lënda

Nota mesatare 2014-2015

Nota
mesatare
20152016
7.4

Nota mesatare 2016-2017
7.8

Nota
mesatare e
tri viteve së
bashku
7.7

Gjuhë e huaj

7.8

Gjuhëshqipe

6.3

6.8

6.92

6.67

Matematikë

5.9

6.7

6.8

6.47

TREGUESI 3 Diferenca ndërmjet vlerësimit të MSH dhe mesatares se vlerësimit të
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këtyre lëndëve në klasen 10-11-12-të.
Nota mesatare per tre klasat 10-11-12-të
1. . Gjuhë e huaj. Shuma e notavetënxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
895.98
137
6.54
2. Gjuhëshqipe.Shuma e notavetënxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
959
137
7
3. Matematikë.Shuma e notavetënxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
939 .82
137
6.86
Shënim:Për të bërë një krahasim më të saktë të rezultateve të Matures Shteterore me
përfundimet e viteve shkollore, do të ishte një krahasim më i saktë në qoftë se bëhet
një mesatare aritmetike për rezultatet e të tre viteve për secilët nga lëndet e Maturës
Shtetërore.
-Nota mesatare në përfundim të provimit
1. Gjuhë e huaj. Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
962
124
7.8
2.Gjuhëshqipe. Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
858
124
6.92
3. Matematikë.Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
843.2
124
6.8

Lënda
Gjuhë e huaj.

Nota
mesatare e
provimit
7.8

Nota
mesatarenëpërfundimtë tre
klasave 10-11- 12-të
6.54

Diferenca
+1.26

Gjuhëshqipe

6.92

7

-0.08

Matematikë.

6.8

6.86

-0.06

TREGUESI 4. Mesatarja e notes në lëndët përkatëse në MSH gjuhë e huaj, gjuhëshqipe
dhe matematikë, viti shkollor 2016-2017.
Lënda

Nota mesatare

Gjuhë e huaj

7.8

Gjuhëshqipe

6.92

Matematikë

6.8

TREGUESI 5. Numri I fituesve të shkollës në konkurrimin kombëtar që shpall nga
DAR dhe MASR
Vendi që zë
shkolla
I
II

Pikët

Numri
I fituesve

11
10
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Përqindja kundrej
të gjithë fituesve

Rezultati i
shumëzimeve

III
Ka marrë
pjesë, por nuk
është fitues
Shuma

9

1

4.35

1

3

3.0

4

7.35

39.15

39.15

TREGUESI 7.Realizimi I objektivave të planit vjetor për vitin shkollor 2016-2017.
Objektivi
Plotesimi 100% I objektivit
minimal ne kurrikulen me
kompetenca
Te zvogelojme me 2 numrin e
mungesave per nxenes

Plani

Arritja

realizimi

Pikët

100%

100%

100%

1

56.7

49.4

!00%

1

Pikët totale

2

TREGUESI 8.Përqindja e orëve të munguara nga mësuesit kundrejt të gjitha orëve
mësimore të një viti shkollor .
Nr.i javëve
mësimore
36

Klasa
I

Orë në
javë
32

Shuma e orëve
vjetore
5760

II

36

32

5760

III
Orët vjetore shkollore

34

32

5440
16960

Përqindja e mungesave të mësuesve.
Numri I orëve të munguara nga mesuesit

168

Numri gjithsej I orëve mësimore të një viti mësimor
në shkollë

16960

Përqindja e orëve të munguara nga mësuesit

0.99%

TREGUESI 9. Përqindja e orëve të munguara me dhe pa arsye nga nxënësit kundrejt
të gjitha orëve mësimore të një viti shkollor.
Numri I
nxënësve
në të gjitha
paralelet

Klasa

Nr. I
javëve
mësimore

X

36

XI

36

32

145

167040

XII

34

32

143

155584

Orët mësimore vjetore

155

340

178560

Numri gjithsej
I orëve mësimore të
një viti mësimor në
shkollë

443

501184

Përqindja e oreve te munguara pa arsye tënxënësve.
Numri I orëve të munguara nga nxënësit
7694
Numri gjithsej I orëvemësimore të një viti mësimor në
501184
shkollë
Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit
1.5%
Perqindja e oreve te munguara me arsye nga nxenesit kundrejt te gjitha oreve
mesimore te nje viti shkollor.
Numri I orëve të munguara nga nxënësit

14196

Numri gjithsej Iorëve mësimore të një viti mësimor në shkollë

501184

Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit
2.8%
Shenim:Për të dhënë një pasqyrë më të saktë të mungesave të nxënësve të shkollës,
duhet të ndahen mungesat me arsye nga ato pa arsye.Kjo do të paraqiste më saktë
vĳueshmërinë e nxënësve në shkollë.
TREGUES10.Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla kundrejt nxënësve të
regjistruar në fillim të vitit shkollor.
Numri I nxënësve të larguar nga shkolla.
Numri I nxënësve të shkollës të regjistruar në fillim të vitit
shkollor.
Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla.

Rezultati

Shkëlqyeshëm

Sh. mirë

Mirë

Mjaftueshëm

6
443
1.35%

Dobët

Gjithsej

Numri I mësuesve
Përqindja

1

8

3

12

8.3

66.7

25

100

Pikët

4

3

2

Shumëzimet

33.2

200.1

50

1

0
283.3

TREGUESI11.Rezultatet e mësuesve në provimet e kualifikimit në katër vitet
fundit.Të dhënave të KP 2016 u shtohen të dhëna te vitit shkollor2016-2017.
TREGUES 12 Perqindja e mesuesve me titullin mjeshter (Specialist,I kualifikuar) ne
shkolle.
Nr

Titulli

Numri

Perqindje

1

Mjeshter

17

53%

341

2

Specialist

3

I kualifikuar

totali
Shënim:Një shkollë me një përqindje të lartë me mësues mjeshtra do të thotë një nivel
më i lartë arsimor,një eksperiencë më e gjatë në profesionin e mësuesit.
TREGUES 13 Numri I krediteve te fituara nga mesuesit per programet e akredituara
ne funksion te ngritjes profesionale
♦ Nr mesuesve gjithsej Nr. Krediteve Mesatare
30
10
0.3
Shënim:Një numër i madh kreditesh të marra ndihmon në rritjen profesionale të
mësuesve.Azhornimi me të rejat më të fundit, në teknologji si dhe në teknikat e reja
mësimore,do të conte në një nivel më të lartë arsimor dhe një mesatare më të lartë për
cdo lëndë.Teknikat e reja e bëjnë më atraktive orën mësimore dhe si rrjedhojë rritet
përqëndrimi i nxënësve,dhe rezultatet e nxënësve janë më të larta.
TREGUESI14.Numri i projekteve që shkolla ka fituar në nivel kombëtar ose
ndërkombëtar për vitin shkollor 2015-2016.
Shuma e
Vendi që zë shkolla
I
II
III
pikëve
Pikët e fituara
Numri I projekteve
fituese
Shuma për çdo vend
fitues

30 pikë

25 pikë

20 pikë

-

-

-

--

-

-

-

-

-

TREGUESI15 Përqindja e nxënësve kalues në provimet me zgjedhjeMSH
1. Nx. Gjithsej në provim.
Kaluan
Përqindja
141
138
98.3
2. Nx. Gjithsej në provim.
Kaluan
Përqindja
141
134
95.1
LËNDA

PËRQINDJA

Z1

98.3%

Z2
95.1%
.Nota mesatare e shkollës në provimet me zgjedhje të MSH 2017.
1. Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
806
124
6.5
2. Shuma e notave të nxënësve.Numri I nxënësve Nota mesatare
756.4
124
6.1
NOTA
LËNDA
MESATARE
342

Z1

6.5

Z2

6.1

TREGUES 16 Perqindja e nxenesve ekselente ne tre vite
t e fundit
• Nxenes ekselent
Nxenes gjithsej
Perqindja
50
1329
3%
Shënim:Një paraqitje e nxënësve ekselent në kartën e performancës,do të jepte
nivelin e arritjes së lartë mësimore në tre vitet e fundit.Kjo do të ndihmonte palën
e interesuar për të qënë pjesë e shkollës sonë për të pasur një informacion më të
detajuar të nivelit të lartë të nxënësve në këtë shkollë.
TREGUES 17 Perqindja e nxenesve pjesemarres ne veprimtarite jashteshkollore ne
vitin shkollor2016-2017
Veprimtari
Nx.
Nx. Gjithsej
Perqindja
pjesmares
Ne sherbim te
150
443
33%
komunitetit
Artistike
180
443
40%
Sportive

200

443

343

45%

Shënim:Veprimtaritë jashtëshkollore nxjerrin në pah talentet që kanë nxënësit dhe
pasionet e tyre.Pjesëmarrja e madhe e nxënësve në këto aktivitete na jep informacionin
për pasionet e tyre dhe dëshiren e tyre për t’i ndjekur ato.
TREGUES 18Numri I nxenesve ne raport me numrin e pajisjeve dixhitale
(kompjuter,tablete).
Nr. I pajisjeve gjithsej Nr. Nxenesve gjithsej Mesatare
140
443
4
Shënim:Numri i pajisjeve për nxënës na jep informacionin qe inovacioni është pjesë
e kësaj shkolle,dhe si e tillë nxënësit kanë infrastrukturën e nevojshme për të qënë në
nivelin e bashkëmoshatarëve të tyre.
TREGUESI 18 Kultura dhe mjedisi
Numri mesatar I nxenesve per klase.
Nxenes gjithsej
Numri I klasave
Nr.mesatar
443
15
29.53
Numri I punonjesve social,mesuesve ndihmes ne raport me numrin e nxenesve
Nxenes gjithsej Nr.i punonjesve social,Mesues ndihmes Nr.mesatar
443
1
1:443
Numri I punonjesve shendetesor ne raport me numrin e nxenesve
Nxenes gjithsej Nr.i punonjesve punonjes shendetesor Nr.mesatar
443
1
1:443
Shënim:Siguria në shkollë i jep cdo prindi informacionin qe fëmĳa i tĳ është i sigurt
në këto ambjente,mjedisi duhet te jete favorizues,atraktiv miqesor dhe i shendetshem
për nxënësit e shkolles.
Kushtet e sigurisë fizike dalin nga plotësimi i pyetësorit .Cdo vleresim Po eshte I
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barabarte me nje pike.
Shtojca
Pyetësor (“Siguria fizike në ambjentet e shkollës”)
Udhëzim:Pyetësorin e plotësoni duke rrethuar,vendosurshenjat √ ose X.

1.A funksionojne komisionet shkollore te e sigurise shendetit dhe etikes ?
Po
Jo
2.Ajane perfaqesuar sa duhet prinderit ne komisionet shkollore?
Po
Jo
3. A i njohin nxenesit rregullat e punes ne laboratore.(Kimi ,fizike ,informatike)
Po
Jo
4.A ka personel ndihmes (roje,sanitare) shkolla?
Po
Jo.
5.A ka pasur rast te sjelljeve e dhunshme midis adoleshenteve ?
Po
Jo
6.A jane ne pozicion te dukshem numrat e emergjences(policia, zjarrfikes, ambulance)?
Po
Jo
7.A është e pranishme policia në afërsi të shkollës?
Po
Jo
8.Mjediset a jane te ajrosura dhe te ndricuara plotesisht?
Po
Jo
9. A ka mjedise shplodhese dhe te gjelberuara perreth shkolles?
Po
Jo
10. A eshte higjena ne shkollen tuaj ne kushte optimale?
Po
Jo
11. A ka sistem te ngrohjes qendrore shkolla?
Po
Jo
12. A ka uje te rrjedhshem ne shkolle?
Po
Jo
13. A ka shkalle emergjence ne shkollen tuaj?
Po
Jo
14 .A jane te pranishme mjetet e nevojshme per fikjen e zjarrit?
Po
Jo
15.Aka shkolla sistem kamerash ne mjediset e saj?
Po
Jo
Referencat
Neni 6 ,25 I ligjit 69/2012 date 21.06.2012 “Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken
e Shqiperise”
Urdhër Nr 477 Dt 6.12.2014I MASR per Miratimin e” Kartes se performances se shkolles” dhe
“udhezuesit per karten e performancës se shkolles”
Strategjia e sigurimit te cilesise per Arsimin parauniversitar ne Kosove 2016-2020.
Korniza per sigurimin e cilesisese performances se shkolles ne Kosove, Nentor 2016
Kartat e performances se gjimnazit “Kristaq Capo” per vitet 2014-2015,2015-2016,2016-2017.
Dispozitat Normative per sistemin arsimor parauniversitar Tirane ,2013
Ligji nr 10 ,107 date 30.03.2009 “Per kujdesin shendetesor ne Republiken e Shqiperise”.
Strategjia e Zhvillimit te Arsimit Parauniversitar ne Republiken e Shqiperise 2014-2020
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Trashegimia natyrore ne Zonen e Suloves
Aida Deliu
Shkolla e mesme e pergjithshme “Anastas Çakalli” Kuqan, Elbasan
Abstrakt
Sulova për vetë pozitën gjeografike që ka është një nga krahinat më të rëndësishme kodrinore
të vendit tonë. Ajo shtrihet pothuajse në pjesën juglindore të Ultësirës Perëndimore, gati në
kufirin ndarës midis Shqipërisë së Mesme dhe asaj Jugore në të majtë të rrjedhës së poshtme
të lumit Devoll dhe në te djathte te Osumit. Krahina e Sulovës ka një terren të pjerrët dhe
të copëtuar. Pozita gjeografike e saj shpaloset nëpërmjet një panorame me bukuri natyre e
gërshetuar nga format e relievit. E gjendur midis rrjedhës së lumenjve Osum dhe Devoll ajo
shtrihet qetësisht larg smogut dhe zhurmave. Lumi i Devollit ka qënë pengesë dhe vështirësi
për lidhjen e saj me krahinat e tjera në pjesën veriore dhe perëndimore. Shtrirja e kodrave të
valëzuara në vazhdimësi njëra pas tjetrës, që ndërthuren me qafa, brigje,shpate shkëmbore
i japin larmi dhe kontraste pozitës gjeografike të zonës. Dukuritë e shumta gjeologjike janë
formuar në periudha të ndryshme për shkak të veprimit të lëvizjeve tektonike, gërryerje,
rrëshqitje etj. Në zonë gjenden edhe peizazhe gjeomorfologjike të tipit flishor në stade të
ndryshme degradimi në shpatet e pjerrëta.
Sulova bën pjesë në zonën e klimës mesdhetare kodrinore. Kjo klimë ka favorizuar ka krĳuar
kushte për zhvillimin e kultivimin e shumë kulturave bujqësore. Bimësia në këtë zonë
përfaqësohet nga zona e shkurreve dhe e dushkut, ku shtrirjen më të gjerë e ka brezi I
shkurreve. Edhe në zhvillimin e kateve të bimësisë kanë një ndikim kushtet klimatiko
–tokësore. Këto kushte ndikojnë veçanërisht për rritjen e pyjeve të dushkut ,sidomos të
lisit. Nënkati i pyllit të dushkut, brezi i shkurreve mesdhetare shtrihet kryesisht në shpatet
e pjerrëta larg qëndrave të banuara. Një pasuri e rëndësishme e krahinës së Sulovës është
mbulesa e tokave Toka është një burim mjaft i rëndësishëm natyror, që shërben si mbartës i
burimeve si ato minerale, lumenjtë, pyjet, flora dhe fauna.
Fjale kyce: Sulova, levizje tektonike, kate te bimesise, burim natyror, flora, fauna.

Hyrje
Krahina e Sulovës, ka një gjeografi të larmishme dhe me kontraste, pozicion dominues
dhe pamje tërheqëse që ka falur natyra, histori të shquar si dhe një trashëgimi të pasur
natyrore. Gjatësia e përgjithshme e kufirit është mbi 25 km. Në kufirin perëndimor të
zonës së Sulovës ndiqet shtrirja e kodrave dhe dalja në fushë e përrenjve të Bardhajt
(Lapardhasë), të Gushtovës, Pashtranit etj.
Krahina e Sulovës ka një terren të pjerrët dhe të copëtuar. Pozita gjeografike e
saj shpaloset nëpërmjet një panorame me bukuri natyre e gërshetuar nga format
e relievit. E gjendur midis rrjedhës së lumenjve Osum dhe Devoll ajo shtrihet
qetësisht larg smogut dhe zhurmave. Lumi i Devollit ka qënë pengesë dhe vështirësi
për lidhjen e saj me krahinat e tjera në pjesën veriore dhe perëndimore. Shtrirja e
kodrave të valëzuara në vazhdimësi njëra pas tjetrës, që ndërthuren me qafa, brigje,
shpate shkëmbore i japin larmi dhe kontraste pozitës gjeografike të zonës. Dukuritë
e shumta gjeologjike janë formuar në periudha të ndryshme për shkak të veprimit
të lëvizjeve tektonike, gërryerje, rrëshqitje etj. Në zonë gjenden edhe peizazhe
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gjeomorfologjike të tipit
flishor në stade të ndryshme degradimi në shpatet e
pjerrëta. Natyra ka formuar shpella të vogla me grykë aq të ngushtë sa duhet
të ulesh në gjunjë për të hyrë.
Përveç relievit një rol të veçantë në pozitën gjeografike e zë edhe hidrografia.
Pasuritë e shumta ujore luginat e Lapardhasë, Vodicës, Skëmbicës, Gushtovës,
Shicës, Kushovës, Zagorës etj janë pjesë e rëndësishme e kësaj zone.
Përsa i takon kushteve klimatike, këto janë të kushtëzuara nga pozita gjeografike,
relievi, lartësia mbi nivelin e detit, hapja e gjerë ndaj perëndimit, rrezatimi diellor
dhe erërat. Sulova bën pjesë në zonën e klimës mesdhetare kodrinore. Kjo klimë
ka favorizuar dhe ka krĳuar kushte për zhvillimin e kultivimin e shumë kulturave
bujqësore. Bimësia në këtë zonë përfaqësohet nga zona e shkurreve dhe e
dushkut, ku shtrirjen më të gjerë e ka brezi i shkurreve. Edhe në zhvillimin e kateve
të bimësisë kanë një ndikim kushtet klimatiko –tokësore. Këto kushte ndikojnë
veçanërisht për rritjen e pyjeve të dushkut, sidomos të lisit. Nënkati i pyllit
të dushkut, brezi i shkurreve mesdhetare shtrihet kryesisht në shpatet e pjerrëta larg
qëndrave të banuara. Një pasuri e rëndësishme e krahinës së Sulovës është mbulesa
e tokave. Toka është një burim mjaft i rëndësishëm natyror, që shërben si mbartës
i burimeve si ato: minerale, lumenjtë, pyjet, flora dhe fauna. Faktorët e shumtë si:
kushtet klimatike, relievi kodrinor, ndërtimi gjeologjik, kanë kushtëzuar tipe të
ndryshme tokash. Më të përhapura janë ato të hinjta kafe. Këto janë formuar në
katin e dushkut, në shkëmbinjtë molasikë, flishorë dhe gëlqerorë.
Përhapje kanë edhe tokat e kafenjta. Proçeset natyrore të degradimit dhe veprimtaria
e njeriut kanë bërë që një pjesë e mirë e sipërfaqes së tokës të ketë humbur vlerat
e saj .Faktori njeri ka vepruar në periudha të caktuara, duke i kushtuar përkujdesje
dhe rëndësi të veçantë tokës . Kjo solli rritje në cilësinë e prodhimeve bujqësore.
Në lidhje me tokat vlen të theksohet se në ditët e sotme sipërfaqja e saj ka pësuar
ndryshime jo të vogla.
Qellimi i punimit
Ky punim ju sherben ne radhe te pare banorëve të kësaj krahine, sepse i ndërgjegjëson
edhe më shumë për mundësitë që u ofron territori ku ata jetojnë, punojnë dhe
zhvillojnë të ardhmen e familjeve të tyre.
Në radhë të dytë, personave që synojnë të investojnë në këtë zonë, pra investitorëve
aktual potencialë të krahinës duke ofruar kështu alternativa të tjera investimi.
Në radhë të tretë, bën të njohur të gjitha ato vlera dhe pasuri natyrore, kulturore,
shpirtërore dhe etnografike duke i pasuruar, ruajtur dhe trashëguar brezave të
ardhshëm vlerat që ka kjo krahinë.
Rezultate te pritshme
Per sa i takon vlerave te Biodiversitetit te kesaj zone, bimësia natyrore përfaqësohet
nga brezi bimor i shkurreve dhe i dushqeve. Shtrirjen më të gjerë e ka brezi i
shkurreve. Bimësia përbëhet nga shkurret gjethembajtëse dhe gjetherënëse. Në
përhapjen e këtyre brezave bimorë ndikojnë kushtet klimatiko- tokësore, të cilët
kushtëzojnë dhe vendosjen e tyre. Brezi i shkurreve mesdhetare përfaqësohet nga të
dy nënkatet: i makjes, me bimë të gjelbra dhe i shibliakut, i cili përbëhet nga bimë
me gjelbërim të përkohshëm.
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Foto 1,fshati Mollas,Burimi (A.Tanku.Deliu)
Foto 2, fshati Balibardhë,
Burimi:Internet.
Nënkati i makjes përfaqësohet nga shqopa e butë (Erika arborea) koçimarja, dëllinja
(Juniperus oxycedrus L), shkoza (Carpinus orientalis). Nënkati i shibliakut përfaqësohet
nga shkoza, bimë endemike etj. Këto shtrihen në pjesën lindore përgjatë kodrave
Kutërqarë-Dufshan-Lubinjë-Dumberas, Shëmitër, Kushovë, në pjesën qendrore
përgjatë sektorit Katundas-Katërlis-Kostren-Belesovë. Në pjesën jugore dhe
perëndimore shkurret shtrihen në kodrat e Roshnikut, Bogdanit, Mimiasit,
Balibardhë, Zelevizhdë etj. Brezi i dushkut, ka kushte të përshtatshme për rritjen
e tĳ. Ai ka pasur një shtrirje të gjerë pothuajse në të gjithë territorin kodrinor. Ky
kat përëhet nga disa lloje dushqesh, si bunga, bungë buta, shparthi (Quercus frainetto
Ten), qarri (Quercus Cerris L), bulgëri, gështenja (Castania sativa Miller), shumë lloje
shkurresh si shkoza (Carpinus betulus L), etj. Përgjatë fshatrave të Lubinjës dhe
Dufshanit ka pyje vetëm me ilqe.

Foto 3,4 Sulova e Gramshit (S.Sala, 2006)
Në zonën kodrinore të Sulovës shkurret përdoren në masë të gjërë për furrat e
bukës dhe të gëlqeres. Kjo ka sjellë një dëmtim të madh duke zhveshur tokën. Me
kalimin e kohës për shkak të lëvizjes së lirë të njerëzve nga zonat rurale drejt atyre
urbane, mbulesa bimore filloi të rigjenerohet. Kështu p.sh përmendim ripërtëritjen
e një pjese të mirë të pyjeve të dushkut si dhe të shkurreve. Në zonën e Sulovës ka
kushte të përshtatshme klimatiko-tokësore për rritjen e disa lloje bimësh mjekësore.
Ndër to mund të përmendim: lulëkuqe, trëndafilin e egër, dëllinjën e kuqe,
mëllagën,hisllin, rigonin e kuq dhe te bardhë,trumzën, rozmarinën,manaferrën,liva
ndon,murrizin etj.Një periudhë e rëndësishme për zonën e Sulovës kanë qënë vitet
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’60-’80 ku u bënë ripyllëzime për mbrojtjen nga pëtrmbytjet dhe erozioni.Veprimtaria
e njëriut ka luajtur dhe luan rol shumë të rëndësishëem në mbjelljen me
pemë frutore,ullinj,vreshta etj

Foto 5, 6, 7, Manaferra,Rigon , Rozmarina, Burimi:Internet.
Fauna
Pozita gjeografike e kësaj zone dhe larmia e peizazheve kanë krĳuar kushte për
zhvillimin e një bote shtazore të pasur e të larmishme. Bota shtazore përbëhet nga
gjitarë të ndryshëm si: ujku, dhelpra ( Vulpes vulpes L), çakalli ( Canis aureus L), urithi,
lakuriqi i natës, nuse lalëza, lepuri i egër ( Lepus europaeus, Pall, L capensis, L), derri
i egër etj. Zona ka gjithashtu një numër të konsiderueshem të shpendëve si ato
shtegtarë dhe të përhershëm. Përmëndim këtu mëllenjë, fazanin, thëllëzën e fushës,
shkurtëza. Disa lloje zvarranikësh si: hardhuca, gjarprinjtë, breshkat, zhapinjtë, disa
lloje amfibësh dhe shumë lloje insektesh.

Foto 8. Dhelpra e egër. Foto 9. Lepuri i egër. Foto 10. Derri i egër Burimi:Internet.
Në zonën e Sulovës është karakteristik biodiversiteti dhe shumëllojshmëria e
formave të relievit. Mjedisi fizik dhe ai human, studiohet dhe analizohet në lidhje
me zhvillimin e tyre. Në zonat rurale aktiviteti bujqësor shihet në simbiozë me
aktivitetin e argëtimit, të turizmit, të pushimit etj.
Monumentet e natyrës janë radhitur në vlerat e trashëgimisë kombëtare, duke
përbërë kategorinë e tretë të zonave të mbrojtura. Kur vlerat natyrore kanë rëndësi
kombëtare ajo cilësohet si Trashëgimi Natyrore Kombëtare, dhe mbrohet me ligje
kombëtare. Ato konsiderohen si pjesë e identitetit kombëtar dhe mbrohen nga të
gjithë: shteti, studiuesit, shkolla, organizata mjedisore.
Perfundime dhe rekomandime
Fauna e zonës ka ardhur duke u zvogëluar për shkak të dëmtimit të pyjeve, zgjerimit
të vendbanimeve, tharjes së disa burimeve ujore dhe gjuetisë pa kriter.
Flora dhe fauna e Suloves është e pasur, për meritë të pozicionit gjeografik dhe të
shumëllojshmërisë së elementeve të mjedisit gjeografik.
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Flora dhe fauna e zonës mbetet shumë e ekspozuar ndaj veprimtarisë së pakontrolluar
të njeriut. Dëmet më të mëdha janë shkaktuar nga shpyllëzimi me qëllim hapjen e
tokave të reja, prerjet pa kriter, zjarret, zgjerimi i vendbanimeve, ndërtimi i objekteve
të shfrytëzimit të inerteve, të shërbimeve dhe i infrastrukturës rrugore, ndotja e ujit
dhe tokës etj.
Për rrjedhojë, janë shfaqur probleme të tilla si: • humbja dhe degradimi i habitateve
për shumë lloje bimore dhe shtazore; • dëmtimi i biodiversitetit dhe zhdukja
e specieve të rralla; • rrëshqitje dhe shembje të provokuar nga shpyllëzimet dhe
shfrytëzimi i inerteve në shpate dhe shtretërit e lumenjve; • dëmtim i vlerave estetike
të peizazheve etj.
Masat për përtëritjen, shtimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e florës dhe faunës kanë qenë
të pakta dhe jo të vazhdueshme, si për pamjaftueshmëri të fondeve, ashtu edhe për
mungesë të kujdesi dhe organizimit të shërbimeve nga ana e ndërmarrjeve pyjore dhe
institucioneve përgjegjëse në nivel qendror. Veçanërisht është neglizhuar ripyllëzimi
i përvitshëm, mbrojtja nga zjarri, luftimi i dëmtuesve, zbatimi i legjislacionit për
shfrytëzimin e pyjeve dhe kullotave, shfrytëzimin e inerteve etj.
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Vështirësitë e të nxënit në lëndën e Matematikës
Nertil Basha
Abstrakt
Deri tani janë bërë shumë kërkime në zhvillimin dhe vështirësitë në lëndën e matematikës.
Gjithsesi së fundmi është rritur theksi në kërkimin dhe zhvillimin e njohurive matematikore.
Në neuro-shkencë, politikat arsimore (edukative) dhe më gjerë. Besohet se 15% deri në 20% e
popullsisë kanë vështirësi në një farë aspekti të aritmetikës që është i aftë të shkaktojë problem
domethënëse praktike dhe edukative për individin edhe pse proporcioni i përshkruar si
diskalkulik është shumë i ulët. Në këtë temë trajtohen çështje si: numërimi, kujtesa për faktet
matematikore, kuptimi i koncepteve dhe aftësive për të ndjekur proçedurat.Kuptimi i rolit të
vlerës së vendit në veprimet me numra në aritmetikë. Strategjitë e fakteve të përftuara (marra)
në mbledhje dhe zbritje. Fakti i sjelljes së numrave ndërmend. Faktorët qe japin kontribut në
llogari të përbërsve të performancës aritmetike.
Fjalët kyçe: Vështirësi, Aritmetikë, Kompetenca, Problema,Komponentë.

