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Veçoritë e zhvillimit artistik të novelave shqiptare
Rudina Lena
Abstrakt
Edhe pse shumë vepra letrare mund të klasifikohen lehtë në lloje letrare, sipas
disa karakteristikave në zgjedhjen e temës, ose sipas mënyrës se si zhvillohet
tema, prapë hasim vështirësi në përkufizimin e saktë të disa llojeve të prozës.
Vështirësitë në përcaktimin e llojeve të veçanta të prozës dhe në të kuptuarit e
karakteristikave të tyre themelore dalin edhe nga përdorimi pa përgjegjësi i disa
nocioneve lidhur me prozën. Novela është një nga ato zhanre letrare që është
e vështirë ta dallojmë nga format e tjera të thjeshta të prozës dhe vazhdon të
jetë objekt diskutimi nga teoricienë të letërsisë. Ky punim përpiqet të na sjellë
një informacion mbi novelën.
- Çfarë është ajo?
- Ku i ka fillesat?
- Si është përkufizuar nga teoriciene të letërsisë?
- Cilat janë karakteristikat, tiparet e saj?
Ky punim na njeh me novelat e shkruara nga autorët shqiptarë gjatë periudhës
19402000.
Ky punim na njeh me rrugën e zhvillimit të tyre, me vlerat artistike që
përvetësuan, me larminë e tematikave që lëvruan, me pasurinë leksikore dhe
stilistike, me skalitjen dhe depërtimin në botën e brendshme te personazheve.
Në mbyllje të punimit, duke u bazuar te veçoritë dhe karakteristikat e tyre
përpiqemi të bëjmë një dallim midis tregimit, novelës dhe tregimit të shkurtër.
Hyrje
Ç’është novela?
Novela është një lloj letrar për të cilin është folur dhe vazhdon të flitet akoma.
Por çfarë është novela, ku gjenden fillesat e saj si është përkufizuar, cilat janë
tiparet karakteristikat e saj?
Novela rrjedh nga fjala latine “novellus” që do të thotë i ri dhe me këtë term
nënkuptohet një ngjarje e re. Supozohet se fillesat e novelës gjenden ne letërsinë
e vjetër greke dhe në letërsi të tjera të lashta ndoshta dhe në Bibël. Si zhanër
letrar novela kodifikohet në kohën e Rilindjes. Historia e saj si zhanër letrar
fillon me veprën e
njohur “Dekameroni” te shkrimtarit Italian G. Bocacio.
Përsa i përket definicionit për novelën shumë teoricienë flasin në lidhje me
vështirësitë e pashmangshme që imponohen duke mohuar ekzistencën e saj si
zhanër letrar. Arnold Hish u perpoq ta përkufizonte kështu novelën: “Për novelën
është karakteristike gjëja që ajo gjatë modelimit artistik shpalos subjektiven , që
ai stilizim dhe rregullim i plotnisë së botës shpie drejt kufizimit vetëm në një
situatë dhe drejt zgjidhjes së ngjarjes së jashtëzakonshme”.
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August Shlegel thotë: “Novela ka nevojë për pikën e kthesës vendimtare në
mënyre që
pjesa kryesore e saj te bjerë në sy”.
Ludvig Tik thekson se: ”Novela duhet të ketë doemos pikën e kthesës që bie
në sy fare lehtë e që dallon nga të gjitha llojet e tjera te tregimtarisë” . Ndërsa
Fridrih Visher shfaq gatishmërinë që novelën ta kundrojë vetëm si hyrje dhe
embrion të romanit, mirëpo
pohon në mënyrë të qartë se në novelë kemi të bëjmë me një situate dhe
që me atë është pasuruar njëherazi tabloja empirike e botës. Novela modelon
jo tablonë e gjerë të gjendjes së botës, por prerjen e tyre , secila përmes forcës
intensive momentale tregon tërësinë më të madhe se perspektiva, jo zhvillimin
e tërësishëm të personalitetit, por vetëm një pjesë të jetës së nderë dhe te
krizës së njeriut, kështu që përmes kthesës shpirtërore dhe të fatit paraqet me
një theksim të veçanteë se ç’është jeta e njeriut në përgjithësi.
Thjesht dhe në mënyrë të drejtë është përcaktuar si një situatë ndryshe nga
zhvillimi nëpër një varg të tërë situatash , siç ndodh në roman.
Paul Ernest e shpjegon novelën si: ”Formë artistike të koncentruar të strukturuar.
Novela duhet të përmbajë në rend të parë diçka iracionale e cila paraqitet si
diçka e veçantë dhe befasuese”.
Ndërsa Gjergj Lukaçi thekson: ”Novela është forma më e kulluar artistike,
nëpërmjet saj shprehet kuptimi përfundimtar i të gjitha formave artistike”.
Novela prej fillimit deri më sot është formë artistike e të treguarit. Të treguarit
e ngjarjes së re sipas poetikës së novelës, nënkupton të treguarit e ngjarjes
së çuditshme. E çuditshmja është në të vërtetë një karakteristikë themelore e
noveles. Esteti gjerman Friderik Shlegel është i mendimit se novela duhet te jetë
e re dhe e çuditshme në çdo pikëpamje të ekzistencës dhe të orvatjeve te saj.
Për të çuditshmen si karakteristikë themelore të novelës flasin edhe teoricienë të
tjerë të formacioneve të ndryshme stilistike duke perfshirë edhe ato të epokës
sonë moderne siç jane Robert Musil, Viktor Shkllovski, Milivoj Solar. Një
karakteristikë tjetër e novelës është kthesa e papritur gjatë zhvillimit te ngjarjes
së re . Çehovi, Sean O’Foalain dhe të tjerë janë kundër hyrjes, përshkrimeve të
panevojshme dhe elementeve të tjerë të tepërt të novelës. Meqenëse karakteri
i saj i shkurtër ia imponon kufizimin, ajo duhet të mbështetet në tërësi
mbi motivin që duhet ta ngrejë në ekspresivitet. Në këtë rast karakter i
jashtezakonshëm nuk do të thotë kurrsesi se tema e novelës lypset të zgjidhet
kryesisht në kundërshtim me banalitetin e jetës së rëndomtë. Megjithëse novelës
i shkon për shtat ajo që është e rrallë qoftë si e jashtëzakonshme, qoftë si e
përditshme, si përshkrim i njerëzve të çuditshëm dhe i ngjarjeve të çuditshme,
edhe e përditshmja, banalja mund të ngjitet me anë të përpunimit në rangun e
karakterit te jashtëzakonshëm, virtuoziteti i përpunimit mund ta bëjnë banalitetin
e së përditshmes jashtëzakonisht interesant vetëm po arriti që me anë të
ndërrimit të botëkuptimeve apo me anë të theksimit të veçantë stilistik të
ndikojë që të shihet ajo që në jetën e përditshme është e pahetueshme për
shkak të afërsisë tepër të madhe. Edhe vlera simbolike e motivit zë një vend
të caktuar. Duke u mbështetur mbi dinamikën e pavetëdĳshme të situatave
dhe të simbolikës së maskuar të ngjarjeve të caktuara, novela mund të orientojë
vëmendjen edhe nga ndonjë plan që nuk paraqet nivel të interesit koshient për
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atë që është vetëm interesante. Meqenëse në novelë perfshihet
veç ngjarja e jo ndodhia, një marredhënie njerëzore e jo raportet shoqërore, një
tipar i karakterit e jo karakteri, novela doemos synon konkretizimin specifik,
që e shpie në theksimin e asaj që është e rastit në dëm të së domosdoshmes,
të individuales në dëm të së përgjithshmes, të njërit në vend të shumicës, të
individuales në vend të kolektives. Numri i personazheve në novelë është i
kufizuar. Sipas A. Çehov në qendër të ngjarjes duhet të jenë dy personazhe:
ai dhe ajo. Mirëpo është krejtësisht e mundur që në qendër të ngjarjes të jetë
një personazh ndërsa fytyrat e tjera të jenë episodike. Për shkak të trajtës
së shkurtër ajo nuk ka kohë të merret me përpunimin e personazheve dhe
renditjen e ngjarjeve sepse ajo synon të përqëndrohet në mënyrë të kufizuar
në personazhin qëndror dhe në një ngjarje të jashtëzakonshme. Novela synon
që parimisht të realizojë strukturën kompozicionale të ekspozicionit, ndërthurjes
dhe zhvillimit.
Për fillimin dhe përfundimin e novelës nuk ka ndonjë parim rigoroz. Për
Shkllovskin novela lë përshtypjen e një trajte apo forme të pambaruar. Ndërsa
për Boris Tomashevskin veti themelore e novelës si zhanër është perfundimi
i sigurt. Zakonisht novela përfundon me poentë, domethënë me theksimin e
shpejtë të asaj që ka rendësi të veçantë.
Një vështrim mbi novelat shqiptare të periudhës 1940-2000
Periudha 1940-1950
1. Novela “Oxhaku” M. Grameno
Në qendër të novelës është dashuria ndërmjet dy të rinjve dhe peripecitë nëpër
të cilat kalon ajo.
2. Novela “E puthura” M. Grameno
Në këtë novelë autori dënon shkaqet shoqërore dhe etike që mbytin dashurinë
e çiltër.
3. Novela “Varr I Pagëzimit” M. Grameno
Në qendër të novelës është konflikti me shovinizmin fqinj. Në të autori
përfaqëson përpjekjet e popullit tonë për ruajtjen e pavarësisë kombëtare, të
gjuhës e të traditave.
4. Novela “Mërgimi” M. Kuteli
Në këtë novelë trajtohet tema e kurbetit.
5. Novela “Ditë lufte e ditë paqeje” M. Kuteli
Kjo novelë i kushtohet luftës së ilirëve për mbrojtjen e trojeve.
6. Novela “Nga Dyrrakiona ne Bardhomë” M. Kuteli
Në qendër të novelës është jeta e shoqërisë ilire, bota shpirtërore, mentaliteti,
niveli
I kulturës, organizimi shtetëror dhe struktura shoqërore.
Periudha 1951-1960
1. Novela “Kurorat e Masar Beut” J. XoxeNë këtë novelë tregohet me një
ngarkesë ironike roli regresiv i bejlerëve për të penguar me çdo kusht fitoren
e shtresave të gjera popullore.
2. Novela “Kapedani” J. XoxeNë qendër të novelës është fati i individit
kryengritës që gëzon dashurinë dhe mbështetjen e vegjëlisë.3. Novela “Tre
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pleqtë dhe Mihali katër” J. Xoxe
Në qendër të novelës është dashuria e madhe që ushqejnë njerëzit e thjeshtë
për partizanët.
4. Novela “Njeriu që s’kish parë diell me sy” J. Xoxe
Novela trajton temën e luftës dhe të përpjekjeve të fshatarësisë, e cila me gjithë
luftën që bëri nuk e pati të lehtë të çlirohej nga mentaliteti I shoqërisë së vjetër.
Periudha 1961-1970
1. Novela “Patat e egra” F. Arapi
Novela flet për jetën familjare dhe mentalitetin që rrethon familjen dhe shoqërinë.
Periudha 1971-1980
1. Novela “Toka e Gurit te mirë” N. lera
Në qendër të novelës është pasioni i personazhit kryesor për mjekësine popullore.
2. Novela “Glaukoma” N. Lera
Në qendër të novelës jane njerëzit amoral që na rrethojnë.
3. Novela “Komisioni I festës” I. Kadare
Novela trajton tematikën historike. Në qendër është periudha pas rënies së
pashallëqeve shqiptare dhe lufta e vazhdueshme me pushtuesin osman.
4. Novela “Emblema e dikurshme” I. Kadare
Në qendër të novelës është një grup gjeologësh që kërkojnë nafte dhe gjatë
rrugës zbulojnë një një krim që kish mbetur enigmë.
5. Novela “Gjakftohtësia” I. Kadare
Në qendër të novelës është marrëdhenia midis dy shteteve Shqiperisë dhe
Republikës
Popullore të Kinës.
6. Novela “Kush e solli Doruntinën” I. Kadare
Në qendër të novelës është legjenda e Doruntinës dhe zgjidhja e enigmës se
kush e solli atë.
7. Novela “Prilli I thyer” I. Kadare
Novela trajton temën e gjakmarrjes.
8. Novela “Lëkura e daulles” I. Kadare
Në qendër të novelës trajtohet tema e martesave me shkesi.
9. Novela “Hëna kishte marre tatëpjetë” S. Andoni
Ne qender te noveles eshte dashuria e kundershtuar midis dy te rinjve nga
familjaret .
10. Novela “Një ditë ne mes te pyjeve” S. Andoni
Në novelë flitet për folklorin, për fjalët, për rrënjët e tyre e gërshetuar me
linjën e dashurisë.
11. Novela “Mjeku me duart e rrufeshme” S. Andoni
Në novelë trajtohet figura e mjekut dhe misioni i tĳ fisnik.
12. Novela “Nusja dhe shtetrrethimi” E. Kadare
Novela i kushtohet heroinës Liri Gero që në novelë përfaqësohet me figurën e
Shpresës dhe për aksionet e guximshme që ka kryer.
13. Novela “Trëndafila në tetor E. Kadare
Në qendër të novelës është figura e gruas “ dembele”.
14. Novela “Ftesë nga larg” E. Kadare
Në qendër të novelës është jeta familjare e personazhit kryesor Dezit.
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15. Novela “Llaz Qesarati” Sh. Musaraj
Në qendër te novelës është figura e Llaz Qesaratit dhe e mentalitetit te tĳ te
vjetëruar.
16. Novela “Dritë” Sh,. Musaraj
Në qendër të novelës është konflikti midis mentalitetit të vjetër dhe mentalitetit
të ri.
17. Novela “Kënga e fundit e Marko Boçarit” F. BallancaNë novelë flitet per
luftën e suljotëve kundër turqve.
18. Novela “Katër orë larg shtëpisë” F. Ballanca
Në qendër të novelës është figura e njeriut të vetmuar që ka humbur gjithçka.
19. Novela “Shtigje me helm” F. Ballanca
Në këtë novelë flitet për fshatin kooperativist.
20. Novela “Dikush me buzëqeshte”
F. Arapi
Në novelë flitet për vitet e luftes dhe kontributin e dhënë nga të rënët.
Periudha 1981-1990
1. Novela “Duaje emrin tënd” N. Lera
Në qendër të novelës është jeta e tre studentëve praktikantë dhe ambicia për
një vend të mirë pune.
2. Novela “Telat e këputur të kitarës” N. Lera
Në qendër të novelës janë marrëdhëniet jo të mira shoqërore.
3. Novela “Bredhat gjelbërojnë në çdo stinë” N. Lera
Në qendër të novelës është konflikti midis personazheve në qendrën e punës.
4. Novela “Doroviti Nr 1” N. Prifti
Në qendër të novelës është figura e nënë Tajës dhe dëshira e saj e madhe që
njerëzit mos e braktisin fshatin për të shkuar në qytet.
5. Novela “Xhufka dhe yje”
N. Prifti
Në qendër të novelës është periudha e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
6. Novela “Ai që trembej nga dashuria” T. Laço
Novela trajton temën e martesës dhe pavendosmërinë që qëndron tek disa
njerëz për
t’u martuar.
7. Novela “Ëndërr e copëtuar” T. Laço
Novela flet për shpërdorimin që i bëhet vendit të punës nga disa individë.
8. Novela “Hĳet e djeshme”
T. LaçoNovela ka në qendër hetimin e nje
krimi dhe zbulimin e autorëve.
9. Novela “Dasma e Sakos” V. Koreshi
Në qendër të novelës është Sakoja, njeriu që ëndërronte familjen por mashtrohet
nga zotëria e tĳ.
10. Novela “Balada e Kurbinit” V Koreshi
Në qendër të novelës është Dudekata vajza që simbolizon qendresën, mbĳetesën
e shqiptarëve në kohën kur pushtuesit donin t’ i zhduknin.
11. Novela “Triptik” V. Koreshi
Novela flet për martesat e detyruara mes të rinjve.
12. Novela “Shndrritjet e purpurta” D. Çuli
Novela trajton temën e gjakmarrjes.
13. Novela “Shqetësimet e Luljetës” D. Çuli
Novela trajton vështirësitë e Luljetës kur tranferohet për të punuar në fshat.
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14. Novela “Qiell i ndritur” D. Çuli
Në qendër të novelës janë dembelizmi dhe mëndjelehtësia në punë.
15. Novela “Jehonat e jetës” D. Çuli
Novela është ndërtuar në formën e ditarit. Personazhi kryesor tregon ngjarjet
që i kanë ndodhur gjatë kohë së luftës.
16. Novela “Njeriu i mire” D. Agolli
Novela flet për nevojën për të punuar atje ku është nevoja.
17. Novela “Apasionata” D. Agolli
Në këtë novelë flitet për vanitetin e disa prindërve për t’i bërë fëmĳët artistë
vetëm për të ushqyer disa iluzione të rreme.
Periudha 1991-2000
1. Novela “Përtej largësive” B. Xhaferri
Në qendër të novelës është vënia përballë e detyrës ndaj atdheut me detyrën
ndaj vetes.
2. Novela “E madhe asht gjama e mëkatit” M. kuteli
Në qendër të novelës është prifti ilir me një karakter të fortë e të papërkulur
sa ka guxim të kundërshtojë zërin e zotit tri herë.
3. Novela “Ndertimi I piramidës së Keopsit” I. Kadare
Në novelë flitet për historikun e ndërtimit të piramidës së Keopsit dhe
piramidave të tjera të Egjiptit.
4. Novela “Nata me hënë” I Kadare
Në qendër të novelës është mentaliteti dhe paragjykimet e shoqërisë.
5. Novela “Reflekset T. Keko
Në këtë novelë flitet për martesat me shkuesi.
6. Novela “Fundi” T. Keko
Në qendër të novelës janë njerëzit ambiciozë që në fund humbin gjithçka.
7. Novela “Shtëpitë në oborr” T. Keko
Në qendër të novelës është njeriu me vese që pas shumë përpjekjesh kthehet
në rrugë të mbarë.
8. Novela “Lajmëtarja e vdekjes” T. Keko
Në novelë flitet për vdekjen .
9. Novela “Studenti në shtëpi” Migjeni
Në qendër të novelës është studenti që kthehet pas disa vitesh në atdhe.
Sarkazma që shoqëron arsyetimet e Nushit kthehet në një sfide të hapur , që
i drejtohet shoqërisë e moralit të saj të genjeshtërt.
10. Novela “Historia e njërës nga ato”
Migjeni
Në qendër të novelës është historia e dhimbshme e Lukes e cila mundohet të
sherojë një plagë që është mjerimi material, duke hapur një tjetër që është më
e dhimbshme dhe më e thellë se ajo.
11. Novela “Bukën tonë të përditshme falna sot” Migjeni
Në qendër të novelës është familja me vështirësitë familjare, papunësia,
sëmundjet. Për të shpëtuar familjen duhet goditur themeli i saj besnikëria
bashkëshortore.
12. Novela “Puthja e Cubit” Migjeni
Në qendër të novelës është dashuria midis dy të rinjve.
Siç shihet novela si zhanër letrar është trajtuar nga shumë autorë si: Migjeni,
M. Kuteli, M. Grameno, Sh. Musaraj, S. Andoni e me tej nga N. Lera, N. Prifti D.
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Agolli, I. Kadare, E. Kadare, D. Çuli, F. Ballanca, B. Xhaferri, F. Arapi, T. Laço, V.
Koreshi, T. Keko.
Duke filluar që nga vitet e para që u levrua novela deri në ditët e sotme
shohim se ajo ka përvetësuar vlera artistike, ka një larmi tematikash.
M. Grameno në novelat e tĳ u përpoq të ngrejë disa probleme të rëndësishme
të jetës shqiptare, ai dha aspekte të jetës klasore në vendin tone. Ai dënoi
shkaqet shoqërore dhe etike që mbytën dashurine e pastër, pasqyroi përpjekjet
e popullit tone pë ruajtjen e pavarësisë, të gjuhës, të traditave. Sentimentalizmi
i vjetëruar, monotonia e figurave,
gjuha e papunuar sa duhet nuk lejuan të arrihej një nivel i mjaftueshëm artistik.
Novelat e M. Kutelit evokojnë kohën e Rilindjes, duke nxjerrë mjaft qartë
zhgënjimin e njerëzve të thjeshtë prej pushtetit të feudo-borgjezisë. Edhe pse
novela vuan vende- vende nga zgjatjet, ajo është një vepër e pjekur letrare qoftë
për trajtimin original të temës së vegjëlisë dhe personazhet e tipizuara, qoftë
për impulset e forta satirike dhe mençurinë popullore.
Në novelat e Migjenit vëmë re një shkallë të lartë të realizimit artistik. Mjaft
probleme si dhe personazhe kanë marrë një fizionomi të plotë në novelë.
Raporti i individit me shoqërinë, me mendësinë e prapambetur, janë disa prej
problemeve që shtron autori. Novelat janë të pasura me figura stilistike.
Novelat e J. Xoxes përcjellin tek lexuesi ide të rëndësishme si vuajtjet njerëzore,
mospajtimin me realitetin, revoltën. Novelat janë të shkurtra, here të mbushura
me hollësi dhe detaje. Përshkrimi i natyrës shkon paralel me gjendjen shpirtërore
të personazhit. Novelat kanë një figuracion të pasur artistik.
Vlera artistike gjejmë edhe te novelat e S. Andonit, Sh. Musarajit, N. Lerës.
Në novelat e tĳ N. Prifti ka bërë një punë të kujdesshme me gjuhën. Depërtimi
në botën e brendshme të personazheve bëhet me mjeshtëri.
Depërtimi në psikologjinë e personazheve është karakteristikë edhe për F.
Ballancën.
Tema interesante, por edhe vlera artistike gjen edhe në novelat e B,. Xhaferrit,
F. Arapit, E. Kadare, D. Çuli.
Novelat e V. Koreshit të tërheqin me përshkrimet, me skenat dramatike, me
kalimet harmonike nga realja tek jorealja (Balada e Kurbinit).
T. Laço shquhet për dhënien e personazheve dhe të mjedisit.
D. Agolli shquhet për mjeshtërinë e lartë me të cilën skalit personazhet. Rrëfimi
rrjedh në mënyrë të natyrshme. Novela është e gjerë në problematikë dhe e
pasur me vlera artistike.
T. Keko ndoshta është ndër novelist më të mire shqipëtar. Gjuha është konçize,
tematika e pasur.
Përfundime
Dallimi ndërmjet novelës dhe tregimit është një çështje që ka ngjallur vazhdimisht
diskutime. Në fakt, është shumë e vështirë të dallosh tregimin e shkurtër nga
novela dhe tregimi. Këto tri emërtime në shkencën e letërsisë, në kritikën letrare,
por edhe nga vet shkrimtarët sot përdoren në mënyrë të paqartë, shpeshherë
edhe si sinonime. Derisa
novela paraqet një veprim, vĳon dhe është e konstruktuar sipas një kulminacioni,
tregimi
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i shkurtër më shpesh paraqet një pjesë të jetës së shkëputur dhe bashkë me
situatat ndan strukturën sipërfaqësore në vend të strukturës vĳuese në një
drejtim. Tregimi i shkurtër shpeshherë del përtej vargëzimit dhe ndërlidhjes
logjike ose kronologjike të ngjarjes që përbëjnë strukturën themelore të novelës.
Forma e novelës e ndërtuar në mënyrë logjike dallohet nga personifikimi
shpeshherë i shkallëzuar, i zgjeruar, i rrëmbyer apo i kursyer
i tregimit të shkurtër. Tregimi i shkurtër është armë në duart e shkrimtarit,
që përfaqëson atë për ç’ka ai është i interesuar dhe lufton për personazhet e
veta, të cilët, ndryshe nga novela mezi i përkasin botës qytetare. Në tregim, në
mënyrë edhe më të dukshme se në një novelë rrëfehet një ngjarje, një ndodhi.
Marrëdhëniet ndërmjet autorit dhe lexuesit
janë më të ngushta se në novelë. Në novelë dhe në tregim rrëfehet një
ngjarje nga e kaluara, në tregimin e shkurtër ngjarja ndodh njëkohësisht në të
kaluarën dhe të tashmen. Në novelë të gjitha ngjarjet synojnë të arrĳnë pikën e
kulminacionit. Gjuha në tregim është më pak e dendur se në novelë. Në novelë
dhe në tregim koha dhe vendi janë të përcaktuara, në tregimin e shkurtër koha
dhe vendi bëhen të tejdukshëm. Së fundmi
themi se për shkak të afrisë së madhe të disa elementeve të strukturës novela
megjithë dallimet është më afër tregimit se sa tregimit të shkurtër.
Referencat
“Teoria e novelës dhe tregimit” H. Hoxha.
“Historia e letërsisë shqiptare” Akademia e Shkencave Tiranë 1983.
Vepra letrare 3 M. Kuteli.
Novela 1958 J. Xoxe.
“Patat e egra” F. Arapi 1970 “Nisemi djema” N. Lera 1977.
“Ditë nga ky shekull” 1979 N. Lera “Emblema e dikurshme” 1977 I. Kadare “Gjakftohtësia”
1980 I. Kadare.
“Nusja dhe shtetrrethimi” 1978 E. Kadare.
Novela 1975 Sh. Musaraj “treni ecte drejt dëborës” 1986 N. Lera “Ditë nga ky shekull” 1979.
N. Lera “Sytë e dashurisë” 1981 N. Lera “Njëqind vjet” 1983 N. Prifti “Zemërimi I një njeriu
të urtë” 1990 T. Laço.
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Ndikimi i praktikave efektive menaxhuese për një nxënie produktive
Besnik Zeqo
Abstrakt
Ky studim kishte si qëllimi të evidentonte teknika dhe praktika efektive në kultivimin e
sjelljeve të dëshiruara në klasë për më shumë produktivitet në procesin mësimor. Pyetjet
kërkimore studimore ishin: Si ndikon mësuesi efektiv në kultivimin e disiplinës pozitive në klasë?
dhe Si ndikon mësuesi efektiv në realizimin e veprimtarive mësimore në klasë?
Ky studim u realizua me 111 nxënës të klasave të treta dhe të katërta në tre shkolla publike
9 – vjeçare të qytetit të Beratit. Kampioni i nxënësve u përzgjodh në mënyrë rastësore, për
të tre shkollat e marrë në studim. Studimi është sasior dhe pyetësori i përdorur përbëhet nga
30 pyetje me alternativa, hartuar sipas shtojcave ilustruese dhënë nga Tahir Zajazi (2003).
Shkalla e përdorur është shkalla Likert me 4 nivele matjeje, e cila maste këto faktorë:mësuesin
efektiv, praktika të disiplinës pozitive dhe veprimtari mbështetëse mësimore. Nga studimi
rezultoi se mësuesi efektiv ndikon pozitivisht në kultivimin disiplinës në klasë dhe realizimin
e veprimtarive mbështetëse mësimore. Gjithashtu, vihet re se midis shkollave të marrë në
studim dhe mësuesve kishte ndryshime në mënyrën e sjelljes së tyre me nxënësit, të cilat
ndikonin drejtpërdrejt në disiplinën pozitive në klasë. Ky studim rekomandon se mësuesi
duhet të aplikojë sjellje pozitive për të arritur kultivimin e disiplinës pozitive në klasë. Ky
studim ka si qëllimi të evidentojë teknika dhe praktika efektive në kultivimin e sjelljeve të
dëshiruara në klasë për më shumë produktivitet në procesin mësimor. Rëndësia e studimit i
referohet fushës së zgjedhur dhe problematikës aktuale për shkollat tona, duke prezantuar
teknika dhe praktika menaxhuese efektive në klasë. Ky studim përfshin shqyrtimin e
literaturës në lidhje me disiplinën dhe menaxhimin e vazhdueshëm efektiv në klasë, duke
nxitur në këtë mënyrë orë produktive mësimore. Kjo është shkrirë me kontekste specifike
kërkimore në arsimin fillor të shkollave të qytetit të Beratit.
Konkluzionet dhe rekomandimet sigurojnë një pasqyrë ndihmëse për mësuesit, drejtuesit
dhe bordin e shkollës. Në këtë kontekst, rekomandimet shërbejnë për të përmirësuar aftësitë
menaxhuese në klasë.
Fjalët kyçe: efektivitet, praktika efektive, disiplinë pozitive, veprimtari mbështetëse.

Hyrje
Njerëzit janë qenie sociale. Gjatë veprimeve të ndryshme në familje, shkollë dhe shoqëri
modelohet ose formohet ajo që quhet sjellja pro-sociale. Fëmĳët mësojnë shumë nga
familja e tyre përmes veprimeve të ndryshme, të cilat kanë një ndikim më të madh
sesa fjala. Po ashtu mësojnë nga mësuesit, sidomos kur bëhet fjalë për nxënësit e
arsimit fillor. Mësuesi i fillores është idhull për fëmĳët. Disa mësues krĳojnë atmosferë
të këndshme, nxënësit ndihen mirë, angazhohen dhe janë bashkëpjesëmarrës në
proces. Por, ndodh edhe e kundërta, ka mësues që nuk menaxhojnë klasën siç duhet
dhe në këto orë zhurma dhe sjelljet e padëshiruara në klasë ndikojnë në reduktimin
e efektivitetit të orës mësimore. Profesioni i mësuesisë është i bukur, por jo i lehtë,
sidomos kur bëhet fjalë në menaxhimin e orës mësimore. Ky profesion fisnik kërkon
që mësuesit të posedojnë zotësi dhe kompetenca nga njëra anë, por edhe të zotërojnë
teknika dhe praktika efektive menaxheriale. Mësuesit efektivë dinë të menaxhojnë
siç duhet dhe kur duhet emocionet e fëmĳëve në mënyrën e duhur. Ata dinë të
ndihmojnë në nxitjen e një mjedisi në klasë, ku fëmĳët të ndihen të vlerësuar, të
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respektuar, të motivuar dhe të dëshiruar për të mësuar sa më shumë. Kjo arrihet
duke menaxhuar me efektivitet orën mësimore, përmes menaxhimit efektiv të kohës
dhe problemeve të disiplinës. Mbajtja e disiplinës në klasë varet nga mënyra se si
planifikohet ora mësimore, dhe sa rëndësi i kushtohet integrimit të nxënësve në më
sim.
Prezantimi i problemit
Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me drejtimin dhe organizimin e veprimtarive të tilla të
nxënit duke synuar që të maksimalizohet përfshirja produktive e nxënësit në mësim
(Musai, 2003). Çështja e disiplinës në klasë vazhdon të spikasë si një nga problemet
më sfiduese në arsim. Conte (1994:308) ka thënë: "Nëse mësuesit, administratorët,
prindërit dhe nxënësit pranojnë se mungesa e disiplinës është serioze, atëherë
duhen menduar hapat për t`i korrigjuar. Teoricienët Kounin, Skinner, Glasser dhe
teoritë e tyre kanë kontribuar në ndihmë të përmirësimit të teknikave menaxhuese.
Klasat e sotme (klasa si grup social) janë shumë më të komplikuara se sa në vitet e
kaluara. Disiplina, e njohur ndryshe edhe si menaxhim i klasës, ka shtuar faktorë
dhe dimensione të reja.
Sipas një analizë e pesëdhjetë viteve të fundit, Wang, Haertel, dhe Walberg (cituar nga
Conte, 1994) zbuluan se në një klasë efektive menaxhimi rrit angazhimin e nxënësve,
ul sjelljet përçarëse dhe sjell përdorim më të mirë të kohës mësimore. Mësuesit janë
të shqetësuar me realitetin e klasave në ditët e sotme, si edhe raportet me nxënësit
apo/dhe prindërit, për disa arsye:
(A) Mësuesit nuk marrin respektin nga prindërit si dikur.
(B) Në shkollë vĳnë më shumë nxënës me probleme nga më të ndryshmet.
(C) Mësimdhënësit nuk janë të trajnuar mjaftueshëm për t'u marrë me sjellje
problematike.
(D) përmbajtja relevante kurrikulare nuk është gjithmonë e mjaftueshme për të
motivuar nxënësit (Canter & Canter, 1976).
Studimet kanë treguar gjithashtu se rregullat në klasë ndikojnë në sjelljen e nxënësve.
Prandaj, mësuesit që vendosin rregulla efektive në klasë dhe i përfshĳnë në planin
e tyre të menaxhimit të klasës, do të ketë më shumë sukses në sjelljen pozitive të
nxënësve dhe produktivitet në procesin mësimor
Përkufizimi i Termave
Në mënyrë që të sigurojë një kuadër të plotë të materialeve të përfshira në ky
studim, më poshtë jepen përkufizimet mbi termat e përdorur.
Menaxhimi i klasës: proces sistematik mësimor drejtimi, organizimi dhe menaxhimi
të sjelljeve në klasë.
Procedura: aktivitet i veçantë nga nxënësit dhe mësuesit që drejtohet për arritjen e
procesit.
Rregull: parim udhëzues, i cili përcakton një standard të përgjithshëm për sjellje të
dukshme.
Kohë e dedikuar: Koha e caktuar për të mësuar.
Modifikim i sjelljes: Zbatim sistematik i paraprirësve dhe pasojave për të ndryshuar
sjelljen.
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Modelet: Përgjegjësia me bazë të disiplinës, e cila ofron mundësi për të parë sjellje të
përshtatshme në veprim, sipas shembuj pozitiv në klasë.
Efektivitet: Niveli i dëshiruar i rezultateve të arritura.
Parim: Marrëdhënie e vendosur midis faktorëve.
Teori: Deklarim i integruar parimesh që përpiqet të shpjegojë dukuri dhe të bëjë
parashikime.
Shqyrtimi i Literaturës
Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me drejtimin dhe organizimin e veprimtarive të tilla
të nxënit duke synuar që të maksimizohet përfshirja produktive e nxënësit në mësim
(Musai, 2003). Një klasë e mirë-menaxhuar mund të sigurojë nxënie produktive dhe
dinamike.
Për fat të keq, sjellja e nxënësit shpesh mund të ndërhyjë me këtë proces, prandaj
disiplina pozitive në klasë luan një rol të rëndësishëm në sistemin arsimor të ditëve
të sotme.
Shumë mësues ndjehen të "pafuqishëm" në trajtimin e problemeve të sjelljes në
klasat e tyre. Canter (1997) shpjegon se në të kaluarën, një vështrim i thjeshtë apo një
paralajmërim ishte
i mjaftueshme për të krĳuar një klasë të disiplinuar. Ky kapitull hulumton katër
fusha që mund të ndihmojnë mësuesit në promovimin e një ambienti pozitiv për të
gjithë nxënësit. Këto fusha përfshĳnë:
▪ Teoritë e sjelljes dhe ndikimin e tyre në menaxhimin e klasës,
▪ Qasje pozitive për menaxhimin e sjelljes së nxënësit,
▪ Kriteret për krĳimin e rregullave efektive në mirë-projektimin e procesit mësimor,
▪ Hapat për planifikimin e një plani menaxhues afatgjatë.
Sjellja dhe menaxhimi i saj
Teoritë e sjelljes evidentohen që nga vitet 1930 me korniza të ndryshme, në të cilat
përshkruhen praktika efektive në nxitjen e sjellje pozitive. Bihevioristët i kushtojnë
vëmendje sjelljes dhe ndryshimit te mjedisit si nxitës i reagimeve të zgjedhura nga
nxënësit. Thorndaik është themelues i psikologjise së sjelljes. Ai u përqendrua në
ngacmim-reagimin(kushtëzimi klasik). Arsimin e përkufizoi si formë zakoni, ndërsa
procesin mësimor si organizim të klasës, që lidhjet e dëshiruara te bëheshin të
domosdoshme. Ai pohon tre ligje nxënie:
Sipas ligjit të gatishmërisë: Sistemi nervor është i gatshëm te përçoje, duke
sjellë një gjendje kënaqësie gjate realizimit, dhe pakënaqësie në mosrealizim.
Sipas ligjit të ushtruarit: Të mësuarit lidhet me;
a.
Ushtrimin/të ushtruarit
b. Përsëritjen
c. Rishikimin
Në thelb të ligjit te pasojës qëndron forcimi i lidhjes nga reagimet qe shkaktojnë
kënaqësi dhe dobësimi i saj nga reagimet që shkaktojnë pakënaqësi. Kjo nënkupton se
lidhja fuqizohet ne përpjesëtim me dendurinë, pra është në përpjesëtim të drejtë me
intensitetin mesatar dhe kohëzgjatjen. Metodat e modifikimit te sjelljes ndryshojnë
në raport me nxënësin apo me sjelljen e dëshiruar (Orstein dhe Hunins, 2003).
Sipas Skinner, kushtëzimi operant është i nxitur dhe i ngacmuar;
Kushtëzimi i nxiturèReagim i identifikuar me nje ngacmues te percaktuar ,
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pra sjellja quhet reaguese
Kushtëzimi i ngacmuarèI palidhur në dukje me ngacmues te
identifikueshëm , pra sjellja quhet operonte.
Sjellja operante pushon se vepruari kur nuk shoqërohet me përforcim. Përforcuesit
janë pozitiv dhe negativ. Përforcimi pozitiv lidhet me një ngacmues pozitiv.
Përforcimi negativ është heqja ose tërheqja e një ngacmuesi.
Çfarë do të thotë teoria e arritjes për mësuesit?
Meqenëse nevojat për arritje ndryshojnë nga njëri individ tek tjetri kjo mund të
ndihmojë në veprimtaritë e planifikuara për të ditur ku qëndrojnë nxënësit, cilët
nxënës kanë nevoja të larta arritje, cilët jo dhe cilët duhen motivuar për të shmangur
humbjen. Ata që janë më të motivuar për arritje u përgjigjen mire detyrave, notave,
problemeve të reja apo të pazakonta dhe shansit për të provuar përsëri. Por detyrat
më pak sfiduese, përforcimi i bollshëm për sukses, hapat e vogla për çdo detyrë dhe
mbrojtja nga shqetësimet janë, ndoshta, strategjitë më të suksesshme për ata nxënës
që kanë shumë dëshirë të shmangin dështimin. Nxënësit në klasë funksionojnë si
një pjesë e grupit të madh. Johnson & Joohnson (1975) i kanë kushtuar vëmendje
të veçantë kësaj në veprën e tyre mbi motivimin. Ata treguan se motivimi mund të
ndikohet nga mënyrat si lidhemi me njerëzit e tjerë të cilët përfshihen gjithashtu në
kryerjen e një qëllimi të caktuar. Psikologët e mësipërm e kanë quajtur këtë faktor
ndërprsonal struktura e qëllimit të një detyre. Struktura e qëllimit është mënyra se
si nxënësit luftojnë drejt një qëllimi, në lidhje me të tjerët. Ka tre struktura të tilla:
bashkëvepruese, konkurruese dhe individualiste.
Jacob Kounin
Gjatë viteve 1970, Jacob Kounin dhe kolegët u angazhuan në disa kërkime në
fushën e menaxhimit të klasës. Puna e tĳ u përqendrua në përcaktimin e teknikave
specifike nga mësuesit dhe ndikimin e tyre në mjedisin klasë. Sipas Kounin për një
menaxhim efektiv të klasës mësuesi duhet të zotërojë disa karakteristika si:
▪
Aftësia që me një të parë të kontrollohet e gjithë klasa
▪
Aftësia për të bërë dy veprime njëherësh
▪
Thirrja e emrit të nxënësit pasi drejtojmë pyetjen
▪
Përmendja me/pa qëllim e shpeshtë e emrave
▪
Përfshirja e një numri sa më të madh nxënësish në veprimtari mësimore
(Garo, 2008).
Këto karakteristika përshkruajnë një mësues i cili e di çfarë po ndodh në çdo kohë
në klasë dhe është në gjendje të merret me më shumë se një çështje ose problem
në të njëjtën kohë. Menaxhimi i mirë në klasë më pas do të lehtësonte të mësuarit
e nxënësve, duke i lejuar mësuesit për të përmbushur objektivat dhe detyrat
mësimore (Conte, 1994).
Abraham H. Maslow dhe hiearkia e nevojave
Teoria e Maslow mbi hierarkinë e nevojave ka ndikuar edhe në menaxhimin efektiv
të klasës.
Maslou (1970) ka vërtetuar se nevojat njerëzore kanë renditje hierarkike. Nevojat
për jetë dhe siguri janë më thelbësoret. Ne të gjithë kërkojmë ushqim, ajër, ujë dhe
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banesë; të gjithë duam të çlirohemi nga rreziku. Këto nevoja përcaktojnë sjelljen tone
derisa plotësohen. Por sapo ndihemi fizikisht të qetë dhe të sigurt, stimulohemi për
të plotësuar nevojat e nivelit tjetër, nevojat shoqërore për dashuri dhe nevojat për
respekt. Dhe kur nevojat më të larta plotësohen kënaqshëm më pak apo më shumë,
atëherë kthehemi në nevojat e nivelit më të lartë, për arritje intelektuale, vlerësim
estetik dhe, së fundi, vet-aktualizim. Duke ndihmuar nxënësit të përmbushin nevojat
e tyre me rëndësi më të madhe, rriten mundësitë e të mësuarit të nxënësve. Maslow
(cituar në Sprinthall, 1981, f. 327), ishte psikolog që pati shumë rëndësi duke ndikuar
pozitivisht në fushën e menaxhimit të klasës.
Sipas Gordon (2001), mbështetur tek Maslow, Grossman argumentoi përmbushjen e
hierarkisë së nevojave në mjedisin e klasës si vĳon:
- Nevojat fiziologjike (kënaqësinë): kujdesi në eliminimin e urisë, etjes, etj.
- Nevojat për siguria: shmangia e dëmtimeve, sulmeve fizike, temperaturat
ekstreme, sëmundjet dhe abuzimet psikologjike
- Nevoja për dashuria: marrja dashurisë dhe pranimi nga të tjerët, si edhe ndjenja
përkatësisë në grup.
- Ndjesia e vlerës personale: vetë-respekti, vetë-besimi, arritja e qëllimeve dhe
ndjesia fuqizimit.
- Nevoja për vetë-aktualizimi: realizimi në potencialin më të plotë
Si punojnë klasat efektive
Indikatorë të tjerë në menaxhimin e klasës dhe efektiviteti i orës mësimore
Profesionalizmi i mësuesit në menaxhimin e orës mësimore
Menaxhimi i orës së mësimit mbështetet në respektin për nxënësin. Ky mund
të fitohet duke i trajtuar nxënësit në mënyrë të ndershme, të sinqertë, pse jo dhe
pasionante. Mësuesit që janë indiferentë, janë të interesuar më shumë për lëndën
sesa për nxënësit e tyre. Në jo pak raste ata dalin në mbrojtje të nxënësve edhe kur
nxënësit s’janë në drejtimin e duhur. Kur përpiqeni që të krĳoni klimën e dëshiruar
në klasë, e para gjë që duhet bërë është t’i njihni sa më shpejt nxënësit si individë. Në
mënyrë të veçantë, që në fillim mësoni emrat e tyre dhe përdorni ata gjatë mësimit.
Kjo praktikë nuk është e mirë vetëm për egon e nxënësit, por shërben për t’u bërë të
ditur nxënësve se sjellja e tyre nuk do të jetë anonime (Garo, 2008).
Mësimdhënia efektive dhe menaxhimi i klasës janë të pandashëm. Me fjalë të tjera
mësuesit efektivë janë të mire në menaxhimin e sjelljes se nxënësve. Në fakt, disa
studiues besojnë se “suksesi gjatë vitit shkollorë përcaktohet nga çfarë bëhet gjatë
ditëve të para të shkollës”. Pra është e këshillueshme të përgatitet një plan i detajuar
dhe i plotë i menaxhimit të klasës, para ditëve të para. Një plan i plotë i menaxhimit
të klasës përfshin ambientin fizik, rutina dhe procedurat, rregullat apo kodin e sjelljes
që nxënësit duhet të zbatojnë dhe ndërhyrjet e veçanta që do të motivojnë dhe do të
disiplinojnë nxënësit (Karaj, 2008).
Orët e mësimit ia arrĳnë më lehtë qëllimit kur nxënësit mësojnë në një mjedis fizik
tërheqës dhe të kohës. Shumë metoda dhe teknika që përdoren sot në mësimdhënie
nuk funksionojnë mirë kur mjedisi fizik i klasës është organizuar sipas traditës.
Shumica e shkollave të reja janë pajisur me karrige dhe furniturë të lëvizshme.
Ndonëse vendosja e karrigeve ose ndenjëseve në radhë ka disa përparësi nga
pikëpamja e kontrollit, asnjë rregullim i ndenjëseve nuk është perfekt për gjithë llojet
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e aktiviteteve dhe gjithë orët e mësimit. Kështu, për të parë një film ose për të dëgjuar
një leksion, ndenjëset mund të preferohen të vendosen në radhë, për punën në grup
ato mund të vendosen në formë rrathësh të vegjël, për diskutim në formë harku. Pra
ndenjëset duhen lëvizur në mënyrën që ato ti përshtaten aktivitetit. Disa mësues
preferojnë ti ulin nxënësit sipas rendit alfabetik ose nxënësit e mëdhenj i ulin në
fund. Në orë tradicionale këto praktika mund të bëjnë rutinën më të lehtë, por nëse
përdoren metoda fleksibël, organizime të tilla janë pa kuptim. Sidoqoftë në ditët e
para të shkollës nxënësit duhet të mbajnë të njëjtat vende në mënyrë që emrat e tyre
të mësohen më lehtë (Garo, 2008).
Fillimi dhe përfundim i mësimit
Dy aspekte më të rëndësishme që kanë të bëjnë me fillimin e mësimit janë përpikmëria
dhe rregullimi mendor (Musai, 2003). Është e rëndësishme dhe mjaft efektive për
nxënësit, nëse mësuesi arrin ta fillojë procesin mësimor në kohë, është korrekt,
gjë që do t´u dërgonte mesazhe nxënësve se respektimi i kohës është i nevojshëm.
Zakonisht minutat e parë janë periudhë e parapërgatitjes.
Garo (2011) argumenton dobishmërinë e një starti të mirë, meqenëse menaxhimi i
mirë i jep tonin orës së mësimit. Për këtë është e nevojshme që:
Orët e mësimit duhet të jenë efektive që në fillim
Duhet të respektojmë kohën e saktë të hyrjes në klasë
Korrektësia dhe serioziteti gjatë orës së mësimit
Javët e para janë të rëndësishme për të arritur suksesin në menaxhimin e
mëtejshëm të klasës
Shmangia e nervozizmit e cila arrihet përmes:
- Përgatitjes akademike
- Vendosja e stilit dhe tonit të duhur.
Monitorimet
• Monitoroni sjelljen e nxënësit duke e udhëzuar atë, jo duke e ndëshkuar.
• Lëvizni nëpër klasë. Mos qëndroni ulur në një vend për një kohë të gjatë,
kontrolloni punën e nxënësve duke inkurajuar dhe lavdëruar.
• Shpërbleni ose lavdëroni nxënësit që ndjekin rregullat në klasë dhe për sjelljen e
duhur.
• Përdorni strategjinë e modelimit duke lavdëruar sjelljen e përshtatshme të një
nxënësi në kohën e sjelljes jo të mirë të një nxënësit tjetër.
• Përcaktoni proceduat për të lejuar nxënësit të largohen nga klasa për të shkuar në
tualet ose për të pirë ujë; p.sh: të ngrejë dorën dhe marrë leje, ose të ngrihet me
leje.
• Përcaktoni procedurat për të kërkuar ndihmë, p.sh: nxënësi shkon te tavolina
e mësuesit, ngre dorën dhe pret i qetë, vendos një filxhan letre me ngjyrë ose
shenjën e ndihmës mbi bangë dhe vazhdon punën derisa të vĳë ndihma, ose
kërkon ndihmën e shokut të bankës.
• Përcaktoni procedurat e për t’u rreshtuar.
• Kujdesuni për të krĳuar një ndjesi komuniteti/ përkatësie.
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Teknika efektive menaxhuese dhe arti i të pyeturit
Sipas Garos (2011), shumë prej pyetjeve që kërkojnë mendim janë pyetje sprovuese.
Me anë të tyre mësuesi shpreson të rrëmojë më thellë në materialin lëndor, duke
synuar një përvetësim më të qartë dhe korrekt të lëndës. Kur nxënësi shpreh një
opinion, apo një mendim, mësuesi mund të bëjë ndërhyrje të tilla si: “A mund ta
bazoni këtë mendim ? Si arritët në një opinion të tillë? Jepni një shembull të asaj që
doni të thoni? Natyra e pyetjeve sprovuese nxit disa tregues pozitiv në efektivitetin
e orës mësimore
- Këto pyetje do të bënin një vetëshqyrtim të opinionit apo të vlerës vlerës së
shprehur.
- Ajo çka është e rëndësishme në këtë proces lidhet me ndihmesën e një teknike të
tillë për të sqaruar të menduarit.
- Nxënësit nuk duhet të detyrohen që të nxjerrin përfundime.
- Pyetjet sprovuese përdoren mjaft mirë në fushën konjiktive për të dhënë fakte
dhe në përgjithësi për të qartësuar të kuptuarit.
- Shpesh pyetjet sprovuese kanë për qëllim ta shtyjnë klasën nga një nivel më i ulët
të menduari drejt një niveli më të lartë.
- Zakonisht kur merret një përgjigje që ka nevojë të ndiqet nga pyetje sprovuese
është mirë të kalohet në nxënës të tjerë. Kjo teknikë shmang situatën kur biseda
mbetet e izoluar vetëm në dy persona.
Teknika efektive në menaxhimin e përgjigjeve
Mënyra se si reagon mësuesi ndaj përgjigjes ndikon shumë në klimën dhe efektivitetin
e orës mësimore. Është e natyrshme që nxënësit të gabojnë, por një mësues i mirë
nuk duhet të krĳojë situate të tensionuara. Kur një nxënës nuk përgjigjet ashtu siç
duhet, atëherë mund të vazhdohet me pyetje të tjera.
- Përgjigja duhet të kërkohet e qartë. Nëse s`është e tillë, atëherë nuk është përgjigje
e mirë. Secila përgjigje duhet të jetë një njësi e plotë mendimi.
- Ndonëse të gjitha përgjigjet duhen dëgjuar në mënyrë vlerësuese, vetëm përgjigjet
e mira duhen miratuar.
- Nëse një përgjigje nuk është e kënaqshme, atëherë nxënësi duhet të mësojë përse
ajo nuk është e tillë dhe si duhet të jetë.
- Nganjëherë mësuesi mund të përdorë si bazë për diskutim një përgjigje jo
korrekte, e cila mund t`i shërbejë sqarimit të një koncepti të vështirë.
- Përdorimi i teknikës Sokratike sjell në mënyrë të natyrshme përfundime të qarta
për nxënësit.
- Mësuesi mund t`i shfrytëzojë përgjigjet e gabuara për t`i përfshirë nxënësit në
komente në lidhje me përgjigjen e dhënë.
- Gjithashtu këto përgjigje mund të ndiqen nga pyetje që çojnë në një të kuptuar më
të mirë dhe të plotë të mësimit.
- Mësuesi duhet të shprehë miratimin e tĳ sa here një pyetje merr një përgjigje të
mirë(Garo, 2011).
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Mesazhe të tjera kur përpiqet të bëjë që nxënësi të ndjehet më mirë
- Duke vlerësuar, duke rënë dakord, duke i dhënë vlerësime pozitive. Shembull: “Ju
jeni një fëmĳë i zgjuar, ju mund të gjeni një mënyrë për të përfunduar këtë detyrë.”
- Siguri, simpati, ngushëllim, mbështetje. Shembull: “Unë e di saktësisht se
si ndjeheni ju, nëse ju vetëm do të filloni, nuk do të duket aq punë e keqe.”
- Kjo përgjigje ka tendencë përpjekjen për të zgjidhur problemin për nxënësin:
- Pyetje rishqyrtuese. Shembull: “Pse të presim kaq gjatë, kërko ndihmë? Cila ishte aq e
vështirë për këtë detyrë?”
Komunikimi efektiv dhe përparësitë e tĳ
Komunikimi efektiv paraqet rëndësi të veçantë në menaxhimin e suksesshëm të orës
mësimore. Mësuesit që komunikojnë qartë dhe rrjedhshëm nga njëra anë dhe dinë të
kujdesen për pjesën emocionale të nxënësve nga ana tjetër realizojnë orë mësimore
efektive dhe janë vazhdimisht të mirëpritur nga nxënësit e tyre. Ata përdorin teknika
efektive komunikatave, si:
1 . Mësuesi krĳon një marrëdhënie pozitive me nxënësit (respekt, mirësjellje, shoqëri
2 . Detyra mësuesit është për të inkurajuar nxënësit, në vend të kontrollit të rreptë
3 . Mësuesi të jetë pozitiv në të folur me nxënësit, dhe tu shmanget “nënçmimeve”
4 . Kur është e mundur dhe e nevojshme, mësuesi të përgatitet për orë mësimore dhe
të planifikojë se çfarë do të flasë në klasë.
5 . Mësuesi thërret në emër nxënësit.
6 . Kur jep udhëzime, herë-herë duhet të marrë opinione edhe nga nxënësit.
7 . Mësuesi flet në mënyrë të qetë.
8 . Mundohet për të ruajtur kontaktin me sy me nxënësin.
9 . Minimizon pengesat.
10 . Mësuesi njofton nxënësit se tema është e rëndësishme.
11 . Duhet ta dinë nxënësit se ju jeni duke folur që ata të përfitojnë.
12 . Mësuesi përdor pyetje për të përfshirë nxënësit dhe për të monitoruar të kuptuarit.
13 . Mësuesi përfshin shembuj nga përvoja e nxënësit
14. Shmangni diskutimin e problemeve personale të nxënësit, kur ju ndjeheni
pakëndshëm.
15 . Mësuesi menaxhon: fërkimet, zemërimet, humbjen e interesimit, mërzinë etj..
16 . Mësuesi mbështet nxënësit për të dëgjuar.
Si përfundim:
Sistemet e menaxhimit të klasës janë efektive kur ato rrisin suksesin e nxënësve,
duke krĳuar një mjedis të rregullt mësimor që rrit kompetencat dhe aftësitë e tyre
akademike. Sistemet e menaxhimit të klasës janë më të efektshme kur mbahen
parasysh tre parimeve themelore:
Theksojnë pritshmërinë e nxënësve
Përfshĳnë të gjithë nxënësit
Identifikojnë sjellje specifike të nxënësve për sukses.
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Të dhënat sasiore
Në grafikun e mëposhtëm jepen të dhëna më të detajuara
Grafiku 1. Sjellje të mësuesit efektiv

Sjellje të mësuesit efektiv
Të dhënat paraqesin “frekuencë të shpeshtë” përsa i përket kohës që ka nxënësit për të
bërë detyrën e shtëpisë (43% e të anketuarve), puna e diferencuar që bën me nxënësit
jo të mirë (43% e të anketuarve), i nxit nxënësit të vlerësojnë veten e tyre (45% e të
anketuarve), shpjegimi i gjërave të vështira (40% e të anketuarve). Përsa i përket
marrëdhënieve të drejta që mësuesi vendos në klasë vihet re se 55% e të anketuarve
pohojnë rrallë, 25% kurrë, dhe pjesa tjetër prej 20% janë të mendimit se mësuesi
është i drejtë shpesh dhe shumë shpesh me nxënësit e tĳ. 30% e nxënësve pohojnë
se mësuesi nxit shpesh mendimin kritik në klasë, 10% shprehen rrallë, ndërkohë
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që 40% pohojnë se mendimi kritik në klasë ndodh rrallë dhe 20% shprehen se nuk
praktikohet kurrë.
Lidhur me ardhjen me korrektësinë e mësuesit, vihet re se për pyetjen: “A vjen me
vonesë mësuesi në orën e mësimit”, 75% e tyre pohojnë kurrë dhe rrallë (përkatësisht
kurrë 40% e të anketuarve dhe rrallë 35% e tyre).
70% e nxënësve shprehen se mësuesi u tërheq vëmendjen nxënësve kur
shpërqendrohen, dhe kjo ndodh shpesh, sipas 30% të anketuarve dhe shumë
shpesh, sipas 40% të tyre.
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Romani i viteve ’50-‘60
Ervisa Merko
Abstrakt
Romani është një zhanër letrar i cili ka pasur dhe ka një zhvillim të madh në letërsinë botërore.
Ai pas shekullit të XIX u bë një zhanër mbizotërues duke spikatur mes të tjerëve. Megjithatë
ende sot nuk kemi ndonjë definicion të caktuar për të. Përkufizimet e shumta që janë bërë për
strukturën e romanit në njëfarë mënyre plotësojnë njëri-tjetrin.
Vetë origjina e romanit mbetet ende e papërcaktuar dhe studiues të ndryshëm e trajtojnë këtë
çështje varësisht prej pozitave nga të cilat nisen për ta sqaruar romanin si lloj letrar. Kjo nis që
nga kohet e antikitetit deri në ditët e sotme, ku zhvillimi i romanit është bërë në një mënyrë të
vazhdueshme duke mohuar vetveten që shënon edhe procesin e evulucionit të përhershëm
të llojit. Ndaj Rene Maria Albers shprehet: “Njihen shumë teori letërsie. Por kurrë s’ka egzistuar
teoria e romanit e denjë për këtë emër; vetëm disa “ histori të romanit”, kah fundi i shek. XIX, që
atë botë shihnin fundin dhe fiksimin e tĳ në studimin shoqëror dhe psikologjik në kulminacionin e
vet; sot në mos qofshin katalogje, historitë e romanit paraqesin një varg studimesh krĳuesish shumë
të mëdhenj: Xhojsit ose Prustit, fjala vjen, por duket e pamundshme të jepet sinteza dhe veçanërisht
“definicioni” i romanit”1.
Fjalë kyçe: Roman,Teori e letërsisë, Strukturë romanore,Realizëm socialist,Roman modern.

Hyrje
Studiuesja Floresha Dado për romanin në përgjithësi shkruan: “Romani si lloji krĳues
i gjinisë epike, ka kaluar një evolucion të ndërlikuar: në këtë proçes ai vazhdimisht pasuroi
mundësitë e tĳ strukturore dhe përmbajtësore. Ai gjithashtu, gjatë evoluimit dhe pasurimit,
ushtroi një ndikim të dukshëm në pasurimin e strukturave të gjinive të tjera letrare.
Romani u zhvillua si një formë e lirë, duke realizuar vazhdimisht modifikimin e mënyrave të
organizimit të brendshëm dhe të jashtëm për trajtimin e raporteve universale midis njeriut
dhe botës që e rrethon”2.
Romani i viteve ’50-’60 si vazhdim i traditës apo jo?
Romani shqiptar ka një histori shumë të shkurtër të zhvillimit të tĳ . Nga fundi i
shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX na paraqiten veprat e para, të cilat, shikuar
nga kriteret e sotme, janë më tepër novela që përshkohen nga fryma sentimentaliste.
. Romanet “Sikur t’isha djalë” i H. Stërmillit, “Pse” dhe “Afërdita” e Sterjo Spasses
etj, vepra që u shkruan në vitet ‘30-‘40 bëjnë një hap përpara në trajtimin e aspekteve
të reja të jetës shqiptare të kësaj kohe dhe përshkohet nga elemente të shumtë realist,
por ruajnë shumë elemente të sentimentalizmit.
Për botimet e kësaj periudhe Sadri Fetiu do të shprehej: “Realiteti i përfshirë në to
(romane), ndonëse ka tendencën e përgjithësimit, nuk arrin ta kapë problematikën e plotë
dhe ngjarjet e romanit përmblidhen në një përfundim disfatist ose utopik, ku shkrimtarët
1
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nuk i shihnin prespektivat e jetës dhe të dëshpëruar përqafonin filozofinë nihiliste, apo, duke
i thjeshtëzuar kontraditat e thella të jetës shoqërore, arrinin të gjenin rrugë për zgjidhje
utopike”3.
Romani shqiptar vazhdonte të luante rol dytësor në periudhën e para 1944-ës. Por, në
kushtet e reja në të cilën ndodhej Shqipëria, në vitet ’44 - ’45 u krĳuan prespektiva të
reja për zhvillimin e arteve dhe veçanërisht letërsia. Mirëpo, zhvillimi i romanit filloi
më vonë për shkak se ky lloj letrar kërkonte një përvojë shumë më të pasur letrare.
Në vitin 1952 u botua romani i parë i letërsisë sonë të re, “Çlirimtarët” i Dhimitër
Shuteriqit, me të cilin fillon një etapë e re e romanit të ri shqiptar. Deri në vitin 1972
letërsia shqiptare pasurohet me afro 100 romane. Romani formësohet dhe luan rol
parësor në vitet ’60 të shekullit XX. Ai shfaq epërsinë e tĳ në vitet ’60 -’70 kryesishtë
në anën cilësore, me romanet e botuara: “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” i Ismail
Kadares në vitin 1963 dhe “Lumi i vdekur” i Jakov Xoxës në 1965. Por pavarësisht
këtyre konstatimeve, në vitet ’60 numri i romancierve nuk ishte i shumtë krahasuar
me numrin e poetëve. Kjo panoramë do të pësonte një përmbysje pas viteve ’60,
ku epërsia totale e poezisë ndaj romanit do të pësonte një përmbysje dhe do të
prezantoheshim me një strukturë të re të letërsisë shqipe. Një strukturë moderne,
ku në tërësinë e gjinive dhe llojeve letrare romani do të zërë vendin hegjemon. Kjo
situate erdhi nga ndikimi i tri faktorëve, të cilët ishin:
1) Arsimimi i gjithë popullsisë në vitet ’50-’60. Në krejt hapësirën shqiptare arsimohen
gjithë klasat. Bëhet i detyrueshëm arsimi fillor, më vonë arsimi i mesëm. Në vitin
’57 hapet universiteti i parë. Deri në krĳimin e romanit letërsia konceptohej me
veshë. Leximi ishte kolektiv. Ndaj arsimi është faktori themelor në formësimin e
romanit, sepse ndryshon mënyra e perceptimit përmes arsimimit të popullsisë
dhe tipografisë moderne.
2) Faktori botëkuptimor. Në këtë periudhë në shoqërinë shqiptare krĳohet një
botëkuptim i ri, që e kupton shoqërinë si një sistem. Kështu shikon edhe letërsinë.
Gjinĳa që i jep lexuesit një vështrim tërësor është romani, i cili e njeh shoqërinë në
totalitetin e vet, në tërësinë e tĳ.
3) Faktori letrar (parapëlqimi për romanin), çka do të thotë se vetëdĳa letrare e
shkrimtarit dhe vetëdĳa letrare e lexuesit paracaktohen nga parapëlqimi për
romanin. Shkrimtarët janë tepër të prirur për të shkruar romanin ashtu sikurse
lexuesi është i prirur për të lexuar romanin. Vet shkrimtarët kishin domosdoshmëri
për t’u shprehur nëpërmjet romanit.
Por krahas këtyre, kemi edhe faktorët pengues në zhvillimin e romanit gjatë kësaj
periudhe. Këta faktorë janë:
1) Tradita modeste e pakët. Romani shqiptar kishte trashëguar një përvojë modeste,
e cila nuk mund të nxiste fuqishëm zhvillimin e romanit.
2) Në mungesë të përvojës së romanit shqiptar u përdor romani i përkthyer.
3) Caqet kufizuese të realizmit socialist.
Ndonëse është e vështirë të caktohen kufij të prerë, mund të pohohet se tri periudhat
e jetës shqiptare pas çlirimit mund të përcaktojmë tri etapa të zhvillimit të romanit
tonë: në vitet pesëdhjetë botohen romanet e para, në vitet ’60 romani ynë arrin sukseset
e para më të plota, sepse pasurohet me një numër veprash që kanë vlerë të veçantë
ideoartistike, ndërsa në vitet ’70 ai hyn në fazën e pjekurisë. Në këto tri etapa romani
eci vazhdimisht kah përpjekja për gjetjen e rrugës së vet të shprehjes, të paraqitjes
3
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më sintetizuese të realitetit jetësor, duke i bashkuar dialektikisht fenomenet e veçanta
dhe të përgjithme të botës njerëzore.Romani i gjatë, i ashtu quajturi romani-epope ,
është një fenomen i ri në letërsinë shqiptare të pasluftës, që nuk duhet të kuptohet
si tendencë e veçantë e zhvillimit të romanit dhe as si një kompesion i thjeshtë i
mungesës së veprave të këtilla në periodat e mëparshme, por një dukuri e kushtëzuar
nga shumë faktorë.Në vitet ’60 paraqitet në letërsinë tonë romani sintetizues që,
përkrah, formave, kompozicionit, mandej mënyra e të vërejturit dhe përgjithësimi
i fenomeneve jetësore, paraqet elementet novatore që shpien drejt modernizimit të
shprehjes letrare. Këtë shteg e hap Ismail Kadareja me romanin “Gjenerali i ushtrisë
së vdekur”. Në zhvillimin e romanit të letërsisë shqipe njihet edhe një ndarje, një
periudhë letrare tjetër e cila është e “diskutueshme”. Kjo periudhe shënon fillimin e
saj në vitin 1945, por fillimi i kësaj periudhe nuk ka qenë dhe nuk është i argumentuar.
Studiuesi Bashkim Kuçuku shprehet se: “ Mendojmë se 1945-a për disiplinat letrare
është thjesht një datë historiografike dhe rudimentare. Megjithëse, në rrafshin botëror,
vendosjen e sistemit komunist, pra, ka një rëndësi të madhe bivalente, ajo nuk shenjon shfaqen
e koncepteve, normave, temave, gjinive, strukturave dhe stileve të reja, të natyrshme, të dala
nga zhvillimi i brendshëm i saj, nga vetëdĳa e lirë dhe shprehja e vetvetishme e shkrimtarëve.
Kështu, që, nuk është tjetër veçse një mbartje mekanike4”. Duke iu referuar këtĳ citimi
mund të themi se ky “ periodizim” nuk mund të themi se merret si i mirëqenë sepse
fillesat e romanit dhe zhvillimi i tĳ vjen gradualisht nga vitet ’30 e në vĳim, por një
analizë më të detajuar do ta shohim në vĳim.Në mesin e viteve ’30 të shekullit XX,
një grup shkrimtarësh: Nonda Bulka, Petro Marko, Dhimitër Shuteriqi, etj. botojnë
disa shkrime në të cilat krĳojnë një letërsi të re, dhe, konkretisht, një letërsi realiste.
Këta shkrimtarë nën ndikimin e mendimeve dhe koncepteve, të cilat megjithëse
vinin si përkthime dhe përshtatje nga tekstet e shkollave francezë, mund të themi
se formuluan dhe përpunuan për herë të parë mendimin realist në letërsinë shqipe.
Vitet e para të pasluftës do të shënonin periudhën në të cilën, metoda e realizmit
socialist do të fillonte të përpunohej, të përhapej të ushtrohej edhe në Shqipëri. Në
dy-tre vitet e para vihet re një gjallim i letërsisë e cila shfaqej në prizmin e një letërsie
që kishte prirje vazhdimin dhe respektimin e traditës pararendëse dhe prirja tjetër
ishte lëvrimi i një letërsie e cila synonte mohimin total të traditës dhe krĳimin e
një letërsie në përputhje me direktivat jo letrare. Pra, në këtë kohë në letërsinë tonë
shfaqen dy linja:
1)
Linja liberale
2)
Linja ideologjike dhe dogmatike.
Për një periudhë të shkurtër këto dy linja bashkëjetuan, çka duket edhe në pjesmarrjen
në Lidhjen e Shkrimtarëve, të krĳuar në tetor të vitit 1945, nga shkrimtarë të
përkatësive të ndryshme politike dhe fetare. Por kjo bashkjetesë nuk zgjati për shumë
kohë ku “pas një periudhe të shkurtër kohezioni dhe përplasjeje të heshtur, konceptet për
një bashkjetesë të traditës me metodën e re marrin një goditje të fuqishme, duke dalë në pah
agresiviteti për ‘angazhimin në një drejtim të ri letrar’ dhe për një seleksionim përjashtues
të traditës dhe të atyre që kishin shkuar para ’44-ës”5. Duke pasur parasysh këto dhe
duke dashur t’i japim përgjigje pyetjes se: A ishte romani i viteve ’50-’60 vazhdim
i traditës ? Duhet theksuar se romani shqiptar pas ’44 ashtu sikur e gjithë letërsia e
4
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kësaj periudhe karakterizohet nga dy prirje të tejskaĳshme me njëra-tjetrën, që janë:
1)Realizmi socialist
2) Prirja disidente
Romani i realizmit socialist u shkrua dhe u botua në vitet ’45-‘90 në Shqipërinë
londineze
Vepra të realizmi socialist janë shkruar edhe në jashtë trojeve të shoqërisë londineze.
Duke përmendur këtë lindin disa pyetje të rëndësishme të cilat lidhen me këtë çështje:
A u shfaq realizmi socialist në letërsinë tonë si një traditë letrare më parime estetike
standarte, të njëllojta me ato të letërsisë sovjetike, apo dhe me letërsinë e vendeve të
tjera të sistemit komunist? Sa i afrohet romani i realizmit socialist i letërsisë shqipe
romaneve të të “ njëjtit” tip të letërsive të bllokut të lindje? Sa është realist romani
i realizmit socialist? Duke pasur parasysh këto problematika kuptojmë se studimi i
romanit i viteve ’45-’90 kohë në të cilën u shkruajt romani i realizmit socialist është
më kompleks se çështë vënë në dukje deri më sot. Bëhet fjalë për një “tip” romani
ku megjithë ndikimin e madh që pati në letërsi, mund të themi se romani i realizmit
socialist në thelb, nuk përbënte ngjarje apo dukuri të mirëfillta letrare, qoftë edhe për
arsyen e thjeshtë se nuk ishte fryt i shkrimtarëve, por i ideologjizuesve partiakë, që,
me dashje dhe pa dashje, ua ngarkonin atyre mbi shpinë. Rexhep Qosja , 30 vjet më
parë, në periodizimin që bën dallon dy periudha të cilat ishin:
1)
Periudha e realizmit socialist (në vitet ’30-’60)
2)
Periudha e realizmit integral ( etapa e dytë që përfshinte vitet ’60-’70).
Në kohën kur R. Qosja shkruan për këto periodizime, ishin botuar romanet e Petro
Markos, Sterjo Spasses, Dritoro Agollit, Ismail Kadaresë, Dhimitër Xhuvanit, etj. disa
syresh realistë, ndërsa me të tjerë, realizmi socialist kishte aritur apogjeun e vet. Romani
realist me aftësi krĳues të pashtershme, si në çdo letërsi, edhe në letërsinë shqipe,
ka sjell vepra dhe cikle veprash me stile vetjake fort të dallueshme. Megjithëse, në
Shqipërinë zyrtare , pranohej dhe lejohej zyrtarisht vetëm romani i realizmit socialist
me botimet e shumta, një sërë përbërësish thelbësor tregojnë se , në tërësinë e letërsisë,
zotëronte realizmi i mirëfilltë me botime më të pakta, por cilësore dhe përcaktuese të
zhvillimit letrar. Romanet dhe tregimet e realizmit të mirëfilltë, edhe pse në sasi ishin
më të pakët, zotëronin me epërsi cilësore dhe vlerat e tyre bazore dhe të qëndrueshme.
Ky pohim bĳe ndesh me mendimin klishe , që ishte krĳuar në këtë kohë se në këto vite
metoda dhe letërsia e realizmit socialist ishte mbizotëruese, prandaj është e nevojshme
argumentimi që përmbys këtë bindje. Studiuesi Bashkim Kuçuku do të parashtronte
këto argumente për të mbështetur këtë mendim:
1) Nëpërmjet metodës së realizmit socialist dhe censurës së saj mbikqyreshin vetëm
botimet e Tiranës. Megjithatë, nën etiketën e saj do të botoheshin edhe krĳimtari
të pasura realiste, romane dhe tregime të njohura dhe të popullarizuara gjerësisht.
Në këto raste, më shumë se metodë, ajo ishte mbulesa zyrtare për çdo gjë që dilte.
Vepra jo të pakta e provojnë këtë më së miri.
2) Sikurse u sqarua, ajo që quhej metodë e realizmit socialist, ishte një hybrid i
gjymtuar dhe i ideologjizuar i gjedhes realiste. Gjithë përpjekjet zyrtare u bënë që
realizmi të shëndrohej sa më shumë në realizëm socialist.
3) Realizmi socialist ka zotëruar zyrtarisht dhe me sasi, me botimet më të shumta
të llojit të vet. Mirëpo, sikur se mirëdihet, zhvillimi i letërsisë dhe risitë e saja, e,
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për pasojë, edhe periudhat përkatëse, nuk përcaktohen nga sasia, por nga cilësia.
Prandaj nuk ka shkaqe thelbësore që të thuhet se realizmi socialist mbizotëron
mbi realizmin e mirëfilltë, dhe as mbi gjedhet, stilet, strukturat, përftesat e tjera
moderne që ishin shfaqur dhe bashkëjetonin me letërsinë shqipe të atëhershme.
4) Historiografia në përgjithësi dhe periodizimi në veçanti nuk është vetëm një
rindërtim i letërsisë në diakroni por edhe rindërtimi i saj në sinkroni. Krĳimtaria e
gjedhes së realizmit socialist, sot, thuajse , e ka humbur fare ndikimin në letërsinë
shqipe rrjedhëse dhe ka fare pak forcë tërheqese ndaj lexuesit.6
Duke pasur parasysh pikën e fundit të përcaktuar nga Prof Dr Bashkim Kuçuku
konstatojme se letërsia në realizmin socialist dhe autorët e saj nuk mund të gjykohen
brenda klisheve të njëllojta, skematike, por në dy plane:
1) Në planin e përgjithshëm, që fut, ose jo në këtë drejtim letrar, duke u bazuar e
mbështetur në parime pak a shumë të përbashkëta,
2) Në planin e poetikës dhe botëperceptimi individual, për të gjykuar letërsinë dhe
jo për të risjellë thjesht plane teorike të përkufizuara.
Siç e theksuam më sipër, në periudhën e viteve ’50-’60 në Shqipëri shënohet lëvrimi
i romanit si zhanri kryesor në letërsi tonë, e pikërishtë në këtë periudhë vërehen
përpjekjet e shumta për të shkruar një tip letërsie të re, një letërsi e cila synonte
të “zhvillohej” në përputhje me organizimin e asaj që ishte etiketuar si “realizëm
socialist”.
Por romanet e shkruara pas luftës, në përpjekje për të trajtuar “ sa me më shumë
shumë realitet jetën, për të përshkruar situatat me sa më konkrete dhe jetësore”,
u pa një prirje tjetër e të shkruarit të romanit, duke synuar marrjen në shqyrtim të
ngjarjeve të vërteta.
Koncepti i “pasqyrimit të drejtpërdrejtë të jetës” ishte kthyer në një klishe dhe ishte
keqkuptuar nga autorët, shkrimtarët që shkruajtën pas viteve ’44-ër veçanërisht.
Duke mbajtur fortë si një prej bazave pjesë e themelit të veprës, ajo shfaqet si tek
romani realist, si tek romani i realizmit socialist ashtu edhe tek romani i luftës. Kjo
bëri që mjaft autorë të mbështeteshin në ngjarje historike, duke synuar kështu të
risnin sa më shumë shkallën e besueshmërisë.Për të ardhur në fund, romani si në
fillimet e tĳ ashtu edhe në ditët e sotme, mbetet i prirur për zhvillim të mëtejshëm.
Ai bëhet kështu dhe zhanri më i parapëlqyer për shumicën e lexuesve.
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Integrimi dhe riintegrimi në ciklin 9-vjeçar i fëmĳëve të kthyer nga emigrimi
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Mesuese e Ciklit te Ulet
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Pedagog prane UAMD
Abstrakt
Ky studim synon të analizojë integrimin në ciklin 9-vjeçar të shkollimit të fëmĳëve të kthyer
nga emigrimi. MASH ka hartuar strategji e plane veprimi, për integrimin e këtyre fëmĳëve
në shkollë. Këto politika arsimore duhet të zbatohen nga DAR/ZA, drejtoritë e shkollave,
mësuesit, të cilët në bashkëpunim me prindërit mund të bëjnë që fëmĳët të ndjehen se janë
pjesë e shoqërisë.
Ky studim analizon edhe efektivitetin e politikave të ndërmarra për integrimin në shkollë të
fëmĳëve të kthyer nga emigrimi.
Në këtë studim janë përdorur metoda cilësore si: intervista të drejtpërdrejta, biseda të lira,
dhe vëzhgim me pjesmarrje dhe pa pjesëmarrje me nxënës të kthyer nga emigrimi, prindër
dhe mësues të shkollave 9 vjeçare të qytetit të Durrësit.
Studimi tregoi se proçesi i integrimit të nxënësve të kthyer nga emigrimi kërkon kohë dhe
bashkëpunim ndërmjet familjes, shkollës dhe institucioneve politikëbërëse. Mësuesi përbën
urën lidhëse mes këtyre aktorëve dhe pikën kyçe në këtë proces.
Fjalët kyçe: emigrimi i kthimi , integrim, politika integruese, nxënës, mësues, prindër.

Abstract
This study aims to analyze the integration at school of returned migrant children. MASH has
developed strategies and action plans, to integrate these children at schools. These educational
policies should be implemented by DAR / ZA school administrations, teachers in cooperation
with parents who may make the children feel they are part of the whole society.
This study analyzes the eﬀectiveness of the implementation of educational policies for the
integration of children returned from emigration.
Qualitative methods such as: in depth interwiews, participatory and non-participatory
observation as well as free converstations with students, parents and teachers from middle
high school of Durrws, have been undertaken.
The study showes that the process of integration at schools of children returned from
emigration asks time and colaboration between family, school and policymakers. The teacher
serves as a bridge to connect these actors and it can be consider as the key person at this
process.
Keywords: returned migration, integration, integration policies, students, teachers, parents.

Hyrje
“Migrimi i kthimit” është lëvizja e një personi që kthehet në vendin e tĳ/saj të
origjinës pasi ka kaluar të paktën një vit në një vend tjetër.
Ndërkohë, përkufizimi i shtetasit shqiptar të kthyer në nenin 2.14 të ligjit nr.10252
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është si vĳon:
“Emigrant i rikthyer” është emigranti shqiptar i rikthyer në Republikën e Shqipërisë, për
t’u larguar përsëri ose jo, pasi ka kaluar të paktën një vit në shtetin pritës dhe ka qëndruar
të paktën një vit në Republikën e Shqipërisë. Të tillë janë edhe refugjatët e riatdhesuar, me
dëshirë apo me detyrim, viktimat e trafikimit, të miturit, të burgosurit e luftës dhe diplomatët
në kohë krizash” .
Migracioni i kthimit ka lindur si rezultat i shumë faktorëve, si vështirësi për të marrë
dokumentacionin e nevojshëm në vendin e destinaciont, vështirësi për kryerjen e
ribashkimit familjar jashtë vendit dhe stabiliteti politik dhe ekonomik në Shqipëri.
Që integrimi evropian të jetë i suksesshëm një rëndësi të madhe ka dhe edukimi i
fëmĳëve emigrantë. Disa fëmĳë shkojnë në emigracion dhe nuk e njohin gjuhën e
vendit ku shkojnë në nivelin për të studiuar. Disa të tjerë kthehen nga emigracioni,
siç po ndodh së fundmi me emigrantët që po vĳnë kryesisht nga Greqia dhe Italia,
dhe këta fëmĳë nuk e njohin mirë shqipen, në nivelin për të vazhduar studimet këtu.
Në të dyja rastet është problematik shkollimi dhe integrimi i këtyre fëmĳëve. Sipas
statistikave, fëmĳët e emigrantëve kanë performancë shumë të ulët, pothuajse në të
gjitha vendet e Evropës. Në disa vende të Evropës, siç janë fqinjët tanë, fëmĳët e huaj,
përfshi dhe shqiptarët, përballen me diskriminimin institucional, i cili nuk drejtohet
ndaj një fëmĳe në veçanti, por lidhet me rregullat dhe praktikat e vendosura nga
institucionet arsimore. Sipas UNICEF, tri janë faktorët më të rëndësishëm që fëmĳët
të kenë performancë të mirë në shkollë: 1. një fëmĳë i ushqyer mirë; 2. pjesëmarrja
aktive në mësim; 3. ndihma nga prindërit për detyrat e shtëpisë (Eliminimi i punës
së fëmĳëve çështje e rëndësishme sindikale Tranë, janar 2012). Te fëmĳët emigrantë,
ose ne rastin tonë, për fëmĳët shqiptarë, për shkak të mosnjohjes mirë të gjuhës në
klasën e I, II dhe III, shumë fëmĳë nuk përfshihen dot në mënyrë aktive në mësim.
Ata janë të ndrojtur si dhe nuk arrĳnë dot të kuptojnë mirë mësuesen. Barriera në
gjuhë në vitet e para të shkollimit shkakton te ata shumë boshllëqe. Derisa të arrĳnë
fëmĳët e vegjël të kuptojnë mësuesen në masën 100 për qind, kanë kaluar 4 ose 5
vite shkollë dhe te këta fëmĳe janë krĳuar boshllëqe, të cilat nuk kapërcehen dot
më. Kjo sjell performancë shumë të ulët në vitet e ardhshme të shkollës dhe, për me
tepër, i bën fëmĳët të braktisin shkollën. Çfarë mund të bëhet për të kapërcyer këtë?
Për fëmĳët emigrantë, sidomos në katër pesë vitet e para të shkollës, nëse i gjithë
mësimi dhe të gjithë lëndët zhvillohen vetëm në gjuhën e vendit ku ata jetojnë, ata
do të kenë arritje jo të mira në shkollë. Dhe realisht statistikat në Evropë e tregojnë
këtë. Midis të tjerash, fëmĳët që shkollohen në të dy gjuhët, pra dhe në gjuhën e tyre
dhe në gjuhën e vendit ku jetojnë, kanë rezultate më të mira në shkollë. Ata janë
më fleksibël dhe e kapin më mirë informacionin kur e marrin dhe në gjuhën e tyre
në të njëjtën kohë. Në shkollat ku ka komunitete të mëdha me fëmĳë shqiptarë, të
paktën në klasat fillore, do të ishte shumë ndihmuese që shkolla të jetë bilinguale
ose një pjesë e kurrikulës të jetë në gjuhën amtare. Ka mjaft mënyra që kjo të arrihet
edhe pa fonde shtesë nga ana e vendeve pritëse. Si përfundim shteti, institucionet
lipset të kenë politika të qarta për edukimin dhe integrimin e fëmĳëve në emigracion
sepse kjo mund të arrihet vetëm në rrugë institucionale dhe bashkëpunim me vendet
pritëse ku këta fëmĳë jetojnë dhe shkollohen.
Detyrimi i shtetit për të pranuar shtetasit që kthehen pranohet si një normë e së drejtës
ndërkombëtare zakonore. Që e drejta e shteteve për të dëbuar të huajt e parregullt
të jetë efektive, duhet që të ekzistojë një e drejtë korresponduese e shtetasit për t’u
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kthyer në një shtet të caktuar, pra e drejta e personit për t’u kthyer në vendin e tĳ. Për
ta rregulluar më mirë këtë detyrim, shtetet pritëse dhe ata të origjinës nënshkruajnë
gjithmonë e më shumë marrëveshje të cilat njihen si “marrëveshjet e ripranimit”.
Gjatë viteve, migracioni i kthimit ka lindur si një tjetër dukuri brënda migracionit
shqiptar.
Fëmĳët e emigrantëve që janë kthyer në vend, kanë rritur kërkesat për t’u shkolluar
në Shqipëri. Ata kthehen kryesisht nga fqinji jugor Greqia e më pak nga Italia dhe
pjesa tjetër e vendeve të Bashkimit Europian. Arsyeja kryesore e kthimit është se
kanë humbur vendin e punës për shkak të krizës ekonomike, më pak shprehen
se vĳnë për të investuar në Shqipëri, por edhe për pamundësinë për të siguruar
dokumentacionin e duhur për qëndrim.
Arsimi është një nga problemet kryesore me të cilat hasen kryesisht fëmĳët e
emigrantëve të kthyer. Mungesa e studimeve në gjuhën e nënës, i bën ata të ndihen
të huaj përballë bashkëmoshatarëve të tyre. Ngarkesa kurrikulare i bën ata ta ndjejnë
akoma më shumë vështirësinë e integrimit.
Pasojat e migrimit të kthimit tek fëmĳët e moshave shkollore
Arsimi është një nga problemet kryesore me të cilat hasen kryesisht fëmĳët e
emigrantëve të kthyer. Fëmĳëve shqiptarë të riatdhesuar pas kthimit prej emigracionit
të prindërve të tyre u duhet të përballen jo vetëm me sfidën e ndryshimit të stilit të
jetës, shkollës dhe shokëve, por edhe me ndryshimin e gjuhës. Mungesa e studimeve
në gjuhën e nënës i bën ata të ndihen të huaj përballë bashkëmoshatarëve të tyre. Sipas
të dhënave të Ministrisë së Arsimit, mësohet se (Kur???) janë regjistruar në arsimin
parauniversitar gjithsej 5,260 nxënës, fëmĳë të shtetasve shqiptarë të kthyer. Lidhur
me ekuivalentimin e dëftesave dhe diplomave, raportohet se kanë paraqitur kërkesë
580 shtetas, ndërsa kanë arritur ta realizojnë 180 persona. Sipas Ministrisë së Arsimit
për fëmĳët e shtetasve shqiptarë të kthyer janë përgatitur programe të posaçme në
lëndën e gjuhës shqipe dhe trashëgimisë kulturore. Gjithashtu janë hapur 10 shkolla
verore, në qytetin e Elbasanit, Durrësit, Tiranës, Fierit, Beratit, Kukësit, Sarandës
dhe Vlorës. Në to kanë marrë pjesë 192 nxënës. Përveç mësimit të gjuhës shqipe,
fëmĳët e shtetasve shqiptarë të kthyer kanë marrë mësime plotësuese edhe në lëndët
e tjera shkencore (gazeta-shqip.com/.../femĳet-e-emigranteve-dyndje-per-regjistrimne-shkolla/, aksesuar më 20 qershor, 2013).
Nga ana tjetër është punuar në bashkëpunim me institucione të specializuar vendase
dhe të huaja, për të bërë përshtatjen e politikave kurrikulare me nevojat e të kthyerve
për arsimim dhe formim profesional. Mësohet se janë përshtatur 44 kurrikula për
formimin profesional publik, në rrethet: Tiranë, Shkodër, Lushnjë, Gjirokastër,
Fier, Berat, Durrës, Korçë. Ndërkohë në shkollat profesionale janë hapur rreth 20
profile të reja, si: mirëmbajtës rrjeti kompjuterik, teknologji informacioni, specialist
i sistemeve ngrohëse dhe ftohëse, telekomunikacion, administrator zyre, përpunues
mishi, bulmeti etj. Për përballimin e këtyre nevojave nuk ka punësime të reja, pasi
janë vetë arsimtarët ata të cilët, sipas grafikëve, punojnë me orë shtesë kurrikulare.
Nxënësit, të cilët janë në ciklin 9-vjeçar, e kanë më të thjeshtë për të mësuar gjuhën
shqipe dhe programin mësimor në tërësi, ndërsa më shumë vështirësi paraqesin të
rinjtë që duhet të ndjekin ciklin e lartë arsimor, maturantët, duke qenë se një nga
kushtet për të ndjekur arsimin e lartë në vend është testimi në gjuhën shqipe (po aty).
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Familjet e emigrantëve të kthyer nga Italia janë më të pakta në numër krahasuar me
ato të kthyera nga Greqia. Gjatë vitit shkollor 2013-2013 në shkollat e Durrësit janë
regjistruar 120 fëmĳë emigrantësh. Nga përvojat e dy viteve paraardhëse, kur numri
i të kthyerve ka qenë gjithsesi më i vogël, është vënë re se shumë prej fëmĳëve kanë
probleme serioze me gjuhën shqipe, të shqiptuarin dhe të shkruarin e saj dhe për
këto raste Ministria e Arsimit ka udhëzuar që në bazë të nevojave të ngrihen dhe
klasa të veçanta për mësimin e gjuhës shqipe pranë shkollave ku ka më shumë fëmĳë
të ardhur nga emigracioni. Nxënësit do të ndjekin orë shtesë për të kapur ritmin
dhe nivelin e bashkëmoshatarëve të tyre që ndjekin shkollën. Duket se prindërit në
jo pak raste janë treguar neglizhencë ndaj gjuhës amtare, duke mos ia transmetuar
plotësisht fëmĳëve të tyre (Po aty).
Mësimi i gjuhës shqipe në emigracionin e tanishëm
Vitet kanë bërë që të rritet dhe brezi i dytë i emigrantëve të parë që shkuan në emigrim.
Për të identifikuar se si flitet gjuha shqipe pikërisht nga ky brez i dytë që lindi gjatë
dy dekatave të fundit, lipset të ndërmerren studime të mirëfillta, megjithatë edhe
nëpërmjet një vëzhgimi të thjeshtë vihet re se ka një lloj deformimi të gjuhës shqipe
nga emigrantët shiptarë në emigrim, qofshin këto emigrantë të brezit të parë, ose të
brezit të dytë. Në një pjesë të konsiderueshme rastesh prindërit në emigrim u flasin
fëmĳëve të tyre në gjuhën e vendit të emigrimit duke harruar kështu gjuhën e tyre të
vendit të origjinës. Megjithatë pa bërë përgjithësime, ka shumë shqiptarë që kanë një
lloj ndjeshmërie për ruajtjen dhe mësimin e gjuhës amtare.
Shqiptarët në vendet ku kanë emigruar nuk janë të grupuar në një ose disa vende, por
të shpërndarë, sipas mundësive dhe rastit, dhe përpiqen vazhdimisht të integrohen
në shoqërinë italiane. Si rrjedhojë fëmĳët shqiptarë nuk janë dhe nuk mund të jenë së
bashku në një shkollë. Ndërkohë janë krĳuar shoqata kulturore shqiptare, që krahas
veprimtarive të tyre, kanë pasur dhe kanë shqetësim mësimin e gjuhës shqipe,
grupimin e fëmĳëve në ditë të caktuara.
Ja një rast studimor.
V.K dhe bashkëshorti i saj D.K prej vitesh japin mësim në Shkollën Shqipe në Parma
të Italisë e organizuar nga Shoqata Skanderbeg, përkatësisht në lëndën e gjuhës dhe
të informatikës.
Së bashku, mësues shqiptarë të emigracionit, duke kërkuar dhe gjetur mbështetje
nga komunat, ku janë dhe shkollat, të cilat kanë lënë në dispozicion lokalet, me orë
plotësuese, një ose dy herë në javë, pasditeve apo në ditët e pushimit, me tekste nga
shkollat shqiptare, të siguruara vetë ose dhe të dhuruara nga institucione, ambasada
dhe individë, kanë arritur të bëjnë mësimin e gjuhës shqipe.
Deri tani gjithçka është zhvilluar mbi baza vullnetare, ka qenë dëshira dhe
përgjegjësia, malli dhe vizioni që kanë paraprirë. Shoqata “Skanderbeg” në Parma,
organizon kurse të gjuhës shqipe në një shkollë private, që i përket kishës Corpus
Domini, "Instituti Vittorio Alfieri". Regjistrimet janë bërë pa kufizim moshe.
Mësimi i gjuhës shqipe është një shqetësim i të gjithë intelektualëve shqiptarë që po
jetojnë dhe punojnë në Itali. Më poshte janë disa foto nga veprimtaritë e kësaj shkolle.
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Figura 1: Dëshmi shkollore
nga shkolla “ Skanderbe”
në Parma