Hyrje
Studime të ndryshme kanë sugjeruar se nuk është e mundur të vendosësh hierarki
strikte nëpërmjet të cilës një komponentë i ndryshëm i paraprin tjetër komponenti.
Shumë fëmĳë kanë vështirësi me disa ose shumë aspekte të aritmetikës. Është ë
vështirë të vlerësosh ku kanë vështirësi derisa kjo varet nga kriteri se si përdoren.
Për më tepër, meqë mendimi aritmetik përfshin varietete të gjerë komponentësh,
ka shumë forma dhe shkaqe të vështirësisë që mund të marrin shkallë të ndryshme
rëndësie në detyra dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, komponentët e përshkruar
këtu nuk sillen si hierarki. Një fëmĳë mund të performojë mirë në një detyrë në dukje
të vështirë psh: (zgjidhja e një problemi me fjalë), e ndërkohë performon dobët në një
detyrë në dukje të lehtë psh: (të kujtuarit dhe numërimi i fjalë sekuencave). Megjithëse
komponentë të veçantë mund të formojnë bazën për mësimin e komponentëve të
tjerë, ata jo gjithmonë janë të domosdoshëm.
Përbërësit që janë në qendër të projektit
1.1
–Proçedurat e numërimit
Komponent bazë më i argumentuar në aritmetikë është aftësia e përdorimit të
përshtatshëm të numërimit. Ndërkohë shumë 6-vjeçarë kanë arritur relativisht të
bëjnë përpjekje me numërimin kurse një numër domethënës nuk kanë bërë. Kjo mund
të ndalojë seriozisht zhvillimin e aritmetikës për të dyja sepse lidhja e brendshme
logjike ndërmjet numërimit dhe aritmetikës (të bërit përpjekje për numërim mund
të largojë vëmëndjën nga aspekte të tjera të aritmetikës (Huges, 1986, 188).
1.2-Parimet e lidhura numerikisht dhe aplikimi i tyre
Shumë parime të numërimit Përftohen para moshës 5 ose 6-vjeç madje edhe në
fëmĳët me ndonjë probleme në të nxënit e aritmetikës. Gjithsesi parimi i rendit të
pavend (që numërimi i të njëjtit grup sendesh në rende të ndryshme do të rezultojë
i njëjti numër) është zakonisht më i vonshmi nga parimet kryesore të numërimit për
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t’u përftuar ose ndonjëherë është i dobët vetëm në fëmĳët 6-vjeçarë (Huges, 1986,
193).
1.3-Simbolet e shkruara për numërat
Ka shumë të dhëna që fëmĳët shpesh përjetojnë vështirësi me simbolet e shkruara
aritmetike të të gjitha llojeve dhe në veçanti me kthimin e sasië në numra. Në lidhje
me këto komponentë fëmĳëve u kërkohet u kërkohet të lexojnë një grup numrash
1-shifror dhe 2-shifror. Një grup i ngjashëm numrash doktohet për shkrim. Fëmĳët
me vështirësi në leximin ose shkrimin e numërave 2-shifror ju bëhet praktikë në një
mënyrë me objekte brenda grupit të dhjetëshve (Huges, 1986, 190).
1.4-Kuptimi i rolit të vlerës së vendit në veprimet me numra në matematikë.
Kjo përfshin aftësinë për t’i shtuar dhjetëshe njësisë (20+3=23); aftësinë për të shtuar
dhjetëshe, dhjetëshve (20+30=50) dhe aftësinë për të kombinuar dy në një operacion
(20+33=53). Një detyrë e afërt përfshin të drejtuarit tek numërat më të mëdhenj
në çiftet e numërave dyshifror që variojnë (23 deri 26) (41 deri 51 ) ose kur të dyja
dhjetëshet konfliktohen në drejtim (27 me 31 dhe 52 me 48 etj.) (Hyges, 1986, 197).
1.5-Zgjidhja e fjalë-problemave
Ka një numër të konsiderueshëm të dhënash( Huges, 1986 & Mayer 2003, 200) që
thonë se të vegjëlit shpesh përjetojnë vështirësi me fjalë-problemat në aritmetikë,
madje edhe kur janë të aftë të performojnë kalkulimet e nevojshme. Realisht në të
vërtetë disa studime kanë sugjeruar (Russell & Ginsburg 1984,213) që performanca
në fjalë-problemat është një nga detyrat që përcakton më fortë ndryshimet ndërmjet
nxënësve matematikisht normal dhe matematikisht i paaftë. Është e rëndesishme të
vendosësh në llogari natyrën e problemit, meqë natyra e tyre semantike ka ndikim
të fortë në atë që: sa lehtë ato do zgjidhen. Psh: fëmĳët tentojnë të gjejnë problema që
përfshĳnë ndryshime në sasi.
1.6-Përkthimi mes problemave aritmetike të paraqitur në formatin “Konkret”,
“Verbale”, “Numerike”.
Njerëz të ndryshëm kanë sugjeruar se përkthimi ndërmjet formatit konkret, verbal
dhe numerik është një fushë kritike në vështirësinë që hasin fëmĳët në zhvillimin
aritmetik psh:( Huges, 1986, 125) raportoi që disa fëmĳë të shkollës fillore shfaqin
veshtirësi në përkthimin ndërmjet formatit konkret dhe numerik madje dhe kur
janë arsyeshmërisht të aftë të bëjnë veprime në njërin nga formatët dhe ka sugjeruar
se vështirësia në përkthim mund të jetë një pengesë e rëndësishme në të kuptuarit
e aritmetikës nga fëmĳët. Më poshtë jepen 6 lloje detyrash si për mbledhjen dhe
zbritjen. 1( Përkthimi nga numerikja te konkretja, kur fëmĳëve ju jepen problema
aritmetike ata ftohen të tregojnë se sit a bëjnë këtë problem me numra). 2( Përkthimi
nga verbalja ose gojorja te konkretja , ata prezantojnë me fjalë problemat dhe ftohen që
ta tregojnë historinë me numëra). 3(Përkthimi nga konkretja te numerikja, performojnë
veprime aritmetike me numrat). 4(Përkthimi nga verbalja te numerikja , shkruajnë
përmbledhjen e problemës nga leximi me fjalë neë shkrimin me numra). 5(Përkthimi
nga numerikja te verbalja, ju tregohen problema të shkruara dhe u kërkohet ti
formulojnë në fjalë).6(Përkthimi nga konkretja te verbalja, ju kërkohet të shkruajnë dhe
talexojnë problemën.
1.7-Strategjitë e fakteve të përftuara (marra) në mbledhje dhe zbritje
Një aspekt vendimtar në arsyetimin aritmetikë është aftësia për të përftuar dhe
parashikuar faktet e panjohura aritmetike nga ato të njohura duke përdorur
parimet aritmetike si: zëvendësimi , ndërrimi, shoqërimi, mbledhja, zbritja, parimi
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i anasjelltë etj.psh: (29+13=42) ne përdorimin parimin e ndërrimit për të përftuar
faktin (13+29=42).
1.8-Vlerësimi matematikë
Aftësia për të vletësuar një përgjigje të përafërt për një problem aritmetike për të
vlerësuar llogjikën e një vlerësimi matematikë janë aspekte të rëndësishme të të
arsyetuarit aritmetikë sipas (Siegler & Booth, 2005, 205).
Mbledhja dhe zbritja përfshinë shkallë të ndryshme vështirësie e problema nga ato
që fëmĳët mund ti llogarisin mendërisht edhe pse përtej kapacitetit llogaritës të tyre,
deri tek ato të vështirat për t’u zgjidhur.
1.9-Fakti i sjelljes së numrave ndërmend
Edhe pse shumë psikologë, mësues dhe matematikanë bien dakort se memorizimi
i fakteve nuk është esenca e aritmetikës, njohuria e këtyre fakteve numerike
kontribuan në llogaritje më frytëdhënëse sipas (Tronsky & Royer, 2003, 206) dhe
është një factor domethënës në dallimin e fëmĳëve “matematikisht normalë” me ata
“matematikisht të paaftë”.
2.1-Studime me fëmĳët me vështirësi aritmetike
Studimi ekzaminoi performancën e një modeli (grupi mostër ) fëmĳësh me vështirësi
aritmetike në 3 komponentë të zgjedhur:
1-përdorimi i strategjisë së fakteve të arritura
2-vlerësimi dhe përkthimi
3-me respektin për nivelin e tyre perfomues aritmetk apo përmirsimin në testin e standartizuar.
Një nga synimet kryesore të studimit ishte të investigonte nëse do të kishte lidhje të
ngushtë ndërmjet pikëve në përbërës të ndryshëm ose nëse do të ishin relativisht të
pavarur.
2.2-Metodat dhe teknikat
Për të vlerësuar kompetencën e fëmĳëve në ushtrime me mbledhje i jepet çdo fëmĳe
një detyrë llogaritëse me mend. Ajo konsiston në një listë me 20 veprime me mbledhje
që janë gradualisht të vështira nga (4+5, 12+20, deri në 235+349). Këto veprime
paraqiten njëherazi gojarisht dhe vizualisht. Përgjigjet e fëmĳëve janë orale(gojore).
2.3-Përdorimi i parimeve matematike
Fëmĳëve më pas u jepet një test matematik që përfshin përdorimin e parimeve
matematike në strategjinë e fakteve të marra.Problemat aritmetike jepen të
variueshme sipas aftësisë llogaritëse të fëmĳës dhe është zgjedhur për të qënë pak
më i vështirë për fëmĳën ta zgjidhë pa ndihmë (Dowker, 2006 ,210) .Çdo fëmĳe u
tregohen problema aritmetike ndërkohë që njëkohësisht ju lexohen fëmĳëve dhe
më pas ju kërkohet të përgjigjen gojarisht.Fëmĳët marrin nga 3 problema për çdo
parim(parimi i identitetit, i zëvendësimit, parimi n+1, n-1,i mbledhjes/zbritjes).
3.1-Vështirësit në zgjidhjen e problemave matematikore
Fëmĳa duhet ta përdorë problemën burim në lidhje me strukturën e saj përgjithësuese.
Zgjidhësit fillestarë të problemave hasin vështirësi në dallimin e ngjashmërive
strukturore midis provlemave me tipare të ndryshme kontekstuale. Kjo ndodh
sepse ata përqëndrohen më shumë në tiparet sipërfaqësore si: në termat specifike ose
në objekte se sa në vetitë strukturore të fshehura ose në parimet e fushës (Kllogjri,
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2010,58). Me kalimin e kohës fëmĳët mësohen të dallojnë këto lidhje strukturore.
Fëmĳa duhet të dĳë se çfarë të bëjë me strukturat e përbashkëta, të dĳë si të arsyetojë
me analogji dhe të vlerësojë dobinë e këtĳ arsyetimi. Kjo është shumë e rëndësishme
sidomos kur problema qëllim nuk është krejt izomorfe me burimin, d.m.th kur modeli
i zgjidhjes për problemën burim duhet përshtatur për problemin qëllim (Kllogjri,
2010,65). Por kjo përshtatje bëhet kur nxënësit ndërtojnë një pasqyrim me detaje dhe
koherent midis elementëve strukturorë të dy problemave. Proçesi i adoptimit ka
sepse transferimi i zgjidhjes nga burimi për tek problema qëllim nuk është rrjedhojë
e natyrshme e pasqyrimit të suksesshëm. Pasqyrimi dhe adoptimi janë komponentë
të ndarë të transferimit analogjik, që nevoiten në zgjidhjen e problemave më të
ndërlikuara dhe të fjalëzuara. Adoptimi është burimi kryesorë i vështirësive.
3.2-Aftësia e mësuesit për ta modeluar problemin
Mësimet me ndërtim modelorë, të bazuara në eksperiencë si : ecja e fëmĳëvë në
dyshe apo individuale për të menduar dhe krĳuar konceptin mbi numrat çift dhe
tek, aktiviteti me petëza etj. janë shumë të dobishme në hedhjen e themeleve për
simbolikën matematikore në bazë të eksperiencës, por ka edhe gjëra të tjera që duhet
të zhvilloj mësuesi për të zgjeruar repertorin e fëmĳëve për asimilimin e modeleve.
Shembull.
Sa sheqer duhet për 8 persona në qoftë se për 24 persona duhen 2 gota me sheqer(për të bërë
një ëmbëlsirë)?
Nxënësit hezitojnë të japin përgjigje. Strategjia që duhet përdorur për të ndihmuar nxënësit
të japin përgjigje të saktë është: Së pari, supozojmë se për 24 persona duhet 1 gotë me sheqer.
Sa sheqer duhet për 8 persona? Nxënësit do të japin përgjigje korrekte(1/3 e gotës me sheqer).
Tani supozojmë se për 24 persona 2 gota me sheqer. Sa sheqer duhet për 8 persona?Patjetër që
nxënësit e kuptojnë që duhet 2/3 e gotës.
Kuptohet që përdorimi i mjeteve efektive për të menduar bën që nxënësit të nxjerrin
përfundime të drejta. Mjetet mund të jenë figura të vizatuara nga nxënësit, objekte
fizike, analogji me shembuj të njohur, modele me algoritme etj. , por çelësi i suksesit
është aftësia e nxënësve për t’i përdorur ato për të kryer eksperimente mendore dhe
për të testuar situate hipotetike.
Konkluzione
Për kontrast në ditët e sotme përdorimi i fakteve të marra dhe vlerësimit jo vetëm që
nuk tregojnë marrdhënie të pavarura por nuk janë të bashkëlidhur me të tjerë faktorë
që janë pjesërisht jashtë. Mund të jetë kjo që në një grup fëmĳësh me vështirësi
aritmetike ka pak marrdhënie ndërmjet komponenteve të ndryshëm aritmetik
sesa në model tipik. Ndoshta në zhvillimin e plotë matematikë, komponentë të
ndryshëm edhe pse të funksionalisht, informojnë dhe riforcojnë njëri-tjetrin gjatë
kursit të zhvillimit. Tek fëmĳët me vështirësi aritmetike integrimi nuk mund të
ndodhë, me të njëjtën shtrirje edhe pse është e ndaluar nga dobësia në komponentë
të veçantë ose nga dështimi i vet proçesit integrues. Një tjetër shpjegim i mundshëm
për ndryshimet e gjetura mes studimit mes është: që gjetjet janë të lidhura me
ndryshimet arsimore(edukative). Aty ka ndryshime vendimtare për edukimin
aritmetik në përgjithësi. Duhen bërë më tepër kërkime saktësisht në atë që: sa
ndërhyrjet udhëhiqen (të çojnë) drejt përmirsimit. Për më tepër investigime të tjera
të nevojshme sigurisht për të treguar në çdo rast dhe për çfarë shtrirje, ndërhyrjet e
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veçanta në matematikë janë më efektive në përparimin matematikor të fëmĳëve. Ky
studim demostroi gjithashtu mundësinë për marrdhënie të dyanshme mes kërkimit
dhe ndërhyrjes. Projekti integron ose bashkon në një të vetme implementimin dhe
vlerësimin e skemës së ndërhyrjes me investigimin e diferencave individuale edhe
marrdhëniet mes komponentëve të përcaktuar aritmetik.
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Zhvillimi fizik i fëmĳës nga mosha 0-6 vjeç dhe faktorët që ndikojnë në
rritjen e tĳ
Xhuljeta Molishti
Abstrakt
Nëpërmjetkëtĳ punimi m’u dha mundësia të shoh nga afër realitetin në qëndrat e konsultoreve
mbi etapat nëpër të cilat kalon zhvillimi fizik i fëmĳës dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e
tĳ. Kam vëzhguar nga afër sesi punonjëset e konsultoreve u jepnin udhëzime nënave të reja
për mirë-rritjen e fëmĳës së tyre dhe atyre nënave që ishin në pritje të fëmĳës së tyre të parë.
Zhvillimi i fëmĳës nënkupton ndryshimet fizike (bilogjike) , psikologjike dhe emocionale.
Fëmĳazhvillohetsitërësi , pra në të gjitha fushat zhvillimore.
Mbivlerësimi apo nënvlerësimi i cilësdo fushë është gabim sepse fëmĳa nuk zhvillohet njëherë
në aspektin fizik ,pastaj atë emocional, intelektual etj .
Prandaj edhe ndarja në mes fushave zhvillimore është krejtësisht formale. Ashtu si zhvillimi i
fëmĳës është tërësor edhe fushat e veçanta të zhvillimit duhet të shikohen si pjesë e një tërësie,
efikasiteti i të cilave kryesisht varet nga niveli i integrimit mes tyre.
Në këtë punim diplome jam fokusuar vetëm në faktorët e zhvillimit fizik të fëmĳës nga mosha
0-6 vjeç. Zhvillimi fizik dhe lëvizor është mjaft i vrullshëm në tre vitet e para të jetës së fëmĳës,
gjatë të cilave kockat dhe muskujt e fëmĳës zhvillohen shumë.
Tek zhvillimi fizik i fëmĳës luajnë rol shumë faktorë. Mjedisi ku ai rritet ndikon shumë në
zhvillimin fizik. Një mjedis sa më i pastër nga ana ekologjike luan një rol thelbësor për një
zhvillim sa më të mirë të fëmĳës që në fazat e tĳ të hershme. Mjediset e ndotura dhe me
zhurmë ndikojnë negativisht në zhvillimin fizik të fëmĳës. Edhe ky faktor luan rol vendimtar
dhe janë jo të pakta rastet kur mjediset e ndotura kanë ndikuar në një zhvillim jo të mirë të
fëmĳës dhe kanë sjellë difekte te parikuperueshme në fizikun e fëmĳës.
Po ashtu edhe faktori gjenetik luan rol të madh në zhvillimin fizik të cilit nuk mund t’i
shmangemi dot. Zhvillimi fizik i fëmĳëve është më i mirë dhe më i kontrolluar nëse fëmĳët
gjatë moshës së hershme deri 6 vjeç udhëzohen nga prindërit e tyre dhe përdoren metoda për
stimulimin e rritjes normale.

Hyrje
Zhvillimi i fëmĳës nënkupton ndryshimet fizike (biologjike) , psikologjike dhe
emocionale që ndodhin tek fëmĳët që nga lindja e deri në përfundim të moshës
së adoleshencës, apo periudhakurfëmĳa kalon nga shkalla e varësisë në stadin e
autonomisë .
Zhvillimi i fëmĳës është i varur ngushtë nga faktorët gjenetikë dhe nga ndodhitë që
ndodhin gjatë fazës së hershme të jetës. Mosha fëmĳërore është mosha më delikate
e zhvillimit njerëzor.Tek prindërit ekziston njohuri e pakët arsimore për stadet e
zhvillimit të fëmĳës.
Në këtë punim diplome jam fokusuar vetëm në faktorët e zhvillimit të fëmĳës nga
mosha 0-6 vjeç. Janë shpjeguar nocionet bazë të zhvillimit fizik të fëmĳëve i cili është
një faktor mjaft i rëndësishëm në përiudhën e hershme të fëmĳës. Janë shtjelluar
nocionet e zhvillimit fizik si : rritja , zhvillimi , maturimi etj. I është kushtuar
rëndësi nënfushave të zhvillimit fizik të fëmĳës, si: zhvillimi i aftësisë lëvizore
bazike , zhvillimi i aftësisë lëvizore fine , zhvillimi i aftësisë senso-lëvizore dhe
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shëndeti fizik e kujdesi për veten .
Në punim janë shtjelluar stadet e zhvillimit fizik nga mosha 6 muaj deri në moshën
6 vjeçare. Gjithashtu kam paraqitur dhe një tabelë përmbledhëse me karakteristikat
e proçesit të zhvillimit fizik të fëmĳëve sipas moshës : 2-3 vjeç , 3-4 vjeç , 4-5 vjeç ,
5-6 vjeç .
Një rol të rëndësishëm luajnë edhe faktorët e zhvillimit fizik të fëmĳës
Gjenetik dhe racor – Gjatësia e fëmĳëve duhet vlerësuar në funksion të gjatësisë së
prindërve.Edhe ky është një fakor i rëndësishëm dhe nuk mund t’i shmangemi dot.
Ushqimorë – Rritja në gjatësi ka një varësi të rëndësishme nga regjimi ushqimor.
Një ushqyrje e mirë që në periudhën fetale do të ndikojë pozitivisht ne një rritje dhe
zhvillim të mirë të fëmĳës, prandaj i duhet kushtuar rëndësi e madhe ushqyerjes së
fëmĳës në këtë fazë.
Mjedisi – I cili luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin fizik të fëmĳës. Një mjedis
sa më i pastër dhe jo i ndotur çon në një rritje sa më të mirë për shëndetin e fëmĳës.
Rastet e shumta kanë treguar se mjedise të ndotura ndikojnë negativisht në fizikun e
fëmĳës që në fazën fetale. Këto difekte nuk mund të rregullohen me kalimin e kohës
dhe ky fakt vlen të përmendet sepse rrit rrezikun e një zhvillimi jo normal të fëmĳës.
Në punim një rëndësi u është dhënë edhe lojërave si faktorë të rëndësishëm në
zhvillimin fizik të fëmĳës.Këtu hyjnë: 1. Loja e vetme, 2.Vëzhguesi pasiv, 3. Loja
paralele, 4. Loja kooperative dhe sporte të tjera si: 1. Gjimnastika , 2. Noti etj .
Mund të themi se loja e zhvillon fëmĳën jo vetëm në aspektin fizik, por edhe në atë
emocional, social. Nëpërmjet lojës fëmĳa zhvillohet jo vetëm fizikisht, por edhe në
fushat e lartpërmendura si pjesë e pandashme e zhvillimit të tĳ. Që të rritësh fëmĳë të
shëndëtshëm fizikisht, duhet ta formosh atë që në fëmĳërinë e hershme ku janë bazat
fillestare të zhvillimit fizik të tĳ. Që këtu fillon një e ardhme e sigurt për të.
Zhvillimi i mirë fizik i fëmĳës dhe kujdesi që prindërit duhet të tregojnë në këtë
fushë është mjaft i vlefshëm për mirë-rritjen e fëmĳës së tyre. Fëmĳët e shëndetshëm
fizikisht janë të shëndetshëm dhe mendërisht .
Të jesh prind është kënaqësi, privilegj, por edhe përgjegjësi
1/1.2 Formulimi i problemit.
Si ndikojnë faktorët mjedisorë, ekonomikë dhe gjenetikë në zhvillimin fizik të
fëmĳës?
1/1.3 Objektivat e studimit:
1-Të njohim nocionet bazë të zhvillimit fizik të fëmĳës.
2-Të studiojmë faktorët që ndikojnë në zhvillimin fizik të fëmĳës.
3-Të analizojmë këta faktorë sipas grupmoshave.
4-Të japim një informacion sa më të bollshëm për prindërit që kanë njohuri të pakët
mbi
zhvillimin fizik të fëmĳës.
1/1.4 Qëllimi i studimit:
1-Krĳimi i koncepteve bashkëkohore për rolin që luan edukimi lëvizor dhe niveli i
zhvillimit të tĳ në formimin trupor të fëmĳëve. 2-Rekomandimin e rrugëve, mjeteve
për ngritjen e cilësisë së procesit të edukimit lëvizor në institucione parashkollore e
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jashtë tyre.
Hipoteza: Faktorët gjenetikë, mjedisorë dhe endokrinë ndikojnë në zhvillimin e
fëmĳës.
1/1.5 Rëndësia e studimit:
1-Vlerësimi i ecurisë së shëndetit të fëmĳës është komponent i rëndësishëm parësor
në zhvillimin fizik të fëmĳës e më tej.
2-Vlerësimi i rritjes dhe zhvillimit fizik të fëmĳës është mjet i rëndësishëm për
parandalimin e shumë problemeve.
3-Dhënia e informacionit dhe njohurive të sakta ndihmon prindërit të pajisen me
njohuritë e duhura pë mirë-rritjen e fëmĳëve të tyre.
1/1.6 Metodologjia
Ky punim nuk nuk mund të realizohej dot pa hulumtimin e literaturave të ndryshme
që lidhen me këtë temë.Posedimi i literaturave të ndryshme është bërë i mundur
nëpërmjet pedagogut udhëheqës që ka luajtur një rol thelbësor në realizimin e këtĳ
punimi.
Përveç kësaj metoda të tjera që kam përdorur kanë qënë si më poshtë: Navigimi në
internet ku kam arritur të bëj një përzgjedhje sa më frytdhënëse për të seleksionuar
informacionet e nevojshme. Shfrytëzimi i studimeve të ndryshme nga autorë
dhe studiues të shumtë.Marrja në konsiderstë e statistikave të arritura nëpërmjet
studimeve që janë realizuar në lidhje me këtë çështje.
Gjithashtu doja të falenderoja personelin e pediatrisë të spitalit Berat në veçanti
mjekun Jashar Buba në dhënien e statistikave të zhvillimit fizik të fëmĳës sipas
grupmoshave të caktuara. Metoda e vëzhgimit mbi ecurinë e zhvillimit të fëmĳës
duke parë zhvillimin e gjatësisë dhe peshë nga mosha 0 muaj – 6 vjeç më ka ndihmuar
të kuptoj se sa me vlerë ka qenë për mua ky studim. Gjithashtu e konsideroj me vlerë
edhe pyetësorin për mjekun, sepse aty mora shumë informacione që besoj se më
vlejtën për këtë studim dhe shpresoj të jetë i vlefshëm për të gjithë prindërit që duan
të rrisin fëmĳë të shëndetshëm.
Nga ky studim kuptova se sa rol të rëndësishëm ka zhvillimi fizik i fëmĳës dhe
cilët janë faktorët që ndikojnë në rritjen e tĳ. Ky punim duhet t’u shërbejë si ndihmë
prindërve që kanë njohuri të pakta rreth kësaj çështje. Le të shërbejë si një mesazh
ky punim jo vetëm për sot , por edhe për gjithë prindërit e ardhshëm. Të jesh prind
është kënaqësi, privilegj , por edhe përgjegjësi.
2. Nocionet bazë të zhvillimit fizik të fëmĳëve
Zhvillimi fizik dhe lëvizor është një faktor mjaft i rëndësishëm në periudhën e
hershme të zhvillimit të fëmĳës. Rritja dhe zhvillimi i fëmĳës janë të vrullshëm
sidomos në periudhën e parë të fëmĳërisë së hershme, ndërkohë që kjo rritje pëson
një rënie gjatë viteve të moshës parashkollore.1
Megjithëse përdoren shpesh si terma të njëjtë, rritja dhe zhvillimi nuk kanë të
njëjtin kuptim:
Rritja e fëmĳës i referohet ndryshimeve specifike në strukturën trupore, ndryshime
që kanë të bëjnë me rritjen e peshës apo gjatësisë së fëmĳës, rritjen e duarve apo
këmbëve etj.
Zhvillimi i referohet ndryshimeve në nivelin funksional dhe në nivelin e
kompleksitetit të këtyre ndryshimeve, i cili ndjek rregullin nga më i thjeshti tek më i
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vështiri. Zhvillimi fizik i referohet ndryshimeve në nivelin funksional të strukturave
trupore me kalimin e kohës, ndërkohë që, maturimi (pjekuria) është i programuar në
pikëpamjen gjenetike dhe ndodh natyrshëm me kalimin e kohës, mbi të mjedisi ka
një ndikim shumë të vogël. Maturimi është i lidhur ngushtë me rritjen.
Zhvillimi fizik dhe lëvizor është mjaft i vrullshëm në tri vitet e para të jetës së fëmĳës,
gjatë të cilave kockat dhe muskujt e fëmĳëve zhvillohen shumë. Gjithashtu edhe
aftësitë e tyre koordinuese, të forcës apo ekuilibrit zhvillohen po kaq vrullshëm,
duke bërë që ata të zhvillojnëme energji aktivitetet e tyre ditore.
Ndërkohë në moshën 3-6 vjeç, për shkak të forcimit dhe maturimit të sistemit skeletor,
trupi i fëmĳëve parashkollorë merr një formë më të rregullt, me një pamje atletike,
karakteristike për këta fëmĳë. Aftësitë lëvizore të tyre bëhen më të rafinuara, lëvizjet
janë më të koordinuara dhe aftësitë e ekuilibrit zhvillohen dukshëm. Tëgjithëfëmĳët
hyjnë në periudhën parashkollore me një bagazh dhe llojshmëri të aftësive lëvizore,
të cilat i kanë përfituar dhe përsosur gjatëfëmĳërisësë hershme të tyre, nëtë cilat
përfshihen: qëndrimii drejtë ulur, drejtqëndrimi dhe të ecurit.
(MASH.Standardet e Zhvillimit dhe të Mësuarit në Fëmĳërinë e hershme , fq.17. )
2/2.1 Modelet e zhvillimit fizik
Rregullsia e zhvillimit fizik dhe lëvizor ndjek modele bazë : modeli cefalocaudal (nga
koka te këmbët) dhe modeli proksimodistal (nga qendra e trupit drejt ekstremiteteve).
Në modelin cefalocaudal zhvillimi ndodh së pari dhe shumë më shpejt tekoka sesa
në pjesën e poshtme të trupit.
Në modelin proksimodistal rritja ndodh më herët dhe më shpejtnë qendër të trupit
sesa në ekstremitete.
Zhvillimi fizik dhe lëvizor mbështetet edhe në fusha të tjera, si ai social ku fëmĳa
luan dhe bashkëvepron me fëmĳë të tjerë, në fushën njohëse ku fëmĳa eksploron jo
vetëm objektet, ambjentin, por edhe strukturën e re lëvizore, etj.2
___________________________________________________________________
(2MASH.Standardet e Zhvillimit dhe të Mësuarit në Fëmĳërinë e Hershme fq.18.)

SI DUHET TË SHTOJË ÇDO DITË JAVË E MUAJ FËMĲA YNË .

SHTESADITORE

SHTESAJA-

NR

MOSHAEFËMĲËS

1.

MUAJI I

2.

MUAJI II

30 gr

210 gr

900 gr

3.

MUAJI III-IV

25 gr

180 gr

750 gr

4.

MUAJI V-VI

20 gr

140 gr

600 gr

VORE

SHTESA MUJORE

600-800 gr
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5.

MUAJI VII-IX

15 gr

110 gr

450 gr

6.

MUAJI X-XI

10 gr

70 gr

300 gr

MOSHA GJATËSIA DHE PESHA E FËMĲËS NGA 1-6 VJEÇARE
MOSHA

GJATËSIA (cm)

PESHA (kg)

1 Vjeçar

75

10

2 Vjeçar

84

12.8

3 Vjeçar

96

14.5

4 Vjeçar

103

16.5

5 Vjeçar

109

18.7

6 Vjeçar

117

21.3

3. Loja dhe zhvillimi fizik i fëmĳës
Loja madje është mënyra sesi fëmĳa mëson shkakun dhe efektin,format dhe përmasat
e madje edhe sesi të socializohet me të tjerët,prandaj e mira është që fëmĳa të fillojë
të luajë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Megjithëse fëmĳët e vegjël varen tërësisht nga të rriturit për të ngrënë,për t’u
ndëruar,për t’u dashur e për t’u qetësuar,shumë shpejt ata do të krĳojnë ndjesinë
se pjesë të ndryshme të trupit punojnë në mënyra të ndryshme dhe do të fillojnë të
mësojnë si ta eksplorojnë botën që i rrethon në mënyrë të pavarur pak e nga pak.
Për ta ndihmuar të bëhet një fëmĳë kurioz dhe me besim në vetvete duhet t’i
sigurojmë lodra në përputhje me stadet e zhvillimit që kalon fëmĳa.
Fëmĳa kalon në 4 kategori loje:
•
Loja e vetme: Fëmĳa luan vetëm duket indiferent ndaj të tjerëve.
•
Vëzhguesi pasiv:Fëmĳa shikon të tjerët kur luajnë.
•
Loja paralele:Fëmĳët luajnë në mënyrë të njëjtë, me të njëjtat lodra,por duket
se nuk luajnë të njëjtën lojë.
Loja kooperative: Fëmĳët luajnë së bashku, ndihmojnë njëri- tjetrin
4. Gjetjet empirike
4/4.1 Metodat
4/4.2 Modeli i hulumtimit
Për realizimin e hulumtimit janë realizuar metoda cilësore. Të dhënat janë nxjerrë,
nga studimi i kryer në lidhje me temën. Studimi është kryer nëpërmjet instrumentave
të mëposhtëm:
•
Pyetësorë për mjekun – prindin
•
Vëzhgime të drejtpërdrejta
4/4.3 Popullata dhe kampioni
Popullata e këtĳ studimi janë mjekë dhe prindër të ndryshëm.Kampioni është
zgjedhur në mënyrë rastësore. (mjekë të konsultores, pediatrisë ).
4/4.4 Mbledhja e të dhënave
360

Gjatë kryerjes së studimit, janë mbledhur të dhëna nga 6 konsultore, mjekë të
pediatrisë së spitalit Berat dhe prindër të ndryshëm që janë përfshirë në këtë studim.
Gjithashtu edhe të dhënat për këtë studim janë nxjerrë nga po këto institucione.
4/4.5 Pyetësorët
Për mjekun
Ecuria e mëtejshme e proçesit të plotësimit të pyetësorëve është mundësuar nga
kontakti i drejtpërdrejtë me subjektet pjesmarrëse në studim, të cilëve u është
kërkuar leje paraprake dhe u është shpjeguar çdo detaj përsa i përket identifikimit
të tyre, do të mbetet konfindencial. Gjatë kryerjes së pyetësorëve janë respektuar me
përpikmëri parimet etike. Pyetësorët janë plotësuar nga 30 mjekë pediatër. Pyetësori
për mjekun përmban 7 pyetje me kërkesa alternative dhe opinion të punës së tyre.
Ky pyetësor ndihmon për nxerrjen e faktorëve kryesorë që dikojnë në zhvillimin
fizik të fëmĳës dhe përmirësimet që duhen bërë në këtë fushë.
Për prindin
Ky pyetësor është aplikuar në 40 prindër të ndryshëm, nëqytet dhe në zonat rurale,
ku bazë e plotësimit të tyre ka qenë ruajtja e konfidencialitetit.
Pyetësori për prindin përmban 6 pyetje me kërkesa alternative dhe opinion rreth
shërbimit që u bëhet në qendrat e konsultores. Synimi i kryerjes së këtĳ pyetësori ishte
marrja e të dhënave rreth sjelljes së mjekëve kudrejt prindërve dhe informacionit që
ata kishin mbi zhvillimin fizik të fëmĳës nga mosha 0-6 vjeç.
4/4.6 Vëzhgimi
Nëpërmjet këtĳ vëzhgimi u identifikuan metodat, teknikat që përdorin mjekët rreth
informacionit dhe njohurive që duhet t’u japin prindërve mbi zhvillim fizik të fëmĳës
dhe fatorët kryesorë që ndikojnë në rritjen e tĳ.
4/4.7 Niveli i të kuptuarit
Niveli i të kuptuarit nga ana e mjekëve dhe prindërve në plotësimin e pyetësorëve
ishte i pëlqyeshëm. U vu re në disa raste hezitimi i plotësimit real të pikave ku prekej
ana profesionale e mjekëve, por në përgjithësi u dhanë përgjigje të sakta.
4/4.8 Interpretimi i çdo pyetje
Pyetësori për mjekun
1*Cili është mendimi juaj mbi gjendjen aktuale të zhvillimt fizik të fëmĳëve?
•
60% e mjekëve janë shprehur mirë,40% janë shprehur shumë mirë.
2*A mendoni se rol të rëndësishëm luajnë faktorët gjenetikë, mjedisorë dhe
ekonomikë?
•
78% e mjekëve pohojnë shumë, 22% pohojnë pak ,0% e mjekëve pohojnë
aspak.
3* A ka patur informacion të bollshëm rreth kësaj çështjeje?
•
75% pohojë shumë, 25% pohojnë pak.
Konkluzion i përgjithshëm i pyetësorit për prindin
Nga të dhënat e pytësorëve ka dalë se prindërit kanë rezervat e tye rreth mjekut si
në kontrollin e fëmĳëve të tyre dhe njohurinë e pakët që kanë rreth zhvillimit fizik
të fëmĳës së tyre. Kjo për faktin se ata nuk kanë një informacion të bollshëm rreth
faktorëve që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e fëmĳës nga mosha 0-6 vjeç. Por
ajo që kuptova nga përgjigjet e tyre ishte se prindërit donin një bashkëpunim edhe
më të ngushtë me mjekët e familjes dhe takime të shpeshta me ta për të marrë çdo
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informacion që do t’u duhej mbi mirë- rritjen e fëmĳëve të tyre.
Përfundime dhe Rekomandime
Përfundime
Si e kam shpjeguar edhe në fillim të këtĳ punimi të diplomës , edhe pse ekzistojnë
aspekte të ndryshme zhvillimore, në këtë punim jam përqendruar kryesisht në
faktorët e zhvillimit fizik të fëmĳës nga mosha 0-6 vjeç. Zhvillimi fizik i fëmĳës , ashtu
si u pa edhe nga ky punim është proces i ndërlikuar . Në këtë punim shtjellova edhe
stadet e zhvillimit të fëmĳës dhe u përqëndrova më shumë në aspektet e zhvillimin
fizik të fëmĳës nga mosha 0-6 vjeç.
Nga studimi që u krye vura re se kjo çështje është shumë delikate. Hulumtimet
zbuluan se prindërit kishin njohuri të pakët rreth etapave nëpër të cilat kalon
zhvillimi i fëmĳës.
Faktorë të ndryshëm ndikojnë në zhvillimin fizik të fëmĳës. Këta faktorë janë
: biologjikë , mjedisorë, ekonomikë dhe prindërit që luajnë rol të rëndësishëm në
zhvillimin e fëmĳës.
Rekomandime
Njohja e stadeve të zhvillimit dhe faktorëve të lart përmendur ndihmon prindërit
që të rrisin në mënyrë të shëndetshme fëmĳët e tyre. Stimulimet fizike përmes
gjimnastikës, lojërave, notit, aktiviteteve të tjera fizike stimulojnë zhvillimin normal
fizik të tĳ. Po ashtu edhe edukimi i fëmĳëve për qëndrimin drejt peshave ideale,
mënyra e veshjes dhe e ruajtjes së trupit janë faktorë me rëndësi që ndikojnë në
zhvillimin e fëmĳës. Nevojitet një bashkëpunim më i thellë mes institucioneve
parashkollore dhe prindërve më qëllim të përhapjes së njohurive për faktorët dhe
stadet e zhvillimit fizik të fëmĳëve .
Mjekët duhet të kenë takime më të shpeshta me prindërit dhe të mundësojnë për ta
informacion sa më të bollshëm rreth njohurisë që duhet të kenë. kështu do të rrisim
breza të së ardhmes në mënyrë më të shëndetshme.
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The framework of Communicative methodology in language teaching: A call
for the implementation of the task based approach
MPS. Odensa Kraja
Shkolla 9-vjeçare “Gjergj Vatë Martini”, Velipojë, Shkodër
Abstract
Nowadays the acquisition of English is a quest for academic, social and economic development.
Teaching a foreign language is not a fixed science, but it is also true that nothing can be
left to the chance. In terms of logic, teaching should imply some calculations related to the
way knowledge is given; that is the use of adequate methodologies and techniques. In order
for learners to become communicatively competent and use the language appropriately in
given social contexts, linguists and educators who had grown dissatisfied with previous
traditional methods of foreign language instruction embraced Communicative Language
Teaching (CLT). CLT puts emphasis on meaning and communication, with the ultimate goal
to develop learners’ communicative competence and grammatical competence. CLT has
enhanced the status of the concept of `task` within the curriculum, resulting in task-based
language teaching, as a realization of the philosophy of CLT at the level of syllabus design
and methodology. Task-based language teaching aims that language learning will result from
interaction within the classroom, and the best way to achieve this is to implement the right
instructional tasks. Rather than employ a conventional syllabus, particularly a grammarbased one, advocates of TBLT argue that grammar and other dimensions of communicative
competence can be developed as a by-product of engaging learners in interactive tasks. Of
course, most teachers make use of diﬀerent kinds of tasks as part of their regular teaching.
Task-based instruction, however, makes strong claims for the use of tasks and sees them as
the primary unit to be used, both in planning teaching (i.e., in developing a syllabus) and also
in classroom teaching. Task-Based Language Teaching (TBLT) uses real world activities and
students perform tasks in the classroom which are similar to real life situations.
Keywords: approach, task, language, competence, teaching.

Introduction
English language teaching and learning receives a considerable attention in
educational institutions worldwide, as well as among citizens themselves. English
is widely considered as a primary condition for social and intellectual development.
Learning a foreign language takes time, a lot of personal energy, commitment
and motivation. Being able to speak at least one foreign language has been these
last decades a quest for integration. Since globalization has led to countries being
more interdependent, language has become the linking rope. A foreign language,
especially the English language is the passport to nowadays` ever shrinking world.
As educators and language teachers we have got the duty to provide learners with
the appropriate skills and knowledge to become successful World Citizens. In this
paper, I have explored the framework of Communicative methodology in English
teaching through the implementation of Task Based approach. The reason lies in the
fact that as a former student, and a professional at the present, I have witnessed the
failure of traditional ways of teaching. In my attempt to incorporate into teaching
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useful instructional practices and approaches for the successful acquisition of
English, I find Task Based Language Teaching (TBLT) an approach whose principles
sustain a learner-centered interactive teaching environment.
1.

The framework of Communicative Language Teaching

The communicative approach could be said to be the product of educators and
linguists who had grown dissatisfied with the audio- lingual and grammartranslation methods of foreign language instruction. They felt that students were not
learning real language. They did not know how to communicate using appropriate
social language, gestures, or expressions (Vyas and Patel, 2015, 46). The main goal in
this approach is for the learner to become communicatively competent and use the
language appropriately in given social contexts.
Interest in and development of communicative-style teaching rose in the 1970s.
Classroom activities include interactive language games, information sharing
activities, social interactions, need for impromptu responses, and the use of
authentic materials, such as the newspaper for oral discussions on current events.
The communicative approach embraces the principle of “learning by doing”,
principle which later resulted in a subcategory named Task-based language
learning/ teaching.
Communicative Language Teaching (CLT) originated from the changes in the British
Situational Language Teaching approach dating from the late 1960s (Richrads &
Rodgers, 2001, 153). Stemming from the socio-cognitive perspective of the sociolinguistic theory, with an emphasis on meaning and communication, and a goal
to develop learners’ “communicative competence”, Communicative Language
Teaching (CLT) approach evolves as a prominent language teaching method and
gradually replaced the previous grammar-translation method and audio-lingual
method.
Since the concept of “communicative competence” was first introduced by Hymes
in the mid-1960s, many researchers have helped develop theories and practices
of Communicative Language Teaching. Hymes coined this term in contrast to
Chomsky’s “Linguistic Competence”. Hymes (1974) argue that in addition to
linguistic competence, the native speaker has another rule system. In Hymes’ view,
language was considered as a social and cognitive phenomenon; syntax and language
forms were understood not as autonomous, a contextual structures, but rather as
meaning resources used in particular conventional ways and develop through social
interaction and assimilation of others’ speech (Hymes, 1974, 51). Therefore, speakers
of a language have to have more than grammatical competence in order to be able to
communicate eﬀectively in a language; they also need to know how language is used
by members of a speech community to accomplish their purposes. Based on this
theory, Canale and Swain later extend the “Communicative competence” into four
dimensions. In Canale and Swain, ‘Communicative competence’ was understood as
the underlying systems of knowledge and skill required for communication (1980,
35). Knowledge refers here to what one knows (consciously or unconsciously) about
the language and about other aspects of communicative language use; skill refers
to how well one can perform this knowledge in actual communication”. From
this perspective, what language teachers need to teach is no longer just linguistic
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competence but also socio-linguistic competence (“which utterances are produced
and understood appropriately in diﬀerent socio-linguistic contexts”), discourse
competence (“mastery of how to combine grammatical forms and meanings to
achieve a unified spoken or written text indiﬀerent genres”), and strategic competence
(“mastery of verbal and non-verbal communication strategies that may be called into
action for compensating or enhancing communication”) (Nunan, 2004, 2)
Communicative language teaching rose to prominence in the 1970s and early
1980s as a result of many disparate developments in both Europe and the United
States (Mitchell, 1994, 116). First, there was an increased demand for language
learning, particularly in Europe. The advent of the European Common Market led
to widespread European migration, and consequently there was a large population
of people who needed to learn a foreign language for work or for personal reasons
(Richards, 2014, 3). At the same time, children were increasingly able to learn
foreign languages in school. The number of secondary schools oﬀering languages
rose worldwide in the 1960s and 1970s as part of a general trend of curriculumbroadening and modernization, and foreign-language study ceased to be confined to
the elite academies. In Britain, the introduction of comprehensive schools meant that
almost all children had the opportunity to study foreign languages (Savignon, 2000,
125). This increased demand put pressure on educators to change their teaching
methods. Traditional methods such as grammar translation assumed that students
were aiming for mastery of the target language, and that students were willing to
study for years before expecting to use the language in real life. However, these
assumptions were challenged by adult learners who were busy with work, and by
school children who were less academically able. Educators realized that to motivate
these students an approach with a more immediate payoﬀ was necessary. The trend
of progressivism in education provided a further pressure for educators to change
their methods (125). Progressivism holds that active learning is more eﬀective than
passive learning (Whong 2011, 129), and as this idea gained traction in schools there
was a general shift towards using techniques where students were more actively
involved, such as group work. Foreign-language education was no exception to
this trend, and teachers sought to find new methods that could better embody this
shift in thinking.
The nature of the learning and teaching process and language itself determine
the outcome of second language acquisition. These days is generally accepted
that learning a language is not only about memorizing sets of rules or vocabulary
units, rather it is a dynamic process of acquisition which occurs under the create
use of language and meaning. Learning is no longer seen as a process of habit
formation. Learners are engaged into important and complex cognitive processes.
In recent years, learning as a social process is increasingly emphasized.
Communicative language learning seeks to bring students beyond grammatical
competence to a point where they are able to decode a language and can star to
manipulate it in private dialogue. This is known as communicative competence. By
encouraging oral ability and literacy Communicative Language Learning embeds
the language at a deeper level. A language which is meant to be used for private
dialogue (speech) will resist longer compared to a language learned strictly through
grammatical explanations (Nunan, 2014, 6).
Communicative language teaching aims to teach communicative competence
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and grammatical competence. Grammatical Communicative Language Teaching
competence refers to the knowledge we have of a language that accounts for our
ability to produce sentences in a language. It refers to knowledge of the building
units of sentences (e.g., parts of speech, tenses, phrases, clauses, sentence patterns)
and how sentences are formed. One cannot deny the importance that grammatical
competence has in language learning, but being able to master the rules of sentence
formation in a language doesn’t provide the learner with the absolute confidence
of being able to use the language for meaningful communication. Communicative
competence as a key asset in language acquisition includes the following aspects of
language knowledge:
Knowing how to use language for a range of diﬀerent purposes and function
Knowing how to vary our use of language according to the setting and the
participants (e.g., knowing when to use formal and informal speech or when to use
language appropriately for written as opposed to spoken communication)
Knowing how to produce and understand diﬀerent types of texts (e.g.,
narratives, reports, interviews, conversations)
Knowing how to maintain communication despite having limitations in
one’s language knowledge (e.g., through using diﬀerent kinds of communication
strategies) (Richards, 2014, 6).
The general philosophy surrounding grammar and language competence
is the notion of “knowing how” and “knowing that”, that is the first means being
able to reproduce sets of grammar rules, whilst “knowing that” means being
able to communicate eﬀectively. For some time after the rise of CLT the status of
grammar within the curriculum seemed uncertain. Some linguistics maintained
that a focus on form was unnecessary, because the ability to use another language
(“knowing how”) would develop automatically if learners focused on meaning in
the process of completing tasks. CLT has enhanced the status of the concept of `task`
within the curriculum, resulting in task-based language teaching, as a realization
of the philosophy of CLT at the level of syllabus design and methodology. Other
realizations claim to dwell with the communicative language teaching family which
includes content- based instruction, text- based syllabus (Feez & Joyce, 1998, 41) and
problem- based learning (Johnson, 1997, 17).
2.
Task Based Language Teaching: A Communicative approach
The Communicative methodology is practiced through the use of various submethods or approaches which come as extension to the general frame of it. One of its
realizations is the Task Based approach.
Task-based language teaching/ learning (TBLT/ TBLL) has attracted significant
interest ever since it was first implemented on a major scale in India during the
early 1980s, and later published in Prabhu (1987, 32). Task-based teaching is not
considered as a method of instruction by itself, but as a perspective or extension
to the Communicative Language teaching (CLT) that places more emphasis on
tasks. Task-based language teaching aims that language learning will result from
interaction within the classroom, and the best way to achieve this is to implement the
right instructional tasks. Rather than employ a conventional syllabus, particularly a
grammar-based one, advocates of TBLT argue that grammar and other dimensions of
communicative competence can be developed as a by-product of engaging learners
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in interactive tasks. Of course, most teachers make use of diﬀerent kinds of tasks as
part of their regular teaching. Task-based instruction, however, makes strong claims
for the use of tasks and sees them as the primary unit to be used, both in planning
teaching (i.e., in developing a syllabus) and also in classroom teaching (Richards,
2014, 30). Task-Based Language Teaching (TBLT) uses real world activities (Willis,
and Willis, 2007, 124). Students perform tasks in the classroom which are similar to
real life situations.
What is a task?
`Task` in language teaching has the following characteristics:
- It is something that learners do or carry out using their existing language
resources.
- It has an outcome which is not simply linked to learning
language, though language
acquisition may occur as the learner carries out the
task.
- It involves a focus on meaning.
From the point of view of TBI, two kinds of tasks can usefully be distinguished:
Pedagogical tasks are specially designed classroom tasks that are intended to require
the use of specific interactional strategies and may also require the use of specific types
of language (skills, grammar, and vocabulary). A task in which two learners have to
try to find the number of diﬀerences between two similar pictures is an example of a
pedagogical task. The task itself is not something one would normally encounter in
the real world. However the interactional processes it requires provides useful input
to language development. Real-world tasks are tasks that reflect real-world uses of
language and which might be considered a rehearsal for real-world tasks. A task of
this kind would be a role play in which students practice a job interview. Willis (58)
proposes six types of tasks as the basis for TBLT:
1. Listing tasks: For example, students might have to make up a list of things they
are going to buy in the supermarket.
2. Sorting and ordering: Students work in pairs and make up a list of the most
important things in life.
3. Comparing: Students compare pictures of two diﬀerent places.
4. Problem-solving: Students read a complaint letter suggest a solution to the writer’s
problems.
5. Sharing personal experience: Students discuss and give their personal opinion
related to peer-pressure.
6. Creative tasks: Students prepare plans for redecorating a house.
Although there may be several eﬀective frameworks for creating a task-based
learning lesson, Willis’ (1996) Task-Based Language Teaching (TBLT) Framework
promotes language teaching around a task with three main stages:
Pre-task: introduction to the topic and task, preparation
Task cycle: task performance, planning and report
Language focus: language analysis, practice
Pre- task
Introduction to topic and tasks
Teacher explores the topic with the class, highlights useful words and phrases.
Learners may be exposed to examples
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Task cycle
Task

Planning

Students do the task in pairs or small
groups. Teacher monitors; mistakes do
not matter

Report

Students prepare to report. Accuracy
is important, so the teacher stands by and
gives advice.

Students
exchange
or
present reports.
Teacher listens
and then comments.

Language focus
Analysis

Practice
Teacher conducts practice of new
words.

Students examine, then discuss.

Fig. 1 Willis’ Task-Based Language Teaching Framework
In the `pre-task` stage the teacher provides instructions about the task and the class
brainstorms any useful vocabulary that the learners may already know which could
help them during the task. According to Willis, the purpose of the pre-task stage
is to activate students’ own linguistic resources to prepare them for the task cycle.
The `task cycle` consists of learners participating in the main task in groups, pairs,
or individually, depending on whether the task is interactive. In the task cycle, the
learners use their existing linguistic skills to complete the task while the teacher
serves as a facilitator, only providing assistance when necessary. On completing the
task cycle, each group collectively prepares a report on its findings and presents the
report to the rest of the class, with the teacher only commenting as needed. Finally,
in the `language focus` part of the lesson students are directed towards analyzing the
language forms used during the task. According to Willis, students should already
be “familiar with the meanings expressed” since they “now have the chance to study
the forms which realize those meanings” (102). The teacher is advised to use this
part of the lesson to allow learners to notice new forms of language and then practice
using them in various activities.
2.1 Principles of Task Based teaching
Task based teaching practices requires teachers to select tasks and develop them
according to specific needs of the learners. In doing this, language teachers need to
be conscious of principles and aspects of acquisition underpinning this approach.
The following list serves as a guideline for implementing Communicative Language
Teaching (CLT) practices and Task Based Instruction.
Principle 1: Promote Learning by Doing
One of the main principles of a task-based approach to teaching is the notion of
learning by doing. Learning by doing means learning from experiences resulting
directly from one’s own actions, as contrasted with learning from watching
others perform, reading others’ instructions or descriptions, or listening to others’
instructions or lectures. Of course, watching, reading, and listening are actions, but
they are not the kinds of doing referred to as learning by doing because they yield
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direct experience with demonstrations or descriptions of actions rather than with
actions the learner actually performs (Reese, 2011, 1). In addition, as Doughty and
Long (2003) remind us, “New knowledge is better integrated into long-term memory,
and easier retrieved, if tied to real-world events and activities” (58).
Principle 2: Rich Input
The input provided while learning a foreign language needs to be as rich as possible.
As Doughty and Long stressed, rich input entails “realistic samples of discourse use
surrounding native speaker and non-native speaker accomplishments of targeted
tasks” (61). This makes one of the most obvious necessities in teaching a foreign
language that the student get to hear the language, whether from the teacher, from
multimedia resources (TV, DVDs, video and audio tapes, radio, online), from other
students, or any other source, and furthermore be exposed to as much authentic
language discourse as possible. Within the classroom, this can be achieved through
the use of a wide range of materials, as well as the teacher’s maximum use of the
Target language.
Principle 3: Meaningful and Elaborated Input
A fundamental precondition for learning to occur is that the information the learner
process must be meaningful. As put by Ausubel (1968, 149), the information which is
being presented must be clearly interrelated to existing knowledge that the learner
already possesses. This existing knowledge must be organized in a way that the new
information is easily assimilated by the learner. From the other side elaborated input
refers to ways discourse modified in a way that language used is comprehensible to
the non-native speaker. The realization of such principle requires special attention to
task choice and diﬃculty, learner skills, and teaching strategies.
Principle 4: Promote Cooperative and Collaborative Learning
Cooperative or collaborative learning is considered as a strong facilitator in the
process learning. Such an approach requires learners to work together in small
cooperative teams, such as groups or pairs, to complete several activities or tasks.
Learning in these situations takes place during the interaction, and among the
learners, and between the learners and the teacher. The learning tasks are designed
to require active and true communicative interaction among students in the target
language.
Principle 5: Focus on Form
There have been debates about grammar teaching centered on the issue of whether to
make grammar explicit or whether to have the learners figure out the rules themselves.
A focus on form approach to explicit grammar teaching emphasizes a form-meaning
connection and teaches grammar within contexts and through communicative tasks
(Brandl, 2008,19). This is considered a fundamental methodological principle in
support of Communicative Language Teaching and task-based language instruction.
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Conclusion
Despite the challenges that may arise during the implementation of TBLT, within
a class there is more talk, more participation, more motivation and enjoyment.
Students’ performance is better when they complete tasks than when they just receive
direct instruction. The work in groups or pairs facilitates their learning process, as
well as enhances their motivation to perceive new knowledge. In sum, TBLT through
the use of tasks helps learners to acquire language through real life situations. The
teacher instead of just telling learners what is important or what is not, he/ she
engages them to complete tasks, consequently exploring and acquiring language.
Tasks give students a purpose to speak, and at the same time they are challenged as
if they were playing. The whole process becomes more enjoyable and productive for
both students and teachers.
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Përdorimi i filmave në mësimin e gjuhëve të huaja
Enkela Gusho Bezati
Mësuese e Gjuhës Gjermane, Elbasan
Abstrakt
Puna me filmat luan një rol të madh në mësimin e gjuhëve të huaja. Ky mjet ofron njëspektër
të gjerëtërasteve aktuale dhe motivuese për përfitimin e njohurive të diferencuara dhe
ndërkulturore në gjuhë të huaj.
Të mësuarit gjuhë të huaja përmes filmave është tanimë një normalitet qe shoqëron shumë
nga metodat më të fundit për mësimin e gjuhëve të huaja si edhe një domosdoshmëri për
kohën në të cilën jetojmë, pasi jeta e njerëzve në shoqëritë moderne po dominohet gjithmonë
e më shumë nga imazhet, fotografitë apo ekranet. Në hapësirat private apo publike, ne
ndeshim gjithmonë e më shpesh ekrane televizive ose kompjuterike, Infoscreens, iPods apo
celualarë. Në epokën e internetit dhe High Tech , bota dhe jeta e të rinjve dhe nxënësve tanë
po “stampohet” më së shumti nga mbizotërimi i imazhevetë pafundme. Ndikimi i mediave
audiovizive në shumë fusha të jetës së të rinjve është vazhdimisht në rritje. Përmes integrimit
të mediave audiovizive në pergjithësi dhe filmave në vecanti gjatë orëve të mësimit të gjuhëve
të huaja, mund të “zgjohen” dhe të “ngacmohen” jo vetëm aftësitë përthithëse të nxënësve ,
por edhe motivimi dhe vëmendja e tyre.
Interesi I të rinjve për kinemanë dhe industrinë e filmave është përgjithësisht i lartë.
Përmbajtje, të cilat i referohen aspekteve tematike dhe thelbësore të jetës, rrisin motivacionin
për të mësuar përmes tyre. Të rinjtë e sotëm zotërojnë një shpejtësi perceptive vizuale dhe
akustike 30 % më të lartë se të rinjtë e para 20 viteve. Filmat mundësojnë një të mësuar plot
emocione,me përvoja dhe informacione që kapërcejnë botën që na rrethon. Dhe ky është
pikërisht thesari i madh, që filmat sjellin me vete dhe përcjellin nënjë orë mësimore, pasi ato
rrëfejnë për njerëz, të cilët tregojnë histori. Dhe nëse këto histori dhe përvoja, korrespondojnë
dhe i përqasen atyre të nxënësve, atëherë kjo do të ishte një gjetje e madhe për të nxitur më
pas të folurit në gjuhë të huaj rreth përvojave dhe historive personale.
Fjalët kyce: film, aftësi gjuhësore, motivacion në mësimnxënie.

Prej kohësh filmat dhe kinemaja i marrin me vete shikuesit dhe shikueset në
udhëtime nëpër botë dhe kultura të huaja. Gjuha universale e imazheve lehtëson
të kuptuarit dhe mbështet të mësuarit e gjuhëve të huaja. Për këtë arsye, filmi dhe
kinematografia janë vecanërisht të vyera për orët mësimore të gjuhëve te huaja, të
cilat synojnë jo vetëm të përjetuarit në një mënyrë krejt origjinale të gjuhëve të huaja,
por edhenjë qasje drejt kulturave , ku këto gjuhë fliten. Gjatë viteve të fundit është
bërë e dukshme rëndësia e filmave në gjuhë të huaja në procesin mësimor, pa zbehur
dhe shterur potencialin e deritanishëm. Kështu “mjeti Film “ ka gjetur vend edhe
në planet mësimore të mësuesve të gjuhëve të huaja. Filmi çel hapësira përvojash
estetikisht më të vecantadhe tërheqëse duke u bërë kështu një pikënisje për procese
krĳuese në mësimin e gjuhëve të huaja, që kanë si objekt qasjen me sisteme referimi
te huaja kulturore dhe gjuhësore.
Si një mjet audioviziv, që i afrohet më shumë situatave reale të komunikimit,
filmi është një burim autentik për ndërmjetësimin e gjuhës dhe kulturës, të cilat
parashikohen të jenë baza mbi të cilat ndërtohen planet mësimore.
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Angazhimi me mjetin Film, mund të përforcojë kompetencat komunikative,
kompetencat ndërkulturore dhe kompetencat metodike.Për shkak të kompleksitetit
tëmjetit Film dhe potencialit të tĳ të tërësishëm didaktik, është e rëndësishme që
mësuesit të vendosin se cfarë objektivash mësimore duan të arrĳnë me integrimin e
një filmi gjatë një ore mësimore. Filmi mund dhe duhet të jetë pikënisja për nxitjen e
një procesi të hapur të mësimnxënies.
Dëgjo-Shiko-Kupto është pranë Të folurit, Të Shkruarit dhe Të Kuptuarit Leximor
një kompetencë e rëdësishme gjuhësore, që bën pjesë në aftësitë komunikative.
Dhe në këtë rast po flasim për një komunikim autentik që nuk mbizotërohet vetëm
përmes kompetencës së Të Dëgjuarit. Në vend të saj kompetenca Dëgjo-ShikoKupto përcakton aftësinë e të rrokurit përmbajtje në gjuhë të huaja të mbështetura
me zë dhe figurë. Qofshin këto në ekrane videoprojektoresh apo në kinema, filmat
sjellin ndeshje dhe përqasje intensive me realitete të ndryshme jetësore, kohë të
ndryshme dhe hapësira të tjera. Dihet, që historia dhe kultura në paraqitjet e tyre
filmike nuk jepet përmes faktesh dhe datash, por ndërmjetësohet përmes tregimeve
të individëve e kështu lehtësohet edhe rruga për të kuptuar kontekstë të huaja dhe
raportet e brendshme bëhen të përjetueshme.
Por si të zgjedhim filmin e duhur? Nxënësit sjellin në të vërtetë përvoja të larmishme
me filmin në një orë mësimore. Përpara se të zgjdhni filmin e duhur për një orë
mësimi, pyesni për njohuritë dhe preferencat e nxënësve tuaj dhe në këtë mënyrë do
të përfshini edhe ata në procesin e përzgjedhjes së filmit. Me anë të interesave tuaja
individuale edhe ju si mësues mund të zgjoni interes dhe entuziazëm dhe të inicioni
një rrugë tjetër në procesin mësimor. Vecanërisht këshillohen filma, për të cilët,
nxënësit, gjatë diskutimeve, mund të sjellin njohuri dhe përvoja të përditshmërisë
së tyre. Gjithashtu ngjarja duhet të pasqyrohet në një rend kronologjik, ku rrjedha
e veprimeve të personazheve të jetë e qartë dhe të kuptuarit e dialogëve të mos
rëndohet nga zhurmat në sfond. Gjuha në dialekt është mirë të shmanget.Për aq kohë
sa filmi ka zgjuar interesin e nxënësve, ata janë të motivuar të ndjekin zhvillimin
dhe të kutpojnë personazhet. Qofshin këta filma të shkurtër , sekuenca filmike,
filma dokumentarë apo filma me metrazh të gjatë , dicka është e sigurtë: Qasja e
rregullt me filmat në gjuhë të huaj ndihmon nxënësit të kuptojnë më mirë këtë gjuhë.
Vec kësaj, inkurajoni nxënësit tuaj të shfrytëzojnë maksimalisht informacionet dhe
përshtypjet vizuale. Kosideroni si një pikënisje të kuptuarit global vizual, për të
orientuar më pas nxënësit të kthejnë vështrimin në detaje dhe aspekte gjuhësore.
Avantazhi i të parit filmat në klasë, qëndron dhe në faktin, që ata mund të ndërpriten
në cdo kohë për të qartësuar pyetjet që lidhen me të kuptuarit e tyre. Sipas rastit dhe
nevojës, mund të vendosni të shoqëroni filmat me titra. Shumë DVD ofrojnë këtë
shërbim si edhe material shtesë shoqërues. Studimet kanë vërtetuar që vecanërisht
titrat intralingualë, pra titrat në gjuhën origjinale të dialogëve,mbështesin përfitimin
gjuhësor nga ana e nxënësve. Ato sigurojnë të kuptuarit dhe lehtësojnë dukshëm
rrugën drejt filmave, që ndoshta si mjete autentike nuk mund të jenë prodhuar
posacërisht për një orë mësimore. Por, kujdes! I aplikoni titrat vetëm përkohësisht si
p.sh. në skena të vecanta dhe qëndrore, ku dialogët janë të vështirë për t’u kuptuar,
në mënyrë që nxënësit të mos kushtëzohen në një të kuptuar të pastër leximor.
Si mund të orientojmë përqëndrimin dhe të kuptuarit nga ana e nxënësve? Kjo mund
të bëhet përmes disa detyrave të parapërgatitura në fletushka, të grupuara në : 1)
Aktivitete para shikimit të filmit, që konsistojnë në hipoteza dhe parashikime marrë
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shkas nga titulli i filmit apo edhe ne aktivizimin e njohurive paraprake. 2) Aktivitete
gjatë shikimit të filmit ne forme ushtrimesh të shkurtra te tipit; E saktë/ e gabuar apo
edhe Multiple choice. 3) Aktivitete pas shikimit të filmit në formë diskutimi rreth
tĳ. Dhe jo më pak interesante do të ishte nëse më pas, në orët e parapërcaktuara
për projekt kurrikular, nxënësit te inskenonin pjeset e tyre te parapëlqyera apo
edhe nëformë të përmbledhur të gjithe filmin, duke shpalosur kështu aftësitë e tyre
gjuhësore.
Përfundime
Filmat janë një “Dritare drejt botës”. Ata mund të nxisin përfshirjen në kultura të
caktuara gjuhësore. Përdorimi autentik gjuhësor dhe pasqyrimi i informacioneve
mbi një vend të caktuar, përzgjedhur me kujdes në realizimin e një ore mësimore,
do të sillnin rezultate shumë pozitive në përvetësimin e një gjuhe të huaj. Dhe mbi
të gjitha, ky proces do të ishte shumë tërheqës dhe zbavitës për të gjithë nxënësit, pa
dallim.
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Shkolla qendër komunitare
Miranda Meçi
Shkolla 9-vjeçare Mizë
Abstrakt
Shkolla qendër komunitare, një shkollë miqësore për të gjithë është një qasje (lëvizje
promovuese dhe zhvilluese) për ta kthyer shkollën në vendin ku ndërtohet partneriteti
shkollë-familje-komunitet dhe bashkëpunohet për zhvillimin e potencialit të plotë të çdo
nxënësi.
Legjislacioni ynë për arsimin, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë,
aktet nënligjore në zbatim të këtĳ ligji, projektstrategjia e arsimit parauniversitar 2014-2020, si
dhe dokumente të tjerë mbështesin funksionimin e një shkolle të hapur për vendimmarrje të
përbashkët me familjen dhe komunitetin.
Koncepti i shkollës qendër komunitare, mbështetet në Konventën për të Drejtat e Fëmĳës,
dhe paraqet një qasje gjithëpërfshirëse që ndërlidh të gjithë aspektet e reformës në arsim me
vendosjen e fëmĳës në qendër të vëmendjes në të gjitha veprimtaritë që organizohen dhe
zbatohen në shkollë.
Qasja e shkollës qendër komunitare është një dimension i rëndësishëm i reformimit të arsimit
dhe përmirësimit të cilësisë së tĳ. Ajo krĳon mundësinë e vlerësimit të punës së shkollës në
lidhje me bashkëpunimin shkollë-familje-komunitet dhe mbi këtë bazë, hartimin e strategjive
që mbështesin ngritjen e një modeli të shkollës komunitare, përmes bashkëpunimit me të
gjithë aktorët.
Përfitimet që ofrojnë shkollat komunitare janë të shumta dhe të shumëfishta. Ato sigurojnë,
gjithëpërfshirje pa dallime gjinore e të natyrave të tjera, arritje më të mira të fëmĳëve dhe të
rinjve, garanci për një shëndet më të fortë, pjesëmarrje aktive në vendimmarrje të nxënësve,
përfshirje dhe kontribut të gjerë të familjes, hapje ndaj komunitetit dhe strukturave vendore
dhe mbrojtje për fëmĳët dhe të rinjtë.
Fillimisht, nisma u pilotua në 66 shkolla, ndërsa në vitin 2015 numri i shkollave si qendra
komunitare është 184, ndërsa në vitin 2017 numri i shkollave të përfshira në këtë nismë është
350.
Shkolla qenndër komunitare bën ndryshimin ndërnjet një shkolle të mbyllur dhe një shkolle
të hapur. Parimet bazë që udhëheqin shkollën si qendër komunitare, synimi dhe vizioni që
kanë shkollat qendër komunitare.
Shkolla si qendër komunitare është një nismë e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit
në vitin 2013 me qëllim për të ridimensionuar dhe përmirësuar cilësinë dhe rolin e shkollës
dhe sistemit arsimor shqiptar, jo vetëm në komponentin e mësimdhënies dhe të nxënit, por
edhe për hapjen e shkollës ndaj komunitetit.
Fjale kyce: shkolla qendër komunitare, komunitet, bashkëpunim, sistem, partneritet.