Figura 2: Dëftesë shkollore nga
shkolla Skanderbe në Parma
Burimi:http://www.shqiptari i
italise.com/

Shkolla “ Skanderbe” në Parma
Burimi: http://www.shqiptariiitalise.com/
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Karakteristikat psiko-sociale të fëmĳëve të moshës shkollore të kthyer nga
emigrimi
Rikthimi i fëmĳëve nga vendi i migrimit në vendin e origjinës shpesh shoqërohet me
ndjenja dhe emocione ambivalente (p.sh. mërzitje për shkak të largimit nga vendi i
origjinës, nga shokët dhe mjedisi, si dhe entuziazëm për mundësitë e reja në vendin
e mbërritjes). Për t’u përballur në mënyrë të suksesshme me mjedisin e ri në shkollë,
shumë fëmĳë përfitojnë aftësi të reja si: gjuhën e nënës ose dialekte të reja, aftësi
teknike të përfituara nga veprimtari të ndryshme, apo shprehi të reja socializuese,
si dhe aftësi për t’u përballur me situata të vështira dhe mënyrë të re jetese. Nga
ana tjetër, lëvizja shoqërohet dhe me aspekte negative, si probleme me përshtatjen
me mësuesen dhe nxënësit, e tjerë të klasës kurrikulën, komunikimin, përfshirje në
veprimtaritë shkollore, etj.
Duke pasur këto probleme shpesh këta fëmĳë vendosin barriera në komunikimin
dhe bashkëveprimin me mësuesit dhe bashkëmoshatarët e tyre.
Disa nga pasojat e emigrimit të rikthimit në sjelljen dhe gjendjen emocionale të
fëmĳëve përgjatë proçesit të riintegrimit në shkollë janë:
• Probleme sociale (izolim/ tërheqje nga jeta sociale).
• Braktisje e shkollës.
• Efekte psikosociale në shëndetin mendor, si ankth, stres dhe depresion.
• Probleme të tjera emocionale (të qara pa arsye, nervozizëm etj).
• Pasiguri materiale.
• Paftësi për t’u kthyer në shtëpi.
Gjithsesi kur ajo ndodh në situate të sigurta, mund të rrisë aftësinë e fëmĳeve në
situate të vështira në të ardhmen.
Vëmendja e kurrikulës shkollore për fëmĳët e kthyer nga emigrimi
Kurrikula, përveç të tjerash, mban në vëmendje edhe nevojën që të bëhet diferencimi
i qasjeve të mësimdhënies dhe nxënies në shkolla. Secili nxënës është një individ me
tipare të veçanta dhe me stil të veçantë të të nxënit. Adresimi i këtyre tipareve dhe
nevojave në klasat e rregullta vazhdon të jetë ndër sfidat kryesore pedagogjike për
arsimim cilësor dhe paanësi (drejtësi) në secilin sistem të arsimit. Me parashtrimin
dhe theksimin e qëllimeve e kërkesave të përbashkëta të nxënies për nxënësit e një
moshe të caktuar, kurrikula bën të mundshëm po ashtu që zgjidhjet e ndryshueshme
(fleksibile) dhe gjithpërfshirëse të mund të gjenden nga ana e shkollës në bashkëpunim
me prindërit dhe faktorët e tjerë të interesuar në komunitetet vendore.
Dispozitat e veçanta të kurrikulës do të duhej të merreshin parasysh për kategoritë
vĳuese:
Nxënësit me nevoja të posaçme.
•
Nxënësit që kanë vështirësi në nxënie
•
Nxënësit e traumatizuar nga lufta
•
Nxënësit me talent, dhunti dhe interesime të veçanta
•
Nxënësit me performanca të larta intelektuale në lëmenj të ndryshëm
•
Nxënësit nga zonat rurale dhe nxënësit në zonat e largëta
•
Nxënësit e kthyer që nuk dinë ta flasin gjuhën e vet amtare
•
Nxënësit në shtëpitë korrektuese
Problemi shkencor
Vihet re se kthimi i emigrantëve po kthehet në një dukuri reale, çka kërkon vëmendje
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të veçantë nga aktorë të ndryshëm. Një nga problematikat që lidhet me këtë dukuri
është dhe integrimi në shkollë i fëmĳëve të kthyer nga emigrimi. Nga statistiakat
e marra në shkollën “Bajram Curri 1” për rregjistrimin e nxënësve të kthyer nga
emigracioni, vit pas viti numri i këtyre nxënësve ka ardhur në rritje.
Në vitin akademik 2009-2010, numëroheshin 4 nxënës të kthyer nga emigrimi.
Në vitin akademik 2010-2011 numëroheshin 12 nxënës të ardhur nga emigrimi.
Në vitin akademik 2011-2012 numëroheshin 16 nxënës të ardhur nga emigrimi.
Në vitin akademik 2012-2013 numëroheshin 32 nxënës të ardhur nga emigrimi.
Këto statistika dëshmojnë masivizimin e kësaj dukurie.
Integrimi i fëmĳëve të moshave shkollore të kthyer nga emigrimi është një proçes, i
cili kërkon angazhimin dhe bashkëpunimin e të gjithë institucioneve arsimore duke
filluar nga MASH, DAR/ZA, drejtoritë e shkollave, mësuesit dhe prindërit. Nga
bashkëpunimi i tyre bën të mundur integrimin më me lehtësi dhe efektivitet të
këtyre nxënësve në shkollë.
Ky proces është shoqëruar me ndërmarrjen e programeve, strategjive dhe planeve që
institucionet përkatëse kanë ndërmarrë në integrimin e këtyre nxënësve, megjithatë
ende nuk janë ndërmarrë studime të mirëfillta për të vlerësuar efikasitetin e këtyre
politikave. Për këtë arsye studimi shtrihet në hulumtimin e procesit të integrimit në
shkollë të fëmĳëve të kthyer nga emigrimi, duke u ndalur edhe në një lloj vlerësimi
të efikasitetit të politikave të ndërmarra deri tani në lidhje me integrimin në shkollë
të fëmĳëve të kthyer nga emigrimi.
Konkluzione
Nga rezultatet e studimit del në pah se fëmĳët e kthyer nga emigrimi, në vendin e
origjinës ballafaqohen me një mori problemesh. Mosintegrimi në shkollë është një
nga problemet kryesore në të cilin hasin vështirësi kryesisht fëmĳët e emigrantëve të
kthyer. Vështirësitë në integrimin e tyre në shkollë lidhen me faktorët e mëposhtëm.
Mungesa e njohjes së gjuhës shqipe i bën ata të ndihen të huaj përballë
bashkëmoshatarëve të tyre;
Humbja e mënyrës së jetesës në të cilën janë mësuar në botën e jashtme;
Humbja e shokëve dhe e shoqeve të shkaktuara me kthimin;
Integrimi në grupin e moshatarëve dhe në bashkësinë e klasës;
Ndërrimi i shkollës
Ndërrimi i gjuhës mësimore;
Kërkesat e tjera të shkollës dhe metodologjia pedagogjike
Atmosfera familjare e ngarkuar me brenga të ndryshme, fëmĳa i dëshpëruar,
pakënaqësia e prindërve.
Fëmĳët e emigrantëve, disa prej të cilëve të rritur që në moshë të vogël jashtë, e
disa të lindur atje hasin vështirësi të mëdha fillimisht me gjuhën e më pas edhe me
përmbajtjen e teksteve shkollore. Puna e mësuesve me këtë kategori nxënësish është
e vështirë, sepse nxënësit kanë vështirësi në të folur, në të shkruar dhe në të lexuar.
Vetë fëmĳët e kthyer nga emigracioni thonë që po përballen me vështirësi të mëdha
kryesisht në lëndën e gjuhës shqipe e gramatikë. Në jo pak raste këta fëmĳë ndjekin
edhe kurse private.
Pra vit pas viti në Shqipëri numërohet një numër i konsiderueshëm emigrantësh
të cilët kthehen në vendlindjet e tyre, për arsye nga më të ndryshmet. Disa sepse
mbeten pa punë në shtetin ku kanë jetuar prej vitesh dhe të tjerë që pasi kanë krĳuar
një kapital të caktuar preferojnë Shqipërinë, për të jetuar dhe për të arsimuar fëmĳët.
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Vështirësi në përshtatje hasin sidomos fëmĳët e tyre të mësuar tashmë me një stil
tjetër të jetesës apo shkollimi, por që për shkak të rikthimit duhet të mësohen me një
tjetër mënyrë, të ndryshme nga ajo e mëparshmja, e më tepër me shkrimin e leximin
e gjuhës shqipe.
Rekomandime
Fëmĳëve të kthyer nga emigrimi u duhet ofruar ndihmë për integrim në mjedisin
e tyre. Fëmĳët e moshave shkollore paraqesin grupin më të lehtë për tu ndihmuar,
meqë fëmĳët kanë si mjet të punës shkollën. Jeta e tyre përmes shkollës fiton strukturë
(program i përditshëm i punës në shkollë) detyrat e përditshme (mësimi, detyrat e
shtëpisë), qëllimet (që me sukses të kryejë klasën, shkollën), dhe prespektiva për
të ardhmen. Fëmĳët kalojnë një pjesë të madhe të ditës në shkollë, shkolla është
hapësira e jetës së tyre, në të cilën mund të realizohen një mori investimesh që i
ndihmojnë ata në proçesin e integrimit.
Si mundet shkolla të ndihmojë fëmĳët?
• Ndihmë në mësimin e gjuhës p.sh me angazhimin e vullnetarëve-nga e njëjta
klasë, apo nga klasat më të larta, apo vullnetarë nga shkollat e mesme për ndihmë
të fëmĳëve të kthyer nga emigrimi.
• Angazhimi i vullnetarëve në ndihmë të përvetësimit të programit shkollor.
• Dhënia e mundësisë që fëmĳa përvojën e vet dhe informacionet e veta t’i
shfrytëzojë në bashkësinë e klasës p.sh në orën edukative të flasë për vendin nga i
cili është kthyer , ku është shkolluar. Me këtë i jepet mundësia nxënësit që ai vetë
të ofrojë diçka të vetën nxënësve të tjerë të klasës duke krĳuar vetëbesimin e tĳ
dhe kështu lehtësojmë integrimin.
Lipset që shkolla të kthejë pak sytë nga fëmĳët tanë për t’i dhënë një dorë se mbase
më vonë do të ecin vetë)
Mësuesi ka gjithashtu një numër të madh mundësish që ndikojnë në raportet midis
moshatarëve dhe të lehtësojë integrimin e fëmĳës së kthyer:
• Angazhimi i këtyre nxënësve në aktivitetet jasht kurrikulare (aktivitete të lira) të
cilat organizohen në shkollë (sport, aktivitete kulturore, punë vullnetare)
• Përkrahja individuale nga ana e mësuesit për fëmĳët në prçesin e integrimit.
• Përkushtimi i kujdesit të veçantë bashkëpunimit me prindërit e të kthyerve dhe
përkrahja e prindërve dhe familjeve të kthyer nga emigrimi
• Aktivizimi i resurseve në shkollë dhe në bashkësi për ndihmën e fëmĳëve të
kthyer dhe prindërve e familjeve të tyre.
• Për dhënien e përkrahjes dhe ndihmës nga ana e shkollës fëmĳëve të kthyer dhe
prindërve të tyre do të ishte e dobishme të organizohen seminare për mësuesit të
cilët japin mësim në shkollat ku ka një numër të madh të fëmĳëve të kthyer.
• Drejtoritë Arsimore duhet të organizojnë seminare psikosociale me arsimtarë për
mbështetjen e fëmĳëve të kthyer. Trainimi dhe përgatitja e mësim-dhënësve për
mënyrën e sjelljes me nxënësit e kthyer nga jashtë, si dhe përgatitja e nxënësve për
pritjen e bashkëmoshatarëve të tyre të kthyer.
• Me interes krahas seminareve apo trainimeve do të ishte dhe mundësia e
shkëmbimit të përvojave ndërmjet mësuesve të cilët u kanë dhënë mësim këtyre
nxënësve dhe paraqitja e disa modeleve të praktikës së mirë të integrimit të
fëmĳëve të kthyer. Nëpërmjet seminareve dhe trainimeve të ndryshme mësuesit
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motivohen të bëjnë më shumë përpjekje në lehtësimin e e integrimit të fëmĳëve
të kthyer nga emigrimi.
• Strategjia e integrimin e të kthyerve eshte shumë e rëndësishme të vihet në zbatim
dhe gjithashtu në përmbajtjen e saj të përfshihet edukimi psko-pedagogjik i
mësuesve.
• Integrimi i suksesshëm i fëmĳëve në mjedisin e shkollës, kënaqësia e tyre dhe
suksesi në shkollë, ndikojnë pozitivisht edhe tek prindërit.
Gjatë shqyrtimit të literaturës flitet për marrëveshje që institucione të ndryshme
të qeverisë shiptare kanë realizuar me qeveritë e shteteve ku ka emigrantë
shqiptarë për integrimin e tyre përmes një rrjeti institucionesh, ndërmjet tyre dhe
institucioneve arsimore. Në literaturë unë kam përmendur edhe shembullin e
Shkollës Shqipe në Parma të Italisë e organizuar nga Shoqata “Skanderbeg”. Në
këtë shkollë ofrohet mësim edhe në gjuhën shqipe nga mësues vullnetarë të cilët
kanë emigruar në Itali.
Nëse inisiativa të tilla do të kishte kudo nëpër botë ku ka shqiptarë, sot nuk do të
ishte problem integrimi i këtyre fëmĳeve që kthehen në vëndin e tyre të origjinës.
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Dashuria -ilaçi më i fortë ndaj autizmit
Biortina Mëhilli
Mësuese e arsimit parashkollor në kopshtin e
fëmĳëve Divjakë
Abstrakt
Autizmi njihet si çrregullim neurobiologjik që veçohet me vështirësi në komunikim,
ndërveprim shoqëror dhe sjellje të përsëritura. Simptomat fillojnë të shfaqen
para moshës 2-vjeçare dhe shkalla e dëmtimit të këtyre tre fushave dallon nga
individi në individ. Autizmi përkufizohet si një çrregullim që karakterizohet nga:
-dëmtim cilësor i marrëdhënieve sociale;
-dëmtim cilësor i komunikimit;
-karakter të kufizuar dhe stereotip të sjelljes.
Egzistojnë dy lloje të autizmit:
1-Sindromi i Apsbergut.
2-Sindromi i Kanerit.
-Sindromi i Apsbergut dallohet nga një formë e lehtë e simptomave dhe
mundësitë për shërim janë më të mëdha.
-Sindromi i Kanerit veçohet nga simptoma shumë të rënda të autizmit dhe
mundësia e shërimit është minimale. Ka shumë rëndësi diagnostikimi i hershëm
i autizmit me qëllim marrjen e masave përkatëse mjekësore.
Shkaktarët e kësaj patologjie
Deri tani nuk është identifikuar ndonjë shkak i vetëm për autizmin por në
përgjithësi pranohet se shkaktohet nga probleme të strukturës ose funksionimit
të trurit. Studiuesit po hulumtojnë një numër të madh teorish ku përfshihet:
a-lidhja me trashëgiminë,
b-probleme mjeksore ose gjenetike,
c-faktorë mjedisore (si psh:ndotja e mjedisit).
Në shumë familje duket se po shfaqen vecori të autizmit apo të rregullimeve
të tjera të ngjashme duke mbështetur kështu hipotezën e bazave gjenetike të
këtĳ çrregullimi. Por ka shumë raste kur asnjë prej të afërmve nuk ka shfaqur
vështirësi të ngjashme me parë. Të tjerë studiues po hulumtojnë probleme që
lidhen me shtatzaninë si dhe faktore të tjerë mjedisore, si infeksionet virale
dhe ekspozimi ndaj lëndëve kimike në mjedis. Autizmi ka tendencë të shfaqet
më shpesh në individë që kanë kushte të caktuara shëndetësore si: sindromi
fraxhil, rubeola, fenilketonuri e patrajtuar etj. Duke lënë shkencën e mjeksisë në
hulumtime të vazhdueshme dhe duke i uruar suksese të mëtejshme në gjetjen
e shkaqeve të autizmit, le të merremi me trajtimin në drejtim të shërimit nisur
nga praktikat reale të kësaj sëmundjeje.
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Identifikimi i fëmĳëve me autizëm
Diagnostikimi i fëmĳëve me autizëm sikurse dhe i aftësive të tjera të kufizuara
(sic janë ato intelektuale) kryhet nga një ekip shumë disiplinor. Ky ekip pas
një proçesi të plotë e të gjerë vlerësimi konstaton se fëmĳa shfaq simptoma
të autizmit kur ai paraqet zhvillim jo normal në fushën e zhvillimit gjuhësor
, konjitiv dhe social përpara moshë 3-vjecare.
Disa nga sjelljet dalluese të autizmit janë:
-aftësi e reduktuar në nxënie,
-mungesë interesi në krĳimin e marrëdhënieve me të tjerët apo në krĳimin e
lidhjeve emocionale,
-shmangie e kontaktit me sy,
-mungesë imagjinatë dhe inisiativë,
-rezistencë për të ndryshuar rutinat e ditës,
-ndjeshmëri e tepruar ndaj stimujve mjedisorë (si psh zhurmat e larta ,dritat e
forta). Disa fëmĳë me autizëm të lehtë janë normal në shumë shprehje të sjelljes
, ndërkohë që të tjerë në nivele më të rënda funksionojnë në një nivel shumë
të reduktuar.
Disa fëmĳë me shkallë të rëndë të autizmit shpesh ulen për orë të tëra duke
shfaqur sjellje të pazakonta , të përsëritura të njohura si stereotipe , disa prej tyre
shfaqin sjellje vetdëmtues si kafshimi i vetes.
Fëmĳët autikë janë identifikuar në të gjithë botën ,ç’ka tregon se kjo aftësi e
kufizuar nuk ka lidhje me kultura . Pas identifikimit të fëmĳëve autike me të
gjitha nivelet e inteligjencës rreth 75%e fëmĳëve kanë koefiçient inteligjence nën
70 dhe për këtë arsye kanë nevojë për arsim special intesiv si dhe menaxhim
të sjelljes.
Diagnoza e autizmit nuk ndryshon në veçantinë e një individi . Në vendin
tonë diagnostikimi kryhet nga një ekip i gjerë profesionistash në përbërjen e
të cilit bëjnë pjesë mjekë të specialiteteve të ndryshme si : pediater, psikiater,
neurologë,psikologë , terapiste etj. Një ndër shenjat e para parashikuese të
autizmit është vonesa e theksuar në zhvillimin gjuhësor gjatë viteve të para të
jetës .Kjo vonesë në gjuhë shpesh lidhet me një koeficient inteligjencë të ulët.
Për ketë arsye cdo femĳë i moshës parashkollore me vonesë në gjuhë duhet të
vlerësohet për shenja të mundshme të autizmit .
Nëse mësuesi dallon shenja të tilla duhet të konsultohet me komisionin e
kopshtit për të dalë në rekomandimet e nevojshme për prindërit.
Karakteristikat e fëmĳëve autikë
Të gjithë fëmĳët autikë kanë vështirësi të ndjeshme në marrëdhëniet sociale.
Shumë fëmĳë autikë janë rezistentë ndaj kontaktit me njerëzit dhe marrëdhënieve
sociale . Ata shpesh nuk të shohin në sy madje duken edhe të painteresuar për
të hyrë në marrëdhënie më të tjerët. Një fëmĳë autik mund të mos i shfrytëzojë
këto raste për ndërveprim personal. Këta fëmĳë e kanë të vështirë të kuptojnë
bashkëpunimin me të tjerët, duke biseduar për gjëra të ndryshme edhe nëse
atyre mund të mos u pëlqejë kjo mënyrë por ato janë pjesë e marrëdhënies
sociale.
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Arsyet pse këta fëmĳë përjetojnë vështirësi në marrëdhëniet sociale janë edhe
sfidat me të cilat përballen në përdorimin e komunikimit verbal dhe atĳ jo
verbal.
Këta fëmĳë në përgjithësi kanë një zhvillim gjuhësor të vonuar por edhe nëse
kanë aftësi të mira gjuhë, kanë vështirësi në mbajtjen gjatë të bisedës me një
tjetër.
Disa prej tyre kanë edhe ekolali në të folur, që do të thotë përsërisin atë që
thonë të tjerët në vend që të prodhojnë shprehje origjinale dhe në përshtatje
me situatën.
Karakteristikë tjetër e fëmĳëve autike është shfaqja e interesit për një numër
të kufizuar gjërash psh , një fëmĳë i pëlqen televizori ndërkohë që të gjitha
gjërat e tjera i përjashton .Ata mund të mërziten e të acarohen në çdo çështje
ose aktivitet tjeter, nëse ai nuk lidhet me fushën që përbën interes për të .
Specifike e këtyre fëmĳëve është përballimi i stresit. Zhurmat apo erat nëpër
klase mund të jenë shqetësuese për t’u përballuar nga këta fëmĳë dhe stresuese.
Shpesh ata i përgjigjen stresit duke rrotulluar një objekt pa pushim ose të
tundin krahët.
Të drejta e fëmĳëve autikë
2 Prilli është Dita Botërore e Autizmit.
Nuk mjafton një ditë e as një muaj që t’u kushtohet vëmendja e duhur
personave autike.
Ku janë të drejtat dhe mundësitë e fëmĳëve autike?
Përkrahja institucionale është minimale kështu që e gjithë barra u mbetet vetëm
prindërve të këtyre fëmĳëve.
Në arsimin parashkollor akoma nuk ka një program , projekt konkret për
kujdesin individual ndaj këtyre fëmĳëve .
Mësuesit kanë informacion por jo në nivelin e duhur , ndërkohë që një psikologe
për të ndihmuar prindërit nuk mund të arrĳë sukses pasi ka 1500-2000 nxënës
në edukim.
Këto terapi janë shumë të nevojshme për fëmĳët autikë në mënyrë që të
përmirësohen aftësitë e tyre intelektuale dhe motorike por janë shumë të
kushtueshme . Ato familje që përballen me këto vështirësi e dinë sa duhet të
sforcohen që t’i sigurojnë fëmĳës së tyre të gjitha këto shërbime .
Personat me autizëm kanë nevojë për dashuri dhe pranim por kanë gjithashtu
shumë nevojë për përkrahje konkrete që të mund të përmirësojnë aftësitë e tyre
në mënyrë që të jenë pjesë e shoqërisë.
Puna me fëmĳët autikë
Terapistëve , prindërve apo edukatoreve që duhet të punojnë me këta fëmĳë u
duhet të bëjnë një studim të thellë që ka të bëjë me njohjen e të gjitha pjesëve
të pazllit (misterit) të njohjes së një fëmĳe autik.Pa ketë njohje është diskriminim
dhe tallje të thuash që po punoj me një fëmĳë autik, pa le të pretendosh se
po arrin suksese.
Sa kohë duhet për këtë njohje?
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Një ditë, një javë , një muaj?
Mbase edhe më shumë se kaq pasi me njohje unë kuptoj jo thjesht njohjen e
dobësive apo difiçiteve të aftësive të fëmĳës.Njohje do të thotë të gjesh pikat
e dobëta ku do të aplikohen të gjitha strategjitë dhe metodat për të punuar
me fëmĳën që do të thotë të krĳosh kushtet për një klimë ku të dy palët të
gjenden ngrohtë dhe rehatshëm , pra gjetja e çelesave që do të përdoren gjatë
terapisë, ku lodhja stresi, zhurmat , përplasjet me njëri –tjetrin janë gjithmonë
të pranishme. Këta fëmĳë diktohen shpesh nga sjelljet agresive kur u merret
lodra e tyre e preferuar kur nuk munden të artikulojnë atë që u kërkojnë .Ata
sillen në mënyrë agresive edhe kur kanë dhembje në trup por që nuk mund
t’a shprehin me fjalë.
Ashtu si edukatoret, terapistët mundohen të gjejnë gjuhën, metodat, strategjitë
e punës me ta edhe ata vete zhvillojnë strategjitë e tyre për të komunikuar
me njerëzit përreth.Shpesh sjelljet agresive të tyre janë edhe të llastuarit pasi
ata janë shumë të dashur dhe me dashurinë e tyre ata bëjnë për vete jo vetëm
prindërit por edhe ata që punojnë me ta .Dhe kur këta prindër nuk u plotësojnë
dëshirat (në pamundësi nga ana financiare) ata fillojnë të qajnë pasi janë mësuar
gjithmonë me plotësimin e tyre.
Një aspekt tjetër do të përmendja kur fëmĳa autik është i fiksuar pas një
ushqimi jo të shëndetshëm dhe ai e kërkon me cdo kusht , prindërit duke u
gjendur të dobët para tyre bëjnë plotësimin e dëshirës dhe fëmĳa e merr si
metode pune të plotësimit të çdo dëshirë.
Si duhet të veprojmë për menaxhimin e këtyre sjelljeve në procesin mësimor?
Përcaktojmë dhe mbajmë gati objektin/lodrën/aktivitetin që fëmĳa pëlqen.
Ky objekt apo lodër përdoret vetëm kur je duke zhvilluar një aktivitet të
cilin fëmĳa nuk e pëlqen dhe në fund të saj ai ka të drejtë t a marrë. Duhet
pasur kujdes në rastet kur sjelljet agresive kanë kurben më të lartë sepse këta
fëmĳë humbasin durimin dhe shpërthejnë në të qara ose të përplasura duarsh
e këmbësh.
Atëherë objekti , lodra duhet dhënë pasi fëmĳa të qetësohet sepse nëse i’a japim
në momentin që ai është i acararuar ai do t’a bëjë metodë pune të tĳën dhe
siç thotë populli “jua ka pirë lëngun”.
Sipas parimit pedagogjik më shpejt mësohet një koncept i ri sesa korrigjohet
një koncept i mësuar gabim .”Të edukosh fëmĳën me edukatën e pritjes është
objektiv më vete mjaft i rëndësishëm”.
Nëse duam të arrĳmë sukses në menaxhimin e sjelljes agresive atëherë duhet
të punojmë me rritjen e kohës së pritjes për marrjen e objektit/ushqimit /apo
lodrës.
Për matjen e kohës në fillim fillojmë me sekonda deri sa arrĳmë ne një minut
, më pas duke numëruar 10,20,30,………….
E gjitha kjo bëhet për te ulur agresivitetin dhe për të edukuar fëmĳen me
ndjenjën e te priturit para marrjes së gjërave.Nëse fëmĳa shfaq një agresivitet
të tepruar atëherë duhet të largojmë objektet që ai mund t’i përdorë dhe mund
të dëmtojë veten. Asnjë person tjetër nuk duhet të afrohet dhe të ndërhyjë për
t’a qetësuar fëmĳën qoftë edhe prindërit, të tjerët duhet të qëndrojnë indiferent
sepse dy qëndrime të kundërta fëmĳën e bëjnë konfuz.Asnjë person nuk
duhet të ndërhyjë për t’a marrë fëmĳën me të mira apo duke e larguar nga
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vendi apo personi që ishte më parë me të.
E gjitha kjo bëhet që fëmĳa të kuptojë se të gjithë njerëzit që janë rreth tĳ e
duan atë njëlloj.
Përfundime
Përvoja si shkolla e jetës ka vërtetuar se :
Autizmi nuk është sëmundje, nuk shërohet dhe as nuk do të shërohet.Autizmi
duhet të kuptohet. Ashtu si çdo fenomen i veçantë autizmi nuk të lë të
strukturosh disa gjëra në tru por nga ana tjetër e lejon të shkëlqejë në fusha të
tjera.Autizmi shpreh se sa emocionalë janë këta fëmĳë dhe se sa kujdes duhet
pasur me ndjeshmërinë e tyre.
Megjithatë ky proces edhe pse në dukje i vështirë nuk mund të jetë i
pamundur.
Mbajtja në aktivitet të plotë ul agresivitetin dhe ngre nivelin e inteligjences së
tyre.
Tek autikët ka shumë rëndësi lidhja midis gjuhës së trupit dhe gjuhës së folur
Të dy këto elemente ngrenë lart kurbën e arritjes së tyre.Një individ që të punojë
me fëmĳët autikë dhe të marrë suksesin maksimal duhet të karakterizohet nga
një qetësi, durim, vullnet të madh dhe t i japë sa më shumë dashuri.
Herën tjetër kur në rrethin tuaj të të afërmve, në rrugë, në park apo edhe
nëpërmjet mediave online takoni apo krĳoni kontakt me një autik përpiquni të
kujtoni vetëm diçka:
Autizmi është të qënit ndryshe por ndryshimi jo domosdoshmërisht mund të
ketë konotacion negative.
Literatura
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Mësuesi - rol vendimtar në edukimin ndërkulturor dhe të të drejtave të
njeriut
Arta Mëhilli
Mësuese e Arsimit Fillor ,shkolla 9-vjeçare”Koli Sako” Divjakë
Abstrakt
“Të drejtat e njeriut janë themelore për natyrën tone ,pa to ne nuk mund të jetojmë
si qënie njerëzore”
Kur të drejtat dhe liritë e të tjerëve janë shkelur atëherë janë shkelur edhe të drejtat
tona.Këto aksioma theksohen në shumë dokumente ndërkombëtare.
Në jetën e përditshme njerëzit ndeshen në çdo hap me të drejtat e tyre në veprim
:kur ata debatojnë dhe kritikojnë në mënyrë publike politikat e qeverisjes vendore e
qëndrore apo organizatat e tjera publike kur vlerësojnë zgjedhjet e tyre ,kur bashkohen në organizata dhe shoqata të ndryshme ,të gjitha këto të drejta nuk mund të
zbatohen në praktikë pa plotësuar disa norma dhe rregulla.
Përmbushja e të drejtave është e shoqëruar me realizimin e përgjegjësive .Të gjithë
ne kemi përgjegjësi të sigurojmë që nuk do të cënojmë të drejtat e të tjerëve.
E drejta e lirisë së opinionit dhe e shprehjes sjell përgjegjësinë që të mos bëjmë të
vuajnë, të ndjehen të sulmuar ose të prekur nga sjellje të paragjykuara këto qënie
njerëzore.
Ne kemi përgjegjësi dhe në të njëjtën kohë nevoitet të marrim përgjegjësi .Si anëtar
të një komuniteti shkollor ,kulturor,fetar ose tjetër- ne njohim nevojën të sigurojmë
të drejtat e anëtarëve të tjerë të grupit,për faktin se:”Këto të drejta janë të përbashkëta për të gjithë sepse ato i përkasin secilit prej nesh,janë universale dhe
kapërcejnë ndryshimet kulturore.Vlerat në emër të të cilave këto të drejta janë
krĳuar ,u përkasin aspiratave të natyrës njerëzore dhe për këtë ato janë universale.(Federico Mayor,1994).
Edukimi i marrjes së përgjegjësive ka lindje të drejtpërdrejtë me mësimin
kundër paragjykimit dhe intolerancës si dhe në zhvillimin e vetëvlerësimit të
nxënësit e kërkuar kjo fort sot edhe në programin me bazë kompetencat që
aplikohet në arsimin parauniversitar. Edukimi i të drejtave të njeriut i ndihmon
fëmĳët jo vetëm për të kuptuar botën si ajo funksionon por edhe me njohuri,
vlera dhe aftësi.
Hyrje
Që në fillimet e jetës së tyre fëmĳët mësojnë të duan dhe të kenë besim te
prindërit e tyre nëse ato trajtohen me përkushtim dhe dashuri.Fëmĳa për një
zhvillim të plotë e të harmonishëm të personalitetit ë tĳ duhet të rritet në
mjedis familjar, në një atmosferë, lumturie , dashurie dhe mirëkuptimi.
Familja është institucioni bazë që kultivon te fëmĳa vlera dhe edukon ndjenjën
e detyrës e të përgjegjësisë.
Të bindur se familja si një bazë e shoqërisë dhe mjedis natyror për rritjen dhe
mirëqënien e të gjithë anëtarëve të saj dhe veçanërisht të fëmĳëve, duhet të ketë
mbrojtjen dhe përkrahjen e nevojshme që të mund të marrë përsipër plotësisht
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rolin e saj në bashkësi.
Kjo mbështetje përkrahje duhet të jepet nga qeveritë të cilat krĳohen për të siguruar e mbrojtur këto të drejta dhe se , ato mund të ushtrojnë pushtetin e tyre
vetëm në pajtim me shtetasit.Ato organizojnë mekanizmat e tyre sipas nivelit
të përgjegjësive për zbatimin , respektimin e të drejtave të njeriut e veçanërisht
të fëmĳëve.Ato kërkojnë zbatimin në praktikë të detyrave e përgjegjësive në
bazë të niveleve shoqërore e institucionale ku në vend të parë qëndron shkolla.
Shkolla e arsimi luajnë rol parësor në edukimin ndërkulturor dhe të të drejtave
të njeriut e në mënyrë të patjetërsueshme të fëmĳëve.
Për sa kohë mosrespektimi i të drejtave të fëmĳës dhe dhuna ndaj tyre do të
vazhdojë nuk mund aspirojmë për një shoqëri më të mirë për një shoqëri të
vlerave të denjë për të qënë pjesë e familjes evropiane.
A respektohen të drejtat e fëmĳëve në Shqipëri dhe në ç’masë?
Shoqëria njerëzore gjithmonë ka kërkuar më të mirën për të ardhmen e fëmjëve.
Të drejtat e shumë fëmĳëve në botë të cilët jetonin në varfëri nxitën komunitetin
ndërkombëtar që të shtronin rëndësinë e domosdoshmërinë e mbrojtjes së të
drejtave të fëmĳës shumë vite më parë.
Kjo lëvizje në fillim çoi në krĳimin e Dekleratës së të Drejtave të Fëmĳës në
vitin 1959 e cila përbëhej nga 10 parime që përcaktonin të drejtat kryesore që
duhet të gëzonte çdo fëmĳë.Këto 10 parime të paraqitura në Dekleratë duhet
të mishëroheshin në një konventë për t’u bërë më të detyreshme për shtetet
anëtare të Kombeve të Bashkuara .
Përpjekjet kolektive ndërkombëtare çuan në miratimin e Konventës për të
Drejtat e Fëmĳës e cila hyri në fuqi më 2 shtator 1999 pas një viti nga data
që u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.Procesi I
hartimit u realizua me bashkëpunimin e përfaqësuesve të qeverive ,agjencive
ndërqeveritare si UNICEF e UNESKO dhe organizatat joqeveritare si Shpëtoni
Fëmĳët dhe Kryqi I Kuq Ndërkombëtar.
Normat e kësaj konvente do të ishin detyruese për të gjitha shtetet që do ta
ratifikonin atë .Menjëherë pas vitit 1990 ajo u ratifikua nga aq shumë shtete
dhe në një periudhë aq të shkurtër sa nuk kishte ndodhur me asnjë konventë
tjetër të Kombeve të Bashkuara.
Kjo konventë ,”Konventa për të Drejtat e Fëmĳës” u ratifikua edhe nga Kuvendi
I Republikës së Shqipërisë në shkurt 1992 dhe hyri në fuqi në mars 1992.Ratifikimi i saj u bë në bazë të nenit 16 të Dispozitave Kryesore Kushtetuese (1991).
Kuadri ligjor pas ratifikimit të Konventës ka pësuar ndryshime rrënjësore me
qëllim përshtatjen e tĳ me Dispozitat e Konventës.
….
Ndër të tjera “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmĳëve në Shqipëri”.
Sipas kësaj resolute Kuvendi vlerëson si shumë të rëndësishme detyrimin e
shtetit për të mbrojtur, respektuar dhe promovuar të drejtat e fëmĳës që burojnë nga Konventa për të Drejtat e Fëmĳës e OKB-së, Konventat e KE,aktet e
tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë dhe nga legjislacioni
i brendshëm.Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë angazhohen për të përmirësuar
legjislacionin në mbrojtje për të nxitur dhe monitoruar qeverinë, veprimtarinë
e institucioneve dhe mekanizmave të zbatimit të ligjit që bëjnë të mundur
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mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmĳëve.
Në nëntor të vitit 2014 një grup parlamentarësh krĳuan Grupin Parlamentar
Miq të Fëmĳëve të cilët do të kishin në focus të drejtat e fëmĳëve.
…….
A janë të mjaftueshme masat, ligjet, angazhimet apo strategjitë e ndërmarra nga
mekanizmat shtetërore në vendin tone?
Raporti kombëtar mbi situatën e të drejtave të fëmĳëve në Shqipëri, I treti ,20132014 nga MMSR, ASHMDF (person juridik I MMSR) me mbështetjen financiare
të UNICEF rendit të gjitha përparësitë, arritjet nga mekanizmat funksionale në
Shqipëri shoqëruar edhe me statistika.
….
Kategori të veçanta fëmĳësh:
a-fëmĳë që punojnë,
b-fëmĳë në lëvizje,
c-fëmĳë të abuzuar dhe të shfrytëzuar seksualisht,
d-fëmĳë në situatë rruge,
….
Arsimi Parashkollor
Arsimi Bazë
Por të tërheq vëmendjen studimi mbi “sigurinë e fëmĳëve online” ku në statistika thuhet se 85% e fëmĳëve 13-18 vjeç kanë akses në internet nëpërmjet
një kompjuteri në shtëpi që në shumicën e rasteve gjenden në dhomat e tyre.
Internet kafetë janë gjerësisht të aksesueshëm si në zonat urbane dhe në ato
rurale;44% e fëmĳëve përdorin internetin për të shikuar material pornografik
gati çdo ditë .Vetëm gjatë një viti 47% e 13-18 vjeçarëve janë kontaktuar në internet nga persona të panjohur që në 40% të rasteve ishte një i huaj.Vihet re
një nivel i ulët i informimit të fëmĳëve lidhur me shkëmbimin e informacionit
të sigurt në internet dhe strukturave përgjegegjëse ku duhet të raportojnë incidentet online.
Familjarët dhe miqtë janë personat e parë që fëmĳët raportojnë një problem
ndëkohë që mësuesit dhe punonjësit e policisë janë figurat që ka më pak të
ngjarë që fëmĳët të drejtohen për ndihmë.
Po a janë në nivelin e duhur të informuar prindërit për të zgjidhur këto problem?
A kanë këta prindër informacionin e duhur për rrugët që duhet të ndjekin?
Cilët janë rrugët që kanë ndjekur në të vërtetë?
Teknologjia e komunikimit vjen duke u zhvilluar me hapa të shpejtë , nga dita
në ditë.
Jo vetëm kompjuterin por fëmĳët kanë në duar smartfonë 24 orë në 24.
Këto probleme , incidente nuk vĳnë duke u pakësuar por duke u shtuar .Shembull shumë kokëfort për këtë janë incidentet e pasojat e lojës Balena blu”. E
këto edhe për fëmĳët nën 13 vjeç.
Ka familje në varfëri që luftojnë çdo ditë me urinë fëmĳëve të tyre,për të cilën
janë ndergjegjësuar dhe veprojnë shumë shoqata apo organizata joqeveritare,
emisione të mediave të ndryshme por edhe strategjitë e qeverisjeve vendore
kanë në qëndër të vëmendjes këtë sfidë .
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Por nga ana tjetër ,në ekstremin tjetër ka familje që i dhurojnë fëmĳëve për
ditëlindje tablet, smartfon pse jo dhe ajfon (Iphon) madje të tipeve të fundit.Ky
fëmĳë ka të drejtë të marrë dhurata nga prindërit e tĳ por a është kjo dhurata
e duhur?
Si ndikon ajo në shëndetin fizik , emocional madje dhe mendor të fëmĳës?
Kjo shkon edhe më tej.I hap ose e lë me dĳeninë e tĳ të hap profil në rrjetet
sociale.I përdor emrin ,fotot për profilin e tĳ në rrjete sociale.
I jep fëmĳës celularin, smartfonin për të komunikuar gjatë ditës.Përtej shkeljes
së rregullave të shkollës a është i sigurt ky prind se fëmĳa e tĳ do t i përgjigjet
vetëm telefonatave të tĳ?
A do të ndjekë orën e mësimit pa ndërprerje ky fëmĳë?
Çfarë informacioni do të shkëmbejë apo do të marrë ky fëmĳë në rrjetet sociale?....
Cila lë më shumë pasoja në zhvillimin fizik, emocional e psikologjik të fëmĳës
një shpullë e dhënë nga prindi apo edhe mësuesi për të cilën bëhet zhurmë e
madhe apo pamjet ,informacionet e pakontrolluara që merr fëmĳa në rrjetet sociale
,internet?
Ngrihet fort dhe me shumë të drejtë zëri ndaj dhunës fizike,verbale e psikologjike ndaj nxënësit në shkolla.Po nga kush ushtrohet kjo dhunë?Ndaj kujt
ushtrohet? Kur dhe pse?
Duket sikur luftohet pasoja dhe jo shkaku.Sa here shkaku i dhunës kanë qënë
rrjetet sociale?
A duhet mësuesi të kontrollojë nxënësin nëse ka cellular apo prindi duhet ta
nisë të sigurt këtë fëmĳë sipas rregullave të shkollës?
A duhet prindi apo mësuesi të ndërgjegjësojë fëmĳën ,të interesohet për pasojat
shëndetësore, psikologjike që lë në mendjen , formimin e personalitetin, karakterit
të fëmĳës përdorimi i rrjeteve sociale,internetit të pakontrolluar?
Nëse e merr këtë rol mësuesi, shkolla , a ka ajo mbështetjen e duhur nga mekanizmat e ngritur për mbrojtjen e të drejtave të fëmĳëve?
Roli i shkollës në këtë sfidë
Shkolla që në lashtësi ka shërbyer si një dritare e madhe ku njeriu mëson, realizohet me vlera, realizon ëndrrat e tĳ , edukohet me një kulturë të përgjithshme
i aftë për të ecur e për ta çuar shoqërinë përpara.
Shkolla ka përgjegjësinë kryesore t’i aftësojë fëmĳët për të kuptuar botën që
e rrethon.Çdo fëmĳë eshtë një potencial i aftë të përthithë vlera dhe aftësi që
shoqëria duhet t ia ofrojë në kohën dhe mënyrën e përshtatshme për moshën,
interesin dhe prirjet duke marrë parasysh rrethanat konkrete, kulturore dhe
social-ekonomike të mjedisit familjar dhe shoqëror që e rrethon.
Mësuesi shkolla duhet të gjejë balancën midis jetës reale dhe këndvështrimit të
botës, i cili shpesh nuk i përgjigjet përvojës personale të fëmĳës dhe nuk merr
në konsiderate aftësinë e fëmĳës për të kuptuar çfarë ai sheh e dëgjon
Në shoqërinë tonë mungojnë alternativat edukuese ndërkohë që ç edukimi
nëpërmjet shfrytëzimit të kohës së lire” është në rritje, por vihet re dhe një
qëndrim i ri i shkollës, në edukimin e fëmĳëve.SHQK
Shkolla Qendër Komunitare ku në qendër të veprimtarieve qëndrojnë prindërit.
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Në këtë kontekst përparësi merr cilësia e edukimit të fëmĳëve nga një moshë
në tjetrën nga familja në shkollë dhe jashtë saj në shoqëri.
Problemi është i qartë:
Më shumë alternative për edukimin e fëmĳëve ku në qendër të tĳ qëndron
“edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut”.
Ёshtë detyra dhe përgjegjësia e mësuesit si figura misionare e humaniste e një
kombi të konceptojë sjelljen e veprimtarinë e tĳ profesionale në funksion të
edukimit të të drejtave universal e të fëmĳës.
Për të arritur sukses në realizimin e këtĳ misioni mësuesi duhet të koordinojë
në mënyrë argëtuese edukimin kulturor dhe të të drejtave të njeriut paralelisht
dhe të pashkëputur nga programi mësimor pra në kurrikulën shkollore
Kjo në bashkëpunim me prindin, komunitetin në rolet e tĳ në SHQK.
Ekzistojnë hapësira dhe mundësi për secilën lëndë të shtjellojë aspekte të ndryshme të edukimit ndërkulturor dhe të të drejtave të njeriut.Në realizimin e
këtĳ edukimi në kurrikul, kroskurrikul,orë kujdestari, veprimtari jashtë klase apo
edhe projekte është e rëndësishme që mësuesi të jetë menaxher ,administrator e
trasmetues i suksesshëm.
Për të arritur këtë sukses mësuesi duhet :
-të përcaktojë në radhë të parë si në kurrikul objektivat apo rezultatet e të
nxënit;
-të zotërojë konceptet themelore demokratike;
-të njohë institucionet dhe dokumentet ndërkombëtare;
-të shpjegojë disa nga karakteristikat e së drejtës;
-të bashkëpunojë me institucione të tjera për edukimin e fëmĳëve;
-të jetë pjesëmarrës aktiv në proceset zhvilluese demokratike;
-të zotërojë vlera të qytetarisë demokratike sepse si edukator i brezit të ri ai
nuk mund të përgatitë nxënësit e tĳ si qytetarë të një shoqërie demokratike
pa qënë vetë të tillë.
Drejtimet kryesore ku mësuesi mund të realizojë edukimin ndërkulturor dhe të
të drejtave të njeriut janë:
1-Si mësues kujdestar(veprimtari me klasën).
2-Si mësues i lëndëve mësimore(integrimi i të drejtave të jeriut në lëndët që
zhvillon).
3-Veprimtaritë me shkollën dhe komunitetin(kryesisht me prindërit).
Ёshtë e domosdoshme që ky integrim të bëhet natyrshëm dhe jo si shtojcë e
orës së mësimit pra mësuesi krahas objektivave mësimore/rezultateve të të
nxënit në varës të temës të planifikojë e realizojë dhe objektiva/rezultate të
nxëni mbi edukimin ndërkulturor dhe të të drejtave të njeriut
Verimtaritë e shkollës dhe komunitetin duhet të zënë një vend të rëndësishëm
në projektet e mësuesve.
Pjesëmarrja e prindërve në shkollë,në veprimtari, vendimmarrje pse jo dhe në
trajnime në lidhje me edukimin e fëmjëve.
Përfundime
Edhe pse jemi të kënaqur si njerëz që teknologjia na lehtëson nga shumë allakatje në veprimet tona personale, detyrime ligjore, na ndihmon në komunikim
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e domosdoshme kjo sot me lëvizjen e lire të njerëzve , na ndihmon në informacione të çdo lloji në kohë reale ,ana tjetër e medaljes është shumë e hidhur nëse
mbetet pa u kuptuar sesi funksionon.
E mira thonë shkon njëlloj me të keqen ,sa më e madhe e mira po aq edhe
e keqja nëse nuk do ta menaxhojmë si duhet.Pra nëse duam të përdorim
teknologjinë duhet të marrim çdo informacion rreth saj.
Ёshtë përgjegjësia e prindërve por të drejtuar nga shkolla e kjo nga mekanizmat
më të specializuara që të përditësohen me zhvillimin e teknlogjisë, efektet positive e në mënyrë të patjetërsueshme të anëve negative të tyre në formimin e
fëmĳëve , të vërtetuara këto me studime.
Ёshtë përgjegjësia e prindërve që të ndjekin e zbatojnë këshillat e dhëna nga
shkolla lidhur me edukimin e fëmĳëve.
Ёshtë detyra e përgjegjësia e mekanizmave të specializuara që të bëjë me dĳe,
të përditësojë shkollën me informacione pse jo dhe trajnime specifike që kanë
lidhje me zhvillimin e teknologjisë,edukimin e brezave të rinj.
Ligji duhet të jetë i njëjtë për të gjithë, qoftë kur mbron ,qoftë kur ndërshkon
,para tĳ të gjithë qytetarët janë të barabartë si mësuesi ,prindi por edhe fëmĳa
për sa i takon.
“Bota mund të shdërrohet në një brez për mire ose për keq nga fakti sesi ne
veprojmë me fëmĳët”thekson Eglantinë Xhob(Eglantine Jeeb).
Literatura
-Konventa e të Drejtave të Fëmĳëve.
-Konventa e të Drejtave të Njeriut.
-Raporti kombëtar mbi situatën e të drejtave të fëmĳëve në Shqipëri(2013-2014).
-Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në shkollë.
Një botë për t’u zbuluar ..”.
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Stresi ne pune
Enkelejda Sula
Shkolla “ Hamit Mullisi”, Elbasan
Abstrakt
Stresi ne punë? Nuk duhet të ekzistojë ose së paku duhet të pakësohet, nëse zbatohen disa
këshilla. Dhe kjo nuk vlen vetëm për punëdhënësit, por edhe për punëmarrësit. Punë e
shëndetshme do të thotë, kur presioni (stresi) ndaj punonjësve është i përshtatshëm dhe në
përputhje me kapacitetin dhe burimet e tyre , me sasinë e kontrollit që ata kanë mbi punën
e tyre dhe se sa mbështetje marrin në punë nga njerëz që kanë rëndësi për ta. Kur themi
shëndet, në këtë rast flasim për një gjendje plotësisht të mirë fizike, mendore dhe sociale. Me
punë të shëndetshme nuk duhet të kuptojmë vetëm ambjente të mira të zyrave apo godinave
ku punojmë, por promovim të vlerave, mbështetje dhe sa më pak presion.Punëdhënësi duhet
të kujdeset për disa kushte, me anë të të cilave të mundë të shmangë stresin për të gjithë. Dhe
që kjo të ketë ndikim, është e rëndësishme , që punëmarrësi të shfrytëzojë si duhet kushtet
dhe prioritetet e e të dyja palëve.
Fjale kyce: punë, stres , kontroll.

Presioni në vendet e punës është i pashmangshëm për shkak të mjedisit të punëve
bashkëkohore. Presioni perceptohet si i pranueshëm nga një individ, madje mund të
mbajë punëtorët vigjilentë, të motivuar, të aftë për të punuar dhe mësuar, në varësi
të burimeve në dispozicion dhe karakteristikave personale. Megjithatë, kur presioni
është i tepruar kthehet në stres. Stresi mund të dëmtojë shëndetin e punonjësve dhe
performancën e biznesit.
Të krĳosh një vend pune të përshtatshëm
Është e një rëndësie themelore: Kush ndjehet mirë në vendin e punës, është më
produktiv dhe më “ rezistent” ndaj stresit. Nëse tavolina eshtë e sistemuar apo
jo, kjo varet nga natyra e gjithsecilit. “ Shumë personave u vjen në ndihmë dhe i
bën më produktivë të mbajturit fotografi mbi tavolinë. Me anë të tyre, ata mund të
shprehin mirënjohje, caste lumturie apo kënaqësie, të cilat janë një stimul shumë i
madh për mbarëvajtjen e punës. “, thotë Bernhard Sieland, professor i Psikologjisë
në universitetin Leuphana në Lueneburg. Këto mund të jenë fotografi të familjes ose
te dikujt, që të kujton se sa të mira ose arsye për të gëzuar ke në këtë jetë.
Prioritetet e gabuara
Stresi krĳohet shpesh për shkak të prioriteve të gabuara. Në ndihmë vjen në këto raste
e ashtuquajtura Lista TO DO, të cilën një punëmarrës duhet më së miri ta krĳojë që
në mbrëmje. Cdo punëmarrës duhet të vlerësojë realisht aftësitë e ti produktive: A
është më produktiv në mëngjes apo në mbrëmje? Dhe në varësi të kësaj , secili duhet
të vendosë se kur do kryejë detyrat e vështira për të përshtatur në varësi të kësaj edhe
pauzat e nevojshme.
“Celulari fiket, kur i mbaron bateria dhe nuk punon më. Keshtu duhet të veprojmë
edhe ne .”, thotë Sieland. Gjatë pauzave edhe ne mund të rikarikohemi për të
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vazhduar më tej. Vec kësaj edhe pauzat e vogla dhe më të shpeshta janë shumë të
rëndësishme për shmangien e stresit dhe rritjen e produktivitetit në punë.
Lëvizja
Kush qëndron në lëvizje, shmang stresin. Si p.sh. gjatë pauzave të shkurtra është
më mirë të ngrihesh të sistemosh apo të vendosësh sendet dhe mjetet e duhura në
një raft apo dollap, apo të ngrihesh për të përshëndetur kalimthi një koleg, se sa të
kapësh telefonin apo të shkruash një e-mail ose mesazh . Studimet kanë treguar , që
shumë detyra apo problematika të caktuara, zgjidhen më mirë duke ecur se sa duke
qëndruar ulur. Disa ushtrime gjimnastikore herë pas here ndihmojnë po ashtu më
së miri..
Shtendosja
Shtetondosja është si për kokën ashtu edhe për trupin e rëndësishme. “Mos u
dëshpëro duke menduar e ëndërruar për Majorkën e paarritshme, përkundrazi sille
atë në zyrën tënde.”, keshillon psikologu Sieland. Kush mendon cdo ditë herë pas
here për dicka të bukur, shmang automatikisht stresin. Prndaj mos ngurroni herë pas
here të lini veten të ndjekin mendimet e bukura, pa u shqetësuar për kohën kinse të
humbur në dëm të punës.
Shmang trysninë dhe lëshoje veten
Sieland këshillon, përgjatë një jave mbani shënime në lidhje me pikat më të larta dhe
të ulëta në punë. Në këtë mënyrë mund të zbulosh, se cfarë të streson në të vërtetë
dhe në cfarë intensiteti gjithashtu , mund të zbulohen se cilat janë realisht rrëmbyesit
e energjive dhe se si mund të punohet kundër tyre. Po ashtu mund të zbuloni edhe
burimet personale të energjive.
Organizimi I kohës së lirë
Pushimet pas punës ndihmojnë në “restart”- in e cdokujt. Është e rëndësishme të
“ndërrosh kanal”, të mos mendosh aspak për punën dhe të përqëndrohesh në atë
që të bën të lumtur. Sporti nuk është gjithcka apo absolutisht më i domosdoshmi
edhe pse më të shumtit këtë këshillojnë. Bëni cfarë ju zbavit, ju fal kënaqësi dhe ju
kanalizon në të menduarit pozitivisht.
Përfundime
Mos shteroni fuqitë tuaja “ me një vrull”. Kjo nuk mund të zgjasë shumë kështu. Të njihni
ritmin tuaj personal, kjo ju vjen shumë në ndihmë. Nëse njihni mirë veten dhe aftësitë tuaja,
do të mund të shmangi më së miri stresin në punë dhe të rrisni rendimentin.
https://ëëë1.ëdr.de/verbraucher/gesundheit/tipps-gegen-stress-bei-der-arbeit-100.html
https://ëëë.avantgarde-experts.de/magazin/stress-am-arbeitsplatz-stress-expertin-carolakleinschmidt-im-intervieë
http://ëëë.ëiëo.de/erfolg/beruf/stress-im-job-diese-dinge-machen-uns-bei-der-arbeitkrank-/13533012.html
http://ëëë.ëissen.de/hilfe-ich-kann-nicht-mehr-ëas-tun-gegen-stress-am-arbeitsplatz

http://ëëë.medmix.at/8-tipps-gegen-stress-in-der-arbeit/
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Projekti lëndor, faktor suksesi në të nxënët e nxënësve
Elsa Thanasi
Mesuese ne AML, APU
Abstrakt
Kjo temë vjen si rezultat i pervojës sime si mësuese në APU, me synimin për t’ju ardhur ne
ndihmë nxënësve, që të behen pjesëmarrës aktiv në procesin e të nxënit, si edhe mësuesve për
mësimdhënie sa më efektive. Kumtesa do të fokusohet në:
përparësitë që ka tema e projektit lëndor në mësimnxënie,
plotësimin e kushteve për realizimin e projektit që ai të jetë i suksesshëm,
kompetencat e fituara nga nxënësit gjatë të mësuarit nëpërmjet projektit lëndor,
detyrat që dalin para nxënësve dhe mësuesve për arritje të mëtejshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë që do të përdoren gjatë kësaj teme janë:
hulumtim në internet, libra e revista shkencore,
intervista me nxënës, mësues e prindër,
statistika nga studime të mëparshme rreth të njëjtave probleme.
analiza sasiore e cilësore të informacioneve të grumbulluara,
diskutime të ngritura nga grupet e punës,
shpjegime, dhënie argumentash, përgjithësime teorike e praktike të njohura më parë dhe të
nxjerra nga nxënësit që do të kryejnë hulumtime dhe studime mbi materialet e grumbulluara.
Bazuar në të gjitha sa përshkruam më sipër arrihet në konkluzione dhe rekomandime lidhur
me pyetjen kryesore të kërkimit: Si dhe në çfarë shkalle ndikon tema e projektit lëndor, në
rritjen e performancës së nxënësit.
Terma kyçe:
të mësuarit me bazë projektet,
projekt lëndor,
produkt i projektit,
kompetenca të fituara nga nxënësit,
rritje e performancës së nxënësit.

Hyrje
Me qëllim që të tejkalojnë problemet e vërejtura të mësimit tradicional,sepse ai nuk është
ne gjendje t’u përgjigjet detyrave të ndryshme që shtron shoqëria, ose zhvillimet e reja
teknologjike, shumë disiplina pedagogjike mundohen të gjejnë forma të përshtatshme
për mësim efikas.
Me ndryshimet kurrikulare të viteve të fundit në APU, të mësuarit me projekte ka
zënë një vend të veçantë për vetë përparsitë që paraqet kjo metodë në realizimin e
rezultateve të të nxënit ,si pikë lidhëse midis kompetencave te fushës ,me kompetencat
e përgjithshme.
Në këtë punim jam ndalur pikërisht në realizimin e punëve me projekte , sepse
në punën tonë të përditshme si mësues, ndeshim ne një sërë problematikash për të
realizuar suksesshëm këtë mëtodologji,aplikuar prej vitesh në shkollat tona.
Qëllimi i studimit: Vlerësimi i përfshirjes së nxënësve e mësuesve dhe ndikimi i
faktorëve të jashtëm, në realizimin cilësor të projektit lëndor.
Objektivat:1-Të pasqyroje rëndësine qe ka realizimi i projekteve,si metodë e
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suksesshme e mësimdhënie-nxënies.
2- Të identifikoje gatishmërine e nxënësve dhe mësuesve në perfshirjen në një projekt.
3- Të pasqyrojë cilësinë e realizimit të projektit , duke u nisur nga kushtet qe ofron
shkolla, familja, komuniteti.
4-Të ofrojë rekomandime për përmirësimin e cilësisë së realizimit të projektit lëndor.
Për të realizuar objektivat e vënë në këtë studim, kam ndjekur këto hapa:
1-Grumbullimi i literaturës dhe njohja teorike me problemin.
2- Përpilimi i pyetsorëve për nxënës, mësues e prindër.
3-Grumbullimi i të dhënave, analiza dhe përpunimi i rezultateve.
4-Konstatimi i gjendjes reale për këtë problem në shkollat e DAR-Fier.
5-Përfundime dhe rekomandime ne lidhje me këtë problematikë .
Konkluzione
Nga studimi i të dhënave teorike, përfundimet eksperimentale, diskutimet , analizat
e pyetsorëve, u arrit në këto konkluzione:
1Realizimi i projekteve lëndore në mënyrën e duhur, përmbush me sukses të nxënët e
nxënësve në nivel bashkekohor.
2-Një pjesë e temave të projekteve, përfundojnë vetem në marrje informacioni ,
sistemimi i tyre në programet kompjuterike dhe në disa raste të shoqeruara me foto
të nxjerra po nga interneti
3-Shumë herë projektet nuk trajtohen nga mësuesit dhe nxënësit si formë të mesuari ,
ku zbulohen lidera, krĳohen bashkëpunime, punohet në grup etj, por si detyra shtëpie
individuale, ku secili punon për vehte.
4-Në shkolla mungon interneti për arsye te ndryshme, duke krĳuar vështirësi te
nxënësit për grumbullimin e informacioneve, sistemimin e tyre, etj
5- Projektet, të cilat kanë në përmbajtjen
e vet punet praktike dhe eksperimentale, janë më tërheqëse dhe gjithperfshirëse për
nxënësit.
6- Punet me projekte evidentojnë prirjet e nxënësve në fusha të ndryshme.
7-Nxënësit në një pjesë të projekteve nuk bashkëpunojnë, por nxënësit më aktiv
punojnë , të tjerët e marrin të gatshëm atë.
Rekomandime
Hartimi i temave te projekteve lëndor, është një element i rëndësishëm, ku mësuesit
duhet të kenë parasysh disa komponentë, para se t’jua shtrojnë nxënësve për
diskutim dhe aprovim. Por përveç kritereve të vendosura nga Programi lëndor,
mendoj se duhet t’u krĳojmë kushte nxënësve për të punuar dhe zbatuar në mënyrë
efikase rregullat e projektit, në mënyrë që të arrihen objektivat e vëna në fillim të tĳ.
Kështu:
Shkolla duhet t’u plotësoj nxënësve kushte të tilla si:
1-Të siguroj internet, në mënyrë që nxënësit të punojnë në shkollë së bashku, kështu do
kenë mundësi të bashkëpunojnë, duke zgjedhur një lider dhe secili pjesëtar i grupit të
marrë një detyrë të caktuar.
2-Mësuesit të sugjerojnë tema të tilla që sensibilizojnë jo vetëm nxënësit, por edhe
pridërit e komunitetin, në mënyrë që këta të fundit të jenë më bashkëpunues me nxënësit
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per t’u siguruar atyre mbështetje dhe pse jo, edhe një buxhet të vogël, në ndihmë të
realizimit të projekteve lëndore.
3- Mësuesit duhet të qartësojnë nxënësit qe në fillim per qëllimin e projektit dhe mënyrat
e vlerësimit të tĳ, kjo do ti bej ate të kuptojnë vlerën dhe rëndësine e ketĳ projekti në
aftesimin praktik të tyre edhe vlerësimin e duhur me notë, duke i nxituar ata per të
realizuar me sukses atë
4- Mësuesit duhet të nxitin më shume nxënësit, sidomos ata që aktivizohen pak gjatë
orëve të mësimit, për të zgjedhur vetë rolin që do luajne gjatë punës 5-Të mundësohen
më shumë tema të cilat kërkojne eksperimentime praktike.
Mbyllje
Në përfundim të punës, mendoj se studimi im ia arriti qëllimit të vërtetojë se:
Projektet lëndore rrisin performancën e të nxënit të nxënësve.
Nga analiza e të dhënave studimore, eksperimentale, anketuese, përpunimit dhe
krahasimit të vlerave të marra prej tyre,është vërtetuar hipoteza kryesore e studimit:
Tema e projektit lëndor dhe kushtet në të cilat ai realizohet, ndikojne drejtpërdrejt në
realizimin me sukses të misioneve të tĳ.
Nëpërmjet vërtetimit të kësaj hipoteze, i eshtë dhënë përgjigje edhe pyetjes kryesore
të kërkimit: -Si dhe në çfarë shkalle ndikon projekti lëndor në rritjen e performancës
së të nxënit te nxënësit.
Nëpërmjet konkluzioneve dhe rekomandimeve të dhëna për nxënësit,
mësuesit, prindërit, shkollën, shpresoj që ky studim të ndikojë sadopak
te nxënësit për t’u bërë pjesëmarrës më aktiv në procesin e të nxënit.
Të ndikojë te mësuesit për mësimdhenie sa më efikase.
Te ndikojë te prindërit dhe shkolla, për përmirësimin e kushteve të të nxënit, si dhe
sigurimin e buxheteve të vogla për realizimin me sukses të projekteve lëndore.
Nese perzgjidhet si pjesemarres ne konference,pjesa tjeter e projektit eshte gati.
Faleminderit qe na beni pjese te punes suaj,duke na dhene mundesine per kualifikime
te metejeshme.
SUKSESE!
Me respekt : Elsa Thanasi, Patos-Fier
069 61 39 040
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Ripërtëritja e zonave industriale në qytetin e Beratit, si potenciale zhvilimi
në të ardhmen
MSc Elida Masati
Mësuese e Gjeografisë
Berat
Abstrakti
Të kuptosh zhvillimin do të thotë të kuptosh kohën e duhur për të lëvizur e vepruar. Të
kuptosh kohën do të thotë të njohësh dhe historinë e zhvillimit. Për më tepër të lexosh në kohë
e të marrësh prej saj ndryshimet në vlera numerike apo dhe ngjarje është e pa mjaftueshme për
te parë vetëm të djeshmen dhe të sotmen. Pra do të thotë ta përshkruash e njohësh, analizosh
e hulumtosh e për pasojë të parashikosh, të veprosh dhe të përgatitesh për të programuar
e arritur progres. Zhvillimi është një produkt ku veprojnë kompleks faktorësh të tillë si:
punësimi, arsimimi, kapitali njerëzor, ligji dhe sundimi i tĳ, konkurenca dhe ndërthurja e
investimeve midis vendeve të ndryshme dhe brenda një vendi, harmonizimi i zhvillimit te
degëve te ndryshme ekonomike midis tyre, stabiliteti politiko-shoqëror etj. Duhet theksuar se
biznesi dhe roli i tĳ social-ekonomik janë bazë e rëndësishme për një zhvillim të qëndrueshëm.
Të lexosh në kohë ecurinë e ekonomisë dhe biznesin në veçanti, duhet te kesh më parë të
njohur treguesit e matjes së performancës e bazën e plotë të të dhënave të domosdoshme
të ecurisë së tĳ. Duhet të njohësh veçoritë specifike në kushtet rajonale dhe për më tepër të
studiosh atë në të gjitha fazat e zhvillimit të tĳ. Kjo për të përcaktuar gjithnjë e më cilësisht
vlerat, dukuritë dhe fenomenet, nivelin aktual e mundësitë dhe të përcaktosh qartësisht
rrugët për të marrë progresin e kërkuar.
Këtë mundësi ta japin me efektivitet analizat e plota statistikore. Vetëm analizat e thella në
përmbajtje janë të domosdoshme për të korrigjuar e kërkuar të ardhmen, të cilat kanë jo
vetëm rëndësi e peshë në jetën administrative të ekonomisë në tërësi por dhe të vetë biznesit
në veçanti.
Qartësisht është i lexueshëm fakti se dinamika e biznesit vendas për Bashkinë Berat në një
periudhë të gjatë kohe evidenton ekzistencën e një boshti dhe karakteristika të veçanta të
zhvillimit krahasimisht me ekonominë kombëtare dhe atë rajonale në veçanti, ç’ka e bën atë
me një histori të pasur dhe me një tradite që vjen nga etapa të hershme të historisë.
Fjalë kyce: zona industriale, qëndra banimi, zhvillim urban, zhvillim i qëndrueshëm, biznese.

Hyrje
Punimi në fjalë, ka për qëllim evidentimin e disa aspekteve problematike të
zhvillimit të qytetit te Beratit që lidhen me funksionimin aktual dhe perspektivën
e zhvillimit të ish-zonave industriale duke i parë ato si potenciale zhvillimi dhe
ripërtëritjeje urbane. Ai është organizuar për të realizuar piksynimet dhe objektivat e
parashtruara. Meqenese në fokus të tĳ është transformimi funksional dhe ndryshimet
në mardhëniet formë-funksion duke u përqendruar tek zonat industriale, ofron një
analizë të zhvillimeve urbane në kohën kur vendi ynë funksiononte nën një sistem
ekonomie të planifikuar me prioritet industrinë. Përdorimi industrial i tokës në
qytetin e Beratit lidhet pikërisht me këtë periudhë zhvillimi.
Zhvillimet urbane të diktuara nga ndryshimi i sistemit politik dhe ekonomik
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kanë një fytyrë tjetër. Rreshtja së funksionuari e aktivitetit industrial diktoi fillimisht
shkatërrimin e objekteve industriale dhe më pas ripërdorimin e tyre por në mënyrë
krejt spontane, duke ia lënë në dorë dëshirës dhe iniciativës së individit. Përdorimi
i këtyre zonave si për qëllime tregtare, shërbimesh, industriale apo banimi është i
lidhur ngushtë më procesin e urbanizimit. Ky proces pas viteve ‘90 u karakterizua
nga ndryshime demografike dhe gjeopopullative të cilët luajtën rolin kryesor në
zhvillimet urbane. Nëpërmjet pyetësorëve dhe intervistave të kryera pikërisht në
këto hapsira të vjetra industriale evidentohet mënyra e përdorimit dhe funksionimit
aktual të tyre shoqëruar me problematikën përkatëse së cilës duhet t’i jepet zgjidhje
duke e përshtatur perspektivën e këtyre zonave me vizionin e zhvillimit të qytetit
i cili orientohet kryesisht nga turizmi. Për të realizuar kete punim janë përdorur
metoda statistikore të studimit empirik, hartografike, analitike e sintetike etj., të cilat
kanë ndihmuar në një trajtim më të thelluar dhe shkencor të studimit e në sajë të të
cilave përfundimet dhe sugjerimet e bëra marrin më shumë vlerë.
Zhvillim
Qyteti i Beratit është ndër qytetet më të vjetër të Shqipërisë i cili është shpallur
‘’Qytet Muze” që në vitin 1961. Qyteti ka një siperfaqe 22.3 km2. Nga lindja kufizohet
me fushën e Uznovës, nga jugu me malin e Drobonikut, nga perëndimi me lumin e
Osumit, nga veriu me skajin jugor të fushës së Otllakut.
Berati shtrihet në një pjesë fushore përgjatë lumit Osum ndërmjet lartësive 52m e
239 m (kalaja), ndërsa lartësia mesatare mbi nivelin e detit është 59m. Terreni ku ai
shtrihet me një reliev të përshtatshëm dhe me kontraste ka ndikuar në organizimin
e shtrirjen hapësinore të
qytetit.
Burimi: Zyra e
urbanistikës Berat
Berati përfaqësonte, si
shumë qytete të tjera në
Shqipëri apo dhe më tej në
Europën Juglindore, një
zonë industriale. Ngritja
e objekteve industriale
fillon pas vitit 1945, e
sidomos pas viteve ’50
dhe ’60 të shekullit të XX. Zhvillimi industrial pasqyrohet edhe në shpërndarjen
gjeografike të industrisë, e cila më së shumti do të zinte pjesët periferike të qytetit.
Kështu një sërë objektesh industriale do të ndërtoheshin në qytetin e Beratit si:
Kombinati i tekstileve, uzina mekanike, uzina e baterive , fabrika e perpunimit te
fruta-perimeve etj.
Fillimi i fazës së trazicionit ekonomik të Shqipërisë pas vitit 1990 nga ekonomia e
planifikuar drejt asaj të tregut, do ta gjenin industrinë e vendit në gjendje të vështirë
kolapsi dhe anarkie. Investimet e mëdha të bëra në fushën e industrisë në Shqipëri
gjatë periudhës mëse 40 vjecare socialiste me qëllim kthimin e vendit nga tipik agrar
në industrialo-bujqësor do të rezultonin jo eficente e madje me kosto shumë të larta
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për ekonominë e varfër shqiptare.
Ndryshimi i sistemit politik u shoqërua me rënie totale të industrisë. Për një fillim të
ri shërbente potenciali i madh i fuqisë punëtore me eksperience pune në industri,
trashëguar nga periudha socialiste. Mbi këtë bazë mundej dhe duhej të mbështetej
zhvillimi i ri industrial në vend. Fillimi me shumë shpresë i këtĳ kalimi në vitet 19911992 do të goditej rëndë nga kriza shtetërore e viteve 1997-1998. Shkak i kësaj gjendje
u bënë disa firma piramidale të cilat duke grabitur kursimet e pjesës më të madhe
të popullsisë krĳuan trazira të mëdha duke vënë në pikëpyetje ekzistencën e shtetit
dhe duke e cuar vendin në prag të një lufte civile. Kjo fazë u shoqërua me dëmtime të
shumta të objekteve industriale deri në djegien apo grabitjen e tyre. Në këto kushte
filloi të mbyllej pjesërisht aktiviteti industrial i Kombinatit të tekstileve në Berat.
Kriza e brendshme e viteve 1997-1998 dëmtoi jo vetem zhvillimin industrial e në
tërësi ekonomik të vendit, por ndërpreu edhe procesin e privatizimit në vend. Kjo
ndërprerje u ndje sidomos në privatizimin e objekteve dhe sipërfaqeve industriale, të
cilat për vetë natyrën e tyre nuk ishin privatizuar më parë dhe me ngjarjet që ndodhën
u vështiresua akoma më tej ky privatizim duke e bërë atë shpesh të pamundur.
Format dhe ecuritë e privatizimit kanë ndryshuar shpesh dhe janë shfaqur e
praktikuar në shumë drejtime e mundësi njëkohësisht. Format më të rëndësishme
janë në privatizimin e ndërmarrjeve industriale nga shitja e menjëhershme e
objekteve të vogla industriale , në dhënien në përdorim firmave të ndryshme , në
bërjen bashkëpronar të punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve nëpërmjet shpërndarjes
së bonove të privatizimit etj. Në këtë proces privatizimi u përfshinë kryesisht
ndërmarrjet industriale të vogla e të mesme, të cilat nëpërmjet formave të mësipërme
u privatizuan pothuaj plotësisht deri në vitin 1995. Pas këtĳ viti filloi procesi i
privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha industriale (me mbi 300 punonjes) kryesisht
nëpërmjet bonove të privatizimit.
Përdorimi aktual i zonave të vjetra industriale
Përdorimi i tyre aktual është i shumëllojshëm duke përfshirë si aktivitete pjesërisht
industrial, ashtu edhe kthim të tyre në objekte banimi apo tregtare, e deri lënia në
gjëndje rrënojash. Një situatë e tillë vihet re në ish-kombinatin e tekstileve, në ishuzinën e baterive apo në ish-ushqimoren Berat. Një situatë mjaft e ndotur paraqitet në
Uznove në ish-uzinën e baterive. Aktiviteti industrial paraqitet në gjendje të mirë në
ato ndërmarrje që shfrytëzojnë fuqinë e lirë punëtore për ambalazhim dhe përgatitjen
për import të mallrave industrial që sjellin në Shqipëri firma të huaja industriale,
sidomos për prodhimet tekstile, këpucë , canta etj Kështu përmendim firmat: “Mina
konfeksion”, “Mito”, “Berat konfeks”, “Marlotekst”etj. Në shumë ndërmarrje
industriale vërehet importimi i cdo gjëje, duke filluar nga makineritë e deri tek etiketat
e amballazhimit. Gjithashtu importi i tyre vjen nga drejtime nga më të ndryshmet si
Itali, Francë etj.
Përdoruesit
e sotëm të objekteve të vjetra industriale interesin e tyre më të madh e kanë treguar
në përfitimin dhe ruajtjen e ndërtesave të dikurshme industriale. Prandaj shumë
firma industriale të përqendruara brenda zonës së ish-kombinatit të tekstileve, ish
Ushqimores, apo ish-magazinave të bazës së bujqësisë në Uznovë në Berat kanë
ngritur biznesin e tyre duke transformuar mjedisin e brendshëm me teknika dhe
mjete sipas një teknologjie bashkëkohore. Në disa zona industriale në Berat psh:
57

në zonën e ish-ushqimores kemi transformime të hapësirës industriale në aktivitete
të tjera si; mobileri, xhenerik, materiale ndërtimi, mekanik, përpunim mermeri etj.
Ndërmarrjet e prodhimit për sa i takon llojit të pronësisë janë të ndryshme. Krahas
pronarëve shqiptarë që punojnë për prodhime të porositura nga firmat e huaja,
ekzistojnë shumë firma të përbashkëta me pronar shqiptarë e të huaj me kontribute
të ndryshme në investime. Në shumicën e rasteve të ndërmarrjeve të përbashkëta
partneri shqiptar ofron ndërtesat dhe sipërfaqet e punës, ndërsa partneri i huaj
ofron investime në makineri apo prodhime. Bazuar në këto kushte në ditët e sotme
është e kuptueshme që kapitali i huaj nuk mund të pretendojë për ndonjë ndikim në
zhvillimin e zonës apo rajonit në tërësi. Zhvillime të tilla janë më tepër mundësi për
zënien me punë të popullsisë sesa përbëjnë potencial zhvillimi. Shumica e tyre luajnë
rolin si promotorë të rritjes ekonomike të një vendi në transformim. Ky fakt lidhet
me vështirësitë e mëdha të transformimit ekonomik të Shqipërisë, me mungesën e
stabilitetit politik dhe sigurisë në vend.
1. Ish-Kombinati i tekstileve ndodhet në hyrje të qytetit Beratit në të majtë të rrugës
nacionale. Ai ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 29 hektarë. Kombinati i tekstileve
Berat ka filluar nga puna me kapacitet të plotë në vitin 1969 dhe është zgjeruar me dy
objekte të tjera, shtesën e fabrikës së përmbarim-ngjyrimit dhe fabriken e filatures nr
2 në vitet 1984 dhe 1987. Teknologjia e instaluar në këto fabrika mbështetej në sistemet
klasike të prodhimit, larg zhvillimit që kishte marrë kjo teknologji në Europën
perëndimore. Zona e kombinatit të Tekstileve aktualisht është e privatizuar, një
pjese dhe pjesa tjetër e organizuar në formë SH.A. Në këtë zonë zhvillohen aktivitete
prodhuese si trikotazh, prodhim pllaka granili, pllaka guri, prodhim canta letre etj.
Në këtë territor ndodhet dhe ish-uzina e pjesëve të këmbimit për kombinatin. Sot
kjo uzine është e privatizuar. Reparti mekanik prodhon bojra ndërsa reparti fonderi
është kthyer në linjë përpunim guri dhe mermeri.
Pas vitit 1992 filloi të popullohej kjo hapësire, sidomos në krah të majtë të rrugës
Berat- Tirane. Popullsia ka ardhur kryesisht nga fshatrat Dushnik, Paftlal, Qereshnik,
Veleshnje, Veterrik etj. Arsyet kanë qënë nga më të ndryshmet: arsye ekonomike,
punësimi prane firmave private të lokalizuara aty pranë, për arsimim më të mirë të
fëmĳëve etj. Por një pjese e konsiderueshme e popullsisë ka ardhur edhe nga qyteti
i Beratit, për arsye të tilla si : përvetësim të truallit të lirë, sidomos pas viteve 1990,
qetësia e dëshiruar, për të qënë larg zhurmës urbane, dëshira për të patur një shtëpi
private , jo si në pallat dikur, ngritja e ndonjë biznesi në katet e para të banesës të tipit
lokale, reparte mekanik për automjetet, dyqane, lavazho etj. Banesat janë më tepër të
tipit vile 2-3 kate. Bumi i ndërtimeve është bërë më tepër në vitet 1998-2005. Pothuajse
të gjitha banesat rrethohen nga kopshte, në të cilët janë mbjellë bimë zbukuruese. Në
disa ambjente banesash vëmë re edhe kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore
që përdoren vetëm për konsum familjar dhe jo të destinuara për treg.
Popullsia e kësaj zone ka disa shqetësime të tilla si: legalizimi i ndërtesave të tyre,
përpunimi i mbetjeve urbane shumë pranë banesave të tyre i cili lë shumë për të
dëshiruar sepse ato më tepër digjen dhe nuk përpunohen ,c’ka ndot mjedisin përreth,
mungesa e kanalizimeve të ujërave të zeza, mungesa e investimeve të bashkisë ,
mungesa e një parku ose kënd lojrash për fëmĳët,mungesa e një qëndre shëndetsore
për këtë lagje të re. Megjithatë popullsia shpreson se shumë shpejt do të ndërhyet në
këtë zonë meqënëse është në një pozicion të favorshëm gjeografik, në hyrje të qytetit
të Beratit.
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Ndërtime të reja që janë bërë në zonën e ish-kombinatit

2.