Çfarë është shkolla qendër komunitare?
Shkolla qendër komunitare (SHQK) është një nismë e përbashkët që dallon për
tërësinë e marrëdhënieve që lidhun shkollën, familjen dhe komunitetin. Të shkosh
në shkollë me dëshirë është një hap i rëndësishëm për jetën e çdo nxënësi.Vajtja në
shkollë është një hap i rëndësishëm për nxënësit dhe në mënyrë të veçantë për të
vegjëlit që shkojnë në shkollë për herë të parë. Për këta fëmĳë shkolla është si një
zbulim që do t’u shërbejë gjatë gjithë jetës. Shkolla duhet të shërbejë për të gjithë
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nxënësit si një sistem që valorizon karakterin e gjithësecilit, diversitetin e të gjithë
nxënësve dhe mësuesve, dhe mundohet t’i ofrojë një edukim efektiv gjithësecilit.
Para se shkolla të fillojë, është shumë e rëndësishme që prindërit të marrin kohë
për të qenë prezent në shkollë bashkë me fëmĳën, në mënyrë që së bashku të
bashkëbisedojnë për mbarëvajtjen e vitit akademik. Prindi është i pari dhe më i
rëndësishmi në edukimin e fëmĳës.
Drejtuesit e shkollës, jo vetëm për funksionin e tyre si përgjegjës të ekipit koordinator
të shkollës qendër komunitare, por dhe për rolet që përmbushin në këtë proces,
duhet të jenë vizionarë, planifikues të mirë arsimorë, nismëtarë të zhvillimit të
shkollës, komunikues, për të siguruar pjesëmarrje të gjerë të komunitetit, përkrahës
për cilësinë në mësimdhënie e mësimnxënie, moderatorë për aktorët kryesorë të
shkollës, menaxherë për resurset teknike e financiare, udhëheqës për stafin dhe
nxënësit e tyre, të cilët marrin vendime të informuara në bazë të të dhënave dhe
drejtojnë shkollën në mënyrë efikase e strategjike në një kontekst konkurrues.
Është detyrë e drejtorit të shkollës dhe mësuesve të informojnë prindërit për ngjarje
të veçanta, për kalendarin e shkollës dhe për mundësitë që prindërit të takohen
memësues dhe me administratën e shkollës.
SHQK është një bashkëpunim mes aktorëve në komunitet, prindërve dhe shkollës,
i fokusuar në:
- mbështetjen e zhvillimit të fëmĳëve dhe të rinjve,
- përmirësimin e arritjeve të tyre,
- mbështetjen e familjeve dhe,
- zhvillimin e komuniteteve.
SHQK synon zhvillimin cilësor të shkollës dhe aftësimin e fëmĳëve dhe të rinjve
si qytetarë të gatshëm dhe të aftë për të kontribuar në komunitetet e tyre. Sistemi
arsimor Shqiptar ka nevojë për shkollat komunitare, sepse vëzhgimet e kryera dhe
përvoja ka treguar që fëmĳët dhe të rinjtë kanë nevojë për më shumë mundësi dhe
mbështetje që të kenë sukses në studimet dhe veprimtaritë e tyre brenda dhe jashtë
orarit mësimor. SHQK mbështetet në moton e të punuarit së bashku për një qëllim
të përbashkët. Nisma “Shkolla si qendër komunitare” shikohet si një mundësi për
sigurimin e një arsimi cilësor për çdo nxënës, si një mundësi për kultivimin e vlerave
demokratike, sigurimin e mirëqenies sociale, emocionale, shëndetësore të nxënësve,
angazhimin dhe zhvillimin e komunitetit, si një mundësi për vendimmarrje
të përbashkëta, respektimin e shumëllojshmërisë dhe përdorimin e burimeve
komunitare në shërbim të shkollës.
Shkolla si qendër komunitare synon ta kthejë shkollën në vendin ku ndërtohet
partneriteti shkollë-familje-komunitet dhe bashkëpunohet për zhvillimin e potencialit
të plotë të çdo nxënësi, ta bëjë shkollën një mjedis që i shërben komunitetit, por edhe
komunitetin si një partner të rëndësishëm që e mbështet shkollën.
Shndërrimi I shkollës në një shkollë miqësore për të gjithë fokusohet në rëndësinë
e SHQK si një bashkëpunim mes aktorëve në komunitet, prindërve dhe shkollës,
i fokusuar në: mbështetjen e zhvillimit të fëmĳëve dhe të rinjve, përmirësimin e
arritjeve të tyre, mbështetjen e familjeve dhe zhvillimin e komuniteteve. Shkolla si
qendër komunitare është një nismë e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit
në vitin 2013 me qëllim për të ridimensionuar dhe përmirësuar cilësinë dhe rolin e
shkollës dhe sistemit arsimor shqiptar, jo vetëm në komponentin e mësimdhënies
dhe të nxënit, por edhe për hapjen e shkollës ndaj komunitetit.
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Veçoritë e shkollës si qendër komunitare
SHQK konsiderohen ato institucione arsimore, të cilat i shërbejnë jo vetëm komunitetit
shkollor (nxënës dhe mësues) janë të hapura dhe në shërbim të gjithë anëtarëve të
komunitetit.
SHQK janë institucione të cilat ngrenë dhe zhvillojnë punën e tyre bazuar në nevojat
e nxënësve, të familjeve dhe komunitetit.
SHQK ofrojnë një sërë shërbimesh, pas orarit mësimor, për nxënësit, familjet dhe
komunitetin.
SHQK pranojnë prindërit si bashkëedukatorë dhe angazhojnë ata në vendimmarrje
të përbashkëta.
SHQK sigurojnë kohezionin social.
SHQK ngrihen mbi pikat e forta të komunitetit.
Në kuadrin e SHQK, shkollat, familja dhe komuniteti punojnë së bashku:
Për të ndërtuar strategji të qëndrueshme për fëmĳët, të rinjtë dhe familjet;
Për të pasuruar dhe nxitur formimin e nxënësve përmes veprimtarive formale
dhe jo formale.
Për të siguruar një mjedis që ofron dhe integron shërbime për shkollën,
familjen dhe komunitetin.
Parimet bazë që udhëheqin shkollën si qendër komunitare janë:
Sigurimi i një arsimi cilësor për çdo nxënës.
Sigurimi i mirëqenies sociale, emocionale, shëndetësore të nxënësve.
Angazhimi dhe zhvillimi i komunitetit.
Vendimmarrja e përbashkët.
Respektimi i diversitetit. Përdorimi i burimeve komunitare në shërbim të
shkollës.
Veprimtari të shkollës si qendër komunitare
Veprimtari për zhvillimin akademik të nxënësve – Shkolla si qendër komunitare ofron
programe dhe shërbime që sigurojnë mbështetje dhe zhvillim akademik për nxënësit
dhe të rinjtë, duke plotësuar programin mësimor.
Veprimtari për zhvillimin artistik, kulturor dhe sportiv – Shkolla si qendër komunitare
mundëson që programet dhe shërbimet që ajo ofron t’i adresohen nevojave të
zhvillimit fizik, mendor, emocional dhe social të nxënësve.
Veprimtari për angazhimin dhe mbështetjen e familjes – Shkolla si qendër komunitare
i konsideron prindërit si partnerë dhe burim të rëndësishëm. Ajo krĳon një klimë
pozitive, mirëseardhje dhe bashkëpunimi, si dhe ndërton programe për përfshirjen
e prindërve.
Veprimtari për angazhimin e komunitetit – Shkolla si qendër komunitare
bashkëpunon ngushtë me komunitetin dhe mundëson programe, shërbime dhe
mbështetje për anëtarët e komunitetit. Kjo shërben si burim për të nxënit e komunitetit
dhe shfrytëzimin e burimeve të komunitetit për zhvillimin e fëmĳëve, të rinjve dhe
familjeve.
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Vizioni për zhvillimin e plotë shndërrimit të shkollave si qendra komunitare
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërlidhura
Shkolla duket se është transformuar në një institucion të mbyllur dhe të fokusuar
vetëm në një funksion, atë të mësimdhënies dhe nxënies. Sot shumëkush e sheh atë
si ishull të izoluar nga komuniteti. Shndërrimi i shkollave në qendra komunitare
bën që ato të funksionojnë dhe të perceptohen si institucioni ku ndërveprohet,
bashkëpunohet dhe krĳohet.Shkollat, familjet dhe komuniteti sot përballen me një
sfidë të përbashkët: edukim cilësor për fëmĳët e të rinjtë si dhe mundësi për t’iu
përgjigjur nevojave të tyre përtej përgatitjes akademike. Fëmĳët dhe të rinjtë duhet të
njohin dhe të mbajnë qëndrim për çështjet dhe problematikat sociale të komunitetit.
Partneriteti me aktorët e tjerë krĳon mundësinë e ngritjes dhe realizimit të projekteve
me tematika të përbashkëta duke mundësuar gjetjen e rrugëve për zgjidhjen e tyre
dhe aftësuar nxënësit për të kontribuar për komunitetet e tyre.Studimet dhe përvojat
e suksesshme kanë treguar se kur shkollat punojnë në partneritet me aktorët e tjerë
krĳohen mundësitë për të tejkaluar barrierat e të nxënit duke çuar drejt suksesit.
Në këtë kuptim SHQK nxisin për të synuar cilësi më të lartë. Në vitet ë fundit në
Shqipëri është rritur bashkëpunimi midis nxënësve ,mësuesve dhe prindërve ,kjo
vihet re edhe në orët e hapura qe mësuesit realizojnë në bashkëpunim me prindërit.
kjo risi ka bërë që prindërit të njihen me kushtet që ofron shkolla ,me procesin e
mësimdhënies me programet e studimit por vlen të përmendet edhe roli i tyre në
vendimarrje.
Shkollat, familja dhe komuniteti punojnë së bashku: për të ndërtuar strategji të
qëndrueshme për fëmĳët, të rinjtë dhe familjet, për të pasuruar dhe nxitur përmes
veprimtarive formale dhe jo formale,për të siguruar një mjedis që ofron dhe integron
shërbime për shkollën, familjen dhe komunitetin.
Ndikimet e ndërsjella të këtyre dy sistemeve
Shkolla duhet të jetë e hapur ndaj mjedisit, punën e vet ta bëjë publike.
Mbyllja e shkollës ndaj komunitetit zvogëlon në masë të madhe efiksitetin e shkollës.
Mosefikasiteti riciklon jo rezultate në të gjitha shkallët e shkollimit.Nga rrethi
vicioz mund të dilet vetëm me planifikim bashkëkohor të ndryshimeve e sidomos
në fuqizimin e partneritetit shkollë-komunitet. Partneriteti me fytyrë njerëzore
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është shumë i rëndësishëm andaj hapin e parë duhet ta bëjë shkolla. Nismat mund
edhe të pengohen (legjislacioni, rezistuesit etj..), por shkolla nuk guxon të dekurajohet.
Funksionalizimi i fuqisë së bashkëpunimit, inkurajon elementet përbërëse të shkollës dhe
të komunitetit që të formojnë shkathtësi për të nxënë gjatë gjithë jetës. Për të mos ndodhur
çorganizimi në shoqërinë tonë dhe në shkollat tona është tepër i nevojshëm partneriteti
shkollë – komunitet. Të gjitha palët janë përfituese të bashkëpunimit, shkolla do të ketë
arritje më të larta por edhe familja do të vetëdĳesohet për përmirësimin e gjendjes duke
ndryshuar në kuptimin pozitiv, ndërsa komuniteti (suprasistemi) do të këtë kuadro cilësore
që do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe do të ulet papunësia etj.
Përmasat reciproke të partneritetit shkollë – komunitet do të jenë shumë më të mëdha nëse
palët kanë informacion, për rëndësinë e kësaj çështje, pra shkolla, prindërit, komuniteti i
brendshëm e po ashtu edhe ai ndërkombëtar. Prandaj organizimi i të gjithë përfituesve do
të sjellë të mira shumëdimensionale në çdo fushë të jetes.
Shkolla dhe komuniteti – dy sisteme të ndërlidhura
Llojet e bashkëpunimit me prindër
1. Punë këshilluese me prindër
2. Komunikimi
3. Puna vullnetare
4. Të nxënit në shtëpi
5. Angazhimi i prindërve në vendimmarrje
6. Bashkëpunimi me bashkësinë e gjerë
Partneriteti ndërmjet shkollës dhe mjedisit të gjerë
Krĳimi i rrjetës së merimangës nëpër fijet e së cilës kalojnë mesazhet
dhe porositë dykaheshe të dobishme, si për shkollën, edhe për
partnerët, ashtu që nga ky qarkullim mesazhesh nëpërmjet fijeve të
merimangës së partneritetit të zhvillohet edhe shkolla edhe partnerët.
Morgan propozon shtatë çështje për partneritet të suksesshëm:
- Programet e partneritetit….
- Bashkëpunimi me fytyrë njerëzore
- Parametrat e përcaktuara qartë
- Konflikti i interesave të shqyrtohet publikisht
- Sigurimi i resurseve të duhura
- Duhet të mendohet për problemet e drejtësisë dhe barazisë
Karakteristika të procesit të shndërrimit të shkollave në qendra komunitare
Dy shkolla si qendra komunitare nuk mund të jenë identike. Secila prej shkollave
krĳon profilin e saj në bazë të nevojave të identifikuara dhe burimeve të vlefshme
në shkollë apo komunitet.
Procesi i shndërrimit të shkollës në qendër komunitare është zhvillues. Aktorët
që bashkëpunojnë zbulojnë gradualisht mundësitë që disponohen dhe rrisin
përfitimet për nxënësit, familjet dhe komunitetin.
Në shkollën si qendër komunitare mundësohet përfshirja e vazhdueshme dhe
e përhershme e aktorëve. Nxitja e reflektimeve të vazhdueshme nga ata, do të
ndihmojë në rritjen dhe përmirësimin e arritjeve të nxënësve dhe të shkollës.
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Rezultatet e bashkëpunimit të shkollës me komunitetin
Në përgjithësi, nisma SHQK, është mirëpritur pozitivisht në shkollat ku ajo po
zbatohet.
Në secilën shkollë janë krĳuar klube të ndryshme që kanë organizuar një sërë
aktivitetesh, të cilat kanë krĳuar një dinamikë të re pozitive.
Kjo dinamikë e re reflektohet nga të gjitha grupet e intervistuara. Ndikimi i
aktiviteteve të realizuara si tek mësuesit, nxënësit, prindërit dhe komuniteti është
i ndryshëm në shkolla të ndryshme.
Ideja e SHQK-së jo vetëm ka ndikuar pozitivisht për një ndërveprim më cilësor
mes palëve, por dhe ka nxitur ide dhe projekte të mësuesve/nxënësve/ dhe
shkollave të ndryshme.
Rrit cilësinë në mësimdhënie
Ka qeverisje funksionale
Rezultate të larta në nxënie
Aftësimi i njerëzve për punë dhe profesione
Rrit standarin ekonomik e jetësor
Inkurajohen vlerat humane për shkathtësi jetësore
Rrit efektshmërinë e shkollës
Nxit të mësuarit gjatë gjithë jetës
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekomandime
Unifikim i termit SHQK
Hapja në të gjitha shkollat e Shqipërisë
Shndërrimi i nismës në program zhvillimi
Vendimarrje e përbashkët
Partneriteti shkollë – familje - komunitet të jetë më i gjerë dhe real.
Krĳimi i rrjeteve profesionale për SHQK .
Infrastruktura ne shkolla të jetë më bashkëkohore.
Krĳimi i klubeve te ndryshme në shkolla.
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Edukimi –Sfida e madhe e shoqerise njerezore
Jehona Quku
Abstrakt
‘Të edukosh mendjen, pa edukuar zemrën,nuk quhet aspak edukim’.(Aristoteli)
Thënia filozofike e Aristotelit më ngjan akoma sfida më e madhe e njerëzimit.
Jemi në epokën e zhvillimeve marramendëse të teknologjisë së informimit
dhekomunikimit,por njeriu, për fatin e keq,ka mbetur po aq primitiv sa ne kohën e
Abelit dheKainit.
Çfarë nuk funksionon në mirëedukimin e qenies njerëzore?
A do të mundemi ndonjeherë të arrĳmë të balancojmë zhvillimin tonë mendor,me
atë që
vërtet i jep jetë, por edhe fund ekzistencës njerëzore: rrahjet e zemrës?
A kemi ditur ne njerezit, gjatë gjithë shekujve të historisë,të njohim saktë këtë dhuratë
të
paçmuar,që e shfrytëzojmë çdo ditë të jetës: GJTHËSINË?
Në njërin nga librat hyjnorë të krĳuesit të GJITHËSISË,(përfshĳ këtu të drejtën e
njeriut
për të besuar dhe shfaqur lirisht bindjen e tĳ. politike, kulturore, fetare…..)thuhet:
“Lexo,me emrin e Zotit që krĳoi çdo gjë” (vargu kuranor 22:46)
Nuk dua të përmend këtu rrymat filozofike që vazhdojnë të përballen ende sot e
kësaj
dite, materialistët apo idealistët,në çështjet e njohjes së vetëdĳshme osenënvetëdĳes
njerëzore,por dua të theksoj se të gjitha këto arritje njerëzore, nuk mundënasnjëherë
të frenojnë anët më të errëta e më të frikshme të shpirtit njerëzor.Sa jetë fëmĳësh
të pafajshëm vazhdojnë të zhduken në errësirën e ndërgjegjes njerëzore?(Flas këtu
jo vetëm për masakrat e luftës nëLindjen e Mesme,por edhe për fëmĳët viktima të
shfrytëzimit të dhunshëm të çdo formediskriminuese,përfshirë atë seksuale)
Ç’forma edukuese po u ofrohen brezave të ardhshëmnga politikat qeverisëse që
sundojnë sot sistemin edukativ?
Fjalët kyçe: Edukim,sfidë,arsimim,komunikimin global,e ardhme.
Hyrja
Në librin e Osman Nuri Topbash ‘101 hapa në edukimin’,më tërheqvëmendjen ky
citim:<<Sot jetojmë në kohë të tilla që njerëzit,ashtu si copat edrunjve në vërshim
uji,enden në pavetëdĳe. Më e keqja është se,duke pasurmundësi të rrjedhin lumenj
aq të fuqishëm, sa të gjallërojë toka,për arsye të këtyre ‘specialistëve’,të cilët nuk i
kanë orientuar në drejtimin e duhur,fatkeqësisht tokat kthehen në këneta.>>
Edhe në fjalorin shpjegues,fjala EDUKATE sqarohet si tërësi e vetive shpirtërore
e fizike (botëkuptim, cilësi morale,tipare të karakterit dhe vullnetit),që fiton
njeriu nën ndikimin sistematik të shkollës ,të familjes e të shoqërisë dhenëpërmjet
veprimtarisë së vet të vetëdĳshme.
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Nëse hapi i parë edukues i individithidhet pranë familjes,të cilën me të drejtë e
quajmë “Bërthama e shoqërisë”,kuptojmëmenjëherë se ç’rëndësi mbart guri i parë i
themelit që hidhet në ndërtimin e karakteritnjerëzor. Megjithatë,një ndërtesë është
shumë më tepër nga çfarë mund të shohësh.Dhe në“ekipin e plotë ndërtimor” të
karakterit njerëzor ka rol kyç edhe shkolla,sistemi edukuesarsimor.
Zhvillimi
Do të ndalem pra tek ndikimi sistematik i shkollës në rolin e madh edukativ
tëindividit,dhe sërish dua t’i referohem një botimi shumë mbresëlënës në rrugëtimin
timmodestdrejt profesionit të mësuesisë ,të titulluar: “Mësuesi,punëtori idealist
ishoqërisë”, autor Beqir Haqi,botim i vitit 1937 .
Në librin e tĳ me 5 kapituj:
1.
Misioni i shenjte i mësuesit
2.
Cilësitë fizike të mësuesit
3. Cilësitë intelektuale të mësuesit
4. Cilësitë morale të mësuesit
5. Cilësitë profesionale të mësuesit,
unë dua të shkëput vetëm kreun e parë:
1.Detyra e shenjtë e mësuesisë.
Nevojat e ndryshme të shoqërisë njerëzore kanë dhënë rastpër zhvillimin e një numri
të madh mjeshtërish.Të gjitha mjeshtëritë janë të dobishme ,cila më pak dhe cila më
shumë dhe pa tobota nuk do të kishte arritur kurrë përparimin dhe qytetërimin e
sotëm .
Mirëpo,nëse ka një mjeshtëri që mund ta quajmë <<të shenjtë>>,me kuptimin e
plotë të kësaj fjale,kjo sigurisht është MESUESIA >>. Mjeshtëria e bujkut, e tregtarit,e
avokatit,e doktorit etj janë shumë të nevojshme për mirëqënien e botës njerëzore,por
që të gjitha në praktikë kanë të bëjnë me rregullimin e gjërave të përkohshme.
Arsimi, përkundrazi,në kuptimin e tĳ të gjerë,ka të bëjë me problemin e përjetshëm
të njerëzisë:me rritjen dhe pregatitjen e brezave njerëzorë,pa kufi kohe dhe pa asnjë
fund .
Prandaj në çdo kohë dhe në çdo popull, sipas fuqisë së zhvillimit,problemi i arsimit
ka
zënë vendin e parë,dhe kur s’është njohur e përfillur rëndësia e tĳ,ka qenë faktori
kryesor në humbjen dhe rrëzimin e kombeve.
Eshtë e natyrshme që krahas me rëndësinë që ka për njerëzimin arsimi,të shkojë
paralelisht edhe cilësia e lartë profesionale e apostullit të arsimit:Mësuesit
<<Nuk duhet provë që mësuesi është jeta dhe shpirti i shkollës >>thotë lbering-u.
Prandaj,mësuesi që merr këtë barrë kaq të shenjtë përsipër,nuk mund të jetë dhe
nuk duhet të jetë kurrë njeri dosido.Ky duhet të jetë i pregatitur më pareshpirtërisht
për detyrën e lartë që ka zgjedhur, duhet të jetë qind për qindidealist.Mësuesia nuk
mund të merret si një detyrë <<për të fituar bukën epërditshme>>, të vetes apo të
fëmĳës,d.m.th mjeshtëri për të mbĳetuar .
Çështja e materializmit (që fatkeqësisht e ka verbuar historikisht njerëzimin)duhet
të jetë çështje e fundit tek mësuesi i vërtetë .Mësuesi duhet të jetë sakrifikues i të
mirave materiale, nëse lind nevoja,përlartësimin e misionit të tĳ të shenjtë.Ky duhet
t’i hyjë detyrës me mish dhe meshpirt.Një botë e tërë i ka dorëzuar atĳ shpresën më
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të madhe të racës njerëzore:brezin e ri, themelin e përjetësimit dhe vazhdimësinë e
qytetërimit.Prandaj mësuesi nuk duhet të jetë, po e përsëris,një njeri dosido.Dëmet
që mundtë sjellë një avokat i keq, apo nje tregtar,apo çdo mjeshtër tjetër duke mos e
kryerdetyrën e tĳ,janë asgjë para dëmit që i sjell shoqërisë një mësues i keq.Mësuesi
katë bëjë me brezin e ri, që ndikohet lehtësisht, si për të mirë,ashtu dhe për tëkeq,
mbasi është në zhvillim e sipër dhe një drejtim i keq që merret në këtë fazejete,e
përvetëson për tërë jetën.Mësuesi i keq e plagos shoqërinë njerëzore nërrënjët e saj.
Mësuesi duhet të ketë një pregatitje profesionale të plotë.
Në çdo mjeshtri mund të lejohen eksperimente të paqëllimta dhe punë
tëpaparamenduara mirë, por në MESUESI këto gjëra s’kanë vend.Mësuesi duhet
tëdĳë pse-në e çdo gjëje që bën dhe kjo duhet të jetë e bazuar në dituri dheshkencë.Po
kështu edhe mënyra e zbatimit të punës.Në njërën anë kultura e tĳ epërgjithshme,në
anën tjetër pregatitja profesionale do ta ndihmojnë mësuesin tëecin lirisht e pa gabime
në rrugën e tĳ të vështirë.Pregatitja e tĳ e përditshme dhe kontakti i vazhdueshëm me
zhvillimet më tëfundit të shkencës dhe qytetërimit,do ta mbajnë të freskët kulturën e
tĳ,tëzellshëm dhe punëtor,të dashur dhe të nderuar në mbarë shoqërinë.
Por pyetja që unë shtroj sot për të diskutuar bashkarisht është:
A duhet parë vërtetë mësuesi si <<punëtori idealist i shoqërisë?>>
A mundemi në një botë materialiste të balancojmë vlerat shpirtërore?
A mendoni se ka ardhur koha ta lexojmë drejtë udhëzimin hyjnor se:
“Edhe në alternimin e natës dhe ditës,ka argumente për njerëzit që mendojnë” (nga
vargu kuranor) .
Njeriu nuk mundet ta mohojë se në jetën e tĳ alternohet nata dhedita,por ai mundet
të zgjedhë të shfrytëzojë dobitë e mëdha të dritës.
Mësuesi nuk duhet të ketë frikë të paraqesë para nxënësit me sinqeritet se ai,siçdo
qënie njerëzore, ka dy anët e medaljes,por është aftësia jonë e përzgjedhjesqë na
karakterizon si njerëz të dritës,apo të errësirës.
Në një orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe,dua të tregoj ngaeksperienca
personale,se si mundet mësuesi të trajtojë rolin edukues të artit tëpoezisë apo
letërsisë,në shĳen estetike të së bukurës, mirësisë,kurajos dhekënaqësisë.Dy orë të
përcaktuara për krĳimtari poetike nga vetë nxënësit,frymëzuar edhe nga imazhe
panoramike të natyrës,mësuesja paraqet njëinterpretimin të poezisë së Naim
Frashërit:<<Fjalët e qiririt>>.
Në mes tuaj kam qëndruar
E jam duke përvëluar,
Që t'ju jap pakëz dritë,
Natën t'jua bëj ditë.
Nxënësit nxiten të kuptojnë se shpirti krĳues dhe sakrifikues fshihet brendasecilit.
Dua të dal te ideja se: Nëse e bindim individin, që ai në këtë jetë ështënjëkohësisht
edhe nxënës, edhe mësues,ai kupton se është në njëproçes të pandërprerë njohjeje,
por edhe përgjegjësie për të përcjellë dĳe.
Mësuesi fiton eksperiencë të mësimdhënies nga puna e tĳ me nxënësin,por
edhenxënësi fiton njohuri nga eksperienca e jetës profesionale e personale emësuesit.
Pra,të dyja palët janë në marrëdhënie reciproke, sepse i ofrojnë njëra-tjetrës nga jeta
dhe koha e çmuar që zotërojnë secila.
Cila është marrëdhënia e individit sot me kohën dhe hapësirën?
Zhvillimi marrëmendës i teknologjisë dhe komunikimit ka shkurtuarjashtëzakonisht
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konceptin kohë dhe hapësirë dhe sot,individi është i lirë tëpërzgjedhë edhe llojin e
informacionit,edhe hapësirën me të cilën dëshiron tapërvetësojë këtë informacion.
Sot nuk ka më peshë vetëm aftësia profesionale emësuesitë,të vendosë mbi fatin
e brezave të rinj,që parashikojnë të ardhmen eshoqërisë por një botë e tërë e
dixhitalizuar tashmë,luan rol të zhvillimit pozitivose negativ të çdo individi.
Cilat janë benefitet apo dëmet që ka shoqëria në këtëpërballje me realitetin
virtual?Përgjigjet munden të jenë të shumta,por erëndësishme besoj është të
analizojmë një proverb angleze që thotë:
<<The fire is a good servant,but a bad master>>
<<Zjarri është një shërbëtor i mirë, por një zotëri shumë i keq.>>
Pra, zbulimi i parëi madh i njerëzimit duhet të jetë edhe mësimi më i madh i tĳ:
Çdo gjë e re që hyn në jetën e njeriut, do të jetë e dobishme për aq kohë saishërben atĳ
në përmbushjen e nevojave jetësore,por nëse e pushton shpirtërisht,e kthen në skllav
dhe e shkatërron si individ.
Siç thotë Mishel Montenj: Njeriu duhet të mësojë për të gjykuar, duhet tëzhvillojë të
menduarit kritik të tĳ.Frymëzuar nga shkrimi eseitik i Mishel Montenjit,
<<Të mësojmë për të gjykuar >>,unë i recitoj nxënësve këto vargje:
Ti nuk je ai/ajo çfarë lexon!
Ti je ai/ajo çfarë nga dĳa përfiton!
Ashtu si bleta,lule më lule mbledh nectar
por është mjalti prodhimi original i saj!
Por ç’është të menduarit kritik?
Ja çfarë shkruan Vjollca Spaho në shkrimin e saj “Aftësitë e të menduarit
Kritik”,në librin <<Probleme psikopedagogjike e sociale>>,botim i vitit 2005:
“Ç’është të menduarit kritik?”-Piazheja pyeti një herë Mishelin,një djalë 9-vjeçar për
qëndrimin që kishte ndaj të huajve.
Kur pyeti se cilët janë të huajt,ai përmendifrancezët,amerikanët, rusët dhe anglezët.
Piazheja e pyeti së pari për francezët.
Misheli:
-Francezët jane shumë seriozë dhe nuk shqetësohen per asgjë dhe atje eshte pis.
Piazheja:
-Dhe,cfarë mendon per amerikanët?
Misheli:
-Ata janë shumë të pasur dhe të zgjuar.Ata kanë zbuluar bombën atomike.
Piazheja:
-Po për rusët,cfarë mendon?
Misheli:
-Ata jane të këqinj, gjithnjë duan të bëjnë luftë.
Piazheja:
-Cili është mendimi yt për anglezët?
Misheli:
-Nuk e di …Jane të mirë.
Piazheja:
-Si i ke mësuar të gjitha këto që më the?
Misheli:
-Nuk e di …i kam dëgjuar…Kështu thonë njerëzit.
Fëmĳët thithin në mënyrë të natyrshme qëndrimet dhe mendimet e të rriturve me
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rëndësi
në jetëne tyre.Strukturat e bindjeve të të rriturve në të vërtete,mund t’u imponohen
fëmĳëve.Dhe fëmĳët, pastaj,mësojnë të jenë të varur nga mendimet e të tjerëve.Ata
mundtë dënohen që të jenë mendjengushtë ose te nxiten te vlerësojnë autoritetin e
aftësive tëveta arsyetuese të mendojnë në mënyrë të natyrshme që njerëzit mund te
kenë bindje dhepikëpamje të ndryshme,të venë nëpikëpyetje arsyetimin e tyre dhe
të të tjerëve. Nëqoftë sefëmĳa do të bëhet mendjehapur dhe kritik,të menduarit e
tĳ nuk duhet t’i lihet rastësisë.Ne nuk mund të mendojmë gjithnjë përgjithçka, por
gjithmonë mendojmë për diçka.Tëmenduarit kritik përshkruan se si mendohet për
diçka.
- Të mësosh të pyesësh,kur të pyesësh dhe çfarë pyetjesh të bësh.
- Të mësosh si të arsyetosh,kur ta perdorësh arsyetimin dhe çfarë metodash arsyetimi
të përdorësh.
Fëmĳa mund të mendojë në mënyrë kritike dhe arsyetuese vetëm në masën që është
në
gjendje të shqyrtojë me kujdes përvojat,të vlerësojë njohuritë dhe idetë.Për të nxitur
një
fëmĳë që tëpërpiqet të arsyetojë do të duhet të tregojmë se arsyetimi i drejtë sjell
ndyshim
dhe të çon drejt suksesit dhe se gabimet në arsyetim çojnë zgjidhje të gabuara dhe në
dështim.Fëmĳa do të jetë më i gatshëm që ta bëjë përpjekjen,në qoftë se ka parë një të
rritur që i ka dhënë shembullin e kuriozitetit intelektual dhe të këmbënguljes që
kërkohet.Kështu p.sh.: në qoftë se ju ka dalë një problem mund t’i tregoni fëmĳës
se çfarëpërpjekjesh kërkohen,p.sh.; ”Ta mendoj një herë…pse bëj x do te dalë y…”,
”Çfarë se pari?”.”Pse jepet ose thuhet kjo?”Gatishmëria për të arsyetuar ndihmohet
nga një qendrim ishëndoshë ndaj argumentit(rrahjes se mendimeve ).Tipari dallues
i mendimtarit kritikështëgatishmëria për të sfiduar idetë e të tjerëve. Kjo do të thotë
që,në qoftë se duam qëfëmĳët tanë te jenë mendues kritikë, atëherë ne duhet t‘i nxitim
ata që të sfidojnë idetë tona dhe mënyrën tonë të të menduarit.Një rrjedhim i kësaj
është që fëmĳa duhet të jetë gjithashtu i gatshëm, edhe idetë e veta t’ia nënshtrojë
shqyrtimit të imët dhe sfidues të
arsyetimit. Megjithatë,kjo është e vështirë për t`u arritur. Ne të gjithë kemi prirjen që
idetëtona t‘i mendojmë si zgjatime të vetes sonë.Vënia në dyshim e ideve tona është e
përafërt me vënien në dyshim të vetëvetes.Për fëmĳët është dyfish e vështirë.Kur i
mëson
fëmĳët të mendojnë, se sfida është të të ndihmojë të zbulosh proçesin e
vlerësimit;miratimi dhe mosmiratimi i ideve të vetes është një proçes i natyrshëm
dhe i shëndoshë; besimi për të qenë vetëkritik mund të forcojë kuotimin e vetëvetes.
Përfundime
A quhet mësues i mirë ai që të përcjell dĳe sipas mënyrës dhe aftësive të tĳ
përceptuese,apo ai që është i bindur të pranojë se dĳa është e pafundme dhe nxënësit
i lë sidetyrë,sikurse edhe vetë mësuesi e praktikon,të hulumtojë për dĳe të reja dhe
të reflektojë
për dobinë apo dëmin e saj në jetën personale.
Në përmbyllje dua të sjell sërish një thënie të Aristotelit:
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<<Është karakteristikë e një mendjeje të zhvilluar të mirëpresë një mendim,
akoma edhe nëse nuk e pranon atë.>>
Një mësues i mirë, mendoj unë,që të jetëi denjë për profesionin e tĳ, duhet thjesht
ta dojë me zemër punën e tĳ,edhe nësenuk mund të jetë100% idealist. Mjafton që
modestisht të pranojë se nuk është ipagabueshëm,por, edhe të njohë mirë potencialet
e veta,me qëllim që, edhe të rrezatojëdĳe, por edhe të përvetësojë dĳe përgjatë gjithë
jetës së tĳ.
Në librin <<Njeriu në kërkimtë vetëvetes >>, autori Halit Ertugrul shkruan:
“çdo gjë filloi me një udhëtim …”,kur aitakon bashkëudhëtarin e vet në tren, në
trenin ku e shpie drejt të ardhmes së tĳprofesionale si arsimtar,profesion të cilin e
kish zgjedhur me dëshirë,por edhe ankth të madh. Bashkudhëtari e pyet nëse ishte
nxënës,por ai dekurajohet dhe mezipërgjigjet se është duke hedhur hapat e parë
si mësues.Bashkudhëtari buzëqesh lehtë dhe e inkurajon mësuesin e ri me fjalë të
thjeshta:
<<Biri im!Të gjithë jemi nxënës në këtë jetë.Me lindjen tonë jemi regjistruar nëshkollën
e quajtur JETË, dhe na duhet të mësojmë e të japim vazhdimisht provime.Trego
kujdes për rezultatet,sepse ato do të përcaktojnë të ardhmen,paspërfundimit të kësaj
shkolle...
Referencat
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Ndikimi i stresit në performancën e mësuesve të shkollave 9-vjeçare në zonat
urbane dhe rurale në Rrethin e Elbasanit
Edlira Todhri
Shkolla 9-vjecare “Dervish Bahja” Broshke, Elbasan
Abstrakt
Synimi i këtĳ studimi ka të bëjë me matjen e nivelit të stresit dhe ndikimit të tĳ në performancën
e mësuesve.
Për matjen e nivelit të stresit dhe ndikimit të tĳ në performancën në punë është bërë dhe një
krahasim midis nivelit të stresit dhe ndikimit të tĳ në performancën e mësuesve që punojnë
në qytet dhe mësuesve që punojnë në fshat, faktikisht ky ishte dhe qëllimi kryesor i studimit,
krahasimi midis dy grupeve të mësuesve.
Pjesëmarrësit në këtë studim ishin gjithsej 72 mësues .Përkatësisht në qytet 56 mësues ,38
të gjinisë femër dhe 18 të gjinisë mashkull. Në fshat gjithsej 16 mësues, ku 11 prej tyre ishin
të gjinisë femër dhe 5 të gjinisë mashkull. Për matjen e nivelit të stresit dhe ndikimin në
performancë u përdorën tre instrumente:“Teacher Stres Inventory” për stresin dhe “Teacher
Job Performance Inventory”për performancën. Gjithashtu u përdor dhe fokus grup të
organizuar me nxënësit nga klasa e 6-9 të për vërtetimin e të dhënave për performancën e
mësuesve.
Nga rezultatet e studimit u arrit në konkluzionin se :
Mësuesit që punojnë në fshat përjetojnë stres të nivelit mesatar, kurse mësuesit që punojnë në
qytet përjetojnë stres të nivelit të lartë.
Si mësuesit që punojnë në fshat dhe mësuesit që punojnë në qytet shfaqin të njëjtën nivel
performance në punën e tyre që është ajo mesatare.
Nga të dhënat demografike rezultuan se mësueset e gjinisë femër janë ato që përjetojnë më
tepër stres. Përsa i përket vjetërsisë në punë mësuesit që kanë 11-20 vjet eksperiencë pune
përjetojnë stres të nivelit më lartë gjë që ndikon dhe në performancën e tyre.
Fjalët kyҫe: mësues ,stres , performancë në punë, qytet, fshat.