Uznova tashmë konsiderohet lagje plotësisht e qytetit të Beratit. Rikonstruksioni i
rrugës Berat-Uznovë në mënyrë cilësore realizoi tërësisht lidhjen e saj me Beratin.
Uznova është porta e vetme e hyrjes në Berat nga ana lindore. Nëpërmjet saj kalon i
gjithë aktiviteti ekonomik , pra produktet bujqësore e blegtorale të të gjitha fshatrave
të faqes perëndimore të malit të Tomorit të cilat vazhdojnë për në Berat apo më tej
në tregjet më të mëdha të vendit. Njëkohësisht Uznova kryen veprimtari ekonomike
dhe me qendrat e banuara në kodrat e bregut të majte të luginës së Osumit. E
rëndësishme është se ajo shërben si nyje lidhëse e rrethit Skrapar me Beratin apo
më gjërë.
Ky pozicion gjeo-ekonomik i jep përparësi Uznovës për një zhvillim të shpejtë
ekonomiko-shoqëror që dallohet menjëherë prej fluksit urban në vitet e fundit.
Shtrirja e saj përgjatë rrjedhës së lumit Osum ia shton më tej rëndësinë ekonomike
kësaj hapësire urbane. Prandaj kërkohet që logjika urbanistike ta trajtojë Uznovën
si nyje me ngarkesë urbane ekonomiko- shoqërore mjaft të rëndësishme. Duhet
theksuar se rritja e popullsisë në Uznovë ka ritmet më të larta se sa në qendrat e tjera
që rrethojnë Beratin. Kjo zonë e mesme industriale gjendet në jug-lindje të qytetit,
pas spitalit,dhe është gjithashtu pjesë e planit urbanistik që nga viti 1983.
Në territorin e Uznovës për afro 17 vjet ka ushtruar veprimtarinë uzina e baterive
e cila shkaktonte ndotje të territorit përreth në një rreze afro 500- 700m. Kjo uzinë
u shkatërrua pjesërisht në trazirat e vitit 1997 e më pas territori i saj u popullua nga
lëvizjet e pakontrolluara të popullsisë. Kjo zonë industriale është pothuajse e braktisur
tani. Fabrika e mbyllur e baterive duket të jetë një nga kontribuesit e madhenj për
ndotjen e tokës dhe të ujërave nëntokësore në qytet. Nga të dhënat e një studimi
që Instituti i Kujdesit Shendetsor Parësor Tirane ,2003 rezultojnë sasira të larta të
Plumbit në tokë, mbi normat e lejuara nga OBSh. Ndotja e mjediseve publike me
Plumb dëmton sistemin nervor me pasoja të dëmshme për shëndetin e komunitetit.
Në zonën e Uznovës tek ish-stallat prej afro 6 vjetesh ushtron veprimtarinë e saj,
fabrika e lëkurave e cila edhe pse është e pajisur me Leje Mjedisore nga Ministria e
Mjedisit , ka një impakt negativ në mjedisin përreth saj. (*)
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Ish-uzina e baterive, Uznovë

Zona industriale në lagjen Uznovë përbëhet nga zona industriale e ish-NB, Uznovë.
Objektet me karakter industrial janë tërësisht të privatizuara nga ish-punonjësit ose
pronaret e truallit. Sot aktivitetet që ushtrohen janë të karakterit: përpunim frutaperime, konservim ulliri, zdrukthtari, magazina të ndryshme si dhe funksionon një
nga shtypshkronjat e qytetit pjesa tjetër është përshtatur në objekte banimi ose është
pa funksion.
(*)Drejtoria e mjedisit, qyteti Berat
Pjesa tjetër e objekteve kryesisht zyrat e ndërmarrjeve janë përshtatur në ambjente
banimi. Në këtë zonë nga levizjet demografike të pakontrolluara si dhe shitjet e
trojeve tashmë të privatizuara nga pronarët, janë bërë edhe disa ndërtime banesash
të reja. Gjithashtu pranë kësaj zone është në ndërtim nënstacioni elektrik i KESH-it
për linjen 20000 volt si dhe ndodhet territori i një reparti ushtarak.
Në zonën e Uznovës pranë shtratit të lumit Osum ndodhet territori i ish-ndërmarrjes
së bonifikimit, aktualisht e privatizuar duke funksionuar si një nyje prodhim inertesh
dhe prodhim pllaka e bordura granili si dhe territori i ish-kantjerit të ndërmarrjes
së ndërtimit dhe baza makanike e saj gjithashtu e privatizuar. Në gjendjen e sotme
ndodhet një nyje prodhim inertesh e aktivitete të këtĳ karakteri.
Zona industriale veriore e Beratit, Uznova

Sipas konstatimeve që bëra në terren rezulton se në Uznovë janë krĳuar një sërë
biznesesh të reja me perspektiva të mira për të ardhmen. Vlen te permendim: Firma
‘’Marlotekst” (Konfeksione), Mobileri ‘’Lavdari’’, Kompleksi ‘’Avatar Park’.’Këto
biznese shërbejnë si mundësi punësimi për të rritur të ardhurat e popullsisë.
3. Zona e ish–ushqimores përbën një tjetër hapsirë të ripërdorur që është tërësisht
e privatizuar me aktivitet prodhime ushqimore (përpunim fruta-perime, konservim
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ulliri, pĳe alkolike dhe freskuese) magazinime, repart riparime mekanike. Në këtë
zonë një pjesë e ndërtesave të privatizuara janë pa funksion (fabrika e qumështit për
të cilën ka një inisiativë për ndërtimin e një tregu shumice fabrika e bukës, fabrika
e salcës, konservimi i ullirit, fabrika e vajit të ullirit dhe tharja e frutave, punishtja
e pastave, frigoriferi) dhe pjesa tjetër kryesisht zyra, janë përshtatur në ambjente
banimi. Janë krĳuar punishte të reja për prodhimin e konservave dhe të pĳeve, dhe
një fabrikë e prodhimit të verës është rinovuar së fundmi.
Në territorin e ish-fabrikës së bukës, sot ushtrojnë veprimtarinë një sërë biznesesh të vegjël.
Këto mjedise janë dhënë me qera pronarëve të këtyre bizneseve që kanë shfrytëzuar
godinën duke e përshtatur sipas interesave të tyre. Vlen te permendim: Firmen ‘’Fabius’’,
Firmen ‘’Sidnej”, Kantina e pĳes “Luani”, repart xhenerik, repart saldimi, punime mermeri
si dhe stacioni urban i perqendrimit te mjeteve te transportit kombetar e rajonal.
Zona e ish- ushqimores

Lidhur me vecorite e popullsisë që banojnë rreth hapësirës së ish- Ushqimores
theksoj se pjesa më e madhe e kësaj popullsie kane ardhur të banojnë në këtë zonë
pas viteve 1992-1993. Gjetja e territoreve të lira, ose ish- hapësirave shtetërore bëri
që kjo popullsi të vendosej aty ose duke zaptuar godina të braktisura industriale ose
të ndërtonte vet banesa të reja. Popullsia vjen prej zonave rurale të qytetit të Beratit;
si nga fshati Dushnik, Sinjë, Paftal, Roshnik. Qereshnik.etj. Arsyet janë nga më të
ndryshmet, por ndër më kryesoret është përmirësimi i cilësisë së jetës nëpërmjet
afërsisë me qytetin , punësimit pranë ambjenteve të ish-Ushqimores,arsimimit më
të mirë të fëmĳëve.
Mjedisi prane këtyre qëndrave të banuara është i ndotur prej mungesës së
kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të bardha, hedhja në vënde të papërcaktuara
të mbetjeve të bizneseve aty pranë, apo edhe infrastruktura rrugore nuk është
në gjëndje të mirë. Rrugët janë të paasfaltuara dhe banesat janë të lokalizuara pa
ndonjë plan urbanistik dhe sa herë që bie shi, sidomos gjatë stinës së dimrit krĳohet
vështirësi për të kaluar prej baltës apo pellgjeve të vegjël me ujë. Rreth e qark banesat
kanë kopshte në të cilët banorët mbjedhin kultura bujqësore për konsum familjar
dhe jo për treg.
Përfundime dhe sugjerime
• Transformimi që qyteti i Beratit ka pësuar gjatë periudhës së sistemit socialist
61

•

•

•

•

është një pjesë e rëndësishmë e së sotmes urbane. Një pjesë e konsiderueshme
e qytetit të sotëm mbart në vetvehte dëshmi të zhvillimit ekonomik të orientuar
nga industria, të periudhës në fjalë. Realiteti funksional i tyre ëshë pjesërisht
industrial e pjesërisht tregtar apo rezidencial, por gjithsesi jo në përputhje me
strategjinë dhe politikat e zhvillimit të qytetit , kryesisht si një qytet turistik.
Aktiviteti industrial që mbante peshën më të madhe të ekonomisë në qytet
bazohej kryesisht në industrinë përpunuese, atë tekstile të lehtë dhe ushqimore,
të materialeve të ndërtimit dhe përpunim të metaleve etj. Vlen të përmendim
Kombinatin e Tekstileve i cili prodhonte produkte të tilla si pëlhura, stofra, batanĳe
pambuku etj. Produktete e realizuara në këtë kombinat plotësonin kërkesat e
vendit si dhe rreth 60% e prodhimit të tĳ eksportohej kryesisht në vendet e lindjes
dhe në disa firma të Europës perëndimore si Gjermani, Itali, Francë etj.
Periudha e zhvillimit të pas viteve ’90 u quajt ndryshe etapa e ndryshimeve të
mëdha. Si në të gjithë vendin ashtu edhe në qytetin e Beratit këto ndryshime qenë
të mëdha për ekonominë dhe sektorët e saj në përgjithësi. Shumica e ndërmarrjeve
industriale ekzistuese nuk mund të mbĳetonin për shkak të teknologjive të
vjetëruara, efiktivitetit mjaft të ulët dhe konkurrencës së lartë të produkteve
të importuara. Ato e ndërprenë punën e tyre dhe u përfshinë në procesin e
ristrukturimit apo privatizimit. Mjaft objekte të këtyre ndërmarrjeve u kthyen në
hapësira banimi për popullsinë që erdhi nga zonat rurale apo edhe nga qytete të
tjera përreth. Lëvizja e pakontrolluar dhe ekzistenca e territoreve të lira bëri që
të krĳoheshin zona të reja banimi pa ndonjë planimetri të rregullt dhe me mjaft
pasoja si: në infrastrukturë, në rrjetin e ujësjellsit dhe kanalizimeve, në gjendjen
e mjedisore etj. Kështu në hyrje të qytetit të Beratit, në zonën e ish- Kombinatit
të Tekstileve dhe ish- Ushqimores vërehen një serë ndërtimesh si banesa apo
dhe biznese të vogla private. Një situatë e tillë vërehet edhe në territorin e ishndërmarrjes Bujqësore në Uznovë.
Mjaft objekte industriale të mëparshme u shfytëzuan ose për hapjen e bizneseve
të reja të të njëjtit lloj ose ndryshuan krejtësisht përdorimin e tyre.Në ditët e sotme
në këto ambjente funksionojnë një sërë biznesesh privat si : prodhim cantash,
këpucësh, konfeksione të ndryshme, kantinë e pĳeve alkolike, mobileri, reparte
saldimi, përpunim mermeri etj. Në to janë punësuar një pjesë e konsiderueshme
e popullsisë jo vetëm e Beratit por edhe e zonave përreth.
Është i nevojshëm një rigrupim apo riorganizim i mjedisit industrial në këto
hapsira. Aktiviteti industrial i cili është në përputhje me karakteristikat e zonës
dhe nuk dëmton as komunitetin as prestigjin e qytetit mund të mbetet i lokalizuar
aty. Duke u nisur edhe nga kërkesat e popullsisë vendase, ambjentet e brendshme
të ish-kombinatit të tekstileve, që nuk përdoren për aktivitete të ndryshme
industriale si dhe në hapësirat e tjera industriale në Uznovë apo në zonën e ishUshqimores mund të shfrytëzohen edhe për nevoja të tjera si:
Lokalizimi i një qëndre të madhe tregtare, bujqësore për të gjithë qarkun Berat
në zonën e ish- kombinatit të tekstileve. Hapësirat e mëdha si edhe pozicioni
gjeografik mjaft i përshtatshëm, në hyrje të qytetit e mundëson ngritjen e kësaj
qëndre tregtare duke qenë edhe favorizues.
Përqendrimi i Drejtorisë së Transportit Rrugor për të gjithë qarkun Berat në zonën
e ish-kombinatit të tekstileve, meqënëse ambjentet e tyre, nuk janë shumë të
përshtatshme atje ku jane të vendosur sot.
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Ndërtimi i një shkolle publike. Meqënëse pjesa më madhe e popullsisë së ardhur
në zonën industriale të ish-kombinatit të tekstileve dhe ish- Ushqimores ka patur
si arsye arsimimin e fëmĳëve, atëherë kjo është një mundësi mjaft e mirë.
Ngritja e një kompleksi argëtimi sportiv për të gjitha moshat e popullsisë në
zonën e Uznovës.
Ngritja e një qëndre shëndetsore për lagjen Kombinat dhe zonën e ish- Ushqimores
Pastrimi i ambjentit në ish- uzinën e baterive, Uznovë dhe ngritja në atë hapësirë
e një fabrike të përpunimit të produkteve bujqësore dhe blektorale për të gjithë
rrethin Berat.
Edhe nga ana e pushtetit vendor shpesh herë është diskutuar se si mund të përdoren
këto hapësira. Ndarja në disa pjesë me pronar të ndryshëm por edhe impakti social,
për sa kohë që këto hapsira përbëjnë burimin e vetëm të të ardhurave të shumë
familjeve, e ka vështirësuar punën duke mos i dhënë zgjidhje deri në ditët e sotme.
Pamja dhe funksionimi i këtyre hapsirave sot nuk është në një linjë me vizionin
e zhvillimit të qytetit, pasi mungon rregullimi i tyre mbi bazën e planeve apo
masterplaneve. Në përfundim të ketĳ studimi në përpjekje për t’u orientuar drejt një
zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik të qytetit, është tepër thelbësore që cdo plan
rregullues i territorit përvec faktit se duhet të paraprihet nga planifikimi mjedisor
duhet gjithashtu të marrë parasysh interesat e nevojat e komunitetit si në makro
ashtu edhe mikronivel për t’ i shërbyer kështu sa më mirë të ardhmes së qytetit
dhe qytetarëve.
Të gjithë duhet të kemi parasysh se:
Natyra dhe mjedisi antropogjen ofrojnë shumë mundësi për ne dhe brezat që do të
vĳnë, por e rëndësishme është se si dhe sa do të dimë t’i shfrytëzojmë ato.
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Blerina Gjika
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Abstrakt
Në një botë që përparon me ritme marramendëse, mësuesit janë udhërrëfyesit. Pa
diskutim që roli i tyre është kyc në ekzistencën dhe mirëqënien e shoqërisë. Ata janë
krĳuesit e cdo ndryshimi, dhe po meritë e punës së tyre është zbatimi i risive.
Prej shumë kohësh figurës së mësuesit i janë zgjeruar atributet. Ai prej dekadash e
ka kaluar pragun e të qenit thjesht një kalues i njohurive të një lënde të vecantë nga
vetja tek nxënësi. Nuk është më qendra e të mesuarit, por fokuson nxënësin e nevojat
e këtĳ të fundit për dĳe. Kjo nuk do të thotë aspak që roli imësuesit është zbehur,
përkundrazi, ai është e duhet ndërtuar si figurë poliedrike e pajisur më një tërësi
kompetencat të cilat i mundësojnë udhëheqjen e nxënësit drejt suksesit.
Mësuesi beson në përparimin e nxënësit. Orienton dëshirat e tĳ. Zhvillon aftësitë.
Ngulmon në punën e qendrueshme e të vazhdueshme të ndertimit të dĳes. Ndërton
aftësinë e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Dhe përpos kësaj, ka pjesën e tĳ të përgjegjësisë
së mirëqënies së nxënësit. Ndërton mjedis të përshtatshëm për të siguruar marrjen
e nje njohjeje shkencore të shëndetshme. Ndërton kompetencat për të sigurar
përshtatshmërinë e nxënsit jo vetëm në sistemin arsimor shqiptar, por edhe në atë
Evropian, komunitet në të cilin po kërkojmë të arrrĳmë.
Cdo input njerëzor I investuar në përparimin e shoqërisë është rezultat I punës së një
mësuesi. Dhe po në të njëjtën mënyrë, cdo autput I sistemit eshtë po rezultat I punës
së tĳ. Ajo që mbetët për t’u parë është përgjegjshmëria dhe përgjigjshmëria e shtetit
ndaj rolit dhe nevojave të mësuesit në mënyrë të tillë që ky I fundit të kthehet në një
haset të investimit shoqëror.
Roli i mësuesit është të kthehet në modelin social që duhet ndjekur. Të përfaqësojë
atë cfarë një vend ofron për t’u ndjekur. Të përfaqësojë avangardën. Të ndertojë
e ndryshimin, përshtasë shĳen dhe reagimin e shoqërisë ndaj ndryshimit. Ndaj
bashkangjitur figurës së tĳ duhet të ndertohet një rreth I ngushtë bashkëpunëtorësh.
Të vendosur në një marrëdhënie të qëndrueshme komunikimi dhe duke përfishirë
aktorët kryesorë të shoqërisë; prindërit, nxënësit, komunitetin, do të bëhen të
dukshme rezultatet e rolit të mësuesit. Këtĳ modeli të qendrueshëm orientimi në të
shkuarën, të tashmen e të ardhmen i përkasin gjithë meritat e përparimit të shoqërisë
që vazhdimisht ndryshin formën e përmbajtjen e saj, mbështetur në figurën që ofron
mësuesi.
Hyrje
Mësuesi ka detyrë dhë përgjegjësi të ofrojë arsim, edukim dhe mundësi të barabarta për
secilin nxënës, pavarësisht nga niveli ekonomik, prejardhja familjare ose niveli kulturor.
Kjo gjë kërkon një përgatitje të mirë të mësuesve në programet e mësuesisë, ku shpesh
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mëshohet fakti i përgatitjes së tyre me aftësitë e nevojshme shkencore dhe metodike
të lëndës së caktuar dhe jo aq sa duhet në krĳimin e profesionistëve autonom dhe të
aftë të reflektojnë për të vepruar si punonjës social me klasën e tyre, për të punuar
me efikasitet në një realitet përditë në ndryshim.
Mësuesi i sotëm duhet të jetë i formuar psikologjikisht që të pranojë jetën e brendshme
të nxënësit; të kuptojë personalitetin e tĳ unik; të ndiejë vështirësitë psikologjike të tĳ
dhe, kur të jetë e nevojshme, të ofrojë ndihmë psikologjike.
Përgatitja e mësuesit si qytetar aktiv në edukimin e nxënësve lidhet ngushtë me
kompetencat psikologjike, kompetenca si vlerësues dhe kompetenca këshilluese.
Mësuesi duhet të hapë për nevojat e nxënësve të gjitha burimet e informacioneve
që ekzistojnë sot, dhe më pas t’u mësojë se cilat janë të rëndësishme dhe se si
duhet t’i përdorin ato. Vetë, mësuesi duhet të bëjë një informim të gjithanshëm për
çështjet shoqërore, kombëtare, ndërkombëtare, shkencën dhe të gjitha përparimet
e rëndësishme në përgjithësi. Vetëm në këtë mënyrë, do mund të mirëkuptojë dhe
formojë një opinion personal të plotë pedagogjik, që në vazhdim do t’u vĳë në
ndihmë nxënësve të vet.Detyra më e rëndësishme e mësuesit të sotëm nuk është
t’u përcjellë thjesht njohuri, por t’i ndihmojë që të krĳojnë aftësi kritike, me qëllimin
zhvillimin e një metode qasjeje ndaj njohurive që do të bazohet në përpunim dhe
vlerësim të metejshëm të informacioneve. Mësuesi duhet të kontribuojë në zhvillimin
e mendimit sintetik dhe analitik, në thellimin e mendimit të nxënësit, në nxjerrjen e
përfundimeve dhe në formimin e mundësisë përgjithësuese. Vetëm, në këtë mënyrë,
nxënësi, do të arrĳë të bëhet objektiv, me personalitet të përmbajtur dhe vullnet të
lirë. Vetëm kështu, arsimi do të ecë drejt zhvillimit dhe jo drejt prapambetjes
Cili është roli i mësuesit?
Roli i mësuesit është të ndihmojë nxënësit të konkretizojnë konceptet që mësojnë
në lëndët shkollore nëpërmjet prezantimeve dhe shpjegimeve në klasë. Gjithashtu
mësuesit duhet të përgatisin mësimet, testimet, të takohen me prindërit e nxënësve
dhe të bashkëpunojnë me stafin e shkollës. Të jesh mësues nuk do të thotë vetëm
të shpjegosh, mësuesit e sotëm kryejnë disa role njëkohësisht; ata mbajnë rolin e
një prindi të dytë, mbajnë qetësi në klasë, janë modeli i nxënësve kur të rriten, janë
udhëheqës të nxënësve dhe shumë të tjera.
Është e qartë që roli i mësuesve është më shume se vetëm shpjegimi i orës mësimore,
ata duhet të bëhen dhe prindër të dytë për nxënësit. Të marrim si shembull kohën
që mësuesit shpenzojnë me nxënësit e tyre. Një nga benefitet e të qenit mësues është
modeli që përcjell te nxënësit. Nxënësit të cilët nuk kanë një bërthamë të qëndryeshme
familjaredo të përfitojnë një model nga mësuesi. Mësuesit që paraqesin imazhin e
besimit dhe të arritjes do të ndihmojnë në përmbushjen e nevojës së një fëmĳe për një
model të mirë pozitiv kur familja mund të mos e japë një të tillë.
Si ndryshon roli i mësuesit
Roli i një mësuesi ndryshon në varësi të klasës ku jep mësim. Roli i një mësuesi në
kopshtin e fëmĳëve përfshin zhvillimin e shkathtësive që janë të nevojshme për të
shkëlqyer dhe për të përparuar në vitin e ardhshëm. Ndërsa roli i një mësuesi në
klasat e mesme përfshin dhënien e informacioneve specifike për një temë të caktuar.
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Roli i mësuesit në ditët e sotme
Në botën e sotme të arsimit, roli i një mësuesi është i shumanshëm. Detyra e tyre
është të këshillojë nxënësit, t'i ndihmojë ata të mësojnë se si të përdorin njohuritë e
tyre dhe ta integrojnë atë në jetën e tyre, në mënyrë që ata të jenë anëtarë të vlefshëm
të shoqërisë. Mësimdhënësit inkurajohen të përshtaten me secilin nxënës dhe të
përpiqen t'i sfidojnë dhe t'i frymëzojnë ata për të mësuar.
Detyrat e mësuesve
• Planin për temat që mësojnë në lëndë specifike, të tilla si: matematikë, shkencë

dhe anglisht.
Vlerësojnë aftësitë e nxënësve (pikat e forta dhe dobësitë).
Përgatisin nxënësit për teste të standardizuara.
Komunikojnë me prindërit rreth progresit të nxënësve.
Zhvillojnë dhe zbatojnë rregullat e klasës.
Mbikëqyrin nxënësit gjatë aktiviteteve jashtëshkollore (drekë, shesh lojërash etj.).
Kryejnë aktivitetet në klasë.
Ekskursione në terren.(Portali Shkollor)
Bota SOT
Portreti i mesuesit
•
•
•
•
•
•
•

Për një nxënës, figura e mësuesit është aq e rëndësishme sa që vjen një moment kur
ajo kthehet në jetike. Një pjesë të madhe të kohës nxënësit e kalojnë në shkollë dhe,
çdo gjë që ndodh aty, padyshim, është ngulitur thellë në jetën e tyre, në memorien e
tyre.
Pra, gjithçka fillon nga ai person që qëndron para tyre çdo ditë, nga mësuesi i tyre.
Shembulli që ai ju jep nxënësve është ajo që ata mundohen ta huazojnë apo imitojnë,
për ta ndjerë veten të sigurt në momentin që do të dalin në jetë. Për këtë arsye, figura
e mësuesit është gjithmonë, jo vetëm në qendër të vëmendjes, por edhe në imazhin
që krĳojmë për mësuesin ideal.
Pjesë e ideales është sjellja e tĳ. Në vend të të bërtiturave dhe shprehjeve të përditshme,
për nxënësit do të ishte diçka më e bukur nëse mësuesit do të ishin mbështetësit e tyre.
Në moshën e adoleshencës fëmĳët kalojnë nëpër momente të ndryshme euforie e
depresioni dhe, në këto çaste, e vetmja për të cilën ata kanë nevojë është që të dinë
se kanë dikë pranë. Mësuesit janë ata që kanë rastin dhe duhet të dinë ta bëjnë këtë,
më mirë se askush tjetër. Për shkak të ndjeshmërisë së lartë dhe lidhjeve të forta, jo
gjithmonë marrëdhëniet mes fëmĳëve dhe prindërve shkojnë ashtu siç do duhej të
shkonin dhe, kur kjo ndodh, adoleshentët largohen nga prindërit dhe mundohen
të gjejnë përkrahje nga dikush tjetër. Duke qenë se kohën më të madhe e kalojnë në
shkollë, mësuesit bëhen shembulli dhe pika e referimit për idetë dhe veprimet e tyre.
Kështu, figura e mësuesit bëhet tejet e rëndësishme në proçesin e edukimit dhe të
formimit të adoleshentëve.
Mësues ideal do ishte ai që ( nëse nuk është ) mundohet të jetë sa më i drejtë në
vlerësimin e nxënësve. Sepse jo rrallë ndodh që mësuesit nuk e kanë fare idenë e
efektit të notës dhe vlerën e saj. Ndoshta më saktë do ishte të themi që s'duan t'ia dinë.
Shpesh herë, mungesa e seriozitetit në vlerësimin nga mësuesit, bëhet
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shkak për lindjen e një xhelozie dhe cënon marrëdhëniet midis nxënësve.
Adoleshentët sot janë të lodhur duke u ballafaquar me shembullin e mësuesit të dobët,
që korruptohet në mënyra të ndryshme, që predikon ndershmerinë dhe dinjitetin
dhe, kur vjen koha e veprimit, harron çfarë ka thënë. Janë lodhur me figurën e
mësuesit që, më shumë se sa këshillues, edukues dhe i afërm, ngjan me një "xhandar".
Në klasë të parë, një nga shprehjet e shumta që mësohet është : "Mësuesi
është si prind i dytë". Por, në ditët tona, duket se roli i ngarkuar i "prindit" e ka
“motivuar“ për mrekulli "mësuesin", duke i dhënë atĳ të drejtën për të vendosur
për fëmĳët, për t'i edukuar ata me ndjenjën e frikës dhe me servilizmin.
Ka ardhur koha që mësuesi ideal të mos jetë me vetëm një imazh.
Për të arritur këtë nuk nevojitet një "xhandar" apo "gardian", por një njeri që
në radhë të parë, shikon njerëzoren, karakteristikat e moshës, që vë në pah
anët pozitive, që inkurajon ecjen përpara, që mbështet vendimet e nxënësve,
që di të krenohet me shkujdesjen dhe spontanitetin e tyre dhe, të qënit i sinqertë
dhe transparent, është ajo që do i ndihmonte të ecnin përpara sepse, në rradhë
të parë, përpara se nxënësit të bëhen heronj apo gjenĳ, duhet të jenë njerëz.
Roli i mësuesit në mësimdhënie
Shkolla jonë ka bërë hapa të rëndësishme përpara, duke thyer tabu dhe mentalitete
të vjetra,si e tillë ka synuar për të ndërtuar forma të reja duke integruar mentalitete
të reja të mësimdhënies dhe normave pedagogjike, si dhe të përmirësimit të rolit
parësor të mësuesit në misionin e vështirë të procesit mësimor dhe edukativ të
shkollë. Përparimet shprehen për ditë, në ecjen përpara dhe afrimin e metodologjisë
dhe përmbajtjes së shkollave tona me ato evropiane e botërore, por edhe në zgjidhjen
e problematikave, dikur të komplikuara, e që sot, gjejnë rrugëzgjidhje të pranueshme
e të dëshirueshme. Fakti është që, në armatën e mësuesve shqiptarë, ka mĳëra drejtues
dhe mësues duke filluar nga shkollat e ciklit të ulët, ato të mesëm, të cilët janë me
formim të plotë akademik e shkencor, por, edhe në gjendje t`u japin rrugëzgjidhje
shkencore dhe të drejtpërdrejta problematikave që shtron vazhdimisht arsimimi
i brezave. Mësues dhe drejtues profesional, mjaft prej tyre, bëjnë maksimalisht të
vlerësueshme shkollën dhe standardet e saj të larta, duke çelur njëherazi koncepte
të reja, që mbështeten në baza të shëndosha zhvillimi, për të sotmen dhe për të
ardhmen e arsimit shqiptar.
Mësuesit e aftë profesionalisht dhe të përgatitur e me formim të plotë pedagogjik,
ndërtojnë dhe hedhin ura të forta komunikimi me nxënësit, vlerësojnë dhe motivojnë;
shfaqen kërkues dhe ngulmues, por edhe falin, kur e shohin se është në të mirë të
mësimit dhe edukimit, të nxënësit dhe të perspektivës së tĳ. Ata, janë të ndjeshëm
ndaj shqetësimeve e vështirësive, që kanë një kategori nxënësish, të cilët bartin
problem sociale e familjare, ekonomike e psikologjike. Ata janë model në mënyrën e
paraqitjes së përditshme të të menduarit dhe të të shprehurit.
Në shkollë, merr jetë, në një farë mënyre e ardhmja. Kjo do të kërkonte në mënyrë
të vazhdueshme që ta lartësojmë figurën e mësuesit, që, ai, të jetë baza e formimit të
shoqërisë së ardhme e të qytetëruar.
Rëndësi të veçantë, sipas udhëzimit të ri të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve merr
edhe Përkushtimi i mësuesit për t’u kualifikuar dhe vetëkualifikuar në mënyrë të
vazhdueshme. Kjo do ti jepte mundësi atĳ, të njihej me format dhe metodat e reja
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të mësimdhënies, mësimnxënies dhe edukimit të nxënësve me normat e moralit
shoqëror. Në këtë plan, rëndësi me vlera të veçanta merr edhe bashkëpunimi me
komunitetin, me synimin pozitiv për të krĳuar një mjedis motivues për arsimin dhe
tërheqjen e tĳ sa më afër problemeve të shkollës.
Kompetencat psiko-pedagogjike dhe aftësitë profesionale të mësuesit
Një mësues i përgatitur nga pikëpamja pedagogjike shtron para klasës objektiva
mësimore të qarta, njeh metodat e mësimdhënies e mësim – nxënies, i zgjedh e i
zbaton ato në përshtatje me veçoritë e moshës e nivelin e klasës. Njeh disi mjedisin
ku rritet, formohet dhe edukohet nxënësi si dhe vështirësitë sociale ekonomike me të
cilat përballet familja e tĳ. Ai tregohet i ndjeshëm dhe tolerant, merr në konsideratë
vështirësitë e rritjes së përshtatjes së nxënësve në mjedisin e ri, krĳon tek ata mendimin
se, me përpjekje sistematike, çdo dobësi mund të kapërcehet dhe se nxënësit janë të
aftë për të kaluar klasën me vlerësime të larta. I krĳon mundësinë, çdo nxënësi të
jetë aktiv në orën e mësimit dhe pjesë e vendimmarrjes, përmirëson sistemin e të
pyeturit, duke kombinuar metoda që ia lehtësojnë atyre procesin e përvetësimit të
dĳeve. Ai kombinon jo vetëm metodat e mësimdhënies, por edhe ato të vlerësimit.
Autoriteti dhe profesionalizmi i lartë, fitohet vetëm me punë
Një mësues i sotëm, duhet të zotërojë në nivel të lartë lëndën që jep, të sigurojë në
vazhdimësi pasurimin e saj me arritjet më të fundit të teknologjisë dhe të formimit,
të bëjë lidhjen e lëndës së tĳ me lëndët e tjera, me synim realizimin e objektivave
në tërësi dhe të sigurojë mundësinë e realizimit sipas temave e orëve të veçanta të
mësimeve integruese. Sa më profesional të jetë mësuesi dhe sa më mirë të zotërojë ai
lëndën, duke përditësuar atë me të rejat shkencore e metodike, aq më tepër forcohet
në sytë e nxënësve dhe të komunitetit autoriteti real i tĳ. Në mësimdhënie, mësuesi
nuk ndikohet nga bindjet apo interesat personale. Në temat mbi të cilat ekzistojnë
interpretime të ndryshme, që mund të ngjallin keqinterpretime në klasë me kulturë
heterogjene. Mësuesi nuk mban qëndrim personal. Në mësim, ai shfaqet sa kërkues,
aq edhe liberal, në kuptimin e krĳimit të një klime, ku çdo kush mund e duhet t’i
shfaq mendimet e tĳ lirshëm dhe pa asnjë kompleks.
Siguron mjedis të ngrohtë me nxënësit
Mësuesi nuk duhet të fyej, me apo pa dashje nxënësin, pavarësisht prejardhjes social
kulturore. Kjo kërkon që, mësuesi të njoh që në fillim nxënësit që i janë besuar, duke
u treguar i kujdesshëm në fjalorin që përdor apo komentet që bën. Kërkon mendimin
e çdonjërit prej tyre për tema delikate, nxit nxënësit të respektojnë njeri – tjetrin,
pavarësisht nga origjina, e kthen klasën në një mjedis të hapur e gjithëpërfshirës.
Siguron zhvillimin intelektual të nxënësve
Me punën e tĳ të përditshme, mësuesi kontribuon në zhvillimin intelektual të
nxënësit, të paktën për sa i takon lëndës, ku jep mësim, duke nxitur tek ata besimin
se mund të arrĳnë suksese. Ai, nuk frymëzon diskriminimin, krĳon për nxënësit
me aftësi të kufizuara kushte të barabarta pjesëmarrjeje, kultivon tek ata, përmes
shembullit të tĳ, edukatën dhe kulturën e punës.
Nuk lejon konflikte interesi me nxënësit e tĳ: Në punën e tĳ, mësuesi nxitet nga
synimet psikopedagogjike dhe kërkesat akademike, nuk krĳon marrëdhënie biznesi
68

me prindërit e nxënësve, nuk i nxit nxënësit për pjesëmarrje në grupime të ndryshme
politike, nuk abuzon me detyrën, duke tërhequr pas vetes për interesa përfitimi
nxënës të tĳ për plotësime njohurish pas mësimit etj.
Respekt për kolegët
Një mësues, duhet t’i respektojë kolegët e tĳ dhe të punojë ngushtësisht me ta në
interes të nxënësve. Mosmarrëveshjet ndërmjet mësuesve, janë thjesht personale dhe
nuk duhet të ndikojnë në punën e tyre. Mësuesi nuk duhet të bëjë komente para
nxënësve për një koleg të tĳ. Kush nuk respekton kolegun, nuk respekton veten.
Të njohë dhe të respektojë institucionin
Është në interes të zhvillimit të nxënësit, që mësuesi të njohë e respektojë objektivat që
janë vënë për të përmbushur me sukses politikat e standardet e sotme të shkollës ku
ai punon, të jetë indikator frymëzimi për aktorët e tjerë të interesuar për mbarëvajtjen
e punës në shkollë. Mësuesi duhet të jetë i ndërgjegjshëm për përgjegjësitë personale
dhe kolektive për mosrealizimin e objektivave.
Të vlerësojë objektivisht nxënësin
Një mësues duhet të përdorë sa më shumë metoda vlerësimi, sipas standardeve të
vendosura nga shkolla. Ai është i ndërgjegjshëm për avantazhet apo disavatazhet
e një metode apo të një tjetre dhe, punon, për një vlerësim sa më të gjithanshëm të
tĳ. Vlerësimet duhet të jenë reale, të paparagjykuara dhe të alternuara. Politikat e
vlerësimit, u bëhen të qarta nxënësve që në fillim të vitit shkollor. Fletët e provimit,
punët e pavarura, detyrat e shtëpisë, punët praktike, vlerësohen me seriozitet e,
u bëhen të ditura nxënësve në kohën e duhur, duke qartësuar çfarë kanë gabuar.
Përfundimet, u bëhen të ditura edhe prindërve. Vënia në zbatim dhe praktikimi i
këtyre parimeve të Kodit të Etikës së mësuesit, do të ndihmojë esencialisht punën
në shkollën tonë dhe do të ngrejë më lart figurën e nderuar të mësuesit. Sigurisht
që, ka edhe norma,rregulla dhe parime të tjera, të cilat, do ta bënin më të plotë
këndvështrimin për kodin e etikës së mësuesit, por që vetë dikasteret arsimore duhet
tua venë në dispozicion mësuesve për t’u njohur me to dhe për ti pasur si busull
orientuese në punën e tyre mësimore dhe edukative.
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Të vizatosh figurën njerëzore.
Udhëzues i plotë për studentin
Elton Stasa
E rëndësishme të dish
Kur një student fillon për herë të parë me studimin nga natyra të figurës njerëzore,
presupozohet që të ketë përparuar në thellimin e formës, duke vizatuar elemente
të ndryshëm. Mes këtyre përmend vizatimin e trupave gjeometrik [kub, sfere,
trekëndësh etj.], forma që i gjejmë në figurën njerëzore; dhe natyra e qetë, faza të
domosdoshme këto për këdo që merret me nudon. Presupozohet që ai pak a shumë
të jetë familjarizuar me formën e figurës, duke vizatuar trupa, portrete, koka nga
lashtësia, elemente që e ndihmojnë në njohjen e strukturës. Është e rëndësishme për
këdo të dĳë se disiplina e nudos më shumë se çdo disiplinë tjetër artistike, kërkon
më shumë përpjekje dhe seriozitet. Duhet të jetë ana racionale, akademike që t`ju
udhëheqë ndërsa ushtroheni në ushtrimin e vështirë të nudos, duke u nisur nga
vëzhgimi dhe verifikimi i trupit njerëzor, të njihni aspektet e ndryshme të tĳ dhe t`i
zbatoni gjatë vizatimit.
Dallimet morfologjike
Duke njohur mirë karakteristikat morfologjike të dy gjinive, do të arrini të paraqisni
më së miri figurën e njeriut. Ndryshimet morfologjike mes burrit dhe gruas vërehen
tek aparati lëvizës: tek mashkulli kemi muskuj më të zhvilluar dhe si rrjedhojë më
të fuqishëm që i japin një paraqitje më burrërore. Kockat janë më të mëdha: p.sh.
kafka paraqet relieve kockore në pjesën e sipërme dhe zgavrat orbitale (të syrit)
më të theksuara ose një thyerje më të theksuar të ballit. Struktura e këmbëve është
me kompakte. Vërehet në shpërndarje e qimeve pak a shumë kudo: mbi fytyrë
mbi kraharor, mbi gjymtyrë; qimet e pubikut (zona e gjenitaleve) vazhdojnë
drejt kërthizës. Femra menjëherë dallohet ëpr gjerësinë e legenit, më i madh se
ai i mashkullit. Gjerësia, në fakt, i mundëson trupit femëror të presë fetusin gjatë
shtatëzanisë. Si rrjedhoje femuret janë më afër njëri-tjetrit, prandaj gjunjët takohen
me njëri-tjetrin, duke mos lejuar tabanët e këmbëve të prekin plotësisht në sipërfaqe.
Dallohen qartësisht shpatullat më të ngushta në raport me legenin dhe gjatësia e
trungut më e madhe në raport me gjatësinë e gjymtyrëve të poshtme, si rrjedhojë
omeri dhe femuri janë më të shkurtër. Femra e ka kokën më të rrumbullakët, fytyrën
më të ulët. Ka zhvillim më të madh të dhjamit nën lëkurë (gjinjtë, vithet, kofshët)
qe i bëjnë format e saj më të buta dhe më pak të thyera; shpërndarja e qimeve është
më e ulët, intensive në zonën pubike e kufizuar horizontalisht. Këto fakte na çojnë
të përcaktojmë një “rregull” të rëndësishëm që duhet të na shoqërojë gjithmonë në
ushtrimin artistik: mashkulli, duke qenë nga natyra më burrëror, për ta karakterizuar,
përdorim linja të drejta, këndore; ndërsa femra, që për nga përmasat është më e
vogël dhe më e brishtë, duhet te karakterizohet me linja të rrumbullakosura, të buta.
Duke proceduar sipas kësaj linje mendimi, do të arrini t`i jepni hĳëshi më të madhe
dhe identitet figurës që vizatoni.
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Si të ndërtosh figurën njerëzore
Të njohësh figurën
Ekuilibri Kur vizatohet një figurë, para së gjithash
duhet të marrim në konsideratë pozicionin e
blloqeve kryesore: koka, trungu dhe legeni. Lëvizja
e këtyre blloqeve mundësohet nga shtylla rruazore
që shërben si bosht qëndror dhe mbledhës i trupit
njerëzor; në fakt lëvizjet e mëdha dalin nga qafa dhe
nga beli me anë të shtyllës kurrizore. Duke mbajtur
parasysh këtë aspekt, nëse do të vizatoni një figurë
ngritur, hidhni një vĳë vertikale (linja e gravitetit), që
do të nisë nga gropëza jugulare (poshtë fytit) duke
përshkruar gjysmën e trungut deri tek zona pubike
(qëndra e gravitetit) dhe do të bjerë mes këmbëve.
Ne çdo shprehje të trupit, ndalur apo në veprim,
secili prej tre blloqeve do t`i përshtatet një lëvizjeje
të caktuar. Blloqet jane gjithnjë në marrëdhënie mes
tyre, duke mundësuar ekuilibrin gjatë veprimit.
Pozicion i ngritur simetrik
Dalin në pah katër lloje pozicionesh që një trup mund të marrë: 1. Pozicioni ngritur
në këmbë sipas linjës qëndrore vertikale, që ndan simetrikisht trupin duke e vënë
në një barazpeshë statike. Në këtë pozicion (pozicion i ngritur simetrik) shpërndarja
e peshës është e njëjtë në të dyja gjymytrët e poshtme, si pasojë, vĳa qëndrore e
ekuilibrit do të kalojë në mes të figurës, duke e ndarë atë simetrikisht; në këtë pozicion
në profil, vĳa qëndrore e ekuilibrit kalon pak përpara veshit dhe gungës anësore të
kaviljes. Në tërësi është një pozë e detyruar, për shkak të studimit anatomik. Prandaj
quhet edhe “poza anatomike”.
2. Pozicioni joaktiv, në pushim, ku zakonisht pesha e trupit bie në një prej gjymtyrëve
dhe si pasojë kemi spostimin e legenit dhe të kraharorit. Ky pozicion (pozicion i
ngritur josimetrik) kërkon një spostim të përshtatur të tre blloqeve pasi edhe linja
e gravitetit spostohet: p.sh., nëse pesha bie mbi këmbën e majtë, ajo do të jetë e
tendosur, në tension, ndërsa këmba e djathtë do të jetë e mbledhur dhe e shlodhur,
prandaj legeni do të mbetet në krahun e majtë mbi
këmbën e tendosur; ndërsa në krahun e djathtë do
të ulet duke ndjekur uljen e këmbës. Kraharori do
të përkulet nga krahu i kundërt, duke u ngritur në
krahun e djathtë dhe duke u ulur në të majtin. Si
pasojë, shtylla kurrizore do të përkulet në zonën e
e belit, duke u spostuar nga e djathta kundrejt vĳës
qëndrore vertikale. Linja e shpatullave, duke u ulur
në krahun e djathtë, kushtëzon vendosjen e qafës dhe
të kokës, që në këtë rast priret të përkulet drejt anës
ku shpatulla ngrihet.
Pozicion i ngritur josimetrik
Figura mund të kapet edhe në lëvizje: 3. Si në rastin
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(pozicion i drejtpeshuar) ku qëndra e gravitetit bie në mes të këmbëve ose mbi këmbën
që mban peshën. Vëreni harkimin e gjymtyrëve të poshtëm: përthyerje e brëndshme,
drejt linjës së gravitetit të gjymtyrës së majtë; gjymtyrët e sipërme ndjekin vendosjen
e gjymtyrëve të poshtëm, duke mundësuar ekuilibrin e figurës. 4. Së fundmi, kemi
figurën (në lëvizje jo të drejtpeshuar) e kapur në çastin e kryerjes së veprimit; këtu
paraqitet me forcën e gravitetit të spostuar kundrejt qendrës së gravitetit, saktësisht
si një lavjerës që lëkundet në drejtim nga jashtë, por që mbetet gjithmonë i kapur
me qendrën e gravitetit. Vëreni se si shpërndarja e gjymtyrëve mbetet gjithnjë në
kundravajtje: kur këmba e djathtë zgjatet përpara, krahu i së njëjtës anë do të bëjë një
shtrirje drejt krahut të kundërt, në këtë rast mbrapa; po ashtu, këmba e majtë do te
jetë e mbledhur mbrapa në raport me krahun e zgjatur përpara, duke i kontribuar në
këtë mënyrë ekuilibrit pavarësisht veprimit jo të drejtpeshuar. Gjeni me saktësi forcën
e gravitetit dhe pikën ku ai bie në raport me këmbët, duke kujtuar se të lëvizësh është
një veprim që shkakton humbjen dhe rekuperimin e vazhdueshëm të ekuilibrit.