Hyrje
Mësimdhënia në vetvete është konsideruar si një nga profesionet më të vjetra por
edhe më fisnike ne botë. Figura e mësuesit mund të quhet si një nga faktorët më të
rëndësishëm për zhvillimin e arsimit (Hanif,2004). Profesioni i mësuesit është një
nga profesionet më të vështira, sepse krahas dhënies së mësimit, ka bashkëpunim
me nxënësit, prindërit, kolegët, drejtuesit e shkollës dhe komunitetin.
Në vitet e fundit shohim një rënie të ndjeshme të këtĳ profesioni. Nga studime të
ndryshme që janë bërë ,kjo rënie vjen si pasojë e një trysnie psikolgjike ose ndryshe
të quajtur “stres”. Stresi në punë është një term i përdorur për të përcaktuar trysninë
e vazhdueshme që është e lidhur me vendin e punës (Margolis dhe Kores ,1974 cituar
tek Surinder Kaur). Stresi në punë ndodh kur ka një mospërputhje mes kërkesave
të mjedisit ( vendin e punës) dhe aftësisë së një individi për të kryer dhe plotësuar
këto kërkesa. Tek mësuesit ky stres mund të përkufizohet “si përjetimi i emocioneve
të pakëndshme të tilla si zemërimi, frustrimi, ankthi, depresioni dhe nervozizmi”.
Duke qënë se kërkesat janë të shumta në mjedisin ku punon, mësuesi ka një
bashkveprim dhe me shumë persona si me kolegët apo edhe me nxënësit, kryesisht
ato të padisiplinuar, kjo gjë ka ndikuar në përjetimin e stresit.
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Përjetimi i stresit tek mësuesit, të shkaktuar nga faktorë të ndryshëm në vendin e
punës do të ҫojë dhe në ndryshim të performancës që shfaq mësuesi në punë.
Një performance e dobët do të thotë ulje e produktivitetit të institucionin shkollë.
Duke qënë se mësuesit janë të prekur nga stresi ,performanca e tyre nuk do të jetë
në nivele shumë të larta, gjë që do të ndikojë edhe në mësimdhënie të dobët . Këto
faktorë luajnë një rol të rëndësishëm në qëndrimet e mësuesit ndaj punës së tyre.
Arsyeja se pse zgjodha këtë temë është se duke e parë dhe me nga afër profesionin
e mësuesit, kam kuptuar se stresi është i pranishëm tek ata gjatë gjithë kohës ,duke
ndikuar dhe në ndryshimin e performancës së tyre në punë. Pra të gjithë ngarkesat
emocionale,fizike dhe psikologjike që përjetojnë mësuesit,gjatë kryerjes së punës do
të ndikojnë në efektivitetin e tyre në punë,pra në këtë rast dhe në mësimdhënie.
Qëllimi i studimit
Ky studim ka si qëllim ,që të masë nivelin e stresit dhe ndikimin e tĳ në performancën
e mësuesve. Në mënyrë specifike studimi synon që të krahasojë nivelin e stresit dhe
ndikimin e tĳ në performancën e mësuesve që punojnë në fshat dhe mësuesve që
punojnë në qytet të rrethit Elbasan.
Objektivat e studimit
•
Të zbulojmë burimet kryesore që shkaktojnë stres në punën e mësuesit.
•
Të identifikojmë nivelet e stresit që perjeton mësuesi në punën e tĳ.
•
Të evidentojmë ndikimin e stresit në performancën e mësuesit.
•
Të bëjmë një krahasim të nivelit të stresit dhe ndikimit të tĳ në performancën
e mësuesve që punojnë në fshat dhe mësuesve që punojnë në qytet.
Hipotezat e studimit
-Mësuesit që punojnë në qytet përjetojnë më tepër stres se mësuesit që punojnë në
fshat.
-Stresi që përjetojnë mësuesit ndikon në performancën e tyre në punë.
1. Stresi në punën e mësuesit
Një ndër profesionet që përjetojnë më teper stres në punë është dhe ai i mësuesit.
Nga shume studime qe jane bëre gjatë viteve te fundit ne vende te ndryshme te
botes,si në: (Australi:DeNobile&McCornick,2005;Stockolm;Greqi,Kokkinos,2007;Taj
van, Kyriacou & Chien,2004; India,Manjula,2012; Malajzi,Anëar,2011;Afrikë,Makas
a,2013) dalin në përfundimin se stresi është një fenomen shumë i përhapur dhe ka
patur shumë efekte negative tek ata si profesionistë por edhe si individ. Stresi i
mësuesëve mund të përkufizohet si një kompleks emocionesh negative, si zemërim
dhe depresion,që shoqërohet zakonisht me ndryshime psikologjike dhe biokimike,si
p.sh. rritje e pulsit të zemrës ose çlirim i hormoneve në gjak, që shkaktohen nga aspekte
të punës së mësuesit.Kërkesat që ushtrohen ndaj mësuesit, përbëjnë një kërcënim për
vetëvlerësimin e tĳ ose për mirëqenien e tĳ dhe nga mekanizma të përballimit, që
aktivizohen për të reduktuar kërcënimin e perceptuar. Një nga shkaqet kryesore të
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stresit të mësuesve në punë është mbingarkesa në punë. Mësuesit të cilët janë të
stresuar janë zakonisht të pakenaqur, të pamotivuar, janë më pak produktivë dhe
më pak të shpejët në punë. Stresi mund të demtojë shëndetin e mësuesve dhe të ulë
performancën në punë duke ulur dhe kënaqësinë për punen1 . Stresi ne vetvete
demton sistemin imunitar dhe si pasoje e kesaj rrit mundesinë per t’u prekur nga
semundjet (Segerstrom dhe Miller, 2004). Një mjedis i shëndetshëm në punë perfshin,
kur stafi i mësuesve ndihet i motivuar dhe i kënaqur në pozicionin që ai ka. Stresi
është faktori kryesor i uljes se efektivitetit. Ngacmimi emocional shpeshhere vjen nga
ambjenti i punes (Ëilson 2000). Stresi i mësueseve është lidhur me faktorë të jashtëm
psh. marrëdhëniet jo te mira me kolegët,në rastet kur ata konfliktohen me njeri –
tjetrin për gjëra nga më të ndryshmet, perplasje me drejtuesit,koha e pamjaftueshme
në kryerjen e përgjegjësive që ai ka në shkollë, komunikimi i keq ne pune,nxënësit me
probleme në disiplinë (Dushku,2005). Faktorë të brendshëm si: lloji i personalitetit
që ka mësuesi,se sa ai është i angazhuar profesionalisht, vështirësia që mësuesi has
në përballimin e situatave të vështira, burnout, qe e bejne stresin te pashmangshem
ne jeten e perditshme që do e ndjekin figurën e mësuesit gjate gjithe jetes ne punën
e tĳ. Stresi është quajtur” sëmundje e padukshme”. Mund të quhet sëmundje sepse
ndikon tek mësuesi , tek instituticioni shkollë dhe tek personat e tjerë brenda saj,
prandaj dhe nuk mund të injorohet. Shumë punë kërkojnë nga punonjësit që t’u
përshtaten kushteve që vënë kërkesa të shumta për ta. Për këtë një vëmendje më e
madhe duhet t’i kushtohet mënyrave të identifikimit dhe parandalimit të stresit në
punë. Madje, vëmendje më e madhe duhet t’i kushtohet identifikimit dhe mënjanimit
të burimeve të stresit. Stresi përfshin kërcënimet ndaj mirëqënies,presionet dhe
ndryshimet e tjera të cilat kërkojnë që ne të përshtatemi me situata të reja. Me kohë
këto kërkesa krĳojnë strese të tejzgjatura që mund të ndikojnë në shëndetin e tyre, si
dhe në performancën dhe në kënaqësinë e tyre (Segerstrom dhe Miller, 2004). Nëse
stresi nuk arrin që të menaxhohet ,atëherë ky stres do të akumulohet tek individi dhe
do të ҫoj atë drejt përjetimin të sindromit të “burnout”.
Në studime të tilla që kanë studiuar burnout tek profesioni i mësuesit si : (Fisher 2011
;Albanes & Fiorilli; Koeing,2014),përjetojnë një stres kronik dhe ky stres i tejzgjatur
ҫon që mësuesit të preken nga sindromi i burnout.
Burnout si term përkufizohet rraskapitje profesionale. (Maslach,1982)2 në një botim
të tĳ ka shprehur për sindromin e burnout tek mësuesi: “Të imagjinojmë një
mësues i cili ka një klasë me tridhjetë nxënës dhe të merret me secilin nxënës,
për cdo ditë per edukimin e tyre,menaxhimin e klasës,konfliktet që mund të kenë
me nxënësit,mosmotivimin e tyre ,konfliktet që mund të kenë me prindërit e
nxënësëve,të gjitha këto do e ҫojnë që të përjetojë stres dhe ky stres duke qënë i
vazhdueshëm do t’i ҫoj duke përjetuar sindromin burnout.”
Sindromin e burnout e paraqet në tre dimensione që janë:
Lodhje emocionale: që përfshin ndjenjën e burnout ,uljen e madhe të energjisë së
individit,lodhjen e tepërt emocionale. Individi nuk është në gjëndje që të vendosë
një ekulibër të emocioneve. Kjo për shkak të emocioneve që ndikojnë negativisht
në mirëqënien fizike.
Depresionalizmi ; depresionalizmi shihet si një strategji mbrojtëse ndaj
emocioneve të forta në mënyrë që të shmangin ndjenjën e kërcënimit nga stresi.
1

De Nobile dhe McCornick,2005 Job satisfaction and occupational Stress in catholic primary
schools
2
Koeing, 2014Teacher burnout and compasion fatigue f 6
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Personat që vuajnë nga burnout shpesh i vënë fajin të tjerëve.
Reduktim në arritjen profesionale: individi ndjen humbje të besimit për aftësinë
e punës së tĳ. Ai mendon se nuk është më i aftë që të kryejë një punë në mënyrë
efektive. Gradualisht krĳon një ndjenjë të pakënaqësisë,dështimit. Ka respekt të
ulët për vete.
1.1.a Stresi dhe shkaqet e tĳ në punën e mesueseve
Kryesisht në ditët e sotme roli dhe përgjegjësia që ka një mësues në shkollë është
shumë i ngarkuar. Me ndryshimin e kulturës,metodave të mësimdhënies,ndryshojnë
dhe përgjegjësitë e tĳ në planifikimin e mesimdhënies, por gjithashtu dhe në vlersimin
e nxënësëve. Në objektivat e tĳ si mësimdhënës ai duhet të plotësojë përgjegjësi si:
• Një planifikim i mirë i mësimit dhe mësimdhënies.
• Menaxhimi i klasës dhe disiplina në klasë.
• Të paturit një rol mbikqyrës.
• Të zhvillojë aktivitete jashtëmësimore për nxënësit.
Ndaj është konstatuar se mësuesia është një nga profesionet më stresante . Ndërkohë,
që shumë studime që janë bërë edhe gjatë dhjetëvjeçarit të fundit në shumë vende
të botës, dëshmojnë se stresi i mësuesit është një fenomen i përhapur gjerësisht .
Në ditët e sotme ky stres tek ata po ndihet edhe më shumë, sepse kërkesat janë të
shumta si nga jeta personale edhe ajo profesionale. Shkolla pavarësisht se është një
institucion ku mësuesi edukon nxënësin ,për të ajo shihet dhe si një vend pune
stresues. Faktorët që ndikojnë në stresin e mësuesve janë të shumta dhe ndryshojnë
nga njëri vend në tjetrin dhe nga njëra kohë në tjetrën, madje edhe brenda të njëjtit
vend. Ne studime ( Barbara Eckersley,1991 ; Oliver dhe Venter,2003) . Shkaktarët më
të shumtë të stresit tek mësuesit përmenden:
• Në aftësitë profesionale ; metodat e reja të mësimdhënies,ndryshimet në
programet mësimore,përshtatja me teknologjinë e informacionit dhe ndryshimet
e herpashershme të saj, trajnimi i pamjaftueshëm i mësuesve.
• Në lidhje me nxënësit : nxënësit e pamotivuar, nxënësit me aftësi të kufizuara
numri i madh i nxënësëve në klasë, konfliktet me nxënësit ,mungesa e vëmëndjes
dhe interesit nga ana nxënësëve për mësim ndikon, duke ҫuar në një gjëndje
stresuese tek mesuesit.
• Ekonomia : paga e pamjaftueshme, pasiguria në punë
• Presionet sociale dhe personale: ambiciet që ka vet mësuesi,mungesa e koherencës
midis qëllimeve personale dhe obligimeve profesionale,mungesa e respektimit
nga nxënësit,prindërit,mosmarrja parasysh e mendimeve të mësuesit në punë
nga kolegët dhe nxënësit.
• Shkolla si një vend pune stresuese: ngarkesa e tepërt dhe orët e punës, mungesa
e kohës ,mungesa e kontrollit dhe autonomisë ,zhurmat e mjedisit, probleme me
higjenën në klasa dhe në shkollë,plotësimi i dokumenatve të tepërta dhe detyrat e
tyre si mësimdhënës janë shkaktarë të tjerë të stresit të mësuesëve në punë.
1.1.b Lidhja e stresit me performancën
Stresi dhe performanca janë dy koncepte të ndryshme, por në vendin e punës ato
janë të lidhura fort me njëra-tjetrën. Duke qënë se stresi ka ndikim mbi punën e
individit ai,ndikon dhe në performancën e tĳ.Faktorët që shkaktojnë stresin në
punë,sidomos tek mësimdhënësit janë të shumtë. Janë këta faktor kryesor që lidhin
stresin me performancën në punë dhe që ndikojnë tek individi (Anandasayanan &
Subramaniam,2013).
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Fig.1 Modeli i lidhjes së stresit dhe performancës në punë tek mësuesit
1.2.Teoria X dhe Y e performancës
Teoria X dhe Y janë shumë të njohura në botën e punës. Ishte Mc.Gregory (1960)
i cili zhvilloi këtë teori në lidhje me performancën në punë. Në njërën teori futen
pikpamjet sipas të cilave drejtuesit vleresojnë vartësit e tyre. Sipas teorisë X punonjësit
kanë : 1) Një qëndrim negativ ndaj punës. 2) Meqënëse punonjësit s’e duan punën,
duhen kontrolluar, motivuar në mënyrrë që të arrĳë qëllimet e dëshiruara. 3)
Punonjësit preferojnë drejtimin formal. 4) Shumica e punonjësve vendosin sigurinë
mbi gjithë faktorët e tjerë të punës dhe nuk janë ambiciozë. Duke qënë se punonjësit
sipas kësaj teorie mbajnë qëndrim negativ ndaj punës performanca e tyre nuk do të
jetë e lartë. Në dallim me këto pikëpamje negative për natyrën e qënieve njerëzore,
McGregor bën 4 supozime që ai i quan Teoria Y: 1) Punonjësit mund ta konsiderojnë
punën po aq të natyrshme sa edhe pushimin ose zbavitjen. 2) Një person mund
të ushtrojë vetëkontroll në qoftë se ai është i qartë dhe i pranon objektivat. 3)Një
person i zakonshëm mund të mësohet të pranojë e të kërkojë përgjegjësi. Duke qenë
se këta individ e duan punën dhe ndaj saj mbajnë një qëndrim pozitiv, rezultatet në
performancën e tyre janë të larta
Nga teoria X dhe Y ka rrjedhur teoria Z. Parimisht teoria Z synon të qëndrojë në një
situatë të ndërmjetme mes teorive x dhe y. Sipas saj punonjësit synojnë të krĳojnë një
ambjent pune të gëzuar dhe marrëdhenie pune personale me drejtuesit dhe kolegët.
Ata kanë nevojë të mbështeten nga institucioni. Vetë logjika e tyre i motivon ata3.
Këta lloj punonjësish duke qënë së janë të vetmotivuar, kanë një sens të rregullit,
disiplinës, detyrimit për të punuar shumë. Këta punonjës mund të kryejnë detyrat
që i ngarkohen pasi i përdorin të gjitha njohuritë e tyre. Në bazë të kësaj teorie
mund të kuptojmë dhe performancën e mësuesëve në punë e tyre. Në këtë drejtim,
performanca e mësuesit mund të matet nëpërmjet një vlerësimi të aktiviteteve të
tĳ ose të saj në aspektin e rezultateve në mësim, përgatitjen e mësimit, paraqitjen e
mësimit, angazhimin e mësuesve në punë, motivimit të tyre dhe marrëdhëniet me
nxënësit dhe kolegët.
1.3 Performanca në vendin e punës
Koncepti i performancës lidhet ngushtë me psikologjinë e punës dhe atë
organizacionale. Performanca si koncept fillesat i ka gjatë revulucionit industrial4.
Gjatë revulucionit shkencor ishte hera e pare ,që produktiviteti i punës dhe faktorët
mjedisor u studiuan per të parë performancën e punonjësëve në punë(Griﬃn & Neal
3
4
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& Parker,2007). Përkufizimet për performancën janë të shumta, por në mënyrë të
përgjithshme ajo mund të nënkuptohet si sjellje, por dhe si rezultat.
Sjellja e ka burimin e saj tek kryerja e një veprimi abstrakt në konkret,pra që e
shndërron atë në rezultat (Esu & Inyang,2009). Performanca në punë është një tregues
i rëndësishëm për efektivitetin e një institucioni ,psh në rastin e një performance
efektive të mësuesit në punë, tregon cilësin e institucionit shkollë. Në vitet e fundit
performancës në punë i është kushtuar një vëmendje e madhe. Performanca në
punë është konceptuar si shfaqja e të gjitë llojeve të sjelljeve që një punonjës bën në
punën e tĳ. Ndërsa sipas (Campbell ,1990 )5,duhet të përfshĳë vetëm ato sjellje që
kanë lidhje me institucionin. Pra ajo i referohet realizimit të kryerjes së një detyre të
caktuar. Në ditët e sotme performanca në punë shihet si bashkëveprim i punonjësit
,mjedisit dhe aspekteve të punës (Milkovic,1991). Ai përcakton dhe tre dimensione
të performancës që janë te ndara si :
• Funksion i rezultateve te punës
• Funksion i sjelljes
• Funksion i vecorive personale.
1.3.a Vlersimi i performancës
Koncepti i performancës është studiuar nëpërmjet vlerësimit të performancës së
përgjithëshme. Vlerësimi i performancës kuptohet se si një punonjës është duke e
kryer punën e tĳ. Vlersimi i saj bëhet në bazë të kritereve të tilla si: cilësia , sasia,
iniciativa, njohuria,kreativiteti, komunikimi dhe aftësia.
Matjet mund të bëhën për individë të veçantë për të monitoruar performancën e tyre
në aktivitete të veçanta. Kriteret e performancës duhet të jenë të qarta, të shpjeguara
mirë, të lidhura me procesin e punës që përmbush individi. Kriteri nuk duhet të
përfshĳë faktorë përtej kontrollit të punonjësit. Edhe drejtuesit duhet të trajnohen
që të japin një feedback të rregullt, të kuptimtë dhe konstruktiv. Punonjësit duhet të
marrin trajnimin e nevojshëm dhe mundësitë e zhvillimit për të kaluar vështirësitë.
Vlerësimi i performancës së individit duhet të fokusohet në vlerësimin e sjelljes
dhe performancës në punë të punonjësit dhe jo në personalitetin e punonjësit.
Performanca e individit shihet si produkt i aftësive të tĳ si dhe motivimit që vjen si
rezultat i institucionit. Vlerësimi i punonjësve është një proces që ndodh vazhdimisht.
Një pjesë të vlerësimit të performancës të punonjësve në punë e kanë dhe drejtuesit
të institucioneve6. Ata mund të konsiderohen si përgjegjës për motivimin e tyre, për
të kryer nje punë të nivelit të lartë,duke i shpërblyer qoftë dhe me lavdërime për
punën e kryer shumë mirë. Jo vetëm drejtuesit, por një lloj vlersimi i performancës
vjen së pari nga vetvetja.
Vlersimi i vetes .Vetvlerësimi që ka individi për veten është i lidhur me performancën
. Individi nëpërmjet vetvlerësimit,reflekton më shumë për përmbajtjen që ka puna e
tĳ,përgjegjësitë që ai ka në punë. Ai nuk mendon vetëm për problemet, por edhe për
zgjidhjen e tyre. Në rastet kur individi merr vlerësime nga kolegët, apo të tjerë që e
rrethojnë e motivon atë më tepër në punën e tĳ.
Vlerësimi nga kolegët. Kur personat punojnë në të njëjtën nivel hirerarkik e
vlersojnë njëri-tjetrin në mënyrë jo formale. Këto vlerësime janë më të vlefshme për
tre arsye sepse 1) sjelljet vëzhgohen më shpesh 2) sjelljet para kolegëve janë natyrale
dhe 3) tregojnë qartë realitetin. Por këto vlersime janë të rralla sepse shpesh hezitohet
5
6
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që të vlersohet kolegu dhe në disa raste ka konkurencë midis kolegëve.
1.3.b Performanca një koncept multi-dimensional
Performanca është një koncept multidimensional. Ajo është tre lloje 1) performanca
konteksuale 2) performanca adaptive dhe 3) performanca detyre. Studiuesit si
(Borman dhe Motëildo,1993)7 që ndryshe janë quajtur dhe si shpikësit performances
konteksuale, kanë bërë një dallim midis performancës konteksuale dhe performancës
detyrë. Performanca konteksuale i referohet sjelljeve të punonjësit të cilat nuk janë
të lidhura vetem me punën, por edhe mbështetjen e organizatës në aspektin social,
psikologjik. Performanca detyre i referohet asaj sjellje të punonjësit që ai e shfaq
vetëm gjatë kryerjes së detyrës së tĳ dhe që është në dobi të organizatës. Këta studiues
shpjegojnë se kjo lloj performance i referohet sjelljeve të punonjësit në institucion të
cilat nuk janë të lidhura specifikisht me punën ,por që ndikojnë në jetën personale të
punonjësëve
1.4. Performanca e mësuesit në punë
Performanca në punën e mësuesit është përcaktuar si: sjelljet e ndryshme që
një mësues shfaq në mjedise të punës në mënyrë që të kryejë detyrën e tĳ si
mësimdhënës i sukseshëm8. Performancën në punë tek mësuesit do ta kuptojmë në
këtë mënyrë: Një mësues shfaq një performance konteksuale në rastet kur ai nuk e
lidh sjelljen e tĳ vetem me punën ,por me të gjithë anëtarët që përbëjnë institucionin
shkollë duke i dhënë atĳ mbështetjen psikologjike dhe sociale që ka nevojë.
Performanca adaptive në këtë rast,ka të bëjë kur mësuesi përshtatet me ambjentin
e tĳ të punës. Performanca adaptive përmban në vetvete,zgjidhjen e problemeve të
ndryshme dhe në mënyrë kreative,trajtimin e stresit në punë në mënyrë që të mos
ndikojë në performancën e tĳ në punë .Ndërsa performanca e detyrës ,kur mësuesi
njeh sjelljet e institucionit dhe në bazë të tyre ai do të kryejë punën e tĳ. Kjo lloj
performance lidhet me efektivitetin e mësimdhënies ndërveprimit të marrëdhënieve
të suksesshme të mësuesve dhe nxënësve gjithashtu dhe se sa vlerë ka mësuesi tek
nxënësi. Ka shumë faktorë që ndikojnë në performancën e mësuesit. Që një nxënës të
marrë një mësimnxënie të mirë,varet e gjitha nga një mësimdhënie e mirë e mësuesit.
Një mësues i mirë shpjegon me efektivitet në klasë dhe përdor një llojshmëri metodash
për shpjegimin e mësimit,kur ai ndihet i kënaqur me ambjentin e punës. Mësuesi që
di si të performojë mirë në shkollë nuk lejon që përgjegjësitë e tjera personale që ka të
ndikojnë në punën e tĳ. Ai di se si të menaxhojë kohën që lidhet me mësimin por edhe
me detyrat e tjera që ka në shkollë. Ai gjithashtu menaxhon sjelljen problematike të
nxënësëve,ruajtjen e disiplinës në klasë,motivimin dhe arritjen e nxënësëve. Kur ai
është i rregullt dhe i përpiktë me orarin. Ai nuk i diferencon nxënësit ,por për të janë
të gjithë njësoj. Kur ai ka një marrëdhënie të mirë me të gjithë nxënësit,prindërit e tyre,
kolegët dhe drejtuesin e bën atë që të performojë mirë në punën e tĳ. Por në rastin
kur këta faktorë mungojnë, shkaktojnë stres tek mësuesi, në këtë rast performanca
nuk do të jetë në nivelet e duhura.
Në studime të ndryshme siç u citua dhe më sipër është vënë re që stresi në punën
e mësuesve ka efekte negative. Mësuesit të cilët kishin një kontroll të burimeve
të tyre ,kishin një performancë më të lartë se mësuesit e tjerë.9 Në studimet
e (Kazi,Shah,Khan,2013) kane dalë në përfundimin se një menaxhim i mirë i
7
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emocioneve në vendin e punës i faktorëve fizik dhe psikologjik do të ndikojnë në
rritjen e performancës në vendin e punës dhe uljes së stresi. Sipas (Khan,Shah,Khan&
Gul 2012) dhe ( Anandasayanan & Subramaniam, 2013) janë të gjithë burimet ato që
luajnë një rol të rëndësishëm në uljen e stresit dhe rritjes së performancës. Pra një
mësues që kërkon që të jetë i sukseshëm në profesion dhe të kryejë një punë efektive,
gjithnjë përpiqet që të përmisojë nivelin e performancës së tĳ në punë.
2. Metodologjia e studimit
Kampioni
Kampioni për këtë studim u përzgjodh në bazë të teknikës pa probabilitet, në mënyrë
të qëllimshme. Popullata që mori pjesë në këtë studim, ishin mësuesit e shkollave
9-vjeçare në dy zona, në atë rurale dhe urbane të rrethit Elbasan. E gjithë popullata
për shkollat 9-vjeçare në qytet dhe shkollat 9-vjeçare që mbulonin dy komunat
Bradashesh dhe Gracen ishte gjithsej 507 mësues. Nga kjo popullatë u përzgjodh një
kampion prej 72 mësues, ku përfshin 4 shkolla në zonën urbane dhe 2 shkolla në atë
ruralen, pra që përbëjnë dhe kampionin e studimit.
Instrumentet e studimit
Për këtë studim si instrumente u përdorën dy inventare për mësuesit, të cilët kishin
si qëllim matjen e stresit dhe performancës së mësuesve në punë dhe instrumenti
tjetër ishte organizimi i një fokus grup me nxënësit për besueshmërinë e matjes së
performancës tek mësuesit.
Instrumentet për mësuesit.
Të dy instrumentet që janë përdorur tek mësuesit janë inventare. Inventari i parë
(TSI) ka si qëllim që të masë stresin tek mësuesit. Ky inventar është hartuar nga
Fimian(1984) cituar tek Hanif,2004. Inventari është i përbërë nga pyetje të shkallës
Likert si: 1-aspak stres,2- pak stres, 3-stres i nivelit mesatar ,4-shumë stres dhe 5stres të nivelit ekstrem. Në pjesën e parë të inventarit janë të paraqitura pyetjet rreth
të dhënave demografike të mësuesëve si: gjinia ,vjetërsia në punë, vendodhja e
shkollës si dhe numri i nxënësëve në klasat ku japin mësim. Ndërsa në pjesën e dytë
janë paraqitur dhjetë shkallë: 1) Menaxhimin e kohës. 2) Faktorët e stresit të lidur
me punën. 3) Ankthi profesional. 4)Disiplina dhe motivimi. 5) Investimi profesional.
6) Shfaqja e emocioneve. 7) Shfaqja e lodhjes. 8) Simptomat kardiovaskulare. 9)
Simptoma të stomakut. 10) Sjellja.
Inventari i dytë që ka të bëjë me matjen e performancës tek mësuesit është i përbërë
nga pyetje të shkallës Likert si; 1-kurrë,2- rrallë, 3-ndonjëerë,4-shpesherë,5-gjithmonë.
Në vetvete ky inventar është i ndarë në katër shkallë ku secila përmban pyetje per: 1)
Aftësinë e mësimdhënies. 2)Aftësinë e menaxhimit 3) Disiplinës. 4) Marrëdhënieve
ndërpersonale.
Instrumenti për nxënësit
Një tjetër instrument ishte dhe fokus grupi i zhvilluar me nxënësit e klasave të 6 –ta
deri në të 9-të,për matjen e performancës të mësuesve të tyre. Instrumenti i fokus
grupit gjithsej është i përbërë nga 7 pyetje ku fillonte me pyetje të përgjithshme e
më pas ato specifiket.
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Procedura e mbledhjes të dhënave
Fillimisht u mor literatura, u përzgjodhën çështjet e nevojshme, më pas u ngritën
e hulumtimet për studimin.Për aplikimin e instrumenteve,fillimisht u mor leja
nga drejtorët e shkollave përkatëse. Më pas mësuesve iu bë e ditur për qëllimin e
inventareve dhe të dhënat që do të mblidhen prej tĳ nuk do të ndikojnë aspak në
punën e tyre. Koha për plotësimin e inventarëve nga ana e mësuesve ishte 10 minuta.
Përsa i përket krĳimit të fokus - grupit, kjo formë ndikon që pjesëmarrësit,në këtë
rast janë nxënësit e arsimit 9-vjeçar nga klasa e 6-të deri në klasën e 9-të të shprehin
mendimin e tyre në lidhje me atë ҫfarë ato shohin në performancën e mësuesve të
tyre. Si organizatore i inkurajova që ata të shprehin pa ndonjë rezervë mendimet
e tyre dhe në formën më të sinqertë të mundshme,duke qënë se kjo gjë nuk do të
ndikonte në rezultatet e tyre në mësime. Gjithsej u krĳuan 2 fokus grupe,me nxënësit
e një shkolle 9-vjeçare në qytet dhe në një shkollë tjetër 9-vjeçare në fshat. Secili
fokus grup përbëhej me nga 10 nxënës, kohëzgjatja e diskutimeve në këto fokus
grupe ishte rreth një orë . Duhet të falenderoj drejtorët e shkollave të cilët u treguan
bashkëpunues për realizimin e krĳimit të fokus grupeve, duke më vënë në dispozicion
ambient të përshtatshëm për të realizuar diskutimet. Pasi u siguruan pjesëmarrësit,
vendi dhe u përcaktua kohëzgjatja e diskutimit, u bënë me dĳe pjesëmarrësit për
qëllimin e temës së diskutimit që do zhvillohet
Analiza e të dhënave
Të dhënat që u mblodhën nga instrumentet përkatëse tek mësuesit u grupuan në
pyetje të cilat janë të vlefshme për studimin. Në fillim instrumentave iu vunë kodet
përkatëse në mënyrë që interpretimi të ishte i dallushëm.
Të dhënat e grumbullura nëpërmjet teknikës statistikore do të paraqiten nëpërmjet
tabelave dhe grafikëve në mënyrë që interpretimi i tyre të jetë më i qartë. Për sa i
përket instrumentit të përdorur tek nxënësit që në këtë rast është fokus- grupi ,pas
mendimeve të shprehura nga nxënësit e dy shkollave si në fshat por edhe në qytet,u
bë i mundur grumbullimi i të dhënave.
Interpretimi i të dhënave të grumbulluara është bërë duke identifikuar të gjithë
frazat kyce që nxënësit e të dyjave grupeve kanë shprehur më shpesh në lidhje me
performancën e mësuesve në shkollë.
Kufizime të studimit
Ky studim ka disa kufizime
• Duke qënë se numri i mësuesve që punojnë në fshat të marrë në kampionim është
i vogël, rezultatet e nxjerra prej këtĳ kampioni nuk mund të jenë përgjithësuese.
• Edhe pse mësuesve iu bë e ditur për ruajtjen e konfidencialitetit, në të dhënat e
tyre mund të mos kenë qenë të sinqertë në dhënien e përgjigjeve.
• Nxënësëve edhe pse iu sigurua ruajtja e konfidencialitetit për opinionet e tyre
,frika për mosrespektimit të tĳ ekzistonte tek ata.
3.Rezultatet e studimit
Në këtë pjesë do të jepen të dhënat e studimit që u mblodhën nëpërmjet instrumenteve
të përdorura. Të dhënat që paraqiten me anë të një tabele më poshtë tregojnë
rezultatet e mbledhura nga studimi për të dhënat demografike. Nga mbledhja e
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këtyre të dhënave u vërejt se % më të madhe e zënë femrat me 68%, meshkujt me
32% ,vjetërsia më e lartë në punë është 11-20 vjet tek mësuesit që punojnë në qytet
38%. Përqindja më e lartë e nxënësëve në klasa është nga 21-35 nxënës në shkollat e
qytetit. Theksohet se numri më i madh i mësuesve të marrë në kampionim është në
qytet.
Tabela 1. Paraqitja e të dhënave demografike
Kategoria

Numri

Përqindja

Gjinia

Femër
Mashkull

49
23

68%
32%

Vjetërsia në punë

1-10 vjet
11-20 vjet
21-30 vjet
Mbi 30 vjet

17
28
23
4

24%
38%
32%
6%

Vendodhja e shkollës

Qytet
Fshat

56
16

78%
22%

Numri i nxënësve
në klasë

Deri 20 nxënës
21-35
Mbi 35 nxënës

17
55
0

23%
76%

Pas mbledhjes të dhënave demografike në mënyrë të përgjithshme u bë e mundur
krahasimi i këtyre të dhënave midis mësuesve që punonin në fshat dhe mësuesve
që punojnë në qytet.
Në grafikun e mëposhtëm veme re se mesuesit e gjinise femer jane me te shumtë në
numër si në fshat me 15% por edhe në qytet 53%.

Grafiku 1. Ndarja sipas gjinisë së mësuesve në qytet dhe fshat.
Përsa i përket vjetërsisë në punë % më të lartë tek mësuesit që punojnë në fshat i
përket 1-10 vjet punë me 10%,ndërsa mësuesit që punojnë në qytet % më të lartë të
vjetërsisë në punë e ka 11-20 vjet punë me 35% . Duhet theksuar se numri më i madh
i mësuesve të marrë në kampionim ndodhet në qytet.
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Grafiku 2. Paraqitja e vjetërsisë në punë tek mësuesit në fshat dhe qytet.
Më poshtë është paraqitur numri i nxënësve në klasa ku mësuesit japin mësim. Në
qytet përqindjen më të lartë e ka nga 21-35 nxënës me 76% ,kurse në fshat 20 nxënës
me 22%.

Grafiku 3. Paraqitja e numrit të nxënësëve në klasa.
1. Instrumenti për matjen e nivelit të stresit te mësuesit
Në këtë pjesë të dytë do të paraqiten rezultatet e nivelit të stresit që përjetojnë
mësuesit që punojnë si në fshat por edhe në qytet. Për nxjerrjen e këtyre të dhënave
u analizuan pohimet që ishin më të vlefshme për studimin. Në tabelat në vĳim janë
paraqitur pohimet e vlefshme të ndara sipas sesioneve përkatëse.
Tabela 2. Paraqitja e pohimeve për menaxhimin e kohës.
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Pohimi

Përgjigjet

Fshat

Unë e kam problem që të marr
përgjegjësi.

Qytet

Fshat
Përpiqem që të bëj disa gjëra në të
njëjtën kohë.
Qytet

Fshat
Unë nuk kam kohë të mjaftueshme që të përgatitem për
përgjegjësitë e mia.
Qytet

Frekuenca

Përqindja

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë

3
7
5
1

4.2
9.8
6.9
1.4

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

3
8
24
20
1

4.2
11.1
33.3
27.7
1.4

Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

2
13
1

2.8
18
1.4

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

2
7
16
26
5

2.8
9.8
22.2
36.1
6.9

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem
Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

2
11
3
1
6
30
15
4

2.8
15.3
4.2

1.4
8.3
41.6
20.8
5.6

Nga tabela më sipër vëmë re se mësuesit që punojnë në fshat për pohimin e parë
4.2% përjetojnë aspak stres, 9.8% pak stres, 6.9% mesatarisht dhe 1.4% shumë
stres. Mësuesit që punojnë në qytet për këtë pohim shprehen 4.2% aspak, 11,1 %
pak, mesatarisht 33.3% shumë stres 27.7% dhe stres ekstrem 1.4%. Përsa i përket
pohimit të dytë mësuesit që punojnë në fshat 2.8% përjetojnë mesatarisht, 18 % shumë
dhe 1.4% ekstrem. Mësuesit e qytetit 2.8% aspak, 9.8% pak, 22.2% mesatarisht, 36.1
% shumë dhe 6.9 % ekstrem. Pohimi i tretë 2.8% pak, 15.3% mesatarisht,4.2%
shumë, për mësuesit e fshatit.Ndërsa mësuesit e qytetit 1.4% aspak, 8.3 % pak, 41.6%
mesatarisht,20.8% shumë dhe 5.6% ekstrem.
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Tabela.3 Pohimet për faktorët e stresit të lidhur me punën dhe ankthin profesional
Pohimi

Përgjigjet

Klasat ku jap mësim kanë shumë
nxënës

Fshat
Më duhet të kryej shumë punë të
ndryshme në shkollë(korrigjime
detyrash,
plotësime dokumentacionesh etj).

1.4
4.2
9.3
5.6
1.4

Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

4
5
6
1

5.6
6.9
8.3
1.4

Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

5
27
22
2

6.9
37.5
30.5
2.8

Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

Qytet

Qytet

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë

Fshat

Kam nevojë për më tepër respekt
në
punën time.
Qytet

Fshat
Nuk paguhem mjaftueshëm për punën që
bëj.
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4
1
7
4

4.2
31.9
40.3
1.4

5.6
1.4
9.8
5.6

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

3
5
28
18
2

4.2
6.9
38.8
25
2.8`

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

2
6
5
2
1
2
14
17
16
7

2.8
8.3
6.9
2.8
1.4

Aspak stres
Pak stres
Mesatar
Shumë
Ekstrem

Qytet

Përqindja

1
3
6
4
1
3
23
29
1

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

Fshat

Frekuenca

2.8
19.4
23.6
22.2
9.8

Në pohimin e katërt mësuesit që punojnë në fshat 1.4% përjetojnë aspak, 4.2% pak,
9.8% mesatar, 5.6% shumë dhe 1.4% ekstrem. Tek mësuesit në qytet 4.2% pak, 31.9%
mesatar, 40.3% shumë dhe 1.4 % ekstrem. Në pohimin e pestë 5.6% pak 6.9% mesatar,
8.3% shumë dhe 1.4 ekstrem tek mësuesit në fshat. Mësuesit e qytetit 6.9 % pak ,37.5%
mesatar, 30.6% shumë,2.8 % ekstrem. Në pohimin e gjashtë për mësuesit në fshat
5.6% aspak, 1.4% pak, 9.8% mesatar dhe 5.6% shumë. Tek mësuesit në qytet 4.2%
aspak,6.9% pak, 38.8% mesatar 25% shumë dhe 2.8% ekstrem. Në pohimin e shtatë
për mësuesit në fshat 2.8% aspak, 8.3% pak, 6.9% mesatar, 2.8% shumë dhe 1.4%
ekstrem. Mësuesit në qytet 2.8% aspak, 19.4% pak, 23.6% mesatar,22.2% shumë dhe
9.8% ekstrem.
Tabela 4. Paraqitja e pohimeve për disiplinën dhe motivimin
PërqinPohimi
Përgjigjet
Frekuenca
dja
2
2.8
Pak stres
Mesatarisht
3
4.2
Fshat
Shumë
7
9.8
Ekstrem
4
5.6
Përpiqem që të mësoj nxënës që
Pak stres
11
15.2
nuk kanë interes
Mesatarisht
20
27.7
Qytet
Shumë
25
34.7

Fshat

Kur sjellja e nxënësëve është e
papërshtatshme.
Qytet

Më mungojnë mundësitë për t’u zhvilluar profesionalisht.

Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem
Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë
Ekstrem

1
5
8
2

1.4
6.9
11.1
2.8

1
2
19
29
5

1.4
2.8
26.4
40.3
6.9

Fshat

Pak stres
Mesatarisht
Shumë

2
8
6

2.8
11.1
8.3

Qytet

Aspak stres
Pak stres
Mesatarisht
Shumë

4
10
24
18

5.6
13.9
33.3
25

Në pohimin e tetë mësuesit që punojnë në fshat,2.8 % përjetojnë pak stres 4.2 %
mesatar, 9.8% , shumë dhe 5.6% ekstrem. Mësuesit që punojnë në qytet 15.2%
pak,27.7% mesatar, 34.7% shumë. Në pohimin e nëntë mësuesit që punojnë në fshat
përjetojnë 1.4% pak, 6.9% mesatar, 11.1 % shumë dhe 2.8 % ekstrem. Ndërsa tek
mësuesit që punojnë në qytet 1.4% aspak, 2.8% pak, 26.4% mesatar ,40.3% shumë dhe
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6.9% ekstrem. Përsa i përket pohimit të dhjetë, tek mësuesit që punojnë në fshat 2.8%
pak, 11.1% mesatar, 8.3% shumë. Mësuesit që punojnë në qytet 5.6% aspak, 13.9%
pak ,33.3% mesatar dhe 25% shumë.
Nga përqindjet e paraqitura në tabelat më sipër vëmë rë se përgjigja mesatarisht
është përzgjedhur më e shpeshta me 6.9% nga mësuesit që punojnë në fshat.
Tek përqindjet e shpërndara tek mësuesit që punojnë në qytet vëmë re se këta mësues
përjetojnë stres të nivelit më të lartë ku shpërndarja më e madhe e përqindjeve është
40.3%
Më poshtë janë të paraqitura disa nga pohimet e tjera me përqindjet përkatëse në
lidhje me stresin që përjetojnë mësuesit në fshat dhe qytet. Përsa i përket pohimeve
që kanë lidhje me simptomat e stresit nuk janë të paraqitura sepse nga mësuesit këto
pohime nuk ishin përzgjedhur të plota.
Unë nervozohem kur të tjerët i bëjnë gjërat ngadalë.
Fshat: pak (2.7%), mesatar (13.9%) shumë (5.6%)
Qytet : aspak (13.9%), pak (13.9%), mesatar (25%) ,shumë (23.6%) ekstrem (1.4%)
Unë nuk kam mjaftueshëm kohë për t’u çlodhur gjatë ditës.
Fshat : pak (4.2%) mesatar (11.1%),shumë(6.9%)
Qytet : pak( 12.5%) mesatar (33.3%) shumë (31.9%)
Unë nuk përqëndrohem gjatë bisedave.
Fshat: aspak stres (9.8%), pak stres(6.9%) mesatarisht (5.6%)
Qytet : aspak (4.2%) pak(25%), mesatar (27.7%) shumë ( 20.7%)
Nuk ndjehem mirë kur shpenzoj kohën kot
Fshat : pak (6.9%) mesatar (12.5%) shumë (1.4%) ekstrem (1.4%)
Qytet : pak (4.2%) mesatar (37.5%) shumë (25%), ekstrem (11.1%)
Unë flas shpejt
Fshat: aspak(12.5%) pak (4.2%) mesatar (5.6%)
Qytet :aspak (25%) pak (30.5%) mesatar (13.9%) shumë (6.9%) ekstrem (1.4%)
Kam shumë punë për të bërë
Fshat: mesatar (6.9%) shumë (13.9%) ekstrem (1.4%)
Qytet : pak( 2.8%) mesatar (19.4%) shumë (41.6%) ekstrem(13.9%)
Në shkollë jam shumë e zënë me punë.
Fshat : mesatar (9.8%) shumë( 11.1%) ekstrem (1.4%)
Qytet : pak (4.2%) mesatar(16.6%) shumë ( 29.1%) ekstrem (27.8%)
Prioritetet e mia personale kanë ndryshuar për shkak të kohës së pamjaftueshme
Fshat: pak (9.8%) mesatar ( 8.3%) shumë ( 2.8%) ekstrem (1.4%)
Qytet : aspak (1.4%) pak (13.8%) mesatar (31.9%) shumë (29.1%) ekstrem( 1.4%)
Kam nevojë për ngritje në detyrë
Fshat: aspak (8.3%) pak (6.9%) mesatar (5.6%) shumë (1.4%)
Qytet : aspak (12.6%) pak (18%) mesatar (27.8%) shumë (16.6%) ekstrem (2.8%)
Unë nuk po përparoj në punën time aq shpejt sa do doja
Fshat: aspak (8.3%) pak (4.2%) mesatar (5.6%) shumë (4.2%)
Qytet : aspak (16.7%) pak (29.1%) mesatar (23.6%) shumë (8.3%)
Kam nevojë për mirënjohje për punën shtesë që bëj dhe mësimdhënien e mirë.
Fshat: aspak (4.2%) pak (4.2%) mesatar (8.3%) shumë( 5.6%)
Qytet : pak (4.2%) mesatar (30.6%) shumë ( 41.5%) ekstrem (1.4%)
Ndjej stres për shkak të problemeve të disiplinës në klasën time
Fshat : aspak (4.2%) pak (2.8%) mesatar (5.6%)shumë (8.3%) ekstrem (1.4%)
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Qytet : aspak (2.8%) pak (20.8%) mesatar (9.8%) shumë (40.1%) ekstrem(4.2%)
Për shkak se duhet të vëzhgoj sjelljen e nxënësëve gjatë gjithë kohës
Fshat : aspak (2.8%) pak (4.2%) mesatar (2.8%) shumë (6.9%) ekstrem (1.4%)
Qytet : aspak (6.9%) pak (13.9%) mesatar (41.6%) shumë (15.3%)
Për shkak se disa nxënës do të përparonin më shumë nëse do të përpiqeshin
Fshat: aspak (1.4%) pak (6.9%) mesatar (8.3%) shumë (5.6%)
Qytet aspak (6.9%) pak (38.9%) mesatar (19.5%) shumë (12.5%)
Kur nuk ushtroj dot autoritetin tim
Fshat: aspak (4.2%) pak (5.6%) mesatar (2.8%) shumë( 9.7%)
Qytet : aspak (4.2%) pak (6.9%) mesatar (18.1%) shumë (48.5%)
Mendimet e mia personale nuk merren parasysh nga të tjerët.
Fshat: aspak (1.4%) pak (9.8%) mesatar(6.9%) shumë (4.2%)
Qytet: aspak (1.4) pak (6.9%) mesatar (38.9%) shumë (22.2%) ekstrem (8.3%)
Ndikimi im në marrjen e vendimeve që lidhen me shkollën dhe punën e mësuesit
është i kufizuar.
Fshat: aspak (4.2%) pak (9.8%) mesatar (6.9%) shumë (1.4%)
Qytet : aspak (4.2%) pak (11.1%) mesatar (31.9%) shumë (29.1%) ekstrem (1.4%)
Unë nuk e kryej punën time me dëshirë
Fshat: aspak (1.4%) pak (16.6%) mesatar(4.2%)
Qytet :aspak (4.2%) pak (8.3%) mesatar(18.1%) shumë(26.4%) ekstrem (20.8%)
Nga pohimet e përgjithshme vëmë re se shpërndarja e përqindjeve është afërsisht e
njëjtë me pohimet e paraqitura më sipër.
2. Instrumentet për matjen e performancës tek mësuesi
Instrumenti i dytë i përdorur në këtë studim është një vetraportues i performancës
së mësueseve. Ky instrument ka si qëllim që të masë performancën e mësuesëve ,në
mënyrë që të kuptojmë se si stresi që përjetojnë mësuesit ka ndikim në performacë.
Në analizimin e të dhënave janë nxjerrë pohimet më të vlefshme për studimin.Duke
qenë se është një vetëraportim nga ana e mësuesve,për vërtetimin e të dhënave është
përdorur dhe fokus grupi me nxënës që kanë dhënë opinionet e tyre në lidhje me
performancën e mësuesëve në punë.
Rezultatet e të dhënave për performancën do të paraqiten në grafikët në vĳim.
Grafiku 4. Përdorimi i metodave të ndryshme për shpjegimin e mësimit.
Në përgjigjet e këtĳ pohimi
nga 72 mësues gjithsej vëmë
re se tek mësuesit që punojnë
në fshat alternativën rrallë e
ka përzgjedhur 1 respondent,
6 ndonjëherë, 7 shpeshherë dhe
2 repondentë gjithmonë. Për
mësuesit që punojnë në qytet
respondentët kanë zgjedhur
këto përgjigje 1 kurrë, 17 rrallë,
22 ndonjëherë, 10 shpeshherë
dhe 6 gjithmonë.
402

Për vërtëtimin e këtĳ pohimi, më poshtë është paraqitur dhe opinioni i nxënësëve të
mbledhur në fokus grup.
Metodat që përdorin mësuesit tanë nuk janë të shumta, pothuajse në të gjitha rastet mësuesi
vjen kontrollon detyrat,pyet për mësimin e ditës dhe shpjegon mësimin e ri……..(nxënës që
mëson në fshat).
Ka nga ata mësues që përdorin nga dy tre metoda,duke na ndarë në grupe,duke shpjeguar
nëpërmjet tabelave në dërrasë të zezë, por shumica e mësuesve shpjegojnë vet………
(nxënës që mëson në qytet).
Grafiku
5.
Përveç
mësimdhënies unë kryej
dhe përgjegjësitë që kam
shumë mirë.
Për përgjigjet e këtĳ pohimi
mësuesit
që
punojnë
në fshat 9 ndonjëherë,7
shpeshherë dhe 2 subjekte
ggjithmonë. Mësuesit që
punojnë në qytet 1 kurrë,16
rrallë,19
ndonjëherë,14
shpeshherë dhe 6 gjithmonë.
Opinionet e nxënësëve në
fokus grup.
Mësuesit tanë në përgjithësi kanë një performancë të mirë. Ata ndjekin gjithnjë rregulloren
e shkollës.
(nxënës që mëson në fshat).
Nuk mund të themi për performancën e mësuesëve tanë që është shumë e keqe,por as shumë
e mirë nuk është. Ka mësues që dinë si të kryejnë një detyrë shumë mirë psh të jetë i aftë në
shpjegimin e mësimit ,por nuk është i aftë në dicka tjetër në lidhje me profesionin që ka…
(nxënës që mëson në qytet)
Grafiku 6. Unë i përfshĳ
gjërat personale në punë.
Nga mësuesit që punojnë në
fshat 4 kanë zgjedhur kurrë,
1 rrallë,8 ndonjëherë,
2 shpesherë dhe 1 gjithmonë.
Mësuesit që punojnë në
qytet 13 respondent kurrë,9
rrallë,
21 ndonjëherë,10 shpeshherë
dhe 2 gjithmonë.
Në fokus grupin e organizuar
me nxënësit opinionet e tyre
në lidhje me këtë pohim ishin:
Unë mësuesen time e kuptoj kur ka ndonjë problem personal,sepse kur shpjegon mësimin nuk
e shpjegon atë me qejf si herë të tjera dhe e shpjegon ulur…..
Ka dhe nga ata mësues që e shprehin vet,janë të mërzitur dhe kërkojnë që të mos bëjmë zhurmë,
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“jam e lodhur”- thotë ,”kam pas vajzën sëmurë”.
(nxënës që mëson në fshat)
Kur mësuesi nuk është i përqëndruar, kur i bëj pyetje e anashkalon dhe për shpjegimin e
mësimit të ri na thotë që ta lexojmë në klasë dhe të themi pëmbajtjen…..
(nxënës që mëson në qytet).
Grafiku më poshtë paraqet të
dhënat në lidhje me ruajtjen e
disiplinës në klasë.
Grafiku 7. Unë di si të ruaj
disiplinën në klasë.
Në këtë pohim 2 kanë
zgjedhur rrallë,6 ndonjëherë,2
shpeshherë dhe 4 gjithmonë. Për
mësuesit që punojnë në qytet
respodentët përkatës për
këtë pyetje janë: 12 kurrrë,16
ndonjëherë,18 shpeshherë, 10
gjithmonë.
Në opinionet e mbledhura nga fokus- grupi me nxënësit ata shprehen:
Sjellja e mësuesëve ndaj nesh është e mirë, por në rastet kur i prishin mësimin dhe bëjmë
zhurmë ato nxehen dhe na bërtasin në mënyrë që të mbajmë qetësi…….
(nxënës që mëson në fshat)
Mësuesit tanë sillen mire me ne,por në rastet kur nuk kemi mësuar ose nuk dimë ndonjë
gjë na ofendojnë,por edhe kur zihemi me shokët ose bëjmë zhurmë. Ka mësues që na shkulin
veshin për ndonjë gjë që bëjmë sidomos mësuesja e matematikës………
(nxënës që mëson në qytet).
Grafiku 8. Përvec mësimdhënies
merrem dhe me zgjidhjen e
problemeve që kanë nxënësit.
Në këtë pohim mësuesit në fshat
kanë përzgjedhur 7 ndonjëerë,4
shpesherë dhe
5 gjithmonë. Mësuesit në qytet 3
rrallë, 25 ndonjëherë,11 shpeshherë
dhe 17 gjithmonë.
Këto rezultate i kanë konfirmuar
dhe opinionet e nxënësëve në
fokus grup:
Kur kemi pasur probleme mësuesit na kanë ndihmuar,por ka patur raste që dhe direkt na kanë
ҫuar në drejtori ose kanë thirrur prindërit tanë. Një shoku im u konfliktua me një mësuese për
vendosjen e një note që nuk e meritonte dhe këtë gjë ia tregoi mësueses kujdestare,por ajo nuk
bëri asgjë në lidhje me këtë……. ( nxënës që mëson në fshat).
Problemet që kemi ne nxënësit janë të shumtë si në raste kur jemi konfliktuar me shokët,
probleme me notat ose me mungesat, në të shumtën e rasteve,mësuesit tanë na kanë ardhur
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në ndihmë ……..(nxënës që mëson në qytet)
Grafiku 9. Unë kam marërdhënie të mira me kolegët.
Respondentët për këtë pohim tek
mësuesit që punojnë në fshat: 1
rrallë, 5 ndonjëherë, 4 shpeshherë
dhe 6 gjithmonë.Në qytet rrallë,18
ndonjëherë,20 shpeshherë dhe 16
ggjithmonë.
Këtë marrëdhënie midis mësuesve
dhe kolegëve e konfirmojnë dhe
nxënësit nëpërmjet opinioneve të
tyre të dhëna në fokus grup.
Mësuesi im ka marrëdhënie të mira dhe
M
ka komunikim të mirë me mësuesit e tjerë….
Mësuesit tanë janë bashkpunues me njeri –tjetrin edhe në rastet kur në shkollë kemi festa ose
aktivitete. Debatet midis mësuesve tanë janë të rralla. (nxënës që mëson në fshat)
Duket sikur mësuesit kanë inat me njeri –tjetrin ,sidomos mësueset. Ka raste që mësuesit tanë
kanë dhe mosmarrëveshje me njeri-tjetrin. (nxënës që mëson në qytet).
Grafiku 10. Komunikimi i
mësuesve me prindërit.
Respodentët për këtë pohim
2 ndonjëherë, 4 shpeshherë,10
ggjithmonë. Në qytet 5 rrallë,15
ndonjëherë,20 shpeshherë dhe
16 gjithmonë.
Nga fokus grupi me nxënësit
nëpërmjet opinioneve të tyre
vërtetuam rezultatet.
M
Mësuesit tanë komunikojnë
me prindërit kur kemi rënie në
nota, konflikte me shokët ose në
raste kur marrin leje për në eskursion. (nxënës që mëson në fshat)
Mësuesi im komunikon me prindërit e mi vetëm kur organizon mbledhje me to.
(nxënës që mëson në qytet).
Nga shpërndarja e përqindjeve në grafikët e paraqitur vëmë re se të dy grupet e
mësuesve nuk kanë një nivel të lartë performance në punën e tyre.
Më poshtë janë të paraqitur pohimet e tjera me përqindjet përkatëse në lidhje me
performancën e mësuesëve.
Shumica e nxënësëve në klasën time marin nota të mira
Fshat : rrallë (1.4%) ndonjëherë (13.9%) shpeshherë(6.9%)
Qytet : rrallë (41.6%) ndonjëherë (25%) shpeshherë (8.3%) gjithmonë (2.8%)
Metoda ime e mësimdhënies i përshtatet aftësive të cdo nxënësi
Fshat : rrallë (1.4%) ndonjëherë (5.6%) shpeshherë(8.3%) gjithmonë (6.9%)
Qytet :rrallë (6.9%) ndonjëherë (30.5%) shpeshherë (15.3%) gjithmonë (25%)
Unë përgatitem mirë për cdo mësim që shpjegoj në klasë
Fshat : ndonjëherë( 6.9%) shpeshherë( 8.3%) gjithmonë (6.9%)
Qytet : rrallë (6.9%) ndonjëherë (15.3%) shpeshherë(34.7%) gjithmonë (20.8%)
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Mësimet e vështira unë mund t’i shpjegoj me lehtësi
Fshat: ndonjëherë (4.2%) shpeshherë (9.8%) gjithmonë (8.3%)
Qytet : kurrë(1.4%) rrallë(13.8%) ndonjëherë(15.3%) shpeshherë (20%)
gjithmonë(27.5%)
Nëse një nxënës më bën pyetje unë ia shpjegoj atĳ sipas nivelit që ka.
Fshat: ndonjëherë (5.6%) shpeshherë (13.8%) gjithmonë (2.8%)
Qytet : rrallë (25%)ndonjëherë (11.1%) shpeshherë (18%) gjithmonë(23.7%)
Gjatë plotësimit të dokumentacioneve unë bëj gabime
Fshat: rrallë(5.6%) ndonjëherë (8.3%) shpeshherë (5.6%) gjithmonë (2.8%)
Qytet : kurrë (1.4%) rrallë (2.8%)ndonjëherë(33.3%)shpeshherë(22.2%)gjithmonë(18%)
Unë nuk lejoj aktivitete të tjera të ndikojnë në orën time të mësimdhënies
Fshat: kurrë (2.8%) rrallë(1.4%)ndonjëherë(2.8%)shpesherë(6.9%) gjithmonë(8.3%)
Qytet : kurrë(13.8%) rrallë(16.8%) ndonjëherë(27.8%) shpeshherë (18%)
gjithmonë(1.4%)
Nëse përgjegjësitë e mia ndryshohen nga dikush unë përshtatem me to
Fshat : rrallë(2.8%) ndonjëherë (9.8%) shpeshherë(8.3%) gjithmonë (1.4%).
Qytet: kurrë(2.8%) rrallë(19.4%) ndonjëherë (25%) shpeshherë (30.5%).
Unë vĳ në punë rregullisht
Fshat: shpeshherë (6.9%) gjithmonë (13.8%)
Qytet : shpeshherë (28%) gjithmonë (50%)
Jam e përpiktë me orarin e mësimit
Fshat: shpesherë(18%) gjithmonë (4.2%)
Qytet: ndonjëherë (20.8%) shpeshherë (22.2%) gjithmonë (34.7%)
Unë nuk bëj veprime të papërshtatshme gjatë orës së mësimit
Fshat: kurrë(9.8%) rrallë (8.3%) ndonjëherë (4.2%)
Qytet : kurrë (23.6%) rrallë (29.1%) ndonjëherë (11.1%) shpeshherë (13.8%)
Përgjegjësitë që kam në punë i mbaroj në kohë
Fshat: ndonjëherë (12.5%) shpeshherë (5.6) gjithmonë (4.2%)
Qytet : kurrë (2.4) rrallë (25%) ndonjëherë (19.4%) shpeshherë (18%) gjithmonë(12.5%)
Shpjegimin e mësimit e mbaroj në kohë
Fshat : ndonjëherë (4.2%) shpeshherë (8.3%) gjithmonë (9.8%)
Qytet ; rrallë (22.2%) ndonjëherë (11.1%) shpeshherë (19.4%) gjithmonë (23.6%)
Për zgjidhjen e problemeve në klasë unë konsultohem me kolegët e mi
Fshat: rrallë (6.9%) ndonjëherë (9.8%) shpeshherë(4.2%) gjithmonë (1.4%)
Qytet : kurrë (23.6%) rrallë (16.6%) ndonjëherë (21%) shpeshherë(6.9%)
gjithmonë(8.9%)
Unë i motivoj nxënësit e mi që të marrin pjesë në aktivitetet që bën shkolla
Fshat : ndonjëherë (12.5%) shpeshherë (6.9%) gjithmonë (2.8%)
Qytet : rrallë(13.9%) ndonjëherë (25%) shpeshherë (20.8%) gjithmonë (18%)
Unë e ndihmoj drejtorin në zgjidhjen e problemeve të shkollës
Fshat; rrallë (4.2%) ndonjëherë (9.7%) shpeshherë (5.6%) gjithmonë (2.8%)
Qytet : kurrë (5.6%) rrallë (22.2%) ndonjëherë (25%) shpeshherë (20.7%)
gjithmonë(4.2%).
Edhe në këto pohime dallohet se performanca e mësuesve nuk është në nivelet
shumë të larta.
3. Analiza e faktorëve demografikë
Në mënyrë që të vërtetohet edhe më plot stresi që përjetojnë mësuesit dhe ndikimi i
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tĳ në performancë janë analizuar dhe faktorët demorafikë.
-Gjinia. Përsa i përket gjinisë,duke qënë se numri më i madh i respondenteve si nga
mësuesit që punojnë në qytet dhe në fshat janë femra,kuptohet që numri më i madh
që përjetojnë stres janë femra. Të njëjtën gjë paraqitet edhe mes krahasimit meshkuj
–meshkuj dhe femra- femra në fshat dhe qytet. Si femrat dhe meshkujt janë më të
shumtë në numër në qytet përjetimi më i lartë i stresit dhe ndikim i tĳ në performancë
është në qytet.
-Vjetërsia e punës . Në studim u vërejt që vjetërsia në punë tek 6 respondente femra
ishte 1-10 vjet, 2 ishte 11-20 vjet dhe 3 respondente 21-30 vjet. Meshkujt që punojnë në
fshat 1 respondent 11-20 vjet, 3 kishin 21-30 vjet punë dhe mbi 30 vjet punë ishte vetëm
1 respondent.
Përsa i përket vjetërsisë në punë tek mësueset femra që punojnë në qytet 7 respondente
kishin 1-10 vjet punë. 18 respondente 11-20 vjet punë, 11 respondente 21-30 vjet punë
dhe mbi 30 vjet punë 2 respondente. Ndërsa tek meshkujt 1-10 vjet punë ishin 4
respondentë, 8 kishin 11-20 vjet punë 4 kishin 21-30 vjet punë dhe mbi 30 vjet punë
ishin 2 respondentë. Nga kjo vëmë re që femrat në fshat janë më të shumtë në numër
ato që kishin 1-10 vjet punë. Ndërsa femrat që punojnë në qytet numri më i madh
i respondentëve është 11-20 vjet punë. Numri më i madh i respondentëve meshkuj
që punojnë në fshat kanë 21-30 vjet punë. Ndërsa tek meshkujt në qytet 11-20 vjet
punë. Nga kjo kuptojmë që numri më i madh i repondenteve femra që punojnë në
fshat kanë më me pak vjetërsi se sa femrat që punojnë në qytet. Nga vjetërsia e punës
mësuese (femra) që punojnë në qytet përjetojnë më tepër stres. Gjithnjë theksohet që
numri më i madh i subjekteve të marra në kampionim ndodhet në qytet.
-Numri i nxënësëve në klasa. Përsa i përket këtĳ faktori mësuesit që kanë deri në 20
nxënës që janë kryesisht mësuesit që punojnë në fshat,përjetojnë më pak stres sesa
mësuesit që kanë 21 deri në 30 nxënës në klasë që i përkasin grupit të mësuesve që
punojnë në qytet.
-Përsa i përket faktorit gjini në lidhje me marrjen e përgjegjësive 6 mësuese (femra)
dhe 2 mësues (meshkuj) respondente që punojnë në fshat përjetojnë pak stres
ndërsa 18 mësuese (femra) dhe 9 mësues (meshkuj) që punojnë në qytet përjetojnë
mesatarisht stres në lidhje me këtë pohim. Në lidhje me vjetërsinë në punë mësueset
tek të dy gjinitë që kanë 21-30 vjet punë përjetojnë më tepër stres në lidhje me marrjen
e përgjegjësive. Tek mësuesit që punojnë në qytet femrat që kishin një vjetërsi pune
nga 11-20 vjet punë përjetonin më tepër stres në lidhje me mësueset e tjera femra.
Ndërsa mësuesit (meshkuj) që përjetonin më shumë stres ishin ato që kishin 21-30
vjet punë.
-Në lidhje me gjininë dhe të kryerit punë të ndryshme në shkollë mësueset 4 (femra)
që punojnë në fshat dhe mësuese (femra) që punojnë në qytet përjetojnë mesatarisht
stress, përsa i përket mësues meshkuj që punojnë në fshat përjetojnë më pak stres se
mësuesit (meshkuj) që punojnë në qytet,në lidhje me kryerjen e punëve të ndryshme
në shkollë
-Në lidhje me vjetërsinë në punë dhe pohimin për sjelljen e papërshtatshme të
nxënësëve në klasë femrat që kanë 1-10 vjet eksperiencë pune përjetojnë më tepër
stres. Përsa i përket gjinisë tjetër ata që kanë 21-30 vjet punë përjetojnë më tepër
stres.Ndërsa në qytet si mësues të gjinisë femër dhe mashkull që kanë 11-20 vjet
punë përjetojnë më tepër stres.
- Në lidhjen që i bëhet gjinisë dhe numrit të madh të nxënësve në klasë,mësuesit
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e gjinisë femër përjetojnë më tepër stres në lidhje me këtë pohim se sa mësuesit e
gjinisë tjetër që punojnë në fshat. Po e njëjta gjë mund të thuhet dhe për mësuesit që
punojnë në qytet që gjinia femër është ajo që përjeton më tepër stres se gjinia tjetër
në lidhje me numrin e madh të nxënësve në klasë. Në lidhjen e këtĳ pohimi me
vjetërsinë në punë mësuesit që punojnë në fshat që kanë një vjetërsi në punë 11-20
vjet përjetojnë më tepër stres, ndërsa në qytet mësuesit që kanë 21-30 vjet punë si
mësues përjetojnë më tepër stres se mësuesit e tjerë në lidhje me numrin e nxënësve
të shumtë në klasë.
Diskutime dhe Përfundime
Nga shqyrtimi i literaturës vumë re se studimet që janë bërë në lidhje me stresin e
mësuesve dhe performancën në punë, kanë dalë në përfundimin se mësuesia është një
ndër profesionet që përjeton nivele të larta të stresit duke ndikuar në performancën
e tyre në punë.
Kjo gjë për faktin se shkaktarët e stresit tek mësuesit në punën e tĳ janë nga më të
ndryshmet. Diskutimi i rezultateve synon që të evidentojë atë ҫfarë kishte për qëllim
ky studim, në lidhje me nivelin e përjetimit të stresit si nga mësuesit që punojnë në
qytet dhe mësuesit që punojnë fshat dhe se si ai ndikon në performancën në punë.
Gjithashtu një tjetër objektiv kryesor i këtĳ studimi është dhe krahasimi i të dy
grupeve të mësuesve që punojnë si në qytet por edhe në fshat në lidhje me nivelin e
stresit që ato përjetojnë dhe ndikimin e tĳ në performancën në punë.
Siҫ përmendëm dhe më sipër që fokusi i këtĳ studimi ishte matja e nivelit të stresit
dhe ndikimi i tĳ në performancë midis mësuesve që punojnë në qytet dhe atyre që
punojnë në fshat. Për matjen u përdorën tre instrumente. Instrumenti i parë është
“Teacher Stress Inventory”, i cili përdoret për të matur nivelet e stresit që përjetojnë
mësuesit. Inventari i dytë është “Teacher Job Performance Inventory” i cili përdoret
për të matur performancën e mësuesëve.
Ndërsa instrumenti tjetër është dhe organizimi i një fokus grupi me nxënësit nga
klasa e 6-9-të. Nëpërmjet opinioneve të mbledhur në fokus grup nga nxënësit matja
e performancës të mësuesëve në punë është bërë më e vërtetueshme.
Për arritjen e këtĳ studimi u përzgjodhën gjithsej 72 mësues në rrethin e Elbasanit,
në të cilën 56 prej tyre ishin mësues që punonin në qytet dhe 16 prej tyre mësues që
punonin në fshat.
Përfundime
-Nga analiza e të dhënave në bazë të shpërndarjes të përqindjeve u vërejt se mësuesit
që punojnë në fshat përjetojnë nivel mesatar të stresit. Po në të njëjtin nivel mesatar
paraqitet dhe performanca e mësuesve në punë. Pavarësisht se janë në të njëjtin nivel,
ky stres tek mësuesit që punojnë në fshat ndikon duke mos lejuar rritjen e nivelit të
performancës në punë.
-Përsa i përket mësuesve që punojnë në qytet në analizën e të dhënave u vu re nga
numri i shpërndarjeve dhe përqindja më e lartë, rezulton se mësuesit përjetojnë stres të
nivelit të lartë. Nga matja e performances së mësuesve nëpërmjet vetraportimeve,por
gjithashtu dhe nga opinionet e nxënësve të mbledhur në fokus grupin e organizuar
rezultojnë se performanca e mësuesve që punojnë në qytet është po në të njëjtin nivel
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mesatar me performancën e mësuesve që punojnë në fshat .
-Nga rezultatet e dala për te dy grupet e mësuesve, kuptojmë se mësuesit që punojnë
në qytet përjetojnë nivel më të lartë stresi, sesa mësuesit që punojnë në fshat. Niveli
i stresit që ata përjetojnë ndikon në nivel mesatar në shfaqjen e performancës së tyre
në punë.
-Në analizën e bërë për faktorët demografikë arrĳmë në përfundimin se mësueset e
gjinisë femër si ato që punojnë në fshat por edhe në qytet përjetojnë nivel më të lartë
stresi në krahasim me meshkujt.
-Vjetërsia në punë. Nga të dhënat mund të thuhet se mësueset që punojnë në fshat
me vjetërsi pune 1-10 vjet përjetojnë më tepër stres,sesa mësuesit e tjerë që kanë 1120 vjet, 21-30 vjet punë. Pra, mësuesit që kanë më pak vjetërsi në punë përjetojnë më
tepër stres se mësuesit e tjerë. Theksoj se kjo nuk mund të merret shumë parasysh
sepse mësuesit më të shumtë të marrë në kampionim në fshat kishin këtë vjetërsi
pune.
Ndërsa tek mësuesit që punojnë në qytet ata që përjetojnë nivel më të lartë stresi i
përkasin 21-30 vjet punë dhe gjinia që e përjeton këtë nivel stresi është ajo femër.
-Nga të dhënat në lidhje me numrin e nxënësëve në klasa,mësuesit që punojnë në
qytet përjetojnë stres më të lartë se mësuesit që punojnë në fshat në lidhje me numrin
e nxënësëve në klasa.
Përsa i përket lidhjes së faktorëve demografike me disa prej pohimeve rezulton se
mësuesit shumica gjinia femër dhe që kanë një vjetërsi pune 11-20 vjet përjetojnë
nivel më të lartë të stresit duke ndikuar dhe në performancën e tyre në punë.
Ndërsa mësuesit po të njëjtës gjini që punojnë në fshat që kanë vjetërsi pune 1-10
vjet,përjetojnë stres të nivelit më të ulët
Rekomandime të studimit
Nga përfundimet e këtĳ studimi është e nevojshme të jepen disa rekomandime në
lidhje me:
• Rekomandohet që të ulet numri i nxënësëve nëpër klasa.
• Në lidhje me ngarkesën e mësuesve në punë,rekomandohet që drejtuesit e
shkollave dhe të gjithë instancat drejtuese të arsimit të evitojnë përgjegjësitë e
panevojshme të mësuesve, duke i ngarkuar ata vetëm me detyrat që u takojnë.
• Rekomandohet hartimi i programeve të trajnimit të mësuesve në lidhje me
menaxhimin e situatave problematike me nxënësit problematik.
• Rekomandohet të merren masa në mënyrë që të krĳohet një atmosferë
bashkëpunuese ndërmjet mësuesve,duke hartuar programe të veҫanta për të
rritur bashkpunimin mes mësuesve dhe drejtuesit të shkollës.
• Rekomandohet trajnimi i mësuesve në lidhje me metodat e reja të mësimdhënies
pjesëmarrja e tyre në konferenca shkencore,seminare etj.
• Të lehtësohet puna e mësuesve në lidhje me plotësimin e dokumentacioneve
(dixhitalizimi i notave,dëftesave,amzës etj).
• Vendosja e psikologut në mënyrë që të jetë ҫdo ditë në shkollë në ndihmë jo vetëm
të nxënësëve por edhe të mësuesve.
• Nevojitet hartimi i politikave mbështetëse për mësuesit në mënyrë që të ulin
nivelin e stresit dhe të rrisin performancën e tyre në punë.
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•
Të bëhet e mundur rritja e pagave në mënyrë që të nxisë mësuesin që të
punojë më shumë në punën e tĳ.
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Bazat teorike në analizën e diskursit
Arta Llupo
Lushnje
Abstrakt
Diskursi është një concept, është një shprehje gjuhësore, semantike, por gjithashtu është dhe
një nocion letrar. Diskursin do ta shohim në këndëvështrimin gjuhësor pasi gjuhëtarët i kanë
dhënë më tepër prioritet në këtë drejtim. Për të dhënë një përkufizim të saktë gjuhëtarët e kanë
pasur shumë të vështirëë për vetë natyrën e tĳ polisemike. Megjithatë larmia e analizave për
diskursin është përcaktuar si prodhim thëniesh të shoqëruara nga rrethanat dhe interpretimet.
Gjuhëtarë të shumtë mbrojnë ide të ndryshme. Ndër to mund të përmendim: Graëitzi mbron
idenë se thëniet nuk paraqiten si fraza, por si tekste, kurse Saussure e konsideron fushën e
gjuhësisë si një system shenjash , ndërsa Charles I paraqet parimet e gjuhësisë se të folurit
hap rrugën e studimit diskursit të tĳ dhe kontekstit etj. Benvenisti është një tjetër gjuhëtar
që ka kontribuar në futjen e gjuhësisë franceze të analizës së diskursit. Pra duke theksuar se
diskursi është një njësi gjuhësore me permasa më të mëdha se sa fraza.
Për disa gjuhëtarë të tjerë diskursi është përcaktuar si përdorim I gjuhës në tre opozicione:
Opozicioni diskurs dhe frazë.
Opozicioni diskurs dhe gjuhë.
Opozicioni diskurs dhe tekst.
Nocioni I dialogizmit është një tjetër nocion themelor në ligjërim. Dialogizmi njohu sukses
në Francë fal filozofit sovjetik Michaei Bakhtine, I cili e gjykon analizën e gjuhës si system
abstrakt.
Në vitet gjashtëdhjetë një lëvizje themeluese e praktikës franceze të analizës së diskursit hap
numërin e trembëdhjetë të revistës Languegës, të titulluar “analiza e diskursit” të përkthyer
nga Harresi në Shtetet e Bashkuara më 1952. Teza e Harrisit mbështetet në shqyrtimin e
rregullave logjiko- semantike që I shmanget kuadrit formal të frazës. Mënyra e trajtimit
sociolinguistike është zhvilluar në Francë nga analiza e diskurseve sociale dhe veçanërisht
analiza e diskursit politik. Si rrjedhoj gjuhëtarët arrĳnë në konkluzionin se trajtimi I njësive
gjuhësore është I lidhur edhe me ato jashtëgjuhësore, kjo nënkupton marrjen parasysh të
teorisë së nocionit, e cila artikulon gjuhësinë mbi çdo prodhim gjuhësor mund të bëhet object
I një përshkrimi.
Fjalët kyce: Diskurs , analizë , gjuhë, tekst, frazë, dialogizëm.