Pozicion i drejtpeshuar

Pozicion në lëvizje jo të drejtpeshuar

Muskujt Për të paraqitur çastin tranzitor të figurës, duhet të nxjerrim mirë në pah
edhe tensionin e muskujve që shkaktojnë lëvizjen. Kjo fazë e vizatimit, vlen për të
gjitha pozicionet (përveç pozës anatomike) në të cilat dallojmë, një krah aktiv dhe një
krah pasiv. Krahu aktiv dallohet menjëherë sepse është me i thyer se ai pasiv: thyerja
e tĳ ndodh nga spostimi i forcës së gravitetit kundrejt tĳ, duke shtuar kështu peshën
që shtyp bllokun e kraharorit dhe të legenit, duke i afruar me njëri-tjetrin. Në krah
muskujt kontraktohen duke marrë një formë më të fortë dhe më të spikatur. Duhet
thënë se disa, duke mos u përqendruar tek muskujt që i kontribuojnë një lëvizjeje
të caktuar, për të dhënë një ekspresivitet më të fortë, i paraqesin të gjithë muskujt
pa dallim sikur të ishin nën sforco; rezultati i arritur është një “thes me arra”, siç
da Vinci ironikisht e quante. Në hedhjen e masave muskulore duhet të mbahet
parasysh që muskujt përcaktojnë gjithnjë veprimin e asaj pjeseje të trupit në të cilën
ndodhen dhe se çdo lëvizje është rezultati i sforcos së shumë muskujve njëkohësisht.
Për të mos u hallakatur me terminologjinë latine, emërtojini muskujt në bazë të
funksionit të tyre. Muskujt që mundësojnë shtrirjen ose zgjatjen e një gjymtyri njihen
si muskuj shtrirës. Prandaj, muskujt në pjesën e përparme të kofshës janë shtrirësit e
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kofshës; ata mbrapa, që mbledhin ose përthyejnë këmbën, janë mbledhës të kofshës.
Në ngjashmëri, muskujt e krahëve janë të klasifikuar në shtrirës, që mundësojnë
drejtimin e krahut dhe mbledhës, që mundësojnë përthyerjen e krahut. E nëjta gjë për
muskujt e trupit: ata të shpinës, që mbështesin dhe i mundësojnë trupit të drejtohet,
janë shtrirës, ata të përparmë, që mundësojnë përthyerjen, janë mbledhës.
Duke shqyruar të gjitha këto veçori të dobishme, do të jeni më të gatshëm të kuptoni
qëndrimin e trupit në të gjitha llojet e tĳ dhe të zgjidhni pozën e duhur; këto veçori,
do t`ju ndihmojnë edhe të shqyrtoni çështjen e përmasave siç do të shohim.
Përmasat Mënyra më e përhapur dhe e praktikuar e matjes së përmasave është
krahasimi i gjatësive duke përdorur nje pjesë të trupit: ne pjesën më të madhe të
rasteve kokën si njësi matëse e aplikuar në të gjithë figurën. Ka pika referimi të tjera
kockore nën lëkurë- kjo sepse masat muskulore kanë forma të rrumbullakëta dhe
të lëvizshme në bazë të pozicionit- mes të cilave nga përpara dallohen: akromionët
(kupat e shpatullave) maja e dërrasës së kraharorit, epikondilet mesore të omerit,
olekranët (zona e brryllit), kreshta iliake, këllqet, rotulat, kondili femural, tibial,
kokat e peronit (gjuri), gungat anësore dhe mesore të kaviljeve. Nga mbrapa: spikatja
e rruazës së shtatë të qafës, këndet skapulare dhe gropëzat që formohen nga kufizimi
i tyre me shtyllën rruazore, kalimet stiloide të ulnës (kyci), seria e kalimeve gjëmbore
të unazave, kocka e kryqeve dhe thembra. Gjithashtu, mund t`u referohemi pjesëve
të lugëta apo të ngritura që duken qartë si: gropëza jugulare, thithat, zgavrat e
sqetullave, kërthiza, baza pubike, pala poshtë vitheve etj. Mund të krahasoni pjesë
të tjera të trupit, si një dorë, duke vërejtur përmasën e saj në krahasim me fytyrën,
gjatësinë e këmbës duke e krahasuar sërisht me dorën; ose gjatësinë e këmbës së
sipërme duke krahasuar sërisht me dorën; ose gjatësinë e këmbës së sipërme duke e
krahasuar me gjatësinë totale, në këtë mënyrë do të ekuilibroni përmasat rreth tyre.
Sipas masave standarte, gjatësia totale e figurës është shtatë kokë e gjysëm; gjysma e
gjatësisë së trupit në pozicion ngritur korespondon me zonën pubike; figura në këmbë
me gjymtyrët e sipërme në hapje maksimale kufizohet në një kuadrat të përsosur
gjysma e të cilit korespondon me zonën pubike; gjerësia maksimale e trungut është
tek shpatullat, gati dy koka; gjatësia e gjymtyrëve të sipërme është tre kokë dhe ajo e
gjymtyrëvet ë poshtme është tre kokë e gjysëm. Duke kujtuar këto vërejtje do të jeni
në gjëndje të vizatoni figurën në mënyrë të saktë, sipas rregullave anatomike.
Mënyra më mirë për të kryer matjet e përmasave, është ajo tradicionale, që aplikohet
duke mbajtur lapsin vertikalisht, për shënjestër. Për të kryer këtë lloj matjeje është e
nevojshme të mbash krahun tërësisht të shtrirë dhe të afrosh syrin sa më shumë tek
shpatulla, për të pasur një pamje sa më të kthjellët dhe si rrjedhojë matje më të sakta.
Nëse hasni vështirësi të dalloni përmasat e ndonjë pjeseje të trupit dhe si kjo qëndron
në raport me pjesët e tjera, është parë praktike të shenojmë mbi modelin me një
flamastër- gjithmonë me lejen e tĳ- linja orientuese tek nyjet për të kufizuar zonën e
sipërfaqes së caktuar. Kjo do t`jua bëjë më të lehtë të gjeni dhe të vizatoni pjesën që
ishte e vështire, duke harmonizuar përmasat e figurës.
Pas njëfarë kohe që keni fituar përvojë nuk do të ndjeni më nevojën për të praktikuar
matjen me koka. Në fakt shumë artistë e koknsiderojnë të tepërt, pasi janë të stërvitur
t`i japin një kuptim thelbësor përmasës. Kështu që janë të lirë të përqendrohen mbi
aspekte të tjera të figurës ose tek teknika.
Deformime të perspetivës Për të studiuar saktësisht raportet përmasore të një figure,
sidomos kur gjendet në pozicion ngritur, është e domosdoshme ta vëmë modelin në
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njëfarë lartësie; në mënyrë që pamja te gjendet në mes të gjatësisë së trupit njerëzor
( mund të përdorni një pod të lart gati 60 cm). Nëse e vendosni modelin më lart apo
më poshtë këtĳ niveli horizonti, këndi juaj i shikimit do të modifikohej dhe, si pasojë,
deformohet perceptimi i raporteve dhe i përmasave të subjektit. Duhet gjithashtu, të
vendosesh në një distancë prej tre metrash për të arritur që të hedhësh figurën. Duke
mbyllur paksa sytë do ta keni më të lehtë të dalloni masat e mëdha të dritës dhe të
hĳes, të kapni ekuilibrin.
Edhe nëse gjendeni në një pozë skorço, e cila kërkon një perspektivë të saktë, mund
të shërbeheni me anë të linjave përshkruese të theksuara lehtë me laps; do t`i jepni në
këtë mënyrë vëllim figurës. Këto do t`ju ndihmojnë në shpërndarjen e niveleve duke
vlerësuar mbivendosjet e pjesshme. Mund ta shikoni figuren si një trup gjeometrik
duke e përshtatur sipas formës që ajo merr.
Mos u shqetësoni nëse tek figura vëreni dallime josimetrike, ose ndonjë pjesë e saj
ju duket e paqëndrueshme. Kujtoni: në fund gjithçka është në funksion të qënies,
duke “shpjeguar” pse ajo figurë është kaq ndryshe nga të tjerat. Mbani parasysh
këto ndryshime individuale, tërësisht normale, pa i fshehur apo modifikuar; gjëja
e parë që duhe të studioni dhe të paraqisni është forma e jashtme, karakteristikat e
jashtme të trupit njerëzor dhe jo ta idealizoni apo ta përmirësoni në mënyrë joreale;
abstragimi i një subjekti mund të vĳë më vonë.
Linja dhe modelimi Mund të bëni një vizatim në dy faza: e para është faza lineare,
me të cilën përkufizojmë një trup.
Kur paraqitni me anë të linjave, po vizatoni silueta që në fakt nuk ekzistojnë. Këto
duhet të jenë mjaft përshkruese dhe racionale. Më pas, kalojmë tek faza e dyte: ajo e
modelimit, duke i dhënë vëllim dhe thellësi figurës. Me anë të modelimit paraqitet
realiteti në marrëdhëniet e ngjyrës ose të dritë-hĳes, nga të cilat del forma. Mos u
shqetësoni nëse linjat ndërtuese janë të shumta, përkundrazi, një vizatim i tillë është
i këndshëm për t`u parë, i gjallë, sesa një i pastër por që paraqet një vëzhgim të dobët.
Kujtoni: çdo shenjë e lënë mbi letër flet për përparimin tuaj dhe pasqyron procesin
mendor që në ato momente ju ka udhëhequr në kryerjen e veprës.
Mrekullia e vizatimit qëndron në thjeshtësinë e tĳ. Gjithçka që duhet është një
sipërfaqe dhe një mjet me të cilin të lini shenja, prandaj zgjedhja e materialeve duhet
të jetë çështje personale. Provoni sa më shumë që të mundeni, dhe mos harroni se
materialet janë mjetet tuaja, jo subjekti juaj.
Disa vërejtje rreth dritës
Për sa i përket shperndarjes se duhur te dritës, fatkeqësisht, vërehet një interes i ulët
në disa lice dhe akademi. Theksoj se, për të pasur vëllimin dhe formën e subjektit
nëpërmjet dritë-hĳes, duhet të shërbeheni nga një burim i vetëm drite dhe jo më
shumë, siç vërehet shpesh; kjo bën të mundur që drita të jetë më e fortë në zonat ku
ajo pasqyrohet, duke krĳuar si pasojë kontrastin me hĳen.
Zgjedhja më e mirë është përdorimi i dritës nga lartë, sesa anash, që ndryshon
dëndësi me kalimin e orëve për shkak të lëvizjes së diellit; ky burim nëpërmjet një të
hapure apo dritareje, përcjell dritën e pandryshueshme të ditës që duron deri pasdite
vonë, duke iu dhënë mundësinë të vizatoni sa më shumë.
Si të procedoni Mund të jetë praktike sipas aftësive që dikush mund të ketë, të ndiqni
këtë rrugë të përcaktuar për të ndërtuar dhe përfaqësuar figurën e njeriut:
1. Vendosja. Shënoni dy pikat e skajshme për të përcaktuar gjatësinë e figurës dhe më
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pas hidhni një linjë vertikale që shërben si bosht qëndror i saj.
2. Përmasat. Caktoni pikën e mesit në linjën e hedhur. Përcaktoni gjerësinë në raport
me gjatësinë në raport me gjatësinë e shënuar, duke kërkuar pikat më të dala. Këtë
mund ta bëni fare mirë me një plumbçe nëse mundeni.
3. Hapësira e zënë. Filloni të hidhni vĳa të përgjithshme për të përcaktuar hapësirën
që do të zërë figura. Në këtë fazë është praktike ta shikosh figurën si nëj trup të
thjeshtë gjeometrik për t`i dhënë asaj një identitet paraprak në bazë të pozicionit të
caktuar.
4. Përmasat. Ndërsa hidhni vĳat e përgjithshme, kontrolloni krahasimin e gjatësive
dhe gjerësive, duke zgjedhur p. sh. kokën si njësi matëse.
5. Ndërtimi. Pasi të keni gjetur dhe hedhur përmasat e duhura, vazhdoni të vizatoni
zonat e ndryshme, kënde të trupit, thyerje të tĳ duke përdorur vĳa për të kapur
formën e tĳ karakteristike.
6. Plane dhe vëllime. Thjeshtoni sipërfaqen e trupit duke kapur planet kryesore
nëpërmjet dritë-hĳes.
7.Detajimi. Duke ndjekur këto faza, vazhdoni sipas dëshirës tuaj duke i shtuar figurës
linja dhe dritë-hĳe të tjera, për të arritur një vepër të pëlqyeshme. Por, kini kujdes me
detajimin e figurës, mos e ngarkoni
shumë me sfumaturat e tepërta, për të shmangur efektin fotografik.

1. Vendosja

4.Hapësira e zënë

2. Gjatësia

5. Përmasat
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3. Gjerësia

6.Ndërtimi

Mund të jetë interesante që ndonjëherë të eksperimentoni
duke provuar të vizatoni boshllëqet që krĳohen rreth
figurës. Domethënë të shohim hapësirën që rrethon trupin
si një sipërfaqe në të cilën prihet linja e jashtme, duke krĳuar
profilin e jashtëm të figurës.
Interesante fakti se si duhet të silleni përpara nëj nudoje:
të jeni të përgatitur mëndërisht dhe të mendoni mbi atë që
shikoni dhe të kuptoni trupin, si janë të ndërtuara pjesë të
ndryshme të tĳ, çfarë forme kanë: p.sh. koka dhe shpatullat
me kënde, trupi i rrumbullakët etj. Duke e krahasuar
figurën me një trup gjeometrik të thjeshtë, do t`u përshtateni
lehtësisht nevojave të ndryshme të diktuara nga pozicioni ,
nga veprimi apo nga pikëshikimi juaj. Mbani mend se sado e vështirë të jetë një
figurë, ajo mund të shprehet në një formë të thjeshtë. Vërehet gjithmonë, në fazat
e para, se kur nuk i jepet rëndësi çdo pjese të trupit, rezultati është një vizatim pa
përmasat e duhura: gjymtyrë të shkurtra ose koka e madhe në krahasim me trupin,
sesa kapja e figurës në tërësinë e saj.
Këto janë fazat dhe metodat më të rëndësishme të vizatimit,
të figurës, me anë të të cilave, arrihen përmasat e duhura
dhe “karakteri individual” i personit; domethënë qëndrimi i
trupit dhe shprehjet e ndryshme si tensioni, lëvizja, qetësia
etj. Theksojmë se të gjitha këto metoda mund të aplikohen
në periudhat e para të ushtrimit të nudos. Pasi keni fituar
këto njohuri, nuk është më e nevojshme të ndiqet i gjithë ky
proces, por, më mirë, të asimilohet si informacion teknik dhe
mjet verifikimi i përshtatur vetvetiu në studimin nga natyra.
Profili I jashtëm I figurës
Karakteri i formës Studiuesit e anatomisë dhe artistët,
në përgjithësi, klasifikojnë figurën njerëzore në pozicionet dhe shprehjet e saj të
ndryshme, në dy lloj formash që ajo merr: 1. formë e hapur; 2. formë e mbyllur. Me
këtë kriter, përcaktohen të gjitha format që ajo mund të marrë.
Në fillim të kësaj pjese, morëm në shqyrtim figurën në pozicion ngritur, e karakterizuar
nga forma e hapur, duke shpjeguar disa veçori rreth ekuilibrit dhe funksionit
mbështetës që ai përfshin. Tani dëshiroj të marr në shqyrtim lloje të tjera pozicionesh
për të vërejtur dhe dalluar menjëherë kush janë aspektet më të rëndësishme që
përcaktojnë një pozë ndryshe nga tjetra. Në pozat e para
kam vizatuar një model, i përshtatur për atë rast dhe për
të kuptuar më mirë formën që marrin masat trupore të
femrës më të rrumbullakëta dhe të bollshme, sidomos
kur janë në kontakt me sipërfaqen, të dukshme te figura
femërore.
Figura ulur Në këtë rast vërehet menjëherë dallimi me
pozën ngritur ku pesha bie mbi gjymtyrët e poshtme,
ndërsa tani, në gjëndje qetësie, pesha trupore bie mbi
vithet dhe kofshët të cilat shtypen kundër sipërfaqes dhe
zgjerohen dukshëm anash (shpeshherë edhe gjymtyrët
janë në pozicion të përshtatshëm për të ekuilibruar
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peshën).
Si pasojë, duhet të mbajmë parasysh skorçot që krĳohen tek kofshët, këmbët dhe
parakrahët; duhet t`i kushtojmë vëmëndje çdo pjese që paraqet pika ikjeje për të
kapur më së miri thelbin e pozës.
Figura Shtrirë Bëhet më e veshtirë për t`u vizatuar sepse në këtë pozicion veprimi
i forcës së gravitetit shkarkon peshën mbi skeletin, prandaj pjesët kryesore të trupit
humbin formën e përgjithshme, dhe si rrjedhojë është gati e pamundur të aplikojmë
siç duhet matjet e përmasave. Në këtë rast
duhet të mbështetemi plotësisht tek ajo
çfarë shikojmë, qe do të thotë të bazohemi
tek profilet e trupit, të studiojmë skorçot
që shfaqen dhe të kërkojmë pika referimi
të sigurta nga të cilat mund të procedojmë.
Në pozicionin shtrirë me shpinë muskujt
e barkut shtypen brënda duke nxjerrë
gjysmërrethin e brinjëve të fundit dhe majat
iliake anësore, gjinjtë pushojnë mbi kafazin
e kraharorit dhe ndjekin drejtimin e
harkimit të tĳ, prandaj shfaqen shumë
të sheshtë dhe priren të dalin anash dhe
të varen poshtë; mund të përdorni këto
pika për të bërë matjet e duhura dhe t`I
krahasoni me pjesë të tjera të trupit.
Në pozicion me shpinën lartë, është
interesante të vëresh harkimin e shtylëls
rruazore (tek një person më i shëndetshëm
ajo merr formën e një kanali të gjatë,
ndërsa tek një më i dobët vërehet kalimi gjëmbor i rruazave që janë më të dukshme),
spikatjet e legenit në zonën e kryqeve ku kreshtat iliake të pasme do të kenë pamjen e
gropëzave dhe spikatjet e shpatullave që dalin nga shtresat muskulore, sidomos kur
krahu është i ngritur. E rëndësishme të kujtojmë se poza të tilla, kërkojnë një analizë
të saktë të pjesëve të tjera që marrin tipare të tjera të formës, si rezultat dalin në pah
gropëza ose relieve muskulore dhe spikatje kockore shumë interesante.
Figura e mbledhur Trupi humbet formën e tĳ të përgjithshme dhe shndërrohet në
një masë skrupuloze, e mbyllur si një grusht. Ai merr pamjen e një blloku të vetëm,
krejt e kundërta e figurës në veprime normale prandaj, me shumë se kurrë duhet të
kapim trupin në tërësinë e tĳ dhe jo të merremi me pjesët e tĳ veç e veç. Hidhni shpejt
figurën duke e krahasuar me një trup gjeometrik të thjeshtë që ju vjen në mëndje, dhe
paraqisni në këtë mënyrë linjën e përgjithshme të
formës. Pasi e keni kapur formën e përgjithshme, do
ta keni më të lehtë ta kompletoni, por gjithmonë nëse
nuk lejoni të shpërqendroheni nga pjesët e trupit
të studiuara veçmas. Është në dobi të studentit të
përqendrohet më shumë se kurrë tek ato pjesë që
ndryshojnë totalisht nga forma fillestare, dhe të
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arrĳë të kuptojë se si ato i kontribuojnë ndryshimit të formës.
Figura në perspektivë (skorço) Figura
në këtë pozicion kërkon përdorimin e
saktë të perspektivës. Para së gjithash
duhet të kemi njëfarë distance për të
arritur që të kapim figurën e plotë dhe
të përqendrohemi tek linjat dhe siluetat
e trupit.
Mbi të gjitha në këtë pozicion, është
mirë ta shikojmë figurën e mbyllur si
një cilindër apo paralelopiped, edhe
masat kryesore si trungu, gjymtyrët,
koka, për të arritur perceptimin e
perspektivës. Mos harroni të vendosni skajet e sipërme, të poshtëm dhe anësore të
figurës, më pas kërkoni linjën kryesore të figurës nga e cila do të përcaktoni linjat e
pjesëve të tjera te trupit.
Mund të jetë praktike të hedhim linja horizontale të gjymtyërve e të trupit në nivele
të ndryshme, sidomos të skiconi nyjet. Kjo do t`ju ndihmojë të vizatoni skorçon
në perspektivë të saktë dhe të ruani efektin e vëllimit. Duhet të mbani parasysh
mbivendosjet e pjesëve për të përcjellë thellësinë e pikave nën lëkurë të skeletit që janë
të dukshme dhe si pasojë e hĳeve që krĳohen. Muskujt janë të shtendosur, joaktivë:
vëreni vëllimin e tyre në atë gjëndje, prirja e tyre për t`iu lëshuar forcës së gravitetit
sidomos në zonat në kontakt me sipërfaqen, ku sheshohen dhe hapen anash.
Të njohësh personin
Duhet të kujtojmë se modeli nuk është dhe nuk bëhet “objekt”, një statujë allçie per
faktin se vihet në pozë, por mbetet gjithmone një “subjekt”, me ndjenja, emocione,
mendime. Është një qënie e gjallë, merr frymë, njëkohësisht komunikon me hapësirën
dhe gjithçka përreth. Eshtë për t`u theksuar se staticiteti nuk është aspak i dobishëm
nëse duam të kemi një vepër plot jetë dhe ndjenjë. Duhet gjithmonë të mbani parasysh
këto karakteristika që përkufizojnë një qënie të gjallë, një personalitet, që na shfaqet
ne me anë të trupit.
Në fillim të pozës qëndrimi na duket i freskët dhe spontan, por pas pak kohe, dhe
kjo është e pashmangshme, gjithçka ngurtësohet, merr nje paraqitje të sforcuar dhe
pak natyrale. E gjithë kjo është normale që të ndodhë, prandaj, kur vizatoni, duhet të
përqendroheni sidomos në momentet e para për të “kuptuar” pozën dhe “karakterin”
e tensionit ose të qetësisë, veprimit, ekuilibrit etj. Patjetër, që pozat natyrale dhe
spontane, do t`ju ndihmojnë të kapni më mirë këto aspekte. Pozat duhet të na thonë
diçka, prandaj është më mirë ta vëmë modelin në poza estetikisht të bukura dhe që
janë të këndshme për t`u trajtuar. Ndonjëherë, provoni të lini të lirë modelin të lëvizë
për të kapur momentin me kulmor, me domethënës. Trupi është një organ që përcjell
një “mënyrë të komunikuari”. Duke e lënë të levizë lirisht, do të marrë qëndrime
shumë shprehëse dhe të pazakonta, ndonjëherë veçanërisht mbresëlënëse.
Përpara se të nisni punën, përgatituni mendërisht për të pasur qëndrimin e duhur
mbi faktin se si “vëzhgoni dhe kuptoni” figurën. Kështu, do të kuptoni që nuk
ekzistojnë poza të vështira. Rrotullohuni rreth modelit, shikojeni me vëmëndje nga
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pika shikimi të ndryshme: nga lartë, poshtë, nga shumë larg, nga afër.
Pyeteni veten: “Nëse do të vizatoja këtë figurë duke pasur në dispozicion vetëm
pak minuta, cilat shënja duhet të hedh të parat për ta përshkruar sa më shumë në
qëndrimin e trupit dhe në karakteret shprehëse? Nëse këtë vizatim do t`ia tregoja një
personi çfarëdo, a do të jetë ai në gjëndje të kapë, edhe pse në vĳa të përgjithshme,
“kuptimin” e pozës, të përmasave dhe të ekuilibrit?”
T`u përgjigjesh pyetjeve të tilla, do të thotë të jesh i aftë në kapjen e esencës dhe të
mënjanosh atë çka është e tepërt. Shfrytëzoni minutat e para për të studiuar subjektin,
të ngulisni në mëndje karakteristikat kyçe të qëndrimit, si t`a vizatoni “mendërisht”.
Vetëm pasi keni bërë këtë hetim paraprak filloni të vizatoni. Vëreni që vizatimi i
shpejtë jo vetëm është i nevojshëm por është edhe një ushtrim i dobishëm, që kërkon
një vëzhgim më të shpejtë dhe të përpiktë.
Është normale që në punë e sipër humbet në studimin e formës dhe lihet pas dore
raporti i saj me hapësirën dhe vendosja e saj në hapësirë. Prandaj, mos u kufizoni
vetëm me vizatimin e figurës, sikur të ishte e izoluar nga gjithçka tjetër. Përreth ka
pala draperie, kavaleta ose persona. Ndonjëherë përpiquni t`i fusni në vizatim si
pika referimi të rëndësishme. Do t`ju ndihmojnë shumë për të zgjidhur vendosjen
apo ekuilibrin e një poze të vështirë.
Duke vizatuar kujtojmë që herë pas here të largoheni nga puna për ta parë më mirë
nën këndin optik. Do të dallohen pasaktësitë që mund të korrigjoni menjëherë; mos
hezitoni ta bëni. Për ta kontrolluar më mirë, mund ta shikoni me anë të një pasqyre
ose ta ktheni punën përmbys. Do t`ju duket sikur po shikoni në një vizatim tjetër që
syri juaj është më i freskët për ta parë, kështu do të bëni korrigjimet e nevojshme. Kjo
s`do të thotë që nuk mund të filloni një vizatim tjetër, duke qenë më të përqendruar
dhe të freskët në vëzhgim.
Modeli është, dhe do të mbetet, gjithnjë pika juaj e referimit, prandaj, vëzhgojeni
me kujdes dhe sigurohuni për atë që keni vizatuar. Mos kini frikë të gaboni, “duke
gabuar mësojmë”. Prandaj duhet te provoni, ta fshini, ta rifilloni… e kështu me
rradhë. Kur te keni ecur më shumë në studimin nga natyra, silluni me modelin me
natyrshmeri dhe vezhgim te fresket, duke e paraqitur figurën në masa, vëllime dhe
përmasa. Mos u perqendroni tepër tek rregullat teknike strikte, që tashmë duhet të
jenë kthyer në mjete për t`u përdorur pa ndonjë vështirësi, dhe mos u shqetësoni për
papërsosmëritë por vazhdoni të vizatoni.
Karakteri dhe shprehja
Vizatimi mund të pasqyrojë dhe të depertojë gjëndjen shpirtërore të një personi: nëse
është i lumtur ose jo, i hutuar apo i shpërqendruar, sipas asaj që artisti dëshiron
të arrĳë. Kjo do të thotë se nuk duhet të kërkoni një model medoemos të bukur,
por thjesht përqendroni aftësitë tuaja sidomos tek ekspresiviteti, sesa tek studimi i
formës.
Blloku i fytyrës tek koka paraqet maksimumin e karakterit individual të një personi
sipas dallimeve tipike, duke e njohur menjëherë pamjen e tĳ. Shpesh artistët, i kanë
mëshuar më shumë fytyrës, e vizatuar me detaje plot mjeshtëri dhe kujdes, ndërsa
trupin e kanë lënë në plan të dytë apo thjesht të skicuar. Koka, si organi qëndror
i komunikimit, goja, hunda, sytë transmetojnë të gjitha shprehjet që ndjenjat dhe
përvoja e jetës nxjerrin nga thellësia e personit dhe bëhen të dukshme, me anë të
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muskujve mimike (shprehës). Veshi dhe hunda harmonizojnë fytyrën në tërësinë e
saj duke qënë se janë shtesa, dalin jashtë formës së rrumbullakët të kokës. Vizatimi
dhe përfaqësimi i portretit pa u bazuar në rregullat konvencionale është zgjidhja e
vetme në studimin e hollësive.
Sytë Sytë janë shqisat kryesore që spikasin tek një
person, tregojnë për anën e tĳ psikologjike, pasqyrojnë
personalitetin e tĳ, qënien e tĳ. Sytë “pasqyra e
shpirtit”, mund të jenë të hapur, seli e hulumtimit,
paqartësisë, e përhumbjes ose e frikës. Sytë e mëdhenj
mund të tërheqin botën me shikimin, ndërsa sytë e
vegjël mund ta përjashtojnë atë. Forma e syrit varet
nga raca, nga pozicioni që ai ka kundrejt mollzës, nga
sa e dalë është fytyra, sa afër apo larg është në raport
me hundën dhe nga zgavrat orbitale të përcaktuara
nga përmasat vertikale dhe horizontale të skeletit të
fytyrës. Gjithashtu, forma e syrit varet edhe nga prerja
e qepallës, e cila, ndonjëherë mund të mbulojë cepin e
brëndshëm të syrit (karakteristikë e racës së verdhë) ose, pala e sipërme e qepallës
priret të mbyllet tek cepi i jashtëm i syrit (karakteristikë e perendimorëve). Trashësia
e qepallës së sipërme dhe qerpikët i japin thellësi dhe intensitet shikimit nëpërmjet
hĳeve të tyre. Duke mbajtur parasysh këtë, përqendrohuni më shumë tek ajo pjesë
e portretit që shfaq më shumë pjesë në dritë-hĳe. Irisi është i dukshëm kur e bardha
e syrit (sklera), nga përpara bëhet e tejdukshme (kornea), dhe merr formën e një
sfere të plotë. Bebja, e vendosur në qendër të irisit, për shkak të ngjyrës së errët dhe
formës së rrumbullakët, me diametër të ndryshëm, përcakton shprehjen e syve dhe
të fytyrës. Në pamje ballore, kur shikojmë formën e syrit, kemi përshtypjen e një
rombi të shtypur, në anë. Në profil shiheni si një sferë të mbuluar dhe të mbrojtur
nga zona orbitale e fytyrës. Mund të përdorni trupa gjeometrikë të tjerë, sipas formës
që syri merr në një pozicion të caktuar.
Buzët Në studimin e shprehjeve të fytyrës, goja është
po aq e rëndësishme sa edhe syri. Buzët mbyllin hapjen
e gojës ku gjenden gjuha dhe dhëmbët. Vendosja e
buzëve në pjesën më të madhe tregon buzën e sipërme
lehtësisht përpara kundrejt buzës së poshtme. Tek
buza e poshtme dallohet në pjesën qëndrore një
gropëz që arrin deri tek kërci hundor, me dy borde
anësore që vazhdojnë poshtë dhe përfundojnë me
një spikatje delikate. Prerja horizontale e buzëve
karakterizohet nga një formë e dallgëzuar. Skajet e
gojës (cipat) shfaqin një palë nga muskuli orbital i
syrit. Kontraktimet e buzëve në qeshje shkaktohen
nga muskujt mimikë të fytyrës: nga muskuli qeshës
dhe nga muskuli mollzor i madh. Një lëshim i muskujve shkakton shprehje trishtimi
në të cilën buzët bashkëpunojnë për inertsi. Ndërsa, gjatë qarjes, buza, sidomos ajo e
poshtme, lëviz nga muskuli trekëndësh i gojës. Ngritja e buzëve të sipërme shkakton
zgjerimin dhe ngushtimin e fyejeve të hundës, me një alternim të vazhdueshëm
të frymëmarrjes së vrullshme. Muskuli bucinator, muskuli orbital i gojës, së fundi
80