Hyrje
Formësimi i nje fushe studimi autonome, objekti I së cilës është “diskursi”, përfshihet
në kuadrin e evolimit të shkencave të ligjërimit që nga fillimi I viteve gjashtëdhjetë.
Analiza e diskursit vendos raporte complete me gjuhësinë. Teoria e diskursit tregon
një tërësi thëniesh të prodhuara nisur prej një pozicioni social ose ideologjik. Diskursi
është bashkëbisedim si tip i veçantë e të thënit dhe ai përdoret për thëniet gojore dhe
të shkruara. Ai shfaqet si një përzgjatje e gramatikës tekstore drejt një dimensioni
përtejfrazor dhe në këtë ai të çon në të tjera nocione “koherencë tekstore” ekzistenca
e të cilave rezulton prej përvĳimit të një shumësie strukturash transfranstike, në
funksion të kushteve të përdorimit të veçantë. Me marrjen parasysh të kushteve të
të përftuarit, diskursi është percaktuar si çdo prodhim thëniesh të shoqëruara prej
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rrethanave të tyre të prodhimit dhe interpretimit. Diskursi përmbush funksionin
propozicional,ilokutiv dhe atë perlokutiv. Pra analiza e diskursit konsiston në
studimin e aspekteve komunikative dhe në marrjen parasysh të produkteve të
kombinuara nga ndërveprimi I kushtëzimeve dhe zgjedhjeve të bëra nga thënësi.
Ajo është në zemër të lidhjeve që ekzistojnë midis një sjellje kultrore dhe diskurseve
sociale. Megjithatë larminë e mënyrave te trajtimit në analizën e diskursit, Graëitzi
mbron idenë se thëniet nuk paraqiten si fraza ose si vazhdimësi frazash, por si
tekste, kurseSaussure e kufizon fushën e gjuhësisë sin je system shenjash. Teoria
e tĳ mbështetet mbi opozicionin gjuhe/ të folur, kurse diskursi është e treta e
përjashtuar. Për herë të parë, vënia në diskutim e opozicionit sosyrian paraqitet më
1909 te Chrles Bally, I cili në trajtesën e stilistikës e të stilistikës paraqet parimet e
gjuhesisë së të folurit hap rrugën e studimit për lidhjen e përvĳuar që flet, diskursit
të tĳ kontekstit. Te Guillaume, gjejmë nocionin e aktit te diskursit, që synon të sjellë
më shumë saktësime në lidhje me vendin e subjektit që flet, në të kundërt formaliset
rusë zhvillojnë kerkime mbi srukturat narrative të letërsisë gojore dhe të shkruar.
Benvenisti kontribon në futjen ne gjuhësinë franceze të analizës së diskursit. Diskursi
ështe një njësi gjuhësore me përmasa më të mëdha se sa fraza. Për gjuhëtarët, që vënë
përballë sistemin gjuhësor me aktualizmin e tĳ në kontekst, diskursi është përcaktuar
si përdorimi I gjuhës dhe ai hyn në tri pozicione: 1- opozicioni diskurs dhe frazë,
diskursi konsiderohet si nje njësi gjuhesore “ transfrastike”, domethënë e përbërë
prej një vargëzim frazash. 2- opozicioni diskurs dhe gjuhë vë përballë çdo gjuhë të
kuptuar si system dhe përdorimin e saj në kontekst. 3- opozicioni diskurs dhe tekst
lidhet ngushtë me dy opozicionet e vëna në dukje: tekstore dhe kontekstuale. Jashtë
gjuhësisë kur flitet për “diskurs” aktivizohen një bashkësi idesh. Diskursi është një
organizim frazash, që nuk do të thotë që çdo diskurs manifestohet per një vĳimësie
fjalësh qe janë domosdoshmërisht të përmasës më të madhe se të frazës, por që ai
mobilizon struktura të një tjetër rendi prej frazës. Diskursi është një formë veprimi,
ku të flasësh është konsideruar si një formë e veprimit mbi tjetrin, dhe jo vetëm një
paraqitje e botës. Në këtë pikë, gjuhësia lidhet sërish me traditën retorike e cila e
ka vënë theksin vazhdimisht mbi pushtetet e të folurit. Diskursi është interaktiv
I cili angazhon dy ose më shumë partner. Manifestimi I këtĳ interaktiviteti është
shkëmbimi gojor ku bashkëfolsit bashkerendojnë enonacionet e tyre, shprehen në
funksion të qëndrimit të tjetrit dhe kuptojnë menjëherë efektin që ka mbi tjetrin të
folurit e tyre. Diskursi është I kontekstalizuar. Nuk mund të themi që diskursi ndërhyn
në një kontekst, sikur konteksti të ishte një dekor. Jashtë kontekstit nuk mund të
përcaktojmë kuptimin e një thënie. Dhe këtu flitet për indeksikalitetin që në filozofinë
e ligjërimit, shprehje indeksikale ( unë, ti, dje, atje…..) kanë për karakteristikë te jenë
semantikisht jo të plota, të kenë referent veçse përmes enonciacionit të veçantë ku
ato janë të përdorura.
Diskursi është marrë në narkim nga një subject, nje UNË, që vendoset si burim
qoktimesh të vetës, kohës, hapsirës (UNE- KËTU – TANI) dhe tregon se çfarë
qëndrimi përshtat ai në lidhje me atë çka thotë dhe të destinuarin e mesazhit të tĳ. Ai
tregon në veçanti që është përgjegjës I asaj çka thotë. Diskursi është i rregulluar nga
norma. Në nivelin elementar,çdo akt ligjërimi implikon norma të veçanta; një akt kaq
I thjeshtë në pamje të parë sit ë pyetrit, p.sh. implikon që folësi e injoron përgjigjen,
që kjo përgjigje ngjall një farë interesi për të, që ai beson se individi I pyetur mundet
ta japë. Diskursi ngjizet në një interdiskurs. Për të interprituar edhe thënien më të
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vogël, duhet ta vëmë atë në lidhje me të gjitha llojet e tjera mbi të cilat ajo mbështetet
në mënyrat nga më të ndryshme. I vetmi fakt për të rregulluar një tekst në një gjini (
koferencë, revistë) inplikon që ta vëmë në lidhje me tekstet e tjera të së njëjtës gjini,
ndërhyrja më e vogël politike nuk mundet të kuptohet nëse injorohen diskurset
konkurrente, diskurset e mëparshme dhe thëniet që qarkullojnë në të ndërkohë në
media. Diskursi ndërton kuptimin në aspektin social, I cili përmban ndërveprimet
gojore mes dy personave si prodhime kolektive të destinuara një publiku të gjerë.
Ky kuptim nuk është I kapshëm drejtpërdrejt, stabël, I brendshëm në një thënie
ose një grup thëniesh që do të pritnin të ishin të deshifruara: ai është I ndertuar pa
pushim dhe I rindërtuar në brendësi të praktikave sociale të caktuara. Ky ndërtim
I kuptimit eshtë fakt I individit, por që është integruar në konfirmime sociale, në
nivele të ndryshme. Përdorimi I “diskursit” ka një prurje të dyfishtë. Ai mundëson
të tregojë objekte të analizës dhe të trgojë që përstatet një lloj pikëpamje mbi to.
Kur shqyrtojmë letërsinë si diskurs, jemi duke kundërshtuar ndarjen tradicionale të
studimeve letrare në dy degë: njëra që intersohet për tekstin, tjetra për kontekstin.
Mënyrat e ndryshme të trajtimit në analizën e diskursit
Studiuesit i drejtohen konceptit të të thënit për të tejkaluar kufirin e gjuhësisë së
thënies, kjo shpjegohet në zgjerimin e objektit të gjuhësisë. Trajtimi I kuptimit të
njësive gjuhësore është I lidhur edhe me ato jashtëgjuhësore, kjo nënkupton marrjen
parasysh të teorisë së enonacionit, e cila artikulon gjuhësinë mbi jashtë gjuhësinë,
domethënë diskursin me kushtet e tĳ të prodhimit. Kjo përpjekje e ka zanafillën nga
Emile Benvenisti (1966, 1970), I cili e con më tej perkufizimin e të thënit duke vendosur
në funksion të gjuhës një akti individual përdorimi. Ai e shoqëron këtë përkufizim
me teori të treguesve gjuhësorë me ndërmjetësinë e të cilëve folësi fërfshihet
në thënie. Për të trajtuar problematikën që lidhet me Unë, Ti, Ai dhe përemra të
tjerë. Ai parakupton që përemrat tregojnë veten, personin, bashkojnë thënien me
instancën/ vepruesin/ autoritetin që e shpreh atë, determinantët që organizojnë botën
e thënies përreth atĳ që merr përgjegjësinë e të thënit, format kohore të ndarë në dy
sisteme: koha e diskursit dhe koha e rrefimit. Benvenisti vë në dukje ekzistencën në
ligjërim të një aparati formal të të thëni që përmban elemente ankorimi të lidhjeve
ndërsubjektive. Problem I parashtruar nga Benvenisti I ka mundësuar studiuesve
të riformulojnë nocionin e të thënit dhe të përpunojnë paradigmën e treguesve
gjuhësorë. Për Kleiberin këto objekte janë një prani fizike ose mendore, zgjerimi
I kuadrit deiktik të jetë teorizuar nën formën e “kujtesës discursive” e thëne për
ftuesit dhe “ dĳet e perbashkëta” midis dhënësit të mesazhit dhe marrësit. Ndarja e
kohëve të foljes në kohë të diskursit dhe të rrëfimit është kritikuar nga teoricienët.
Ande Petit – Jean mendon që e kryera e thjeshtë mundet të jetë përdorur edhe në
aspektin diskursiv edhe në atë rrëfimtar, kurse Kerbrat Orecchioni (1980) fut ne
klasifikim në funksion të referencës çastin e të thënit nga njera anë dhe sipas asaj
çka këta lokalizator bëjnë të mundur përqasjen njëhkohësi/ parakohësi/ paskohësi
apo nëse ata qëndrojnë indiferentë në këtë pozicion. Një tjetërv tezë e Benvenistit që
konsistonte në shqyrtimin e një të thëni të tejdukshëm të tipit rrëfim të karakterizuara
nga mungesa e asnjë ndërhyrjeje të folësit sipas Ducrot (1972) behet e pamundër.
Sipas tĳ rrëfimi del në pah prej një të thëni të përzierë ku manifestohet një dukuri
e interferencës në fushën e semantikës, ose pragmatikës që kanë zgjeruar treguesit
413

gjuhësorë në prani të dhënësit dhe marrësit. Culioli mbeshtet iden që të përshkruash
aktivitetin e një subjekti do të thotë të analizosh karakteristikat e tĳ dhe të gjithë
faktorët që e kontrollojnë atë. Nocioneve te enonciatorit dhe lokutorit ai I shton një
term të tretë që në kuptimin e drejtpërdrejtë merr në ngarkim kuptimin e thëmies.
Konceptimin e lidhjeve ndërsubjektore ai e merr në ngarkim kuptimin e thënies.
Konceptin e lidhjeve ndërsubjektore ai e merr në funksionin emotive dhe atë konativ.
Të kuptosh një diskurs do të thotë të kapësh synimin që shprehet në të. çdo diskurs
kaq veti tekstore meqë ai ngjizet në kushte të caktuara të komunikimit. Jakobsoni I
bashkëshoqëron parametrat e një akti komunikimi si: funksioni referencial, emotive,
konativ, faktik, poetic dhe metagjuhësor. Dy janë parimet e Jakobsonit të sjella
nga Catherinë Kerbrat: përcaktimet psikologjike dhe psikonalitike që luajnë rol
në operacionet e ngjizjes gjuhësore/zbërthim; kompetencat kulturore që përfshĳnë
tërësinë e dĳeve jo të drejtpërdrejta që dhënësi dhe receptuesi zotrojnë për botën dhe
tërsia e sistemeve të interpretimit dhe vlersimit të university referencial.
Nocioni I “kompetencës” vjen prej teorisë së çomskit, Hymesi ka përpunuar teorinë e
kompetencës komunikative që përcaktohet si tërësi aftësish që I mundësojnë subjektit
folës të komunikojë në mënyrë të efektshme në situate specifike. Problemin te çomskin
e përbën mundësia për të përdorur një pafundësi frazash në një numër të pafundëm
situatash në mënyrë koherente dhe të përshtatshme. Kompetenca si tërësi mjetesh
verbale dhe joverbale, ka të nevojshme jo vetëm zotrimin e materialit para-verbal
dhe jo-verbal, por edhe rregullat e përshtatjes kontekstuale të thënieve të prodhuara.
Kompetenca komunikative përfshin tërësinë e rregullave bashkëbisedimore
që rregullojnë alternancën e radhës në të folur. Ajo paraqet dy veçanti: është
e adaptueshme dhe e modefikueshme nën efektin e kontekstit interlokutiv.
Ndërvepruesit ndërtojnë dora-dorës kompetencën e tyre bashkëbisedimore. Të
çomski folësi-dëgjuesi I përket një komuniteti homogjen, kurse Hymesi ngulmon
në lidhje me diversitetin e kompetencave, prej një komuniteti tek tjetri, por edhe në
brendësi të të njëjtit komuniteti te tjetri, por edhe në brendësi të të njëjtit komunitet
subject folës. Hymes ka përvĳuar një listë të përbërsveb që mundësojnë kultivimin e
kopetencës komunikuese, ku secili prej përbërësve parakupton një vend të caktuar
në një hapsirë të re dĳeje që nuk shtrihet më në kufijtë e gjuhësisë tradicionale,
as asaj sosyriane e strukturaliste, por kultivohet në hapsirat e disiplinave të tilla:
sociolinguistika, etnolinguistika, analiza e diskursit, tekstlinguistika etj, ndërsa P.
Blanket I jep parametrat përmes katër akseve të aftësive si: kompetenca gjuhësore
e brendshme – zotrimi I kodeve; kompetenca etnolinguistike –zotrimi I normave
normave sociale dhe kulturore; kompetencave discursive – zotërimi I kuptimit apo I
domethënieve në kontekste të caktuara ligjërimore; kompetenca strategjike –zotrimi
I ndërveprimeve në procesin e komunikimit. Lindja e analizës bashkëbisedimore që
zë fill ne Shtetet e Bashkuara përftohet prej interaksionikimit simbolik, etnografisë
së komunikimit dhe etnometodologjisë. Interaksioni simbolik është përcaktuar
nga Mead si studimi I shkëmbimeve individuale, si sjellje simbolike që përftohet
prej një procesi social të ndërveprimit. Lidhjet e ndërveprimit të të gjithave llojeve
vendosen mes njerëzve që jetojnë në përditshmërinë e tyre mes të ngjashmëve të tyre.
Goﬀman identifikon një strukturë bashkëbisedimore pohuese që çojnë sekuencat
e hapjes e mbylljes së ndërveprimit dhe paraqesin një strukturë të thjeshtë të tipit
binary; shkëmbime ndreqëse që u mundësojnë bashkëfolësve të vendosin ekuilibrin
interaksional. Etnografia e komunikimit interesohet për lidhjet mes ligjërimit dhe
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konteksteve të tĳ social të përdorimit. Ajo synon të shqyrtojë nevojën për të përdorur
dy tipet e kompetencave: atë që mundëson fraza gramatikisht korrekte dhe atë që
mundëson të prodhohen fraza në aspektin social korrekt.
Etnometodologjia e bashkëbisedimeve të përditshme I mbështet themelet e saj te
subjekti social, krĳues I aktit komunikativ të realitetit të përditshëm përmes dĳeve të
tĳ, paraqitjeve të tĳ, paraqitjeve të tĳ dhe strategjive të tĳ të discursive për të arritur
qëllimeve të caktuara. Kërkimi mbështetet mbi vazhdimësinë ndërvepruese përmes
kompetencave të vëna në përdorim në perspektivën e një procesi të përmbushjes së
aktiviteteve bashkëbisedimore të organizuara që përvĳohen midis antarëve të një
shoqërie në jetën e përditshme. Analizat bashkëbisedimore burimet furnizuese të të
cilave janë konversacionistët amerikanë, zhvillohen në Gjenevë nga Roulet dhe në Lion
nga Kerbrat Orecchioni. Analiza hierarkike mbështetet mbi tri nivele themelore: akti
I ligjërimit është njësia më e vogël e prodhuar nga një folës, ai është bashkëshoqëruar
nga një radhë e të folurit. Shkëmbimi është njësia më e vogël përbërëse e interaksionit e
formuar prej dy akteve të të folurit të folësve të ndryshëm. çdo përbërës I shkëmbimit
është një ndërhyrje, ndërsa radha e të folurit I korrespodon veçse një akti të vetëm
të ligjërimit të emërtuar nga folësi dhe shumë akte që I përkasin një folësi të vtëm.
Në shkollën e Gjenevës Roulet mbështetet nga njera anë në studimin e strategjive të
përvĳuara nga bashkëfolësi dhe nga ana tjetër në formësimin e kushteve të vargëzimit
dhe interpretimit që përcaktojnë ngjizjen e diskursit, kurse në Francë ekipi linez ka
future një dimension të rëndësishëm në analizën bashkëbisedimore. Ata nisen prej
hipotezës bazë sipas së cilës fluksi bashkëbisedimor është rregulluar në mënyrë
të qëndrueshme nga aktivitetet e bashkërenduara të folësit dhe bashkëfolësit. Ky
grup kërkimi ka pasur meritën të integrojë në mënyrën e trajtimit interaksional
përllogaritjen e aspekteve mimo-gjestuale dhe akustike në analizën e drejtimit të
ndërveprimeve përgjatë bashkëbisedimit.
Dialogizmi dhe polifonia
Dialogizmi që njohu sukses në Francë, I detyrohet veprës së filozofit sovjetik Michaei
Bakhtine (1929) I cili e gjykonte analizën e gjuhësis si system abstrakt. Nocioni I
dialogizmit është përbërësi themelor I dimensionit interaktiv të ligjërimit. Nëse
monologët si komunikime të njëanshme konsiderohen edhe si prodhime digjitale që
nxjerrin në pah dialogizmin e brendshëm në çdo aktivitet verbal. Teoria e dialogizmit
integrin nocionine polifonisë. Polifonia ose dialogizmi I brendshëm në diskurs I
prodhuar nga një folës dhe I njëjtë është përpunuar duke u nisur prej studimit të
diskursve letrare. Sociolinguistika studion variatetin e përdorimeve gjuhësore në një
komunitet gjuhëësor. Objekti I saj I studimit ka të bëjë me funksionet dhe përdorimet
e ligjërimit në shoqëri, zotrimi I gjuhës, analiza e diskursit, gjykimet që komunitetet
mbështesin në gjuhët e tyre planifikimi dhe standartizimi gjuhësor. Gumperz
themelon një sociolinguistikë të auditorit interpretues që e mbështet vëmendjen në
keqinterpretimet bashkëbisedimore. Ai dallon efektet e kuptimit të interpretimit
dhe të efektit të komunikimit. Sipas tĳ mospajtimet e interpretimit vuajnë prej faktit
që në kontaktet sociale ndërvepruesit I përkasin universve simbolike të ndryshme.
Moskuptimet e ndryshme dhe keqkuptimet që ndodhin përgjatë një ndërveprimi
verbal janë të afta të kapin treguesit diskurësivë të shenjuesve. Treguesit diskursivë
përbëjnë kontekstin e diskursit. Labov mbështet mendimin se çdo prodhim gjuhësor
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mund të bëhet object I një përshkrimi. Sipas tĳ përkatësia e një subjekti në një
komunitet gjuhësor e bën të aftë për zotërimin e strukturuar të nënsistemeve të
ndryshme. Në këtë rast kemi variacionin stilistik dhe atë social. Për Labovin ka dy
tipe rregullash të diskursit: rregulla të interpretimit dhe rregulla të përvĳimit në
sekuenca bashkëbisedimore që lidhen me veprimet mes tyre. Forma e rregullave të
diskursit është e pavarur prej natyrës së veçantë të fjalive të pranishme.
Për Bourdieu (1982) çdo akt ligjërimi I autorizuar, retorika e tĳ, sintaksa e tĳ, leksiku I
tĳ, vetë shqiptimi, nuk kanë arsye të ekzistojnë veçse për të nxjerrë në pah autoritetin
e autorit të tĳ. Bourdieuja trajton botën sociale si një univers këmbimesh simbolike
dhe e mendon aktin e komunikimit si një aksion të destinuar të jetë I deshifruar me
anë të një kodi kulturor që rregullon ndërveprimet simbolike. Raportet e komunikimit
gjuhësor janë raporte të ndërveprimit simbolik që inplikojnë njohjen dhe njohurinë
që aktualizon raportet e forcës mes folësve ose grupeve respective.
Në vitet gjashtëdhjetë një lëvizje themeluese e praktikës franceze të analizës së
diskursit, hap numrin e trembëdhjetë të revistës Languages, të titulluar “analiza e
diskursit”, me përkthimin e artikullit “Discourse Analysis” të Harrisit paraqitur
në Shtetet e Bashkuara më 1952. Tezat e Harrisit profilojnë projektin semiotic të
Greimas (1996) I cili mbështetet në qorëtimin dhe shqyrtimin e rregullave logjikosemantike që I shmanget kuadrit formal të të frazës dhe favorizojnë vlersimin e
revistës Semiotica. Mënyra e trajtimit sociolinguistike është zhvilluar ne Francë nga
analiza e diskursve sociale dh eveçanërisht analiza e diskursit politik. Të analizosh
një diskurs politik do të thotë të trajtosh problemin e kuptimit të domethënies së
kontekstit situacional dhe të subjektit folës.pas kësaj periudhe të gjatë të analizës
së diskursit, të përqëndruar në mënyrën e trajtimit leksikor të diskurseve sociale
që ka njohur ecuri të ndryshme, sociolinguistika I ka ndërpreë lidhjet me traditën,
në kuptimin që aksi I kërkimit është zhvendosur. Ajo bëhet pak nga pak një
sociolinguistikë interaksionale preokupimi I së cilës është studimi I kuptimit social të
ritualeve të jetës së zakonshme. Ajo synon të kuptojë ligjërimin siç Ai funksionon në
komunikimet sociale.çdo diskurs I detyron pjesëmarrësit e tĳ të përmbushin ritualet
e hapjes dhe mbylljes me qëllim që të kalojnë në një marrëveshje të dyanshme që të
mbyllet negocimi. Interesi mbështetet pak nga pak në karakterin gojor të të folurit
në masën që bashkëbisedimi është gojor. Evolucioni I sociolinguistikës, I paraqitur
këtu ëshë I shoqëruar me një ripërcaktim dhe një pozicionim të ri të objektit të saj.
Rezulton që analiza e bashkëbisedimit është në zhvillim të plotë. Ajo është pasuruar
gjatë këtyre dhjetëvjeçarëve të fundit me contribute të përftuar prej një numëri të
madh rrymash. Kjo mënyrë trajtimi synon autonominë e saj në raport me fushën e
gjërë të analizës së diskursit.
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Teaching and learning English through technology
Elena Kishta
Abstract
Now day’s technology is part of our life. We face it in every field and every search work that
we do. It is having a big impact in our country especially in education. But still we have a lot
of things to improve in teaching with technology especially in using it in learning English
language. The aim of this study is to give teachers and learners ideas of how to learn English
language using technology. Using technology in the class will be very helpful for diﬀerent
teachers to improve their work related with technology. The language of the technology is
English. And this reason has helped the students of this language feel lucky and appreciate
the fact that they have chosen to learn it. Also there are some reasons that how eﬀective are
its tools for the students of English language and how much it has facilitated their studying.
Also it is find a solution for some of the problems that teachers and students face during their
teaching and learning with technology. Also how beneficial it is in teaching this language. By
using it students achieve high results. There are some issues that will be treated in a detailed
way. It is shown how eﬀective are technology’s tools for the students of the English language
and how much it will have to facilitate their studying. In this study is shown, how beneficial
it is in teaching English language. Moreover, these tools such as computer activities can
encourage students using the language to improve communication goals, discussion, analysis
and writing.
Keywords: Technology, English Learners, tools of technology.

1.1. Introduction
Technology is being developed day after day with seven league steps. And we feel
its influence in our day life. Looking how much it is changing the methods of teaching and learning in education I decided to write about its influence in teaching and
learning English language.
Teaching and learning with technology can help in learning English language more
easily and in a natural way. Using technology while we teach a foreign language
especially in English language provides a lot of benefits in facilitating and the hard
work of the teachers become funnier, interesting and they can reach the main goal
of having explained the lesson in a profitable and good way. They can look that the
lesson is not more boring and is not more a monotony for them and for their students. Using the technology they can look the diﬀerence of the participation of heir
students and the interest that they can show in listening them while explaining and
learning the English language.
Some of the reasons of teaching and learning technology are:
Technology is being an inseparable part of our education
Technology enhance the students achievements
Motivates the learning of English language
Greater interaction in the class
Increases the level of the students in the class
Technology needs to be used more in the schools
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Using diﬀerent the tools of technology when teaching and learning English language such as: Tape recorder, TV, CDs, Computer, Internet, Video Projector, make
the lesson more interesting and more beneficial for English teachers and learners.
The importance it has in teaching and learning English language.
1.2. Technology
English Language teaching (ELT) has been with us for many years and its importance continues to grow by internet. Groddol’s study suggest that in the year2000
there were about a billion English learners but a decade later, the number will have
doubled. The forecast points to a surge in English learning, which could peak in
2012. The same study indicates that over 80% of the information stored on the internet is in English. For the first time in history there are more non native than native
user of the language and diversity of context in terns of learner’s age, nationality,
learning background has become a defining characteristic of ELT today. Technological innovations have gone hand in hand with the growth of English and are changing
the way in which we communicate, work, trade entertains and learns and it is non
native users of English. It is fair to assert that the growth of the interest has facilitated
the growth of the English language and that this has occurred at a time when computers are used as we said billion people all over the world. ( Davies, 2009,8)
“The technology also allows the students to work their own place and encourages
them to take initiative and work independently ( Munday, 1985 ,5)
Today technology is used almost in every school of the world. Technology is having
a big influence in education. It oﬀers the students the opportunity for learning never
before imagined. I am saying before they imagined because if before they have only
books and teacher the only tools for learning this language, and the only in a limited
time, now day’s technology ids part of our everyday life and it is part of every moment of it. This helps a lot of students learn this language faster than he has never
imagined. Technology can help students while they learn, it can save them money
and can encourage them learn alone. In addition it can make students find learning
a foreign language like English more easy and enjoyable to learn.
Technology plays an important role in the teaching process. It oﬀers diﬀerent programs and diﬀerent manners of teaching English language. In addition it gives teachers the opportunity to choose what they are interested in teaching. So, with tools of
technology they can choose their favorite manner of teaching English language.
1.3. Technologies that support English language teaching
Technology in schools today has influenced both students and teachers and will continue influence the future of education and society.” It has almost become a cliché
to say that people are living in an ever increasingly digital world (Flores-Hull, 2007,
7-8) because now day technology is having an important role in our life and people
are feeling the influence that it has to them.
In our day’s students use Mp3 for listening to music, DVDs for watching movies,
they use the internet to read a book or ply video games. All y\the big influence on
technology in students nowadays make language teachers to make language teaching more dynamic, connected and more attractive. Therefore, over the years some
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kind of technologies like radio, television, video, computer, and internet have been
adopted and have been very helpful for learning English language.
1.3.1. Radio
Teachers used radio to oﬀer lessons and exercises on grammar and vocabulary.
Learning English form the radio helps a lot of learners to be used with this language
also to take cultural information from the places that speak this language. Now
teachers and learners of English language use less radio because it is substituted by
new technologies. Radio is more important today because it led to advances in sound
production such as audiotapes and digital sounds.(Parker, 2005, 8-9)
1.3.2. Audiotapes and Recorder
Audio language lessons and tape recorders are very useful because they improve the
oral form of the language. Things that make tapes more useful than radios is that you
can pause if you want to make an oral practice. Also, you can ply it back and you can
take it with yourself whenever you go.
“Proponents advocate use of these technologies to provide a wealth of authentic examples of native language speech and to promote pronunciation and speaking skills
through practice and comprehension of oral language (Parker, 2005, 9)
So, with audiotapes and records can help students improve a lot the speaking of
English language also, he can be learned better with the language that native speakers speak.
It is seen that many English books that were used for learning this language were
with audiocassette. This audiocassette helped in developing listening skills, some
grammar and vocabulary especially for everyday language.
Gradually these audiocassettes are replaced by newer technologies like CDs and
DVDs, but they are still used by foreign language learning. And the reason that audiocassettes are replaced by the CDs is that they have the higher quality to skip from
one section of skip to another and the fact that they are encoded into plastic disk that
make them longer lasting that that audiotape.
1.3.4. Television and Radio
Television and videotaped movies and programs are used as a manner for helping English learners. Years before in Albania existed a kind of program for learning
English language. It was transmitted in TVSH station. All the people that were interested to learn English language followed this program that was very helpful for
them. Nevertheless, television programs have the same limitations like the video
programs. The learner has to be available when these programs are being transmitted or the learner has to record and see it back when he is available.
The best thing are audio and video technologies like audiocassette tapes, videocassette tapes and CDs that give the learner the possibility to have more control over his
learning. In a way, he can reply and practice the lesson, as many times as he wants.
While, through television programs, videotapes or CDs make the language learning
more attractive by the combination of sound and moving images. The learner can
provide the forms of English language like formal and informal, physical gestures
and English cultural. However, these kinds of technologies are limited as to the kind
of practice and feedback that they can oﬀer the learner because transition is only one
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way. The program can not control the learner because the audience is big.
1.3.5. Computers
“Computers, especially when personal computers become available in 1980s, added
a new dimension to language instruction (Parker, 2005, 11) there is a big invention
of technology. It helps lot students in presenting information such as a text, videos,
animations, translation of the text. Another good thing of the computer is that it in
English language and helps students learn new words improve their English. The
best thing of it is the inclusion of the sound.
Therefore, the learner has the chance to record his voice and to compare it with the
voice of the speaker’s with the computer; the learner can work and learn the language alone. There is a good thing because in this way he is more focused on specific
language skills. Moreover, the computer activities can encourage students to use the
language to improve communication goals, discussion, analysis and writing.
1.3.6. Internet
The internet including email and the World Wide has bought new possibilities for
language learning. It helps a lot of English language learners because they can find
online courses or specific resources that help and encourage English language learning. This web oﬀers a variety of websites for learning this language.
Internet gives the student the possibility to work with the native speakers in English
through email, chat rooms, blogs, and etc. internet also helps student communicate
with the teacher through email. There are also diﬀerent programs like Yahoo Messages, MSN Messenger, make possible a good conversation with people all over the
world. Therefore, the learner has a better possibility to improve English language
through these programs with keeping relation with people that speak English.
1.3.7. Games technologies.
Games have their directions in English also students have to read what come up to
the screen while they play these games this help and influence them to learn new
words. Involving diﬀerent games in the class is a very good manner for learning
English language if this game of course are developed and tested by professional
teachers of this language. With these games, the class will be more exciting, productive and fun. This give also students the possibility to communicate more with each
other in this language and this improves a lot their communication. Games help also
teachers in organizing their lecture because they do not have to think a lot about creating diﬀerent materials in order to attract the attention of the students.
A good manner also for learn in pronunciation are karaoke games in English because remembering each word rhyme at the end of the each line and most of the
words have the same sounds and stressed syllables. These games are good thing for
passing the free time also with learning the English language. It is the best ay f learning this language also for students that do not like very much learning this language.
Play diﬀerent games that are in English is a tremendous growth potential for English
language learning.
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1.4. The eﬀectiveness of these technologies in teaching English language
When we look how much technology is influencing the learning of English language,
we understand how eﬀective these technologies are also in teaching this language.
On the other hand, many teachers use technology in order to facilitate their work. It
has changed the way they teach with oﬀering them diﬀerent way of teaching their
students English language. It helps them keep better the attention of the student because with the help of technology he is not only a teacher but also an adviser. With
the help of technology, the teacher can make the lesson more enjoyable for himself
and for his students. In this way when he makes the lesson fun his students learn
more and he can feel the pleasure of being a good teacher. Therefore, the technology
makes the relation teacher-student stronger and beneficial.
The most used technologies are audio-video technology, computer, and internet.
“Audio-video technologies has been seen as a major contribution to large learning
technologies because of their ability to provide learners with visual aids for the instructional aspects of the program and good audio models of the speakers forms of
the language (Parker, 2005, 20) It helps students to learn how to communicate and it
is the help of visual aids, the students also learn body gestures that native speakers
use when they communicate with each other.
“Computer is nit just a new technology or a new medium of communication, rather,
it a radical new way to process and organize information and as such it represents
a new form of language (Pope& Golub, 2000, 1). Computer helps lot teachers in organizing the lecture. It facilitates a lot the work of them. It helps them in explaining
the lesson with Power Point and gives more concrete examples or extra information
relate to the topic he/she explained. So students learn the main points with examples
and could give immediate feedback. That is very productive.
Internet helps students in assessing and evaluating the information or other resources that they need. The most of the information and webs are in English language
and it is plus for English language teachers and learners. Internet is most helpful for
teachers in finding extra information or diﬀerent examples to show their students for
understanding better the lesson. It gives students the possibility to send their homework in the email address that each teacher has given for his/her subject. In this way
internet a tool of technology makes the teaching of English language undependable.
Conclusion
One of the past few years, technology is exerting a big influence in various aspects
of our life. Teachers who use tools of technology of diﬀerent programs in the lesson attract more the attention of their students. These help students “grammar” for
example making the teaching process more attractive. So the teacher can use the
computer with video projector in order to find diﬀerent exercises or examples to
explain their lesson.
Technology has a lot of other diﬀerent tools of technology that can help and facilitate
their work as a teacher if they know what to use and how to use. Also these tools
have big influence in Education. They facilitate teachers’ work in teaching lessons.
Tools of technology make the lesson more interesting and more attractive for English
learners. Also,they growth potential for English language learning.
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Moreover, with the help of technology, the teacher can make the lesson more enjoyable for himself/herself and for his/her students. In this way when he/she makes the
lesson fun his/her students learn more and he can feel the pleasure of being a good
teacher. Therefore, the technology makes the relation teacher-student stronger and
beneficial.
Al in all, using technology while we teach a foreign language especially in English
language provides a lot of benefits in facilitating and the hard work of the teachers
become funnier, interesting and they can reach the main goal of having explained the
lesson in a profitable and good way.
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Të lexuarit
Valentina Çela
Abstrakt
Këmbëngulja e mësuesve në dhënien e shprehive të të lexuarit drejt, pa gabime, rrjedhshëm,
me theks, relativisht shpejt, një nga aktivitetet mësimore më të rëndësishme.
Për realizimin e punimit kam vëzhguar disa shkolla, në qytet, në fshatra te populluara dhe
ne fshatra me klasa të bashkuara, ambientet ku zhvillohej mësimi, mjetet didaktike, sidomos
tekstet që nxënësit kishin në përdorim,sa të vëmendshëm ishim ata në mësim e gjuhës shqipe,
si lexonin, si shkruanin, mënyrën se si komunikojnë, dëshirën e tyre për të lexuar. Orë mësimi
të zhvilluara nga mësuesit e këtyre shkollave, vështirësitë që hasnin nxënësit e mësuesit etj.
Të lexuarit në gjuhën amtare zë peshë të rëndësishme në kurrikulën e shkollës.Kjo
përbën një nga preokupacionet kryesore në punën e secilit mësues, sepse të shkruarit dhe
të lexuarit e gjuhës janë njohurite më elementare, për të gjitha moshat, por leximi, ashtu si
edhe shkrimi, pasqyrojnë më tej edhe shkallën e formimit intelektual të çdo individi. Të
lexuarit është “rruga” kryesore në mësinxënie. Pa lexuar njeriu nuk merr njohuri, nuk
arsimohet. Prandaj kontrolli sistematik i nxënësve në të lexuar, duke i vënë nxënësit në një
provë kolektive për nivelin e të lexuarit, është një praktikë e njohur, sa e vjetër aq edhe e
re njëkohësisht
Mësuesit kanë parasysh planifikimin e leximit të pjesës, bie fjala, një pjesë artistike e lexojnë
nxënësit në heshtje dhe mund të nxjerrin edhe idetë, ose aftësohen për të spjeguar në
gjuhën amtare përmbajtjen e fragmenteve të veçanta, të caktuara.
Komenti i pjesëve të lexuara është i lidhur drejtëpërdrejtë me nivelin e të lexuarit, me të
kuptuarit e pjesëve që lexohen, me kuptimin e thelluar të ideve që transmetohen, të cilat
ndikojnë aq mirë në ngritjen e rendimentit dhe të cilësisë të procesit të mësidhënies, ku të
lexuarit ka peshen e vet
Fjalë kyce: Të lexuarit, nxënës, mësues, libër.

Të lexuarit
Te lexuarit zë peshë të rëndësishme në kurrikulën e shkolles shqipe Kjo përbën
një nga preokupacionet kryesore në punën e çdo mësuesi/e , sepse të shkruarit
dhe të lexuarit e gjuhës janë njohuritë më elementare, për të gjitha moshat,
por leximi, ashtu si edhe shkrimi, pasqyrojnë më tej edhe shkallën e formimit
intelektual të çdo individi. Të lexuarit është “rruga” kryesore në mësinxënie.
Pa lexuar njeriu nuk merr njohuri, nuk arsimohet. Prandaj kontrolli sistematik i
nxënësve në të lexuar, duke i vënë nxënësit në një provë kolektive për nivelin
e të lexuarit, është një praktike e njohur, sa e vjetër aq edhe e re njëkohësisht. Na
ndodh kur dëgjojme individe në të lexuar në solemnitete të ndryshme. Nga leximi
kuptojmë nëse është materiali i tĳ, idetë e pikamjet apo informaccionin që do të
transmetojë , apo i dikujt tjetër, sepse ai nuk e përjeton, nuk përdorë theksin logjik,
nuk ka tonacionin e duhur, nuk zbaton tonacionin sipas shenjave të pikësimit, apo
sipas ideve e përcjelle në faza të ndryshme të diskutimit, etj. Prandaj njeriu që
lexon, bëhet më i mirë, më i qyteteruar, etj.
Kur mësuesi që punon me klasa kolektive, njërës pale i takon të aftësohet të lexojë
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në heshtje, ose pa zë. Ndërsa me të tjerët punon drejtëpërdrejtë. Por mësuesja
ka parasysh planifikimin e leximit të pjesës, bie fjala, një pjesë artistike e lexojnë
nxënësit në heshtje dhe mund të nxjerrin edhe idetë, ose aftësohen për të spjeguar
në gjuhen amtare përmbajtjen e fragmenteve të veçnta, të caktuara. Ndonjë copë
tjetër me karakter historik, do kuptuar drejt përmbajtja apo specifikat e zonës,apo
të individeve të caktuar në periudha të veçanta historike.
Mësuesja e talentuar, Nexhmĳe Mehmetaj, një nga modelet shembullore të
mësimdhënies në shkollat shqipe me mësim plotësues, në Zvicër, në një nga
kumtesat e saj, të mbajtur në seminarin mbarë kombëtar, të Korçës, ka theksuar:
“Puna direkt ka edhe një rëndësi të veçantë për leximin që do të zhvillohet në
klasat I-II-III ,.Mësuesi do të këmbëngul në dhënien e shprehisë së të lexuarit
drejt, , pa gabime, rrjedhshem, me theks relativisht shpejt, një nga aktivitetet
mësimore më të rëndësishme brenda orës së mësimit , që siguron suksesin për
të arritur në fazat të tjera, si analiza, krahasimi, mendimi kritik, etj….ndërsa në
klasat e larta VIII-IX, nxënësit kanë fituar shprehi dhe njohuri edhe nga shkolla
e huaj, ata dinë të bëjnë analizë, të vlerësojnë figurat letrare, stilet, etj”.
Ngritja e nivevelit të leximit, ka ndikikm të mirë në mësimdhënie , ndërsa mungesa
e të lexuarit, ose leximi i dobët pa ndjekur përmbajtjen e tĳ, pa kuptuar idetë që
mbartin personazhi apo personazhet që janë objekt i të lexuarit, janë të lidhur me
rezultate të dobëta që vĳnë nga të kuptuarit e drejt ose jo te lexuarit të pjesëve
të dhëna, të atyre që lexojnë.
Komenti i pjesëve të lexuara është i lidhur drejtëpërdrejtë me nivelin e të
lexuarit, me të kuptuarit e pjesëve që lexohen, me kuptimin e thelluar të ideve që
transmetohen, të cilat ndikojnë aq mirë në ngritjen e rendimentit dhe të cilësisë të
procesit të mësidhënies, ku të lexuarit ka peshën e vet, për të cilën fushë mësuesi
ka preokupacionet e veta profesonale.
Të zhvillohet dëshira për të lexuar, të lexuarit nuk mësohet për një ditë, por është një
rrugë e gjatë nga mësimi i shkronjave deri tek leximi i rrjedhshëm.
Një përpjekje për të lexuarin shprehës, janë dhe prinderit, në fillesat shohin libra me
ilustrime dhe i komentojnë, ose u lexojne tregime, bashkë me fëmĳët, kjo ka rëndësinë
e saj pasi mbeshtet të lexuarin rrjedhshëm, zgjon tek fëmĳa dashurinë për librin. Për
zhvillimin e suksesshëm të të lexuarit, duhet që femĳa të lexojë për kënaqësi dhe të
lexojë mirë.
Të lexuarit para të tjerëve, njohja e shkronjës dhe rrokjes menjëherë, pra me shikim
të parë e çon nxënësin në leximin e shpejt.
Dihet që të lexuarit është burim kryesor njohurish, i cili pasuron fjalori e fëmojës,
ndaj mësuesi duhet ti aftësojë nxënësit të bëhen lexues të mire. Nxënësi lexon saktë,
kur nuk ngatërron shkronjat, kur nuk lexon fjalët ndryshe, p.sh në teks shkruhet,
organizatë, nxënësi e lexon, organizëm, gjithashtu kur nuk ngatërron shkronjat,
p.sh. dh-ll, p-b etj. Të arrĳë leximin e vetëdĳshëm, themi se nxënësi ka arritur lexim
të vetëdĳshëm kur ai njeh përmbajtjen e çdo fjalie që lexon. Nxënësi arrin leximin
shprehes, kur respekton gjatë leximit pauzat.
Për të parë sa fjalë lexojnë nxënësit në një minutë, u testuan 170 nxënës të klasave
të dyta, dhe 158 nxënës në klasat e treta, në shkollat: “Mehmet Ali Vrioni”, “Sali
Gjyka”, “Astrit Hyka”, “Zenel Zeka”, Rërëz, Dushnik. Në shkollat me klasa kolektive:
Yllinjas, Sqepur, Malas ( nxënësit e këtyre shkollave lexonin më pak fjale. Në klasën
e dyte, njëra nga shkollat me klasa kolektive, ka dy nxënës, njri lexon 32 fjalë në
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minut, tjetri lexon me rrokje.
Më poshtë po paraqes grafikun e leximit të nxënësve të klasës së dytë në një minutë

Grafiku i leximit të nxënësve të klasës së tretë , në një minute

Përfundime
-

Numri i nxënësve që arrĳnë leximin shprehës është i vogël, 10%
Ka nxënës që nuk i njohin shkronjat dhe rrokjet me shikim të pare. Pra lexojnë me
rrokje, ka raste qe nuk lexon
Ngatërrojnë shkronjat dh-ll, b-p,etj
Lexojnë fjalët ndryshi si janë të shkruara
Të zhvillohet dëshira për të lexuar
Mësuesi të gjejë metoda dhe teknika për ti aftësuar nxënësit në lexim.
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Kurrikula e re.
Përvojë personale
Dorina Gjino
Qellimi, risite dhe mangesite e kurrikules se re
Sistemi arsimor nё Shqipёri ёshtё nё rrugёn e reformimeve tё vazhdueshme
,reforma tё cilat kanё pёr qёllim qasjen e zhvillimit tё arsimit nё vendin tonё me
vendet e Bashkimit Evropian , komunitetit nё tё cilin ne po kёrkojmё tё bёjmё
pjesё Nё kёtё kuadёr njё sёrё reformash kanё nisur tё kёrkojnё zbatim
Ne kemi nevojё tё zhvillojmё aftёsitё tona gjatё gjithё jetёs ,jo vetёm pёr
pёrmbushje personale dhe pёr t’u pё rshtatur me shoqёrine ,por pёr tё qenё tё
suksesshёm nё njё botё qё ёshtё gjithnjё nё ndryshim. Kёshtu na duhet jo
vetёm tё perfeksionohemi profesionalisht ,por na nevojitet tё zotёrojmё aftёsi
qё na mundёsojnё tё pёrshtatemi me ndryshimet . Na nevojiten kompetenca tё
reja pёr tё zotёruar kёtё botё digjitaleNё njё hapёsirё qё vjen gjithnjё e nё rritje
,shkon nё mё nyrё tё pashmangshme drejt globalizimit ,pёr shkak tё zhvillimit tё
shpejtё tё teknologjisё ,mungesёs sё barrierave tё komunikimit dhe shpёrndarjes
sё shpejtё tё informacionit lindi dhe u ndje i nevojshёm dhe ndryshimi i koncepteve
pёr zhvillimin e arsimit shqiptar
Formёsimi i Kornizёs Kurrikulare pёr zhvillimin e arsimit parauniversitar ka rendёsi
tё veҫantё sepse na krĳon njё vizion se nё cilin drejtim arsimi synon tё zhvillojё
strategjinё e tĳ e tё pёrcaktojё se ҫfarё kontigjenti nxёnёsish synon tё formojё
. Shkolla duhet t’i drejtojё nxёnёsit drejt zhvillimit tё aftёsive pёr tё zgjidhur
problemet dhe situatat praktike me qёllim qё tё rinjtё tё jenё nё gjendje t’u
pёrshtaten ndryshimeve tё shpeshta tё paparashikuara .
Risi e kurrikulёs sё re qё ka disa vite qё ka hyrё nё sistemin shkollor parauniversitar
,nё fillim si eksperimentale , mё pas me shtrirje mё tё gjerё , ёshtё ndёrtimi nё
bazё tё kompetencave tё fushёs dhe kompetencave kyҫ,tё ҫilat garantojnё njё
cilёsi mё tё lartё nё fushёn e arsimit tё formimit dhe zhvillimit tё hulumtimit
dhe novacionit .Vёmendje e veҫantё iёshtё rezervuar hulumtimit dhe rolit tё tĳ si
nxitёs pёr zhvillimin social –ekonomik Kompetencat pёrkufizohen si aftёsi tё gjera
pёr t’i zbatuar njohuritё ,shkathtёsitё , qёndrimet ,rutinat ,vlerat dhe emocionet
nё mёnyrё tё pavarur ,praktike dhe domethёnё se pёr trajtimin e plotё dhe tё
kuptueshёm tё situatave dhe kontekstit bazuar kjo nё komponentёt pёrbёrёs tё njё
kompetence ( njohuri ,aftёsi, zotёsi, shkathtёsi,shprehi, qёndrim, vlerё )psh
Kompetenca e komunikimit dhe e tё shprehurit si kompetenca bazё e gjuhёs shqipe
ka pёr qёllim qё fёmĳёt dhe tё rinjtё tё zhvillojnё personalitetin ,tё nxёnё dhe tё
marrin pjesё aktive nё shoqёri , tё shprehen nё mё nyrё tё pёrshtatshme me anё tё
gjuhёve ,simboleve ,shenjave ,kodeve dhe formave artistike .Pёr t’u bёrё komunikues
efektivё , nxёnёsit ndihmohen qё tё shfrytёzojnё nё mёnyrё tё pavarur , kritike
dhe krĳuese mjetet dhe mundёsitё e komunikimit dhe tё tё shprehurit . Kompetenca
e komunikimit dhe e tё shprehurit shprehet nё pёrditshmёrinё shkollore me anё
tё rezultateve tё tё nxёnit tёcilat mund tё jenё tё pёrcaktuara sipas shkallёve tё
ndryshme tё kurrikulёs
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Ndryshimet nё konceptimin e procesit tё tё nxёnit theksojnё rolin aktiv tё
nxёnёsve nё zhvillimin e njohurive tё reja dhe kompetencave duke e bёrё atё tё
jetё mё ipavarur ,kreativ si dhe ka orientuarrolin e mёsuesit si drejtues gjatё orёs
sё mёsimit (vĳimёsi e mёsimdhёnies me nё qendёr nxёnёsin ) dhe krĳues i situatave
tё tё nxёnit . Modeli kurrikular i bazuar nё kompetenca garanton njё efektshmёri
mё tё lartё tё proceseve tё mёsimdhёnies tё tё nxёnit dhe tё vlerёsimit
Procedura e re e planifikimit tё planit mёsimor me tremujore ndihmon mёsuesit tё
kenё me tё mirёpunuara dhe tё qarta temat mёsimore me bazё kompetenca si dhe
rezultatet e tё nxёnit tё nxёnёsve apo dhe pritshmёritё prej tyre duke lehtёsuar
punёn e pёrditshme tё tyre Kjo bёn qё dhe vlerёsimet e nxёnёsve tё pёrmblidhen
sipas tremujorёve duke vёnё nё dukje pёrparimin individual pёr ҫdo tremujor
me shkrim(vlerёsimi me test ), me gojё (vlerёsimi i vazhduar ) apo punё nё dosje
(vlerёsimi me portofol ) ,me qёllim analizimin me tё lehtё tё gjithёsecilit nga vetё
nxёnёsit nё formёn e vetёvlerё simit , nga mёsuesi duke parё progresin apo regresin
e nxёnёsve dhe paraqitjen nё mё nyrё tё pёrmbledhur para prindёrve . Tё pyetur
pёr kёtё prindёrit ndihen mё tё pёrfshirё . Kjo forcon lidhjen prind-mёsues- nxёnёs
,rrit bashkёpunimin midis treshes , duke ndihmuar nxёnёsin tё forcojё vetёbesimin
, tё rrisё kёrkesat ndaj vetes etj
Vlerёsimi i bazuar nё kompetence ёshtё proces qё siguron treguesit pёr : njohuritё
,shkathtёsitё ,aftёsitё ,zotёsitё , shprehitё , qёndrimet dhe vlerat e fituara tё nxёnёsve
Qёllimi kryesor i vlerёsimit ёshtё tё mbёshtesё tё nxёnit dhe pёrparimin e nxёnёsit
Ky qёllim pёrmbushet nga kombinimi i vlerёsimit pёr tё nxёnё dhe i vlerёsimit tё
tё nxёnit , duke u mbёshtetur nё Kornizёn e Vlerёsimit tё nxёnёsit nё arsimin
parauniversitar miratuar mё dt 23.07.2015 nga Ministri i Arsimit dhe Sportit
Vlerёsimi i nxёnёsve ,pёrveҫ formave tё ndryshme joformale (shёnime ,evidenca )
gjatё gjithё procesit tё tё nxёnit ,bёhet nёpёr shkollamjet ishkallёs sё vlerёsimit
sipas niveleve qё pёrfshin notat 4 – 10 nё fund tё vitit shkollor Kjo notё ёshtё njё
pёrmbledhje e vlerёsimeve tё marra tё nxёnёsve tё ndara sipas vlerёs nё pёrqindje
tё vlerёsimit pёr tё nxёnё (Vv 40 %, Vt 40 %, Vp 20% ) dhe vlerёsimit tё tё nxёnit
(vlerёsimit periodik dhe pёrfundimtar )
Duke pasur parasysh kёto risi domosdoshmёrisht ka ndryshuar dhe formati mёsimor
ditor bazuar nё rezultatet e tё nxёnit sipas kompetencave kyҫ dhe tё fushёs duke
i dhёnё mundёsi mёsuesit tё pёrdorё situata tё tё nxёnit nga mё tё ndryshmet
nё ndihmё tё procesit tё integruar mёsimor me qёllim marrjen e informacioneve
nё mёnyrё gjithёpёrfshirёse gjatё orёs mёsimore tё trajtuar nё bazё tё kёtĳ
formati .Formati mёsimor tё lejon tё pёrdorёsh metoda e teknika tё ndryshme
mёsimdhёnieje qё do tё vĳnё nё ndihmё tё tё nxёnit efektiv tё nxёnёsve sipas
temave tё ndryshme mёsimore
Ajo qё e vёshtirёson disi punёn pёr arritjen e qёllimeve tё lёndёs apo dhe orёs
mёsimoreёshtё ana teknike . Nё varёsi tё orёve mёsimore kёrkohet qё mjetet
e ndryshme tё teknologjisё apo informimit tё jenё prezente , por pёr arsye tё
ndryshme social-ekonomike nuk mund tё jenё nё pёrdorim duke bёrё qё tё
mos realizohen kompetenca tё planifikuara pёr orёt pёrkatёse Situatat e tё nxёnit
megjithёse janё gjithёpёrfshirё se shpeshherё nuk gjejnё pёrdorimin e duhur gjatё
orёve mёsimore
Megjithёse risitё mirёpriten me pak vёshtirёsi kurrikula e re ёshtё adaptuar fare
mirё nё shkollat tona .
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Teknologjia në mësimdhënie
Elona Aliaj
Eriselda Naka
Abstrakt
Ndikimi i i teknologjisë informatike dhe të komunikimit gjithnjë e me shume
bëhet gjithëperfshirëse në te gjitha sferat e jetës shoqërore.Padyshim që kjo gjë e
prek edhe arsimin.Dominimi i metodave tradicionale të cilat fuqizojnë njohurinë
enciklopedike jo praktike,mungesa e mësimdhënies interaktive dhe inovacioneve
bëjnë që teknologjia informatike e komunikimit te përdoret si reformator për të
plotësuar kërkesat globale për mësimdhënie sa më pragmatike ku nxënësi vihet
në qendër të mësimdhënies e të vëmendjes për të zhvilluar mendimin kritik dhe
zgjidhjen e problemeve .
Për të pasur liderë të së ardhmes është i domosdoshëm përdorimi i teknologjisë në
arsim.Aftësitë e komunikimit ,mendimit kritik dhe zgjedhjes së problemeve si dhe
puna në grup janë parësore në shoqërinë teknologjike dhe social-ekonomike duke
ndihmuar të rinjtë të aftësohen në potencialin e tyre njerëzor dhe të përballojnë
kërkesat e tregut të punës.Arsimi është një nga segmentet kryesore në nxitjen dhe
përkrahjen e zhvillimit të shoqërisë teknologjike ku cilësia e procesit edukativoarsimor në mënyrë të drejtë varet nga zbatimi i teknologjisë informatike dhe
komunikimit në atë proces.
Metoda të shfrytëzimit të tenologjisë në mesimdhënie
Komunikimi dhe bashkëveprimi
Përdoren disa metoda për bashkëpunimin ,sidomos me mënyrat e reja të mësimdhënies
:nxënës-nxënës,nxënës me grupin,grup me grup.Nxënësit bashkëveprojnë si me
shokët e klasës ,mësuesit,nxënës të klasave të tjera etj.
Bashkëpunimi në një klasë me shumë kompjutera.
Gjetja e mënyrës që të gjithë nxënësit të jenë aktiv gjatë orës së mësimit.
Nxënësi të dëgjojë edhe të përgjigjet.
Çëshja e metodave është një nga përmbajtjet me rëndësi të veçantë ,dukevqenë se ato
përcjellin gjithë ecurinë e zhvillimit të procesit mësimor.
Aplikimi i mësimit interaktiv në grupe të vogla kur të gjithë grupet punojnë në
zgjidhjen e një detyre ,ralizojnë një eksperiment apo një detyrë krĳuese,hulumtuese.
Por mund të punojnë edhe grupeve të ndyshëm në detyra të ndryshme për një qëllim
të përbashkët ku secili grup ka një detyrë të caktuar nga mësuesi.
Të nxënit aktiv promovon cilësinë e procesit të mësimdhënies,paraqet një model
inovator te punës mësimore të mbeshtetur në elemente të ndryshëm të mësimit
problemor,zbulues-kërkimor,ekipor,dhe të individualizuar.
Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit ka bërë që bota të
karakterizohet nga ndryshime të shumta.Arsimi duhet t’u përshtatet ndryshimeve të
vazhdueshme e të shpejta të teknologjisë ,t’i përdorë gjerësisht në procesin mësimor.
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Ky zhvillim lidhet drejtëpërsëdrejti me përditësimin e njohurive dhe aftësive të
reja në fushën e edukimit nga mësuesi.Teknologja ka fuqinë për të transformuar
mjedisin profesional të mësimdhënies.Ajo ndikon padyshim në mesimdhënien
e suksesshme ,u krĳon mundësi mësuesve për të mësuar dhe bashkëpunuar me
njëri-tjetrin,nëpërmjet shkëmbimit të ideve e përvojave,zgjidhjes së problemeve të
përbashkëta pedagogjikeRoli i mësuesit si burimi kryesor i informacionitnë klasë ka
ndryshuar në të mësuarit aktiv,,i cili i con nxënësit për të kërkuar informacion në
mënyrë të pavarur.
Shpenzimi i kohës së nxënësve duke keqpërdorur kompjuterin apo pajisje të tjera
elektonike në lojëra të ndryshme apo rrjete sociale mund të shndërrohet në përdorim
efektiv të tĳ në qoftë se integrohet në mësimdhënie gjatë procesit të të nxënit.
Nxënësit do të hulumtojnë për nevojat e tyre mësimore të përshtatura në kurrikulën
e tyre lëndore .Qasja e mësuesve duke përdorur metodën tradicionale të punës ,ku
mësuesi është në qendër ,dhe dhënia e informatave duke u bazuar vetëm në pjesën
teorike të materialeve është pikërisht kjo që ndikon në pasivizimin e nxënësve.Ka
nxënës që nuk janë aktiv gjatë orës së mësimit ndaj mësuesi duhet t’ia caktojë secilit
nga një rol specifik,në mënyrë që të gjithë nxënësit në grup të marrin pjesë dhe së
bashku të arrĳnë qëllimin e grupit.Nxënësi komunikon njëri me tjetrin duke mësuar.
Metodë tjetër është prezantimi i punimeve në klasë.Mësuesi paraqet nxënësve në
klasë arsyet për të dëgjuar prezantimet,të bëjnë vlerësimet e prezantimeve të shokëve
,të mbajnë shënime që do të mund tu duhen për ndonjë test,ose nëse u kërkohet
përmbledhja e prezantimit që sapo dëgjuan .Në këtë mënyrë inkurajohem të gjithë
nxënësit që të dëgjojnë dhe të japin përgjigjet e duhura.
Përgjithësisht ,nxënësit kërkojnë në internet për detyra të shtëpisë ,me qëllim të
zgjerimit të njohurive,lidhur me njësitë mësimore,për punimin e projekteve.
Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie ndesh edhe një vështirësi tjetër pasi
një pjesë e konsiderueshme e mësuesve nuk kane njohuritë qoftë edhe bazë të
përdorimit të kompjuterit ,videoprojektorit i qëndrojnë në këtë mënyrë besnik
metodes tradicionale të mësimdhënies.
Mësuesit duhet të kombinojnë punën e tyre në klasë duke punuar në grupe dhe duke
integruar TIK-un bazuar në të nxënit bashkëpunues,duke zhvilluar veprimtari që
zhvillohen në klasë dhe veprimtari individuale në distancë.
Mësuesit inkurajojnë nxënësit të shkëmbejnë informacione në klasë që kanë marrë
nga burime të ndryshme mediatike dhe pastaj të komunikojnë për identifikimin e
këtyre burimeve dhe më pas të shpjegojnë se pse i kanë vlerësuar këto burime si të
besueshme.
Udhëzojnë nxënësit të sigurojnë informacion për temënqë kanë në planin dhe në
programin e tyre mësimor,duke përdorur një larmi burimesh:librat,gazetat,revist
at,videot mësimore,faqet e internetit duke krahasuar dobishmërinë e mediave të
ndryshme dhe duke i ballafaquar me ato që vĳnë nga burime si të besueshme.
Detyrat që u jepen nxënësve duhet të kenë mundësi edhe të përdorimit të Tik-ut.
Nxënësi ndihmohet nga mësuesi për përmbajtjen e internetit që keqinterpreton një
temë apo paraqet informacion çorientues ose të gabuar rreth një teme.
Mësuesit
stimulojnë
nxënësit
që
të
përdorin
internetin,postën
elektronike,televizionin,apo radion për nevoja mësimore.
Analizojnë rëndësinë e përdorimit të teknologjisë në jetën e përditshme për individë
të të gjitha moshave dhe si ndikon përdorimi i kësaj teknologjie në shoqëri.Duhet
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të shtohen mundësitë bashkëpunuese për projekte me institucionet që i përfshĳnë
nxënësit në analizën ose krĳimin e mesazheve mediatike.
Mësuesit duhet të zbatojnë strategji të ndryshme të mësimdhënies,duke aplikuar
metoda të ndryshme vizuale përmes Tik-ut.Të vlerësojnë efektivitetin e TIK-ut në
mësimdhënie dhe nxënie dhe në bazë të kësaj ata mund të rrisin produktivitetin në
praktikën profesionale të tyre.
Nxënësit duhet te ndërgjegjësohen për të përdorur Tik nga një këndvështrim
funksional,nëse shprehitë bazë dhe shprehi të tjera më të larta janë ende pa u
zotëruar.Të bisedojnë në klasë në mënyrë kritike mbi rolin e internetin në jetën tyre.
Nxënësit duhet të bëjnë pyetje për atë që lexojnë apo shikojnë në internet dhe asaj
që është shkruar në tekste shkollore,të kërkojnë informacione për të gjetur sa më
shumë shembuj nga njësia përkatëse,por edhe jashtë temës mësimore.
Rrjetet sociale duhet të përdoren për socializim dhe për nevoja mësimore.Të jenë të
vetëdĳshëm se tekstet nga interneti dhe mediat e tjera përcjellin mesazhe dhe vlera
dhe të jenë në gjendje të interpretojnë dhe të japin konkluzione.
Nxënësit duhet të jenë pjesëmarrës në projekte shkollore dhe të kenë mundësi të
përdorin shprehitë kompjuterike.
Shkollat kanë nevojë që të pajisen me kompjuterë e kabinete që si mësuesve dhe
nxënësve tu krĳohet mundësia e përdorimit në cdo lëndë mësimore ,për të pasur një
mësimdhënie cilësore.
Kompjuteri është një nga teknologjitë më të domosdoshme dhe të nevojshme në
fushën e mësimdhënie për shkak të orientimeve teknologjike .Usb është një tjetër
teknologji e përparuar që ruan dhe transmeton informacione të ndryshme.
Interneti është teknologjia që ka bërë revolucion në gjithë botën dhe përfshirë edhe
mësimdhënien.
Mësuesi nuk është e vetmja pikë e referimit ,por është koordinatori i hyrjeve të reja
në kulturën arsimore të nxënësit.Tabela interaktive është tenologji mjaft e përparuar
,ende nuk është futur aq sa duhet në arsimin shqiptar,përpos avantazheve që ajo të
krĳon në dobi të mësidhënies.Teknologjia më e përdorshme në shkollat tona është
videoprojektori.Me anë të tĳ realizohetprezantimi i punimeve të ndryshme në fushën
didaktike dhe shkencore .
Avantazhe të Tik-ut në mësimdhënie
Mësuesi ndërthur përdorimin e Tik-ut dhe programit të mësimdhënies.
Fillimisht duhet të njohim teknologjinë para se të mësojmë me ndihmën e saj.
Mësimdhënia me përdorimin e Tik bëhet më tërheqëse ,e thjeshtë dhe efektive.
Në cdo cep të vendit si në zona urbane dhe rurale mundësia e marrjes së informacionit
është e njëjtë dhe mjaft e vlefshme si për mësimdhënien dhe për mësimnxënien.
Nxënësit të cilët kanë probleme me sjelljen (hiperaktiv)mund të jenë më të
vëmendshëm me përdorimin e teknologjisë se gjatë mësimdhënies klasike.
Teknologjia rrit vlerësimin dhe vetëvlerësimin te nxënësit.
Nxënësit që janë më të motivuar së brendshmi ,kanë gjasa të jenë më të suksesshëm në
mjediset e të nxënit elektronik.Ata më së shumti janë më zhbirues,kuriozë dhe arrĳnë
më shumë brenda një kohe të caktuar .Në një mjedis kompjuterash ata zbulojnë në
mënyrë të përpjesshme më shume pjesë të një programi që është hartuar për të rritur
kuriozitetin e nxënësve.Përkrahësit e internetit mendojnë si të bëjnë të mundur të
përdoret teknologjia në mënyrë të tillë që të pasurojë të nxënët e nxënësve.Zhvillimi
i të nxënit elektronik sot konsiderohet zgjidhja për motivimin e nxënësve ,për të
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përmirësuar arritjet e tyre ,shpejtësinë në veprime ,bashkëpunimin ,ndërveprimin
dhe pavarësinë.
Globalizimi:bilanci ndërmjet globalizimit dhe lokalizimit është duke ndryshuar në
mënyrë të pabarabartë,si në kuptimin kulturor dhe atë ekonomik.Markat globale
tani ofrojnë një gjuhë ndërkombëtare vecanërisht midis të rinjve.Teknologjitë e reja
mundësojnë komunikim më të decentralizuardhe krĳimin e bashkësive që kapërcejnë
kufijtë shtetërorë ne vecanti nëpërmjet internetit.
Modelet e ndryshimeve teknologjike dhe strukturore në mjedisin bashkëkohor
mediatik paraqesin rreziqe të rëndësishme të reja për të rinjtë.Mediat digjitale
dhe vecanërisht interneti ,kanë rritur ndjeshëm mundësinë për pjesëmarrje aktive
por gjithashtu mund të krĳojnë një mjedis të zgjedhjes të cilat mund të shihen si të
padëmshme .Ndërkohë ,për shumicën e fëmĳëve që ende nuk kanë qasje në këto
mjete mediatike,ekziston rreziku në rritje i përjashtimit dhe diskriminimit.
Deri tani shume pak mësues,janë trajnuarpër edukimin mediatik dhe për këtë arsye
ata kanë prirje për qasje të reja metodologjike nga disiplina të ndryshme dhe me
motive të ndryshme.
Edukimi mediatik paraqet zgjidhje për një problem,mundëson nxënësve kontrollin
e mjeteve të prodhimit të medias dhe për të shfrytëzuar mundësitë që ata mund të
kenë.
Mediat edukojnë fëmĳët me vlera dhe sjellje që mendohet të jenë të papërshtatshme
apo dëmshme sidomos qe kanë lidhje me dhunën por edhe drejt vlerësimit të kulturave
,drejt format e mira të sjelljes.Edukimi mediatik sot po shihet jo si forme mbrojtjeje
por si një formë përgatitjeje.Kërkohet nga nxënësit që të marrin vetë vendimet,të
zhvillojnë mënyrën e të kuptuarit dhe pjesëmarrjen e tyre në kulturën mediatike që
i rrethon.Teknologjia digjitale bën të mundur që mësimdhënia të japë përfitime të
mëdha ,megjithatë është më shumë e qartë se në shumë programe shkollore, metodat
e mësimdhënies janë ndikuar shumë pak nga teknologjia kompjuterike edhe pse
arsyet janë nga më të ndryshmet.
Interneti është mundësia ndërvepruese e drejtëpërdrejtë që i ofrohet çdo përdoruesi
për të shprehur mendimin e tĳ në lidhje me tema të caktuara ,pra mundësia për
të qe komunikues e bashkëveprues.Si çdo gjë tjetër ka edhe efekte negative ,sjell
me vete edhe rreziqe ,ndër të cilat mos reflektimin e përdoruesit mbi informacionet
e marra ,mos verifikimin e mjaftueshëm të të dhënave dhe varësinë teknologjike.
Përsa i përket të lexuarit përdorimi i kpmpjuterëve shtëpiake lidhet me arritjet më të
mëdha të përdorimit,aftësitë që vihen në përdorim,përgjithësisht përmirësohen dhe
përdorimi i internetit kërkon lexim.
Edukimi mediatik zhvillon aftësitë krĳuese dhe kritike ,lidhet me mësimdhënien
dhe të nxënit rreth medias por kjo nuk duhet të na ngatërrojë mësimdhënien përmes
medies si nga televizioni ose kompjuteri si mjete të mësimdhënies së shkencave
të natyrës ose historisë.Edukimi mediatik nuk është përdorimi i medias si mjet i
mësimdhënies.
Argumentimi për edukimin mediatik do të duket se është vetë-evident,për ta bërë
edukimin më të rëndësishëm për jetën e fëmĳëve jashtë shkollës dhe në shoqërinë e
gjerë .Për shumë nxënës bota e shkollës dhe botës së jetës së përditshme është shumë
i madh.Duhet të pranojmë se teknologjia është një faktor i rëndësishëm i jetës.
Duke bashkuar botën e edukimit me botën e komunikimit mediatik,do të lindë nevoja
për një përpjekje të përbashkët nga ana e mësuesve ,nxënësve,prindërve,prodhues të
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mediave dhe hartuesve të politikave.Në këtë aspekt ,edukimi mediatik paraqet një
sfidë të rëndësishme .
Teknologjia digjitale bën të mundur që mësimdhënia tëjapë përfitime të mëdha sepse
ajo:
-u afron nxënësve qasje të menjëhershme te burime të pasura materialesh përtej
shkollës dhe përtej vendit
-krĳon këndvështrime kulturore
-paraqet informacionin në mënyra të reja
-Afron fleksibilitet për të plotësuar nevojat dhe aftësitë intelektuale të secilit nxënës.
-nxit planifikimin ,projektet, të kryejnë studime multimediatike
-motivon dhe nxit të nxënët
Megjithatë tashmë po zhvillohet me shpejtësi edhe mësimdhënia elektronike në
internet edhe pse zhvillimi i mësimdhënies në këtë mënyrë eshtë i kushtueshëm
duhet marrë në konsideratë.Kjo Është e ardhmja që na tërheq drejt saj.
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