të gjithë muskujt e fytyrës marrin pjesë me buzët në shprehjet e dhimbjes dhe të
shprehjeve të tjera si urrejtje, zemërim, kënaqësi etj.
Hunda Më pak e rëndësishme se sytë por më shumë
se veshët, hunda zë një pjesë të konsiderueshme
në përbërjen estetike të fytyrës. Në pozicionin e saj
qëndror ajo shërben si linjë koordinuese për hedhjen
e syve që në hapat e para të vizatimit, duke caktuar
madje dhe shprehjen. Hunda luan rol të rëndësishëm
në përcaktimin e llojeve të fytyrave, kjo për arsye
të formës dhe të gjerësisë së vrimave të hundës ne
raport me gjatësinë e saj. Trupi i hundës i ka rrënjët
mes syve dhe bazën mbi buzët e sipërme. Mbështetet
nga kockat hundore tek rrënjët dhe nga kërci hundor
tek baza. Seti hundor, ndan kërcet anësore të hundës.
Maja e hundës është pjesërisht me tul, shpeshherë
bëhet e kuqe, ndryshon me moshën dhe bëhet më e
madhe ose e gjërë duke ndryshuar formën fillestare.
Veshi Para së gjithash themi që veshi në pamje të parë
duket i palëvizshëm, por mund të levizë nga muskujt
e lëkurës sëkokës. Ajo që ne shohim të spikasë anash
kokës është ajo çka na intereson. Veshi është i formuar
nga nje kërc i përthyer me përmasa të ndryshme. Zona e
dëgjimit mund të ketë përmasa të ndryshme dhe është
gati e ngjitur me kockën murore të kafkës, e shkëputur
në zonën e llapës. Sipër llapës gjendet guaska, pjesë e
shtypur që arrin deri tek kanali i dëgjimit. Gjithmonë
nga llapa, në pjesën e sipërme, nis kreshtas e veshit
e cila në pjesën e sipërme degëzohet dhe formon një
kanal të harkuar i quajtur kanali skafoid. Veshi me
shumë se çdo pjesë tjetër e trupit, karakterizohet nga forma e çregullt dhe nuk ka
shumë lidhje me karakteristikat e kokës. Për ta skematizuar formën komplekse të
veshit përdorni trupa sferik dhe hidhni pjesët e lartpërmëndura. Më pas, gradualisht
plotësoni veshin me hollësi dhe relieve që dalin nga forma e përgjithshme.
Dora Ngarkesa ekspresive që njeriu
i kalon duarve, i bën ato një objekt
me rëndësi të veçantë. Janë mjete që
ndihmojnë për të shprehur nga jashtë
atë çka ndjejmë përbrenda, nëpërmjet
gjesteve dhe lëvizjeve të tjera. Dora
karakterizohet nga një formë kompakte,
e përbërë nga shpina dhe pëllëmba me
formë drejtkëndore apo katërkëndore.
Lëkura që e mbulon është e ndryshme
nga ajo e pjesëve të tjera të trupit, përsa
i përket fortësisë dhe elasticitetit, për
shkak të funksionit. Gjatë ndërtimit, është e rëndësishme të mbajmë parasysh që
dora ndahet në dy pjesë: trupi i dorës (forma katërkëndore) dhe gishtat (si shtesa).
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Në pjesën shpinore nën lëkurë, ndonjëherë janë të dukshëm damarë dhe tendina.
Vizatimi duhet të theksojë muskuj, damarë, rrudha dhe çdo element tjetër që këto
gjymtyrë mund të shfaqin për shkak të përdorimit të tyre të shpeshtë, dhe të japë
karakter dhe shprehje të madhe. Duhet të krahasojmë gjithmonë përmasat mes
trupit dhe gishtërinjve në çdo pozicion; të shtrira, pjesërisht të mbledhura apo të
mbledhura grusht. Mbani parasysh edhe se çdo gisht duhet vizatuar me kujdes,
duke qenë se përmban një karakteristikë anatomike për sa i përket funksionit që
kryen dhe paraqitjes së shprehjes.
Këmba Në krahasim me duart këmbët kanë
më pak hir gjithsesi falë tyre kemi mundësinë të
qëndrojmë ngritur dhe të cim. Elasticiteti i këmbës
lidhet me numrin e kockave që ajo ka. Thembra
dhe kockat gjysmëtarsore mbajnë peshën e
trupit. Pesë gishtrinjtë mundësojnë mbajtjen e
ekuilibrit dhe shërbejnë si bazë për hedhjen e
këmbës. Kur ecim, pesha e trupit shkarkohet te
thembra, e cila mbështetet tërësisht në sipërfaqe;
pesha spostohet menjëherë përgjatë pjesës së
jashtme të këmbës deri tek baza e përmarme e
saj, më pas përshkon kokat gjysmëtarsore deri
tek kocka e parë gjysëmtarsore, pastaj tek gishti
i madh, që vë në lëvizje personin. Sipërfaqa
e sipërme e këmbës është më interesante dhe
karakteristike se tabani. Ajo ka një pozicion të
pjerrët dhe paraqet një harkim në zonën gjysëmtarsore (kurrizi). Gjithashtu, damarët
nën lëkurë janë shumë të dukshëm dhe mund të vizatohen; poshtë, mbrapa gungës
së kaviljes, shtrirja e tendinës së gastroknemikut (pulpa e këmbës) përcakton dy
gropëza tek kavilja që bëni mirë t`i trajtoni sepse nga kjo pikë nis hedhja e kaviljes,
pra, e këmbës. Mes këmbës së mashkullit dhe asaj të femrës, ka dallime, kjo jo vetëm
në raport me përmasat; në fakt këmba e gruas është më e harkuar në zonën qëndrore
të poshtme, subjekt përkuljeje. Gishtat, të ndryshëm nga ata të duarve, kërkojnë një
studim të kujdesshëm. Për të vizatuar gjymtyrët e poshtme mund të përdorni një
formë trapezoide që përshtatet me formën e trupit të këmbës, kur vërehet në profil.
Në pamje ballore, këmba merr formën e një drejtkëndëshi, siç vërehet në figurën
sipër, adaptoni trupin gjeometrik që i përshtatet më së miri gjymtyrit në pozicion
dhe qëndrimin që ai merr.
Arrihen rezultate të mira nëse përqendroheni në një nga këto detaje të studiuara
me besnikëri; p.sh. dorën mund ta mendoni si një “objekt “, si një formë e thjeshtë e
ndërtuar nga vëllime, plane dhe e evidentuar nëpërmjet dritë-hĳeve; harroni për një
çast strukturën anatomike dhe përqendrohuni vetëm tek ajo që ju shohin sytë, pa u
ndikuar tepër nga rregullat teknike dhe kanunore. Në këto raste vizatohet ajo “çka
shihet” dhe refuzohet të vizatohet “ajo që dihet”. Vizatimi në thelb është rezultat
i racionalitetit dhe i mendimit individual që studenti do të dĳë t`i ushtrojë kur i
nevojiten, duke i gërshetuar, sigurisht që do të arrĳë rezultate të mira.
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Komunikimi dhe gjuha e folur
Dhurata Kasa
Nje shqetesim i perditshem i ne mesuesve te gjuhes shqipe eshte se nje pjese e mire
e te rinjve po e keqperdorin gjuhen standarte nen pretekstin e perdorimit te dialektit
apo gjuhes lokale ose nen pretekstin e te folurit te shpenguar ne shoqeri . Keshtu
qe komunikimi te rinjve le shume per te deshiruar gjate veprimtarise se tyre ditore.
Shprehje te tilla si “He vlla c’kemi?” “Rrofsh plako” “Ec aty” etj te vrasin veshin cdo
dite dhe thuajse te vjen keq qe keto shprehje gati kane zevendesuar edhe gjegjeset e
domosdoshme ne gjuhen e perditshme , sidomos fjala falenderuese “Rrofsh” ne vend
te “Faleminderit”e cila gabimisht po leshon terren te gjere edhe tek te rriturit . Ne
kendveshtrimin leksikor te standartizuar fjala “Rrofsh” nuk eshte ne vendin e saj pasi
ajo ka patur nje pozicionim me artistik sesa te perditshem duke spostuar padrejtesisht
fjalen “Faleminderit” , fjale kjo edhe me e bute edhe me edukative. Te vjen keq qe
e degjon fare pak ose nuk e degjon fare ne komunikimin e perditshem fjalen “ Te
lutem”. Ku shkuan fjalet magjike te mesuara qe ne kendim/lexim ne klasen e pare?
Ky komunikim po shkon drejt shqiptimit te rrudhur te fjaleve , menyre kjo qe e
shemton te riun duke mos e shqiptuar bukur fjalen por duke e ngucur ate ne formimin
e fjaleve gjysmake “Mgjes” , “Mjes”, ne vend te “Miremengjes”, “s’bo” ne vend te
“Nuk ben”, ose fjalite “Hm ca ke bo” ne vend te “Pershendetje, si jeni?” ,”Cfare keni
bere?” , “ Si kaluat?” etj. Per vajzat “C’kena goca” “Ho mj cben” ne vend te “ Kemi
ndonje gje te re vajza” , “Si kaluat”.
Dihet qe edhe ne bote ekzistojne zhargonet ose fjalet e rruges , por tek ne fenomeni
po behet galopand duke kapercyer vendin e perdorimit dhe shtrihet deri edhe
ne klasa , korridore, klube, aktiviete, biseda te lira. Ndalemi pak ketu per te
analizuar kufirin mes gjuhes se folur sakte e bukur , dhe gjuhes se folur shtrember
e shemtuar, shkaqet dhe pasojat tek te rinjte te cilet ,jane ne formim e siper.
Po ashtu edhe shmangia nga me te medhenjte, kudo ku jane e shprehje te
domosdoshme si “A ka mundesi” , “Mundemi?” , “A mund ta bej kete ose ate”. Kjo
mungese tolerance e vret bashkepunimin duke bere here-here veprime per te cilat
tjetri nuk te lejon pra ti i ri me dashje ose pa dashje vepron duke dhunuar fushen
e veprimit te tjetrit. Ose ne disa raste shprehet cungueshem ne “Ka munci?” , “A
ta boj edhe ket eee?” , duke krĳuar pershtypjen e nje leje te dhunshme me tone
te larta e shprehi te cunguara . Ndersa drejtimi qe u behet shokeve shpeshhere
bastardizohet ne “O” , “E” , “Na re ti” , “ O lali” , “O goce” etj. Qe ne kete moment
ne e kemi derrmuar komunikimin e vleresuar qe ne fillim te tĳ ,duke treguar
mungese vleresimi per bashkekomunikuesin. Ne vend te tyre ne mund te jemi me
te sakte me standartin e shqipes p.sh Shiko moj vajze/more djale , O vajze/shoku etj .
Pra cfare po ndodh ne perditshmerine tone me nje pjese te madhe te rinjsh ne
perdorimin drejt te gjuhes? A mos po shkojme drejt nje c’edukimi ne komunikim?
Apo mos kjo po prek vetem periferite e Tiranes dhe zonat e qyteteve te ndryshme te
Shqiperise duke perjashtuar vetem te ashtuquajturen qender te Tiranes??? S’e besoj,
se pervoja ime si mesuese me ka cuar ne te dy variantet.
Vulgariteti i gjesteve ne ndikim te te folurit.
Tek i verej nje pjese te te rinjve ata kane bere si shprehi te tyre edhe nje sere
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veprimesh , levizjesh, shprehjesh trupore qe ne te shumten e rasteve i shemtojne
dhe i deformojne ato.Psh tek djemte pervec ecjes se forte vihen re edhe shmangie
te tolerancave ne hyrje-dalje per njerez te ndryshemsi femrat , te moshuarit etj.
Gjithashtu duket sikur edhe vajzat po e humbin ate feminilitetin e tyre me veshje apo
levizje te ashpra.Sigurisht ato zgjedhje te te veshurit ,te ecurit jane personale por kur
veren qe keto shoqerohen edhe me nje gjuhe te ashper , keto dy figura djem/vajza
shemtohen. Koha ecen dhe dihet qe konceptimit te antikitetit, romantizmit, realizmit
mbi pozicioninimin e gjinive , perkatesisht te femres si seksi i dobet me nje gjuhe e
shprehi me te brishte dhe meshkujt si seksi i forte por i kontrolluar me nje pavaresi
dhe vetveprim total, kane ndryshuar ne boten moderne. Gjithesesi edhe bota eshte
perfshire ne kete afri globale ku femra eshte bere me e forte dhe me e pavarur , gje qe
e vertetojme ne cdo dite,sidomos teorite e barazise gjinore . Por kjo nuk ka te beje me
gjestin vulgar te “x” ose “y” femre apo mashkulli,aq me teper me te folurin e tyre.
Cuditerisht ne ambjente te ndryshme nje pjese e te rinjve pertojne te pershendesin,
nje pjese ne grupmoshat e tyre flasin me ze te larte , nje pjese per shkak te shprehjeve
edhe te fytyrave nisin nje konflikt si “me pe... te pashe”, “pse shikon?”, “kujt
iu perdrodhe” etj keshtu jane gati te konfliktohen . Pra gjesti eshte norme qe
shkakton nje fjalor te eger edhe pasoja eshte konflikti fizik. Ne rruge sapo del jashte
shkolle,nxenesit kryesisht te gjimnazeve lirohen nga kontrolli ose vezhgimi shkollor
dhe mbase ata duke qene me te lirshem i shfaqin hapur keto gjeste , aq me teper
kur jane te shoqeruar mes shokesh. Shtrohet pyetja ky vulgaritet ne gjeste eshte
personalitet apo eshte pasoje e shoqerise. Gjykoj per kete te dyten. Rasti me i fundit
: ne korridoret e shkolles per shkak te shikimit dy nxenes , njeri mbetes dhe tjetri
nxenes i shkelqyer fillojne konfliktin me shprehjet “ C’ke qe ngrefesh kur kalon?”,
“Po ti kush je”.Ne momentin e konfliktit rastesisht kisha dezhurnin dhe u gjenda aty
. Pasi i ndava duke i cuar secilin ne klasen e vet vura re se konflikti po vazhdonte
ne korridore mes shokeve te tyre . Per momentin duke njohur nxenesin mendova
se fajin e kishte djali me gjaknxehte, ashtu ka natyren. Konflikti tentoi te perseritej
dhe ore e peste pa pranine time . Kete here me teper ne konflikt perfshiheshin
shoket. Pas mesimit i thirra te dy nxenesit me idene per ta diskutuar ne prani te
nxenesit qe mendoja se ishte gjaknxehte dhe qe ne korridor nxirrte kraharorin para
me fjalet “ He mo ca do bosh” duke ngritur zerin ne mes te shokeve.Ai jo vetem
qe kerkoi falje por me tha edhe se “do te beheshin shoke , une u rrembeva” etj.
Perfundimi im: vulgariteti i gjestit lind, zhvillohet, gjen terren dhe kalon ne situata
te paparashikuara ne shoqeri. Djali qe me kerkoi falje individualisht nuk kishte
kujt ti mburrej,s’kishte kujt ti tregonte forcen ne momentin kur ishte me mua dhe
“shokun konfliktual” ne fund. Thembra e Akilit ne kete rast eshte fjalori kercenues
( emotiv ose jo) qe bazen e ka shoqerore. Marrim rastin e kundert , ka plot te rinj qe
pershendesin jane te kujdesshem ne ecje , ne qendrim individual ose shoqeror dhe
rrjedhimisht po te veme re gjuha e tyre eshte me e kontrolluar. Por edhe keto nxenes
kur perfshihen ne konflikte te tilla detyrohen te dalin nga vetja, pra ketu vertetohet
teoria bihevioriste e Skenerit sipas te cilit forcat e jashtme veprojne mbi individin(kam
parasysh djalin tjeter , nxenes I shkelqyer qe u perfshi ne konflikt) . Pra ne te dy
rastet ngrejme tezen e frikshme, mos valle vulgariteti i gjestit duke u shoqeruar
me fjalorin e eger po shtrihet ne mase tek te rinjte?Brenda ambjenteve vulgariteti
I gjestit me pasoje te folurin keq kufizohet, ndersa jashte konflikti percipiton.
Shqetesimi kryesor marramendes sot eshte roli negativ I celularit ne te folurin keq.
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Qe ne fillim te ketĳ viti arsimor nxenesit e mi i orientova te lexojne esete e Umberto
Echos vecanerisht esene “pse te mos e perdorim telefonin celular” duke i orientuar
te kategorizojne veten ne nje nga pese kategorite e Umberto Echos. E dĳa qe ishte e
pamundur. Nga eseja e Echos marrim thelbin e “neshtrimit deshperues” te individit
ndaj celularit duke i shtuar shkaterrimin me vetedĳe te te shkruarit me sms e me pas
kalimin ne te folurin shtrember. Dihet sot ndikimi shkaterrues i celularit per brezin e ri.
I referohem asaj qe me dhemb me shume. Te folurit keq. C’lidhje ka? Ka shume lidhje
sepse fenomeni qe po ndodh eshte zinxhir. Punen e madhe qe ben shkolla ngaklasa e
pare deri ne klase te dymbedhjete po e hedh poshte celulari. Sa lexon sms e te rinjve
sheh nje gjuhe te shkruar keq, gjysma fjalesh, cerek fjalish, pa shenja pikesimi. Me e
keqja eshte se kjo gjuhe e shkruar po shnderrohet perditesisht ne te folur . Psh fjaline
“Kam folur shume sot” ne sms e gjen :Km fol shm sot” edhe kjo po praktikohet edhe
ne te folurin e perditshem . Ose sms-te “cbone”, “ckina nej gjo tre”,”jom nmsim”,”mle
rehat o dak”, “jom tu ik pr shpi” (duke mos marre parasysh fjalet dialektore). Nxitimi
ne te kopjuar i te gjitheketyre cungimeve con drejt nje shkurtimi ne te shprehur.
Faji kryesor i celularit eshte se po e shnderron brezin ne memec prandaj Echo ka te
drejte kur thote se “po rrisim nje brez injorantesh”(kur e lexuan nxenesit qeshen por
edhe u erdhi keq ). E ka fajin Echo? Natyrisht qe jo. Celulari dukshem ose jo ka hyre
fuqishem duke i marre pjesen me te madhe komunikimit te folur . E them pa frike
se eshte nje nga shkaqet qe ka spostuar te folurin,duke krĳuar nje komunikim gati
verbal por qe e dobeson individinsepse ai i shmanget perballjes fizike. Ndodh qe nje
pjese e te rinjve tjeter komunikim kane me sms , dhe tjeter kur perballen me shoket
pasi sjane ne gjendje te riperserisin komunikimin me sms , pra ato po dobesohen
si karakter nga mungesa e te folurit. Po ti referohemi historise tone, Skenderbeu
preferonte tu fliste vete ushtareve, kur shume mire kete mund ta zgjidhte me nje
leter te lexuar nga dikush tjeter. Sabri Godo ne faqen 40 ne vepren “Skenderbeu”
shkruan : “Ai u kishte folur ushtareve para betejave dhe ishte zot i skenave masive”.
Po te gjykojme thenien kuptojme se Skenderbeu nepermjet fjales paraqiste fuqine,
potencen e tĳ sido qe te ishin rrethanat.Kjo po ndodh me te rinjte te cilet duke qene
ne varesine e celularit po humbin fuqine e te folurit dhe qartesimin, fuqine dhe
ndikimin qe ka gjuha e folur nuk mund ta kene mesazhet apo facebook-u.
Rreziku I perjashtimit shoqeror ose braktisjes se individit qe ka nje komunikim elitar
edukativ.
Sapo te rinjte dalin nga ambjentet e kontrolluara si shkolla apo shtepite ato
menjehere pozicionohen ne grupet e tyre shoqerore ne te cilat ato ndjehen mire
.Jo me kot ve re se grupet shoqerore gati formojne te njejten shprehi te foluri ,
perdorin te njejtat gjeste. Nuk do ti analizojme keto por do te ndalemi ne problemin
e perfshirjes ose te perjashtimit te individit (te riut ose te rese) kur keto te fundit nuk
i pershtaten gjuhes ose komunikimit te grupit . Marr shkas nga bisedat me nxeneset
e mia duke I kujtuar se ne cdo moment ato duhet te kujdesen per te folurin e tyre
konform gjuhes standarte , pse jo te bejne perpjekje per te ndikuar edhe tek te tjeret .
Eshte e pamundur o zysh – thote Ida Fifo -ne nje fare menyre ne I pershatemi
ketĳ lloj te foluri qe eshte edhe jashte standartit te te folurit , te ben vete tavolina
. Nqs ti I thua fjalite e plota e me intonacionin e duhur te gjithe qeshin me ty .
Ku po shkojme ? Eshte e frikshme te besh nje sondazh mbi perdorimin e gjuhes
se folur me fjale e fjali te plota . Per kete nuk e kane fajin as dialektet dhe as te
folurit nendialektor. Gjithkush shprehet ne dialekt por edhe dialekti ka rregullat e tĳ
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dhe gramatiken e perdorimit . Shqetesimi qendron perseri tek cungimi ne kete rast
kolektiv . Disa shprehimerren shabllon ne menyre kolektive psh :Ca thu? Ca po thu ?
ne vend te “Cfare po thua?’’; “Ca po flet o goc ?” ne vend te :”Cfare po flet moj vajze”.
Eci korridoreve dhe degjoj nxenesit profe ,profe. Vertet shkurtimi per fjalen professor
eshteemertimi prof…. po kjo nuk eshte e kuptueshme ne te folur sepse jo vetem cungon
fjalen profesor por edhe e shemton dhe I bie vlera individit qe shenjon kjo fjale . Ky lloj
perdorimi fatkeqesisht ka marre permasa kolektive. Dhe individi nqs e flet ndryshe
(qe rralle ndodh) shoqerohet me habi ose lekundje te kohes nga pjesa tjeter e grupit.
Ka plot te rinj qe flasin bukur ,qarte,rrjedhshem ,me fjale falenderuese. Edhe ato
kane shoqerite e tyre por pote shikosh shtrirjen e te folurit ne hapesire e ne cdo
moment ato perballen me kete te folur cungues ne rruge,autobus , parqe, lokale etj.
Pra veme re kolektivizimi I te folurit ndahet ne keto dy grupe kur per te qene realist
I pari vjen duke u rrudhur ndersa I dyti, ai i shformuari vjen ne rritje. Kjo perplasje
e paevitueshme e perditshme hedh ne ere ne njefare menyre, punen qe mundohet
te bej familja ne hapat e pare dhe me pas i vetmi institucion, shkolla. Ne tere kete
ai me I pafuqishmi eshte individi qe nuk e perballon dot sfiden e ndryshimit, qofte
ai qe flet bukur,paster e konform, perplaset cdo dite me faktoret e jashtem duke
u munduar te ruaje ate vlere komunikimi qe ka , qofte ai qe komunikon duke e
shformesuar shqiptimin, nuk gjen shume hapesire per tu permiresuar. Psh ne nje
dite te lirshme eskursioni mund te dallosh fare mire komunikimin e secilit. Nga te
tere nxenesit qe kam nevoje vetem Boranen e cila si ne te folur , si ne te shkruar
(edhe kur me dergon mesazhe) fjalen“mesuese” e shqipton edhe e shkruan te plote
. Pjesa tjeter mesuse,msuse, qe eshte perdorim jashte cdo norme . Cfare ndodh
ne kete rast te thjeshte: karakteri e mund ndjeshmerine dhe standartin. A e ndjen
Borana veteperjashtimin ? Ne shume raste- thote Borana -po,rri nuk flas sepse duke
u munduar te thur te plote fjalite , shoket I perdorin ne sasi fjalite port e cunguara.
Ne kete rast e folura drejt e Boranes humbet e shuhet para shoqerise. Gjithashtu
Borana eshte nje nder te paktat qe perdor logjikisht fjalen“ Te lutem ”nderkohe qe
pjesa me e madhe e zevendeson me “A ka mundesi :” “ A mundem “zevendesim
ky jo I plote . Psh kur duam te kalojme pyesim – pergjigjja eshte : ”Po kalon“ ose:
“Mund te kalosh” kur me etike do te ishte fjala : “Ju lutem”. Nuk po flas ketu per te
folurin ne institucionet kryesore ne nje pjese te hoteleve , restoranteve ,kompanive
te ndryshme te cilat vertet kane bere hapa ne te folurin e perditshem gati e kane
zyrtarizuar komunikimin e te folurit drejte. Shqetesimi qendror ne institucionet e
hapura , ambjentet e hapura ku shoqeria I shpreh hapur keto oshilacione te te folurit.
I fundit shembull qe e has personalisht eshte mungesa totale e “pershendetjeve
te panjohura” do ti quaja une ne market , dyqane apo tregje ku pertohet ose
nuk eshte me etike e njerezve te pershendesin thjesht shitesin edhe kur nuk e
njohin, pertojne te perdorin fjalet miredita , si kaluat,por fillojne dhe vene ne kase
ushqimet,perimet dhe pasi mbarojne pune largohen vetem me nje pershendetje koke
ose fare. Ne kete rast do te thoja se kane “te foluren e heshtur” ose oksiomoren
“te foluren memece” vetem me ane te pyetjes “sa bejne”. Paguhet dhe iket . Kjo
nuk eshte individuale por fatkeqesisht masive ndaj atyre te pakteve qe hyjne dhe
pershendesin ne hyrje , dalje, blerje, ikje, ardhje te cilet jane individe te vecante
qe ne kete rast veteperjashtohen personalisht . Ne kete rast i besojme:……………
Perfundimisht nuk themi qe individet ne kuader shoqeror te flasin te tere njesoj
por ate komunikim te pergjithshem qe na bashkojne ritmin ne komunitet si
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pershendetjet,salutimet ,piketakimet e perditshme te jene pse jo etike, te denja per
nje shoqeri me te kulturuar permes nje te folure te plote e konform standartit.
Dy standarte te cilat cojne ne dy etika komunikimi te te rinjve.
Pike tjeter nevralgjike e te folurit jane edhe fjalite qe shpesh te rinjte duke
u vene ne prove mes dy vatrash ,duke patur nje sjellje te dyfishte krĳojne
kufizimin e te folurit ne familje nga njera ane dhe lirine e tepruar qe ofron rruga
, shoqeria nga ana tjeter . Po ti referohemi ketyre dy hapesirave te rinjte ne te
folur perdorin dy standarte, ndryshe ne shtepi jane me te kujdesshem si psh:
“Mirembrema,Po dal pak etj”, ndryshe ne shoqeri “hika cuna”,”po caj ferren”.
Nuk gjykoj dot nje pjese te te rinjve (qe per fat te keq eshte e vogel)qe kane nje
komunikim te kompletuar. Mos valle ketu fajin e ka familja per keto standarte?
Ne qofte se do te gjykonim nga pozita pragmatiste familja e ka te kryer rolin e saj
ne shkollimin e femĳes . Por padashje harrojme veten, praktiken familjare, te folurin
kujdesshem e te pakujdesshem tonin te ne familjareve ne jeten ditore . Pra familja
ka kusuret e saj(perjashtojme ketu ato familje qe per asnje cast nuk abuzojne me te
folurin, kane nje etike te vazhdueshme). Mbase ngarkesa, stresi I con prinderit ne te
folurin e pakujdesshem qe perthithet nga femĳet. Por raste te vecanta e theksojne kete
ose shume rralle mund te ndodheqe ne familje te perdoren rendshem fjali negative
apo te egra sidomos kur femĳet jane te vegjel . Eshte fakt qe ciftet e reja ose familjet
e reja kujdesen per mirerritjen e femĳeve ne komunikim. Kete e veme re te nje gjuhe
me e larte me te vegjel , te fjalet me te ngrohta , me ledhatuese dhe pak te ashpra.
Megjithate ketu ka nje ndikim qe vjen nga jashte, sado familja te ruaje femĳen nga
brenda , kontakti eshte I pashmangshem. Jo vetem I degjuar por edhe I folur . Prinderit
nga stresi, papunesia, ngarkesa , padrejtesite e ndryshme shperthejne ne te folur
edhe ne sy te femĳeve psh: “dreq”;“pusht”;”rrugac” perdoren rendom duke zbrazur
ngarkesen. Padashje krĳohet ajo qe mund ta quajme “trashegimi e pakujdesshme
e te folurit” . Shpesh prinderit, xhaxhallaret,dajat apo te afermit perdorin edhe pa
vetedĳe fjale qe nuk ndjehen si te tilla ne gojen e tyre ose mund te ndjehen normal
per imazhin e tyre por femĳet ,te rinjte ,kur perthithin keto fjale i perdorin rendshem.
Psh: “vdekte ishalla”, “me cave koken” ose “me plase koken “ ne vend te “me lodhe
koken”, “me merzite” e kete rast ne u kemi dhene shkas ne burrerimin ose egersimin
e te folurit te te rinjve dhe po ta degjosh, ato tingullojne shume trashe,jashte moshe.
Nuk eshte kollaj te gjykosh familjen e te gjesh pergjegjesit e saj ne komunikimin
e perditshem . Gati-gati te folurit eshte edhe nje produkt psiko-kulturor,
kur koncepti I pare ka te beje me psikologjine e perceptimit formues te
prinderve,kurse per te dyten me kulturen etike e te pergjithshme po te tyren.
Psh menyra e te folurit ne familje te ndryshme eshte e ndryshme, ka familje
ku te rinjte degjojne me shume dhe marrin shabllon shprehje familjare gati
te fabrikuara psh:”ho mo leni kto “; “vreji iher ktĳ” ; “mos bej numra”.
Eshte edhe variant I dyte ku te rinjte kane me shume lirshmeri dhe ne te folur ndjehen
site barabarte; kjo mund te coje e ne mungese etike ose edhe ne sens te kundert
pozitiv,ata jane me te pavarur ne komunikim e me te kompletuar . Sjell dy raste :
Eva qe nuk flet shume por perdor ato formulat e gatshme si : “ket gjo
menoj un”dhe e mbyll biseden. Anda qe ne te folur ngaqe ka nje liri
komunikimi ne familje kalon edhe ne kundershtim : “une keshtu mendoj
dhe kam te drejte”. Pra, gjate te folurit eshte familja ajo qe te jep model dhe
besim ose jo, ne komunikim por ky besim dhe model duhet te jete pozitiv.
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Cfare ndodh kur dalin jashte shtepise . Eshte nje konceptim dhe nje jete krejt tjeter
,eshte liria e te vepruarit nga buron dhe liria e te shprehurit. Asnje prind nuk e pranon
se te pakten nje here femĳa I tyre ka perdorur fjale negative apo fyese. Ja qe ndodh,
eshte e pashmangshme . Ketu fillon standarti tjeter i te folurit dhe I te vepruarit pa
kufi. Edhe ne kete rast I referohem konceptimit te nje nxenseje, Irisit:Fjalori ne ditet e
sotme nga te rinjte eshte “pasuruar” me fjale qe ndoshta nuk duhet te ekzistonin si
fillim . Dera e shtepise eshte bere si ndarja mes dy jeteve te ndryshme,dypersonave te
ndryshem. Ne qe flasim ndryshe brenda ne shtepi e shkolle dhe po ne qe flasim ndryshe
jashte ne shoqeri. Ndodh qe fjalet si :qelbesire,idiote,kafshe,ndyresire ne keto kohe
nuk merren si ofendime, por thjesht nje pershendetje e perditshme. Moshataret e mi
dhe vete une ndikohemi nga shoqeria dhe ndonjehere edhe familja nen perdorimin
e ketyre fjaleve . Sot nje rol te madh luan shoqeria ne menyren e te folurit , duke
qene se me se shumti rrime me ta. Me frike e them se ky lloj fjalori eshte ber si nje
rregull per tu bere pjese e shoqerise. Gjuha shqipe ishte nje nga sfidat me te forta qe
kemi fituar ne kohera por ne te rinjte e sotem po e bejme te mos duket me si fitore.
Ky lloj fjalori – vazhdon Irisi -ne nje lloj menyre na ben te ndihemi superior, te fuqishem
por nga ana tjeter na ben te dukemi te eger, ku goja dhe grushti punojne para mendjes.
Komunikimi I perdorur sot eshte vetem nje semundje dhe ilac I kesaj semundje ndodhet
brenda nesh tek ndergjegja, vetedĳa dhe etika qe duhet te kemi ne- perfundon Irisi.
Perfundimisht nje pyetje qe mbetet ne tavolinen e te rinjve eshte : Cila e percakton
te folurin e te rinjve sot? Mesa duket shkollimi eshte vetem nje pike e dobet perballe
shoqerise, familjes, mjedisit.
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Evolucioni i mësimdhënies nga praktikat didaktike, te zhvillimi i nxënësit si
‘individ’
Fatmira Muka
Hyrje
Mësimdhënia është procesi i ndjekjes së nevojave, përvojave dhe ndjenjave të nxënësve dhe
studentëve dhe ndërhyrjeve specifike me qëllim t'i ndihmojmë ata të mësojnë gjëra të reja dhe
tëveçanta.
Në përdorimin e ditëve të sotme, fjalët 'mësimdhënës' dhe 'mësues', definohen me shkollimin
dhe shkollat.Një mënyrë për t'ju përgjigjur pyetjes "Çfarë është mësimdhënia?" është të
analizojmë veprimtarinë e mësuesit dhe pastaj të nxjerrim cilësitë kryesore që i veçojnë nga
të tjerët. Problemi është se të gjitha llojet e gjërave janë bashkuar së bashku në përshkrimet
e punës ose rolet që mund të kenë pak të bëjnë me atë që ne mund ta quajmë mësimdhënie.

Nxitja e të mësuarit
Vëmendje të veçantëi është kushtuar atĳ që është mësim 'i mirë’, ‘i efektshëm’ dhe jo
shumë mësimit ‘të vërtetë’. Ndërhyrjet zakonisht marrin formën e pyetjeve, dëgjimit,
dhënies së informacionit, shpjegimit të disa dukurive, demonstrimit të një aftësie ose
procesi, testimi i të kuptuarit dhe kapacitetit dhe lehtësimi i aktiviteteve të të nxënit
(si marrja e shënimeve, diskutimi, shkrimi i detyrës, simulimet dhe praktika).
Duhet marrë parasysh se çfarë mund të bëhen në të ardhmen nxënësit, dhe çfarë
mund të ndodhë me ta, si një nga gjërat kryesore që e bën 'arsimin' të ndryshëm nga
indoktrinimi.Indoktrinimi përfshin inkurajimin me vetëdĳe të njerëzve për të besuar
diçka, pavarësisht nga provat duke sjellë kështu mungesën e respektit për të drejtat
e tyre njerëzore.Arsimi mund të përshkruhet si kultivimi i mençur, shpresëdhënës
dhe respektues i të mësuarit.Procesi i edukimit rrjedh nga një orientim themelor i
respektit për të vërtetën, të tjerëve dhe vetë botës.
Ka disa çështje që lindin menjëherë nga kjo.
Së pari, si i balancojmë nevojat dhe dëshirat individuale ndaj asaj që mund të jetë
e mirë për të tjerët? Për shumicën prej nesh kjo është ndoshta diçka që duhet të
përgjigjemi rast pas rasti dhe është gjithashtu diçka që ka gjasa të jetë në fokus për
biseda dhe reflektime në punën tonë me nxënësit dhe studentët.
Së dyti, çfarë bëjmë, si të veprojmë, kur nxënësit nuk e shohin të arsyeshme,
apo me interes mësimit etematikave të veçanta për shembull, rreth gramatikës
apoteknologjisë?
Përgjigja e qartë për këtë pyetje është se ne duhet t i pyesim dhe t i dëgjojmë
arsyet e tyre për këtë mungesë interesimi. Megjithatë, në të njëjtën kohë, duhet ta
peshojmë argumentin e tyre, kundrejt rëndësisë së këtyre gjërave në jetë, si dhe çdo
planprogrami që lidhen me shëndetin, siguria apo kërkesa të tjera të rëndësishme,
me të cilat ata do të atakohen në jetë.
Në këtë rast ne kemi përgjegjësi të përpiqemi t'i prezantojmë këto tema, apo dukuri,
kur të jetë koha e duhur për nxënësin/studentin, duke inkurajuar pjesëmarrjen.
Mosmarrja nëkonsideratë e ndjenjave dhe përvojave të nxënësve,duke I detyruar
ata të eksplorojnë gjëra kur nuk janë të gatshëm t'i shohin ato është shqetësuese, jo
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vetëm sepse tregon një mungesë themelore të respektit për ta, por në të njëjtën kohë
shfaqet e pakuptimtë dhe aspak produktive. Ne duhet t'i vëmë re ndjenjat e tyre
dhe t'i shohim përvojat nëpër të cilat kalojnë si për klasë, ashtu edhe në mjedisin
rrethues.
Sjellja dhe përvoja e nxënësve lidhur me tematika te caktuara është, pra, e rëndësishme
për procesin e të mësuarit.
Mësimdhënia Specifike
Këtu dua të theksoj tre elemente kryesore 1) fokusi, 2) njohuria dhe 3) angazhimi i
nxënësve në mësim.
Fokusi
Kjo mund të jetë e qartë por me siguri duhet thënë, mësimdhënia duhet të ketë një
focus të cilin duhet tambajmë gjithmonë parasysh. Një nga gjetjet që shkëlqen përmes
hulumtimit mbi mësimdhënien është se qëllimet e qarta mësimore i ndihmojnë
nxënësit të shohin pikën e një sesioni ose ndërhyrjeje dhe të fokusojnë procesin në
rrugën e duhur.
Si edukatorë, pedagogë dhe mësues, na ndodh shpesh tëkërkojmë të nxisim të
mësuarit, por jo gjithmonë kemi parasysh cilat janë qëllimet e qartatë mësimdhënies.
Në rrugëtimin me nxënësit dhe gjatë përpjekjes tonë për të ndërtuar mjedise dhe
momente mësimore, është pikërisht ky momenti gjatë të cilit kemi më tepër nevojë
për një fokus të qartë.
Njohuria mbi subjektin
Po aq e rëndësishme, është nevoja për ekspertizë dhe përmbajtje. Si trajnerë duhet
të dimë për sportin; si edukatorë fetarë për besimin dhe praktikën; dhe, si pedagogë
për etikën, mësimin dhe zhvillim njerëzor dhe shoqëror.Është e qartë se mësuesit e
mirë kanë njohuri të thella për lëndët që japin dhe kur njohuritë e tyre bien nën një
nivel të caktuar, kjo përbën një pengesë thelbësore për mbarëvajtjen e nxënësit.
Ne jemi në zhvillim të vazhdueshëm të kapaciteteve gjatë rrugëtimit tonë. Në
procesin e përgatitjes për një sesion, mësim apo grup, mund të lexojmë, dëgjojmë
dhe shikojmë artikujt , shqyrtojmë burime të tjera dhe mësojmë nga eksperienca të
ngjashme . Ne ndërtojmë përmbajtje dhe ekspertizë gjatë mësimit që japim. Për fat
të mirë, mund të zgjedhim një sërë gjërash për të na mbështetur dhe ndihmuar në
përpjekjet tona për të bërë më interaktive mësimdhënien, si psh: videoklipe, burime
nga interneti, tekste shkollore, aktivitete. Do ishte perfekte tëishim ekspertë në çdo
fushë, por është praktikisht e pamundur. Është e pashmangshme tëna duhet të
japim mësim edhe në fusha ku kemi njohuri të kufizuara. Një nga hulumtimet më
inkurajuese,dëshmon se ajo që duket se është më e rëndësishme në mësimdhënie,
është aftësia jonë si edukatorë dhe pedagogë. Një kuptim i mirë i një fushe lëndore,
burime të mira informacioni dhe aftësia për të angazhuar njerëzit në mësim jep
rezultate të mira.
E gjithë kjo nënvizon pikën tonë të fundit kyçe e cila thekson se në qendër të
mësimdhënies është entuziazmi dhe përkushtimi, pra Angazhimi.
Janë mësuesit që përdorin metoda të veçanta të mësimdhënies, mësuesit me
pritshmëri të larta për të gjithë nxënësit dhe mësuesit që kanë krĳuar marrëdhënie
pozitive student-mësues që kanë më shumë gjasa të kenë efekte mbi mesatare mbi
arritjet e nxënësve.
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Gjëja kryesore këtu është se mësimi, si pjesë të tjera të punës sonë, ka të bëjë me
marrëdhënien.Ne duhet të mendojmë për marrëdhëniet tona me nxënësit dhe për
marrëdhëniet që kanë me njëri-tjetrin.Krĳimi i një mjedisi ku nxënësitdhe studentët
mund të punojnë me njëri-tjetrin dhe bashkëpunimi ndërmjet tyre, ështëthelbësor.
Tëmësuarit bashkëpunues është më efektivse i mësuari konkurrues (ku nxënësit
konkurrojnë për të përmbushur një qëllim) ose i mësuari individualist.
Mendohet se kushtet thelbësore ose cilësitë personale që na lejojnë të lehtësojmë të
mësuarit te të tjerët janë:
Vërtetësia apo sinqeriteti
Kur ne përjetojmë si të vërtetë marrëdhënien me nxënësit 'pa paraqitur një front ose
një fasadë', ka më shumë gjasa të jemi efektivë.
Vlerësimi, pranimi, besimi
Kjo përfshin kujdesin për nxënësit, por në mënyrë joposesive, duke pranuar se ata
kanë vlerë. Besimin në aftësinë e të tyre për të mësuar, për të bërë gjykime dhe për
të ndryshuar.
Ndjeshmëria
Kur mësuesi ka aftësinë për të kuptuar reagimet e studentëve nga brenda, ka një
ndërgjegjësim të ndjeshëm për mënyrën se si procesi i arsimit dhe mësimdhënies i
duket studentit, atëherë përsëri rritet mundësia e të mësuarit efektiv.
Praktikisht kjo do të thotë që ne flasim me nxënesit, jothjeshtë të flasim.T’u
drejtohemi.T’I degjojmë.Të kërkojmë të ndërveprojmë me ta dhe t i kuptojmë.Të
kemi besim në aftësinë e tyre për të mësuar dhe ndryshuar.Të dimë se si t’ua themi
gjërat është shpesh më e rëndësishme sesa ajo që themi.
Skela
Skela përfshin dhënien e mbështetjes së përkohshme në mënyrë që nxënësit të
thellojnë dhe zhvillojnë mirëkuptimin dhe aftësitë e tyre, pra të zhvillohen si nxënës
dhe qytetarë të pavarur.
Për ta bërë mirë këtë, edukatorët dhe mësuesit, duhet të bëjnë atë që kemi hulumtuar
më lart -duke kultivuar marrëdhëniet bashkëpunuese duke u mbështetur në atë që
nxënësit dinë dhe bëjnë më mirëdhe pastaj punojnë përtej këtyre kapaciteteve.
Një aspekt tjetër kyç i skelës është se mbështetja rreth subjektit ose aftësive të veçanta
hiqet gradualisht pasi nxënësit zhvillojnë angazhimin e tyre për të mësuar.
Skela mund të marrë forma të ndryshme. Mund të përfshĳë thjesht t'u tregosh
nxënësve se çfarë duhet të bëjnë duke i folur atyre nëpërmjet aktivitetit dhe duke
lidhur mësimin e ri me të vjetërin përmes pyetjeve, burimeve, aktiviteteve dhe gjuhës.
Përdorimi arsimor i termit 'skelë' lidhet me punën e JeromeBruner i cili besonte
se fëmĳët (dhe të rriturit) ishin nxënës aktivë. Ata ndërtojnë njohuritë e tyre.Skela
u përdor fillimisht për të përshkruar se si edukatorët ndërveprojnë me fëmĳët
parashkollor në një çerdhe.
Bruner përkufizoi skelat si "hapat e ndërmarrë për të zvogëluar shkallët e lirisë në
kryerjen e një detyre në mënyrë që fëmĳa të përqendrohet në aftësinë e vështirë që
do të ndërmarrë”.
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Diferencimi
Diferencimi përfshin përshtatjen e mënyrës së mësimdhënies dhe afrimit të lëndëve
në mënyrë që të plotësojmë nevojat e nxënësve të ndryshëm. Ai përfshin ndryshimin
e përmbajtjeve, proceseve dhe produkteve në mënyrë që nxënësit të kuptojnë më
mirë atë që po mësohet dhe të zhvillojnë aftësitë e duhura dhe zotësinë për të vepruar.
Ideja themelore është se objektivat e arsimit bazik- duke u siguruar që të gjithë
studentët të mësojnë njohuritë, konceptet dhe aftësitë themelore - mbeten të njëjta
për çdo nxënës, por mësuesit mund të përdorin metoda të ndryshme mësimore për
t'i ndihmuar studentët të përmbushin këto pritshmëri.
Përdorimi i burimeve për mësim
Një nga elementët kryesorë që kërkojmë është aftësia për të patur akses dhe për
t'i vënë në dispozicion burimet për mësimdhënie. Të dy burimet e dukshme dhe
qendrore që kemi janë njohuritë, ndjenjat dhe aftësitë tona dhe ato të njerëzve me
të cilët po punojmë. Përdorimi i përvojës, njohurive dhe ndjenjave të nxënësve
zakonisht është një pikë e mirë fillestare.Ajo përqendron vëmendjen mbi çështjen
ose subjektin; ndan materialin; dhe mund të inkurajojë punën e përbashkët.
Kultivimi i marrëdhënieve bashkëpunuese në mësimdhenie
Gjëja kryesore këtu është se mësimi, si pjesë të tjera të punës sonë, ka të bëjë me
marrëdhënien.Ne duhet të mendojmë për marrëdhëniet tona me ata që duam të
mësojmë dhe për marrëdhëniet që kanë me njëri-tjetrin.Krĳimi i një mjedisi ku
njerëzit mund të punojnë me njëri-tjetrin, bashkëpunimi dhe mësimi është thelbësor.
Një nga gjërat që është konfirmuar nga hulumtimet e fundit në neurologji është se
'truri ynë është i krĳuar për t'u lidhur', ne jemi të lindur për të qenë social (Lieberman
2013). Nuk është për t'u habitur atëherë, se në të gjithë të mësuarit bashkëpunues
është më efektive që ose të mësuarit konkurrues (ku nxënësit konkurrojnë për të
përmbushur një qëllim) ose të mësuarit individualist
Burimi i tretë kyç është interneti, me anë të të cilit mund të organizojmë aktivitetin
e tërë grupit duke përdorur kërkimin nëpërmjet një tabloje të bardhë ose monitori.
Po njësoj mund të organizojmë një aktivitet individual ose për një grup të vogël
nëpërmjet telefonave dhe pajisjeve të tjera dixhitale. Një nga gjërat më të mira në
lidhje me këtë është se ajo gjithashtu na jep një mundësi jo vetëm për të reflektuar
mbi temën e kërkimit, por edhe gjatë procesit të kërkimit. Mund të shqyrtojmë, për
shembull, vlefshmërinë e burimit ose termat që po përdorim për të kërkuar diçka.
Burimi i katërt i madh është aktiviteti.Mësuesit duhet të krĳojnë një repertor të
aktiviteteve të ndryshme që mund të përdoren për të eksploruar çështje dhe fusha
të ndryshme.
E fundit, dhe sigurisht jomë pak e rëndësishme, lidhet me burimet standardet
didaktike- tekstet shkollore, materialet e studimit etj.
Si mësues duhet të kemi akses në një varg burimesh. Kjo mund të jetë po aq e thjeshtë
sa të mbartësh një skedar aktivitetesh, fletëpalosje dhe fletushka ose të kesh materiale,
faqe interneti dhe ebooks në telefonat dhe pajisjet tona.
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Një mentalitet në rritje
Është e rëndësishme t'u inkurajojmë nxënësve që të miratojnë atë që Carol Dëeck
e quan një mentalitet rritjeje. Nëpërmjet hulumtimit të karakteristikave të fëmĳëve
që kanë sukses në arsim (dhe në përgjithësi lulëzojnë në jetë), Dëeck zbuloi se disa
nxënës kanë një mentalitet fiks dhe disa mentalitet në rritje.
Besimi I gabuar se cilësitë janë gdhendur në gurë (mentaliteti fiks), krĳon një urgjencë
për të provuar veten vazhdimisht. Nëse kemi vetëm një sasi të caktuar të inteligjencës,
një personalitet të caktuar dhe një karakter të caktuar moral, atëherë do të ishte mirë
të provonim se këto karakteristika bazike, i kemi në një dozë të shëndetshme.
Mendësia fikse ka të bëjë me rezultatet dhe performancën; mentaliteti i rritjes me
përmirësimin e objektivave.
Në një studim të kryer n SHBA u vu re se studentët me një mentalitet fiks kur bënë
kalimin nga shkolla fillore në të parat në Shtetet e Bashkuara, menjëherë ranë dhe
gjatë dy viteve të ardhshme vazhduan të binin. Studentët me një mentalitet nërritjeje
treguan një rritje të rezultateve.Domethënia e kësaj për mësimdhënien është e thellë.
Lavdërimi dhe vlerësimi i arritjeve tenton të forcojë mentalitetin fiks ndërkohë
qëvlerësimi i përpjekjeve ndihmon në forcimin e mentalitetit të rritjes.
Strukturimi i ndërhyrjeve dhe përdorimi i metodave të ndryshme
Nxënësit kanë tendencën të pëlqejnë strukturën, ata duan të dinë formën e një sesioni
ose ndërhyrjeje dhe çfarë është ajo. Gjithashtu, duket se i pëlqen shumëllojshmëria,
dhe ndryshimet në ritmin e punës (p.sh., duke lëvizur nga diçka mjaft intensive në
rrjedhjen e diçkaje të lirë).
Nëse u kërkojmë nxënësve për përvojat dhe gjykimet e tyre, një nga gjërat që vjen
fuqishëm përmes hulumtimit në këtë fushë është se studentët e shumtë preferojnë
diskutimin në grup, lojërat dhe simulimet dhe aktivitetet si drama, vepra arti dhe
eksperimente. Në fund të kësaj liste vĳnë analizat, teoritë, esetë dhe leksionet.
Megjithatë, nuk egziston domosdoshmërisht një lidhje mes asaj që nxënësit pëlqejnë
të bëjnë dhe çfarë prodhon mësimdhënia.
Cili mund të jetë definicioni i një ‘mësimdhënieje të mirë’?
Atë që një person e sheh si mësimdhënie të mire, dikush tjetër fare mirë mund ta
trajtojë si të keqe, jo efektive.
-Mësimdhënia është procesi i ndjekjes së nevojave, përvojave dhe ndjenjave të
nxënësve dhe ndërhyrjeve specifike për t'i ndihmuar ata të mësojnë gjëra të reja dhe
tëveçanta.
Le ta shohim mësimdhënien si një proces specific, pjesë e asaj që bëjmë ne si edukatorë,
mësues, animatorë dhe pedagogë.Le të grupojmë së bashku mësimdhënien, mësimin
dhe vlerësimin.
Shumë njerëz nuk do të pajtohen me disa elemente fondamentalë të mesimdhënies,
si pritshmëritëe larta të nxënësve, duke ditur se cilat janë nevojat e grupit, duke
pasur ekspertizë në fushën që mësohet; duke njohur diversitetin dhe duke pasur një
shqetësim mbi mundësitë e barabarta; dhe kështu me radhë. Le të konstatojmë rolin
që vlerësimi luan në përforcimin e mësimit dhe ndihmën për të formuar të mësuarit
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e ardhshëm.Megjithatë, ka gjëra me të cilat nuk mund të pajtohemi.Për shembull, pse
ekziston një theks në aktivitetin ekonomik kundrejt pjesëmarrjes shoqërore, fetare
dhe politike?Një çështje tjetër, është ndoshta mënyra me të cilën llogaritet shkalla në
të cilën nxënësit marrin përgjegjësinë për të mësuarit e tyre. Ata inkurajohen që të
kontribuojnë në mësim, por jo ta përvetësojnë atë.
Mësimdhënia e mirë është më tepër se teknikë.Mësim i mirë, vjen nga identiteti
dhe integriteti i mësuesit.Është mënyra me të cilën kemi përjetuar, entuziazmi ynë,
kujdesi ynë, njohuria jonë, interesimi dhe shqetësimi ynë për nxënësitështë çelësi I
mësimdhënies së mirë.
Mësimdhënia tradicionale
Edukimi konvencional, eshte gjeresisht I perhapur ende ne shkollat e diteve tona . ai
lidhet me teper me recitimin e lendes, psh nxënësit e tjere ulen në qetësi dhe nxënësi
që do të vlerësohet del para klasës dhe fillon të ‘recitojë’ mësimin që ka memorizuar
paraprakisht. Në fund tëmodulit , nxënësit I nënshtrohen testimit të njohurive duke
u testuar me gojë ose me shkrim.
Në këtë mënyrë, metodat tradicionale të mësimdhënies, sigurojnë që nxënësit të
shpërblehen mbi arritjet e tyre. Ato bazohen në mënyra, zakone që kanë operuar për
shumë vite me sukses në shkolla.Mësuesit komunikojnë njohuritë dhe kushtëzojnë,
apo detyrojnë standarte sjelljeje te nxënësit.

Mesimedhenia moderne
Fokusi I praktikave të edukimit progresiv, vendoset mbi nevojat respective të secilit
nxënës, në vend që t’I trajtojë të gjithë studentët sikur përfaqësojnë të njëjtin nivel
akademik apo intelektual. Metodat modern të mësimdhënies, janë të bazuara te
aktivitetet, te pyetësorët, arsyetimi, demonstrimi dhe teknikat bnashkëpunuese.
Kjo nuk do të thotë se teknika nuk është e rëndësishme. ËshTë.Ne duhet të jemi të
aftë në mësimin e skelave; krĳimin e marrëdhënieve dhe mjediseve për mësim dhe
krĳimin e momenteve të mësimdhënies.Vetëm se këto aftësi duhet të përdoren nga
dikush që mund të respektohet, është i vërtetë dhe i mençur.
Konkluzione
Le ta trajtojmëmësimdhënien si një proces dhe jo diçka që zakonisht i japim rolin e
një mësuesi të shkollës. Një sasi e konsiderueshme e asaj që jepet në shkolla, është
e vështirë të klasifikohet si arsim.Mësuesit mund të punojnë shumë në ndërtimin
dhe lehtësimin e mjediseve ku nxënësit kanë mundësi të eksplorojnë, lidhen me
njëri tjetrin dhe mësojnë.Mund të përpiqemi të zhvillojmë punën në grup dhe të
ndërtojmë aftësi ose kapacitete të veçanta.Si specialist ose edukator ne mund të
kërkojmë të japim informacion, ose të futim ide që kanë nevojë për analiza.Këto
përfshĳnë momente mësimi ose hulumtimi.
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A është dhuna një rrugëzgjedhje në arsimin gjithëperfshirës?
Albana Nergjoni
Shkolla “Qybra Sokoli” Përrenjas
Abstrakt
1 - Ky artikull synon te sjellë sfidat e realitetit të sotëm duke e njohur më në brendësi situatën.
2- Dhuna një fenomen i mbartur prej kohësh në arsimin tonë, pasojat e saj në jetën e çdo
nxënësi.
3 – Njohja nga afër e problemeve që kanë nxënësit e një klase të caktuar, por mbi të gjitha e
atyre nxënësve që krĳojnë situata jo të këndshme brenda një ore mësimi.
4 – Lidhja prindër, mësues, nxënës një marrëdhënie e ndërsjelltë pozitive për të tria palët.

Hyrja
Pa hapur mirë derën e një klase, ajo që has në kontakin e parë është zhurma e cila
mund të ketë shkaqe të ndryshme si : diskutimi për një ndeshje futbolli, një telenovelë,
një mesazh FCB, një thashethem vajzash, veshje të modës, një temë romani e pse
jo dhe një problem matematike. Diskutimi vazhdon me të njëjtin ritëm dhe pse
mësuesi mund të jetë brenda klasës me regjistrin në njërën dorë e në dorën tjetër
mjetet mesimore, qetësia do kohën e saj që të vendoset. Kjo është normale në kohët
e sotme, prandaj roli i mesuesit nuk është vetëm mësimdhënia e një lëndë të caktuar
mësimore, por një mori lëndësh në një orë mësimi. Brenda një klase ka nxënës me
temperamente të ndryshme, ka prej tyre që kanë një vĳueshmëri të rregullt dhe
sistematike në programin mësimor, kurse të tjerë për arsye të ndryshme vĳnë të
hënën dhe të premten, për të mos thënë rastet e tjera që janë fizikisht brenda klasës,
sepse mendërisht fantazia e tyre mund të jetë diku tjetër, larg shkollës. Pavarësisht
gjithçkaje nuk duhet të harrojmë se fëmĳët vĳnë në jetë të pafuqishëm dhe të paaftë,
ata s’mund të zhvillohen vetëm. Si mësues puna jonë është t’i edukojmë e t’i mësojmë
si të çajnë në jetë. Kjo nuk është detyrë e lehtë. Disa herë, klasat tona janë vende që
ngacmojnë kërshërinë, ato na ofrojnë ne dhe nxënësve gaz dhe hare. Herë të tjera, ne
mund të ndihemi të tensionuar dhe të zhgënjyer dhe dyshojmë në aftësitë tona për
të kryer detyrën si duhet. Ka raste kur puna jonë nuk na duket aspak interesante, por
puna e mesuesit në të vërtetë është një punë me shumë rëndësi, që si rastis kujtdo
që ta ushtrojë. Jemi te sigurt si arsimtarë se sa e lodhshme është të japësh mësim në
kohët e sotme. Ndryshe nga një prind, mësuesi është përgjegjës për shumë fëmĳë
njëherazi, ku secili prej tyre është unik. Gjithashtu, ata nuk sillen gjithnje siç do të
dëshironim ne. Ne na duket se e kemi gjetur zgjidhjen se si të funksionojë njëra klasë,
kur ata largohen dhe zëvendësohen me fytyra të reja, atëherë gjithçka nis nga fillimi.
Ajo që i ngelet një mësuesi në situata të tilla është mirëmenaxhimi i një ore mësimi,
njohja nga afer e problemeve që nxënësit i shqetësojnë dhe mbi të gjitha, inkurajimi
për të dëgjuar e vlerësuar njëri-tjetrin dhe asnjëherë humbja e kontrollit , e cila të çon
te dhuna psikologjike e fizike njëkohësisht.
Kuptimi i ndëshkimit
Të dashur kolegë, nuk ekziston asnjë shkollë e lartë që të përgatit për të pasur pushtet
absolut mbi nxënësit e një klase, për arsyen e thjeshtë,sepse ata u përkasin niveleve
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të ndryshme sociale, kulturore apo edhe intelektuale, nga ana tjetër nuk ekziston as
edhe ndonjë formulë magjike që t’ju paisë automatikisht me shprehitë dhe besimin
e nevojshëm për ta plotësuar këtë misionin të rëndësishëm të mësimdhënies me
sukses, prandaj sido që të rrjedhin situatat brenda një ore mësimi, mësuesi duhet të
ketë aftësi të larta menaxhimi dhe asnjëherë nuk duhet të mendojë apo të tentojë të
përdorë dhunë, sepse fëmĳët janë kopjues të gjithçkaje dhe nga ana tjetër pasojat e
dhunës janë fatale në jetën e çdo fëmĳe.
Ndëshkimi është një veprim që merret ndaj një personi, i cili ka shkelur një rregull
apo shfaq një sjellje jo të mirë. Ndërshkimi synon të kontrollojë sjelljen përmes
mjeteve negative. Dy janë llojet e ndëshkimeve që përdoren kundër fëmĳëve.
1 - Ndëshkim përmes qortimeve të rënda ose ndryshe dhunë psikologjike.
2 – Ndëshkim përmes dhunës fizike.
Fatkeqësisht, të dyja këto forma ndëshkimi nuk e ndihmojnë fëmĳën që të ndryshojë
sjelljen e tĳ përkundrazi ato e ndrydhin dhe e mbyllin në vetvete. Përveç kësaj
fëmĳa mëson se i rrituri është superior, se ushtrimi i forcës, qoftë ai verbal, fizik apo
emocional është i pranueshëm, veçanarisht mbi të vegjlit dhe personat më të dobët.
Ky mësim mund të çojë në icidente zënkash dhe dhune në shkollë, ku më të rriturit
sundojnë mbi të vegjlit dhe i detyrojnë ata nëpërmjet dhunës t’u japin para, ushqime,
detyrat ose gjëra të tjera me vlerë. Mënyra jonë e të sjellurit në vend që ta pajisë
fëmĳën me aftësinë e vetëkontrollit, një ndëshkim i tillë i bën atë inatçinj, i fyen dhe i
frikëson. Ai u shkakton ndjenjën e turpit, fajit, ankthit, agresivitetit të lartë, mungesë
pavarësie dhe mungesë kujdesi ndaj të tjerëve.
Strategjitë negative të ndërshkimit psikologjik përmbajnë shprehje të tilla:
Urdhra : Ulu dhe rri urtë! Unë nuk humbas kohën me ty, sepse nuk ia vlen!
Deklarata ndaluese : Mos e bëj më këtë, se… Mos! Mos!
Deklaratë shpërthyese : I ke hapur një telash të madh vetes!
Deklarata kritikuese : Vetëm kështu di të veprosh ti! Ti nuk mbush!
Deklaratë kërcënuese : Po nuk pushove, do të coj në drejtori!
Deklarate tallëse : A do të mësosh ndonjëherë të shkruash mirë! A di të lexosh ti!
Ndëshkimi fizik
Ndëshkimi fizik ndodh kur një mësues kërkon t’i shkaktojë një dhimbje fizike një
fëmĳë të çdo grupmoshe, zakonisht për të ndaluar sjelljen e tĳ jo të mirë, për ta
penalizuar sa herë që ai bën një veprim të tillë dhe për të ndaluar përsëritjen e çdo
veprimi të ngjashëm me të.
Forma të ndëshkimit fizik
-Rrahje me shpulla ose me ndonjë objekt si: shufër, rrip, vizore, libër ose objekte të
ndryshme.
-Goditje me shqelma, shkundje apo hedhje në tokë.
-Pickim apo shkuljen e flokëve.
-Detyrimin e fëmĳës që të bëjë ushtrime të rënda fizike.
Në një kohë që ndëshkimi fizik synon të shkaktojë dhimbje fizike, dhuna psikologjike
synon poshtërimin e fëmĳës, ajo nuk ndalon këtu , por është edhe më e rëndë. Ajo
përmban talljen publike, sarkazmën dhe kërcënimin.
A funksionojnë ndëshkimet për të arritur mbarvajtien e një ore mësimore?
1 – Kur ne ushtrojmë njërin ose të dy llojet e ndëshkimeve rezultatet janë të
paparashikueshme. Ato çojnë në dëshpërim, uljen e vlerësimit për veten, zemërim,
agresivitet të theksuar, dëshirë për hakmarrje, makthe pa fund, mungesë respekti
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ndaj autoritetit shkollor, ankth deri në përdorimin e drograve të ndryshme dhe
dhunë në familje.
2 – Fëmĳët që janë ndëshkuar, koha ka treguar që zhvillojnë sjellje antishoqërore
dhe në çdo gjë janë të prirur të përdorin dhunë, duke krĳuar kështu vazhdimësi të
abuzimeve fizike dhe psikologjike nga një brez në tjetrin. Duke ushtruar dhunë, ne
mësojmë dhunën.
3 – Si mësues ne jemi përgjegjës për përmirësimin e edukimit dhe të zhvillimit të
nxënësve.Nga këto lloje ndëshkimesh shumica e nxënësve kanë qënë të detyruar
ta lënë shkollën, sepse kanë patur frikë nga rrahja ose poshtërimi para klasës. Sapo
e braktisin shkollën ka shumë gjasa që këta fëmĳë të dalin në rrugë e të bien pre e
rrjeteve të ndryshme kriminale.
4 - Fëmĳët që janë viktima të dhunës psikologjike mund të pësojnë dëmtime të rënda
mendore dhe nga ana tjetër dhuna fizike mund të shkaktojë plagë që kanë nevojë për
mjekim, mund të mbeten me dëmtime të përhershme, apo edhe vdekjen.
A është edhe disiplina një lloj ndëshkimi ?
Disiplina është një fjalë shpesh e keqpërdorur, sidomos kur asaj i jepet gabimisht i
njëjti kuptim me ndëshkimin. Disiplina në vetvete është procesi i të menduarit ose
trajnimit të një personi që t’u bindet rregullave ose një kodi sjelljeje në një kuadër
afatshkurtër dhe afatgjatë. Ndërkohë që ndëshkimi nënkupton mbajtjen nën kontroll
të sjelljes së fëmĳës, disiplina nënkupton zhvillimin e sjelljes së fëmĳës. Disiplina
i mëson fëmĳës vetëkontrollin dhe besimin, duke e fokusuar atë te këto gjëra që
ne duhet t’i mësojmë. Kjo është baza për t’i mësuar fëmĳët se si të jenë në harmoni
me veten dhe të shkojnë mirë me të tjerët. Qëllimi më i lartë i disiplinës është që
fëmĳët të kuptojnë sjelljen e tyre, të marrin iniciativë, të tregohen të përgjegjshëm
për veprimet e zgjedhjet që bëjnë. Me fjalë të tjera ata përvetësojnë një proces pozitiv
të menduari dhe të sjelluri që mund t’ju shërbejë gjatë gjithë jetës.
Ne s’mund të kontrollojmë gjithçka dhe sigurisht as edhe nxënësit jo, por ama kemi
një farë pushteti në klasë dhe këtë pushtet duhet ta përdorim siç duhet në varësi të
situatës.
Disiplina është :
1 - T’i ofrosh fëmĳës alternative pozitive.
2 - Ta përgëzosh apo ta shpërblesh sjelljen e mirë.
3 - Jo e dhunshme, fizikisht e verbalisht.
4 - Ka pasoja logjike që lidhen drejtpërdrejt me sjelljen jo të mirë.
5 - Të kuptuarit e aftësive të tyre individuale, nevojat, pasojat, dhe fazat e zhvillimit.
6 - E mëson fëmĳën të vetëdisiplinohet.
7 - Dëgjim dhe mësim përmes shembujve.
8 - Drejtohet te sjellja e fëmĳës, kurrë te fëmĳa.
Ndëshkimi është:
1 – Është urdhër, nuk duhet ta bësh këtë , atë…
2- Të reagosh ashpër ndaj sjelljeve jo të mira.
3 – I dhunshëm dhe agresiv, fizikisht dhe verbalisht.
4 – Ka pasoja që nuk kanë lidhje logjike me sjelljen jo të mirë.
5 - E papërshtatshme për fazën e zhvillimit të fëmĳës.
6 – I mëson fëmĳës të sillet mirë vetëm kur ka rrezik ta kapin në gabim.
7 – Qortimi i vazhdueshëm i fëmĳës edhe për shkeljet më të vogla, e bën atë që të na
injorojë.
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8 – Kritikon fëmĳën dhe jo sjelljen e tĳ.
Fëmĳët kanë nevojë të mësojnë që të kuptojnë dhe të respektojnë rregullat e shoqërisë
duke ua shpjeguar ato siç duhet, larg dhunës psikologjike dhe fizike.
Shtatë parimet e disiplinës pozitive për fëmĳë:
-Respektoni dinjitetin e fëmĳës.
- Zhvilloni qëndrime prosociale dhe vetëdisiplinimin e karakterit.
- Gjallerojeni sa më shumë pjesëmarrjen e fëmĳëve nëpër klasa.
- Respektoni kërkesat e zhvillimit të fëmĳës dhe cilësinë e jetës.
- Respektoni motivimin e fëmĳës.
- Garantoni pa anësi dhe drejtësi gjithçka.
- Nxitni ndjenjën e solidaritetit.
Mësuesit që përdorin disiplinën pozitive besojnë te aftësitë e nxënësve të tyre dhe u
përcjellin atyre dashuri dhe respekt. Kur mësuesit duan të ndjekin ecurinë e nxënësve
dhe të reagojnë në atë mënyrë që t’u inkurajojnë sjellje pozitive, ata i ndihmojnë
nxënësit të bëhen të përgjegjshëm për sjelljet e tyre dhe nxënësit pakësojnë rastët e
sjelljeve jo të mira.
Marrëdhënia mësues – nxënës
Mësuesi arrin të kuptojë se përse një nxënës sillet mirë ose keq dhe çfarë mendon
fëmĳa për veten, ç’ka të çon te burimi i sjelljes së keqe. Kërkesat që një mësues ka
për nxënësin janë realiste ai kërkon thjeshtë , që nxënësi të ketë sjellje shembullore
dhe të tregoj interes për temat mësimore. E vetmja rrugëzgjidhje është krĳimi i një
marrëdhënie pozitive mbi bazën e të kuptuarit dhe mirëkuptimit, nxënësit fillojnë
të kenë besim te mësuesit dhe vlerësojnë qëndrimet e tyre. Kur nxënësi reagon ndaj
natyrës pozitive të marrëdhënieve dhe disiplinës kostante, rastet e sjelljeve jo të
mira pakësohen dhe përmirësohet më tej cilësia e marrëdhënieve. Për arritjen e një
objektivi të tillë modelet e një roli të mirë janë mësuesit shembullorë, të cilët nxënësit
përpiqen t’i imitojnë. Përpara se ta klasifikojmë një sjellje pozitive apo negative
duhet të kemi parasysh arsyet e forta që e çojnë një fëmĳë të reagojë në atë mënyrë.
Natyra e fëmĳës nuk është keqdashëse, prandaj ekziston mundësia që të kenë një
arsye. Disa nga këto arsye mund të jenë :
- Në kërkim të vëmendjes.
Çdo nxënës kërkon vëmendje dhe sjellja jo e mirë vjen nga që ai ka nevojë që të tjerët
ta kuptojnë që është pjesë e klasës. Ata duan të jenë në qendër të vëmendjes me çdo
kusht duke u larguar ju dhe nxënësit e tjerë nga mësimi për t’ju tërhequr të gjithëve
vëmendje, pra të konfirmojnë në një farë mënyre ekzistencën dhe rëndësinë e tyre.
Ata do të përpiqen ta fitojnë atë si të munden, deri edhe në ndërprerjen e orës së
mësimit.
Pushteti
Nxënësit kërkojnë vazhdimisht të mësojnë se sa pushtet kanë dhe kur zbulojnë
forcën e ketĳ pushteti, fillojnë të sfidojnë autoritetin duke kundërshtuar rregullat
dhe duke mos iu bindur udhëzimeve shkollore. Ata besojnë gabimisht se i përkasin
klasës, kur dikush i kontrollon. Të gjithë ju sfidojnë për të parë se deri ku mund të
arrĳnë ose do të bëjnë të pamundurën t’ju zbusin, nga që e shohin se ju nuk doni të
vazhdoni të ndesheni më me ta.
Hakmarrja
Hakmarrja mund të merret fizikisht ose në mënyrë pasive nëpërmjet mosveprimit.
Ajo mund të jetë krejt e heshtur, siç janë vështrimet dhe gjestet plot urrejtje. Nxënësi
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mund të marrë hak ndaj jush jo drejtpërsëdrejti, por duke pickuar nxënësit e tjerë
ose duke shkruar copa letre. Mos harroni se nxënësi që kerkon të hakmerret është i
dëshpëruar, mos kërkoni t’ia ktheni në të njëjtën mënyrë, përkundrazi përpiquni të
krĳoni një raport të ngrohtë. Vendoseni nxënësin në situatë ku ai të mos ndihet keq.
Kur një nxënës ka mendim të mirë për veten ai rrallëherë përpiqet të marrë hak.
Paaftësia
Disa nxënës kanë frikë nga dështimi ose ndjenja se janë të paaftë dhe për këtë arsye
nuk plotësojnë shpresat e tyre, të prindërve dhe të mësuesve, ngaqë ata ndihen keq
veprojnë keq. Ata nuk do të përpiqen të veprojnë mirë në klasë në rast se kujtojnë se
janë të paaftë. Është shumë e lehtë të dorëzohesh sesa të përpiqesh dhe të dështosh
përsëri. Kur nxënësit tuaj e ndiejnë veten të paaftë, juve ju del përpara një detyrë
e vështirë. Nisuni nga gjendja ku ndodhen zhvilloni kërkesa realiste, ndaloni çdo
kritikë ndaj tyre, inkurajoni dhe përpjekjen më të vogël dhe mbi të gjitha, mos
shprehni mëshirë për ta. Ju duhet t’u rivendosni atyre besimin në vetvete dhe mbi të
gjitha t’i inkurajoni vazhdimisht.
Nevoja për punë
Fëmĳët që jetojnë në familje me vështirësi ekonomike kanë interes të ulët për
shkollimin e tyre dhe ky mund të jetë një shkak për prishjen e një ore mësimore.
Interesi i tyre është t’u ofrojnë familjeve mbështetje të shpejtë me punë të ndryshme
dhe jo të bëjnë kujdes për shkollimin e tyre. Atyre u duhet treguar me fakte se si
qëndrimi i tyre i mirë dhe i rregullt ndaj mësimeve mund të përmirësojë përspektivën
e tyre të punës.
Sëmundja dhe uria
Fëmĳët nuk mësojnë mirë kur janë të sëmurë, të uritur ose të ushqyer keq. Sëmundja
dhe uria ulin nivelin e përqëndrimit të nxënësit dhe ndikojnë në mënyrë drastike
mbi rezultatet e mësimit. Niveli i ulët i rezultateve mund të shkaktojë ndjenjat e
paaftësisë dhe dështimit, të cilat e shtyjnë fëmĳën të sillet keq.
Frika nga dhuna
Frika nga dhuna mund t’i bëjë nxënësit të mbyllen në vetvete, ajo i jep një goditje
vlerësimit që ata kanë për veten duke nxitur ndjenjën e paaftësisë. Ndihmojini
nxënësit dhe anëtarët e komunitetit të shohin se në ç’mjedise të shkollës ndodh
dhuna dhe bëni gjithçka për ta shmangur atë.
Kujdesi i pamjaftueshëm
Për shkak të emigrimit të prindërve për një jetësë më të mirë, i lënë fëmĳët nën
kujdesin e njerëzve të afërm, por ndodh që këta persona të mos kenë njohuri, përvojë
apo burime për t’i siguruar fëmĳës kujdesin e duhur gjë që mund të çojë në sëmundje
dhe uri dhe nga ana tjetër në mos marrjen e një arsimimi të mirë.
Konflikti
Disa prindër të zhytur në probleme financiare si pĳa apo dhe droga, mund ta zbrazin
dëshpërimin mbi fëmĳët e tyre gjë që çon në dhunë dhe abuzim, si dhe në lindjen
te fëmĳët të ndjenjës së zhgënjimit dhe të paaftësisë për t’u mbrojtur. Kjo mund të
kontribojë në frekuentimin dhe sjelljen jo të mirë të fëmĳëve në shkollë.
Lidhja prindër - mësues
Dy prej faktorëve që mund ta shtyjnë fëmĳën drejt sjelljes së keqe dhe braktisjes
së shkollës janë mosinteresimi i prindërve dhe kërkesat e tyre të ulta. Interesimi
i prindërve ka një efekt pozitiv në rezultatet e fëmĳëve dhe është sinjali më i
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saktë për një sukses të nxënësit në shkollë. Takimet me prindërit duhet të jenë
të shpeshta, duke e vënë prindërin para përgjegjësisë për sjelljen dhe veprimet e
pakontrollueshme brenda dhe jashtë orës së mësimit dhe njëkohësisht dhe për
ta informuar për përparimin në mësime sado i vogël që të jetë ai. Kur prindërit
interesohen për fëmĳët e tyre, nxënësit arrĳnë rezultate të larta, pavarësisht nga
gjendja e tyre socialekonomike, nga prejardhja e tyre etnike apo dhe nga problemet
e tyre të moshës. Nxënësit e ndjekin shkollën rregullisht, vĳnë të përgatitur dhe me
detyra, shfaqin qëndrime e sjellje më pozitive.
Konkluzione
Disa nga rrugët e rëndësishme se si të filloni të krĳoni një mjedis që nxit zhvillimin e
sjelljeve pozitive te nxënësit janë:
-Kërkoni dhe komunikoni kërkesa të larta nga nxënësit dhe vetja juaj në lidhje me sjelljen.
- Vendosni rregulla dhe procedura të qarta, i udhëzoni nxënësit se si t’i zbatojnë ato.
- Ua bëni të qarta pasojat që rrjedhin nga sjellja jo e mirë.
- Që ditën e parë të shkollës kërkoni pa hezitim, vazhdimisht dhe njëlloj për të gjithë
respektimin e rregullave të klasës.
- Punoni për të kultivuar te nxënësit vetëdisiplinimin, kushtohuni kohë atyre për t’u
mësuar shprehitë e vetëkontrollit.
- Vlerësojini nxënësit vazhdimisht dhe inkurajoni me shprehje sjelljen e tyre pozitive.
- Jepuni nxënësve shansin që brenda orës së mësimit të shĳojnë suksesin.
- Identifikoni nxënësit që kanë një vlerësim të ulët për veten dhe punoni për t’i ndihmuar
të kenë arritje më të larta dhe të fitojnë besimin në vetvete.
- Shfrytëzoni humorin sa herë që është e mundur, për t’u stimuluar nxënësve interesin
apo për të ulur tensionin brenda klasës.
- Krĳoni një mjedis të këndshëm, tërheqës dhe mikpritës për nxënësit dhe për veten tuaj.
- Kurrë mos harroni që fëmĳët nuk janë keqdashës, gjithcka që ata bejnë e bëjnë nga
padĳa.
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Pasojat negative të internetit tek adoleshentët
Fatjona Shyle
Shkolla “5 Dëshmorët” Ksamil
Hyrje
Tema që kam zgjedhur është një temë shumë e rëndësishme, dhe tepër aktuale. Zhvillimi
dhe avancimi i teknologjisë , ka bërë që njeriu ti afrohet dhe të jetë sa më pranë saj. Përdorimi
i internetit duket se është kthyer , në një domosdoshmëri në ditët e sotme. Ajo cfarë është
më shqetësuese, është përdorimi pa masë,i mjeteve te ndryshme elektronike nga të rinjtë
kryesisht fëmĳëve adoleshentë.
Rreziqet më të mëdha që mbart interneti për fëmĳët janë padyshim lojërat (video-game të
dhunshme, mundësia e të parit foto apo filma jo të përshtatshme për moshën, përdorimi i një
fjalori jo –etik etj.) Orët e tepërta në internet bëjnë që fëmĳët të jenë më pak social, dhe më
shumë të dhunshëm ndaj ambientit që i rrethon. Përdorimi i internetit mund të themi që është
bërë një domosdoshmëri për jetën tonë. Interneti duket se ka zënë edhe vendin e librit, pasi
sipas të dhënave , është pikërisht ky i fundit që sjell lehtësira për lexuesin.Shoqëria që krĳohet
me anë të internetit me njerëz të panjohur, mund të shikohet si një nga anët më të errëta, të
përdorimit të internetit, pasi shumë adoleshentë bihen pre e sulmeve seksuale dhe dhunës
psikologjike. Rreziqet që shfaq interneti janë të shumta. Sot fëmĳët vendosen në kontakt me
internetin qysh në moshë të vogël, dhe në vende të ndryshme.
Shkolla, shtëpia, shoqëria, paisjet e lëvizshme( telefon, lap-top, tablet, I-Pad) janë disa nga
ambientet në të cilat përdoret më së shumti interneti, dhe padyshim që fëmĳët janë më të
ekspozuar, dhe të rrezikuar ndaj këtĳ fenomeni. Vështirësitë për gjetjen e informacioneve
kanë qënë të natyrshme. Duke folur me specialiste të fushave të ndryshme, duke biseduar
me njerëz të thjeshtë, duke zhvilluar pyetsorë për grupmoshën nga 13-18 vjec, duke zhvilluar
një intervistë me psikologen dhe punonjësen sociale, kam arritur të siguroj të dhëna të
konsiderueshme për zhvillimin e këtĳ punimi.
Qëllimi kryesor: Përdorimi i internetit nga fëmĳët e grupmoshës 13 -18 vjec, dhe vendosja
ne dukje e pasojave negative të tĳ.
Pyetja kërkimore : Cilat janë pasojat negative te internetit tek adoleshentet?

Metodologjia
Për realizimin e këtĳ studimi janë përdorur metoda sasiore me instrument pyetësor.
Ky studim u realizua ne shkollën “5 Dëshmorët” Ksamil,Sarandë, në dy prej cikleve
9- vjecar dhe të Mesëm. Shkolla ka 400 nxënës prej të cilëve në studim u përfshin
110 nxënës.U përpiluan 110 pyetësor të cilët u shpërndan në 12 klasa përkatësisht
7ab,8ab,9ab,10ab,11ab,12ab.Në cdo klasë u ndan nga 10 pyetësor në përpjëstim 1
në 3 nxënës sipas qëndrimit të tyre në klasë, mesatarja ishte 30 nxënës në cdo klasë.
Pyetësori u paraqit tek nxënësit nga mësuesit kujdestarë.
Analiza e të dhënave
Grafiku - I
1- Mbani mjete elektronike me vete?
2- A ka ndikuar mësuesi në marjen e informacionit?
3- A keni adresë Fb apo emaili?
4- A keni kontaktuar ndonjëherë me njerëz të panjohur?
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Nga të dhënat rezulton se grupmosha 13-18 vjec, gati gjysma e kësaj grupmoshe
mbajne mjete elektronike me vete. Në bazë të të dhënave të mara arsyeja pse kjo
grupmoshë mban mjete elektronike është nga më të ndryshmet, e para se është mjet
i domosdoshëm pa të cilin nuk mund të jetohet, e dyta përdoret shumë interneti
që është bërë një domosdoshmëri për ditët e sotme. Kjo grupmoshë nga të dhënat
paraprake ka marë infromacion të konsiderueshëm nga mësuesit e shkollës, gati 68%
e tyre. Dhe me e keqja e kësaj është se kjo kategori individësh vazhdon dhe e përdor
internetin pa kufij, duke e ditur rrezikshmërinë që i kanoset.
Rreth 67% e kesaj grupmoshe kanë një adresë emaili dhe fb, në rrjetet sociale. Këto
adresa përdoren kryesisht për arsye nga më të ndryshmet, dhe një arsye që paraqet
rrezikshmëri të lartë është ekspozimi i të dhënave personale, që janë të kapshme
nga hakërat, të cilët e përdorin adresën për sulme të ndryshme. Gati 26% e kësaj
grupmoshe ka kontaktuar me njerëz të panjohur, cka bën që kjo grupmoshë të jetë
shumë e ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta që paraqesin rrjetet sociale. Kjo shifër
nuk është e vogël pasi bëhet fjalë për 36 persona nga 110 që janë marë në pyetje. Kjo
kategori individësh është shumë e ekspozuar ndaj ngacmimeve seksuale, dhunës
psikologjike, bullizmit verbal etj.
Grafiku II
A keni takuar dikë që e keni njohur në internet?
Mendoni se interneti ndikon në inteligjencën tuaj?
Mendoni se duhet ta reduktoni përdorimin e internetit?
A ndikon interneti ne integrimin e shoqërisë?
Mendoni se interneti ka zënë vendin e librit ditët e sotme?
Nga të dhënat e tabelës rezulton se një pjesë e mirë e fëmĳëve te grupmoshës nga
13-18 vjec, kanë takuar njerëz të panjohur prandaj edhe ata janë të ekspozuar ndaj
rreziqeve të shumta. Tashmë e dimë se rrjetet sociale kohët e fundit shërbejnë si
pikëtakimi dhe vend njohjeje për shumë adoleshentë. Në të shumtën e rasteve këto
njohje përfundojnë në abuzime.
Nga grafiku rreth 74% e grupmoshës 13-18 vjec mendojnë se interneti ndikon
në inteligjencën e tyre, për arsye nga më të ndryshmet duke u shprehur se, në
internet mëson gjëra të reja që nuk ti mëson dot libri, interneti thyen monotoninë,
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zhvillon trurin dhe vetem 18,5% e kesaj grupmoshe janë shprehur se interneti
ndikon negativisht ne zhvillimin e inteligjences për arsye sepse te ben jo aktiv
qoftë mendërisht, qoftë fizikisht. Sic shikohet edhe nga grafiku rreth 65% e te rinjve
mendojne se duhet ta reduktojne perdorimin e internetit , edhe pse e përdorin shumë
atë. Ata kanë renditur disa arsye ku përqindjen më të madhe të këtyre arsyeve e ze
arsyeja se internet ndikon negativisht ne shendet ( 39% e nxenesve) , pjesa tjeter jane
shprehur se perdorimi i internetit na shkeput nga mesimet, na bën anti-sociale, na
bën të harxhojmë kohën etj. Ndërsa 34% jane shprehur se nuk jetojnë dot pa internet.
Internet ka nje përhapje të konsiderueshme ku grupmosha të caktuara mendojnë se
interneti ndikon në integrimin e shoqërisë nëpërmjet, shkëmbimit të informacioneve,
është urë komunikimi midis njerëzve, njihesh me njerëz të rinj etj. Këto të dhëna
për këtë grupmoshë rezultojnë jo efikase pasi integrimi vjen jo nga internet por nga
libri. Kjo kategori individësh janë pre e sulmeve sociale, pasi në rrjete sociale mund
të gënjehesh dhe mund të mashtrohesh dhe pëson shok të rëndë psikologjik. Një
aspect tjeter që duhet ta theksojmë është përdorimi i librit. Ky i fundit ka pësuar
një rënie drastike kohët e fundit. Të dhënat në tabela janë shënja alarmante, pasi
shohim se 85% e kësaj grupmoshë mendojnë se interneti mund të zëvendësojë
librin. Kjo grupmoshë po kalon kohën në internet pa parë rrezikshmërinë që paraqet
ai. Mendimet pse interneti zëvendëson librin janë të ndryshme si: librat nuk janë
interesant dhe tërheqës, harxhohet shume kohë në internet nuk kemi shumë kohë të
rrimë mbi libra, është koha e teknologjisë etj Nga këto arsye është e domosdoshme
që të meren masa që përdorimi i internetit sidomos te fëmĳët të reduktohet duke e
zëvendësuar atë me librin dhe me aktivitete fizike që të mund të jetojnë shendetshëm.
GRAFIKU III
1Cfarë mjetesh elektronike mbani?
2Sa shpesh e përdorni internetin?
3Sa gjatë qëndroni në internet?
4A keni marë informacion për përdorimin e sigurtë të internetit?
Nga të dhënat e tabelës rezulton se grupmosha nga 13-18 vjec mban mjete elektronike
kryesisht telefonat, I- Pad dhe tablet. Telefoni është më i përdoruri me një përqindje
të madhe rreth 37%, që është një mjet i domosdoshëm pa të cilin individët sot nuk
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mund të jetojnë në përditshmërinë e tyre. Nga të dhënat telefoni përdoret kryesisht
nga grupmoshat nga 15-18 vjec, ndërsa grupmoshat e tjera kryesisht grupmoshat
13-14 vjec nuk e përdorin atë. Interneti është një domosdoshmëri në kohët e sotme.
Rreth72% e adoleshentëve përdorin internetin, për cështje të ndryshme. Fakti që kjo
grupmoshë rri 2-3 orë në internet është nje fakt shumë shqetësues që duhet analizuar

me shumë seriozitet. Kjo tregon se këta fëmĳë janë të ekspozuar ndaj fenomeneve
të ndryshëm si bullizmi, dhuna psikologjike, bërjes anti-social te tyre etj. Vlen për
tu theksuar se rreth 32 % e kësaj grupmoshe rrinë me shumë se 4 orë në internet.
Kjo është një situatë shumë shqetësuese, që duhet trajtuar nga psikologët nëpër
shkolla, me qëllim sensibilizimin e këtyre grupmoshave, dhe të gjendet një zgjidhje
për arritjen e këtĳ qëllimi. Problemi qëndron dhe në faktin se këto grupmosha kanë
marë infromacion rreth rrezikut që i kanoset nga përdorimi i tepërt i internetit
dhe përsëri vazhdojnë ta përdorin internetin me të njëjtin intensitet si më përpara.
Rreth 37% e te gjithë kësaj grupmoshe kanë mare pak informacion ose skanë marë
fare informacione për rrezikun që i kanoset, dhe ky grup adoleshentësh është më i
rrezikuari, ndaj abuzimeve te shumta që mund të ndodhin.
GRAFIKU IV
1Me cilën gjini keni kontaktuar më së shumti?
2Cfarë ndjesie keni përjetuar?
3Cilat programe shikoni më së shumti në internet?

Nga të dhënat e tabelës shohim se shumica e adolishentëve shikojnë you tube, e
ndjekur nga Fb të cilat janë programet më të shikuara nga pjesa dërmuese e tyre.
Këto lojëra elektronike mund të jenë të rrezikshme për jetën e këtyre adoleshentëve.
Rasti më i freskët është loja e “ BALENËS BLU” , që mori jetë njerëzish. 11%
e adoleshentëve shikojnë video me përmbajtje për të rritur. Këta fëmĳë janë të
eksopzuara ndaj ngacmimve të shumta seksuale, prandaj theksoj se duhet trajtim i
menjëhershëm nga ana e psikologes, që këta fëmĳë të marin informacionin e duhur,
dhe të shmangin rreziqet. Lidhur nga të dhënat rreth 52% e adoleshentëve janë takuar
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me femra të moshave të ndryshme që nuk i njihnin fare. Kjo do të thotë se femra
është një element shumë i ekspozuar ndaj rreziqve te mundshme. Femra duhet të
mari masa për zgjidhjen sa më shpejt të këtĳ kompleksiteti që e karakterizon. Rreth
21% e ketyre grupmoshave janë takuar me meshkuj, dhe 28 % me të dyja gjinitë. Këto
të dhëna tregojnë se numri i ngacmimeve nëpërmjet rrjeteve sociale sa po vjen dhe
po rritet, dhe cështë më e keqja këto grupe nuk e kuptojnë rrezikun. Gjatë takimeve
ndjesitë kanë qënë nga më të ndryshmet. 77% e adolishentëve kanë përjetuar ndjesi
shumë të mira, dhe të mira ndërsa pjesa tjetër kanë përjetuar ndjesinë e të cuditcmes
dhe te dhunës psikologjike. Këta të fundit e kanë përjetuar shumë keq këtë situatë,
pasi janë përballur me një lloj bullizmi verbal, që i coi këta persona në stress dhe
ankth.
Rekomandime nga psikologu shkollor
Duke parë të dhënat që në shumicën e rasteve janë për tu marë me seriozitetin më të
madh, u zhvillua nje intervistë me psikologen e shkollës, për të gjetur mënyrat më
efikase për reduktimin e internetit të adoleshentëve në jetën e përditshme, dhe për
tu informuar për reduktimin e këtĳ fenomeni.
Si ndikon interneti tek fëmĳët?
Mund të thuhet plotësisht që adoleshentët por jo vetëm, janë bërë krejt të varur nga
interneti dhe mjetet e ndryshme teknologjike. Por duhet të jemi vigjilent përsa i
përket këtĳ fenomeni pasi pasojat negative janë shumë të mëdha. Duhet të ndalemi
ne dy pjese të përdorimit të internetit, në avantazhet dhe disavantazhet e përdorimit
të tĳ. Avantazhet janë: Informimi , komunikimi me të afërmit apo shokët, integriteti
në shoqeri dhe shumë lehtësira të cilat mund të na mernin një kohë më të gjatë pa
i pasur këto mjete teknologjike dhe me kosto më të lartë. Por më shumë duhet të
ndalemi tek disavantazhet pasi përdorimi i tepër i internetit sjell pasoja të rënda te
adoleshentët. Të gjithë prindërit duhet të pyesin veten sa të kontrolluara janë këto
informacione që fëmĳët e tyre adoleshent po marrin, sa të sakta janë? Cfarë sjell
qëndrimi dhe komunikimi virtual gjatë gjithë kohës?
107

Sa kohë duhet të rrĳë një fëmĳë në internet, në mënyrë që edhe të gjejë
informacionet e nevojshme, dhe të mos jetë i ekspozuar ndaj rreziqeve që shfaqin
herë pas here rrjetet sociale?
Në më të shumtat e rasteve moshat 15-18 vjecare kanë më shumë nevojë për të
lundruar në internet për arsye mësimore, informimi apo dhe të komunikoj me
shoqërin , por kjo sdo të thotë që ata janë të justifikuar për të kaluar gjithë kohën
në internet. Nje adoleshent për të marë informacionin që kërkon duhet të rrĳë në
internet jo më shumë se një orë. Adoleshentet janë shumë të ekspozuar ndaj internetit
dhe mjeteve të ndryshme teknologjike gjatë gjithë kohës duke i bërë ata të izolohen
nga bota reale.
Cilat janë mënyrat që prindërit duhet të sillen për të mbrojtur fëmĳët e tyre nga
interneti dhe ti afrojnë më shumë me librat?
Faktikisht “elementi” prindër duhet të jetë më i informuar ndaj këtyre problematikave
që nuk janë kaq të lehta sa duken. Prindërit duhet të komunikojnë më shumë me
fëmĳët e tyre, përvec kësaj prindërit duhet të mbajnë kontakt të vazhdueshëm më
mësuesit kujdestar të fëmĳës, pasi shumicën e kohës fëmĳët qëndrojnë në shkollë
dhe të bisedojnë me psikologun shkollor.
Nuk flasim që prindërit të paraqiten me karakter “ diktatorial”, por prindër të cilët
të kryejnë rolin prindëror, duke i udhëhequr fëmĳët për të menaxhuar kohën e lirë.
Pra prindërit duhet të mos jenë neglizhent kundrejt aktiviteteve të kryera nga fëmĳët
e tyre. Në të shumtat e rasteve moshat 15-18 vjecare kanë më shumë nevojë për të
lundruar në internet, por kjo sdo të thotë që ata janë të justifikuar për të kaluar gjithë
kohën në internet dhe të pakontrolluar.
Po ashtu shikojmë prindër të cilët manipulohen nga dëshirat tekanjoze të fëmĳëve të
tyre për të qënë pjestarë në shoqëritë e shokëve të tyre të cilët kanë krĳuar disa sjellje
“ trend”, ku mund të përmendim mbajtja e aparatit celular në moshë shumë të vogël
edhe në ambientet e shkollës, krĳimi dhe komunikimi në rrjetet e ndryshme sociale
etj. Shikojmë modele prindërimi të cilët janë të angazhuar me aktivitetet e tyre ditore
dhe ndihen më komod kur fëmĳa i tyre nuk i “ shqetëson me kërkesat e ndryshme
dhe qëndrojnë gjatë gjithë kohës me mjetet teknologjike duke lundruar në internet.
Nga të dhënat statistikore rezulton se gati gjysma e fëmĳëve te moshës 13-18 vjec, mbajnë
mjete elektronike me vete. Si mund ta reduktojmë këtë fenomen pasi për ta eleminuar plotësisht
është e pamundur?
Sic e theksova edhe më lartë prindërit janë indikatori kryesor që duhet të meren
më shumë me fëmĳën e tyre. Duhet që modeli i prindërimit të ndryshojë, duhet
që prindërit të jenë sa më të informuar mbi aktivitetet ditore të fëmĳëve te tyre,
duke mbajtur komunikim me ta, dhe duke krĳuar së bashku orare ditore ku të kenë
angazhime të ndryshme si për kohën e lirë dhe didaktike, por të mos kenë përmbajtje
në shumicën e kohës nga interneti edhe nga mjetet teknologjike. Pra prindërit duhet
të afrojnë më shumë fëmĳët e tyre në aktivitete fizike, qëndrimi me shokët apo shoqet
jo në mënyrë virtual apo duke kryer lojra argëtuese dhe po ashtu ti mësojnë të hyjnë
në botën e librit duke i bërë ata të largohen nga mjetet teknologjike sa më shumë që
të jetë e mundur.
Por gjithashtu prindërit duhet të kujdesen për fëmĳët e tyre duke krĳuar ura
komunikimi me stafin drejtues dhe mesimor të shkollës,psikologun shkollor për të
qënë sa më të kontrolluar, por edhe më të qetë në zhvillimin mësimor.
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Konkluzione
-

-

Nga të dhënat rezulton se grupmosha kryesisht 15-18 vjec janë të paisur me mjete
elektronike kryesisht telefona, të llojeve të ndryshëm.
Kjo moshë e përdor telefonin cdo ditë dhe 45% e kesaj grupmoshe qëndron më
shumë se 4 orë në internet.
Kjo grupmoshë është shumë e ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta që kanosen
nga rrjetet sociale.
Programet që shohin janë të llojeve te ndryshme, dhe gati 92% e te gjithë kësaj
grupmoshe e kalojnë kohën duke parë fb, lojëra, music, youtube, apo dhe video
me permbajtje mbi moshën 18 vjec.
Nga të dhënat rezulton se 26% e adoleshentëve kanë kontaktuar me njerëz të
panjohur, cka bën që kjo grupmoshë të jetë shumë e rrezikuar nga sulmet e
ndryshme seksuale, apo dhunës psikologjike.
Kjo grupmoshë mendon se interneti ndikon në inteligjencën e tyre, dhe kjo përbën
jo më pak se 74% e të gjithë atyre që janë pyetur.
Pavarësisht të gjithave kjo grupmoshë është koshiente për të këqĳat që sjell
përdorimi i internetit, dhe dëshiron që ta reduktojë përdorimin e tĳ me arsyetime
te ndryshme si: shkeputja e tyre nga mësimet, ndikimi i internetit në shëndet,
bërja anti- sociale, dhe harxhimi i kohës.
Megjithate adoleshentet mendojne se interneti ka anë pozitiv që ndikojnë në
integrimin e shoqërisë, duke shkembyer informacione të ndryshme, shërben si
urë komunikimi midis njerëzve, njeh njerëz të rinj etj.
Pasojë tjetër negative e internetit te adoleshentët është se me të vërtëtë ai ka
zënë vendin e librit. Nga të dhënat statistikore rezulton se 85% e adolishentëve
mendojnë se libri nuk ka më atë vëmendjen e duhur. Interneti të sjell shumë
lehtësira, duke gjetur vëllime të ndryshme, duke lexuar online, dhe është koha e
teknologjisë, i ka ikur koha librit.
Falenderime

Për realizmin e këtĳ punimi falenderoj:
Mësuesit e shkollës Ksamil për bashkëpunimin.
Nxënësit e shkollës Ksamil, për plotësimin e pyetesorëve.
Stafin drejtues të shkollës.
Psikologen e shkolles, për informacionin e nevojshëm që na disponoi.
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Strukturat historike të Peqinit dhe trevave të tĳ
Nertila Tosku
Gjimnazi”Zihni Magani”Peqin
Abstrakt
Ka dy struktura historike që tregojnë lashtësinë e zonës së Peqinit.
Struktura e parë historike:Rruga “Egnatia” e cila kalon përmes Peqinit dhe trevës së tĳ.
Stuktura e dytë historike:Kalaja, “Klodiana”
Rruga “Egnatia” është një rrugë mĳëravjeçare komunikimi midis Lindje-Perëndimit,midis
Adriatikut të poshtëm dhe Egjeut verior..Nga kjo pjesë e rrugës vazhdonte në një zonë malore
e cila shkonte deri në zonën e liqeneve Lyknidis (Ohri,liqeni I Ohrit,Prespës së Madhe dhe
të Vogël).e më pas midis kufirit të Ilirisë dhe Maqedonisë.Nga Maqedonia veriore që quhej
Lynçestide(Kosturi) në Edessa dhe duke kaluar ultërsirën e Maqedonisë arrinte në qytetin
Pella dhe më tej në Thessalanika (Selanik),kryeqendra e Maqedonisë.Rruga Egnatia e ndërtuar
nga inxhinierë romake ,ka qënë një nga rrugët më të rëndësishme të komunikacionit në botën
romake.Rruga “Egnatia” në trojet e Ilirisë jugore ishte vazhdim I rrugës “Apia” në Itali,njëra
nga arteriet më të mëdha rrugore të Romës në shek.IV.para Krishtit e cila niste nga Roma duke
kaluar nëpër Beneventemo dhe e arrinte Adriatikun në Brindizi.Rruga Egnatia më tej fitoi një
karakter të një arterie të rëndësishme ekonomike duke lidhur gadishullin e Apeninëve dhe
një pjesë të mirë të Evropës Perëndimore me Ballkanin e Jugut,me Azinë e Vogël,Lindjen
e Afërme deri në Mesapotaminë e njohur.Gjatë gërmimeve që u bënë në vitin 1974 afër
Selanikut ,u gjet një gurë miliarë që mbante emrin e ndërtuesit të rrugës,gjë që i dha fund çdo
dyshimi,midis atyre rrugëve që e marrin emrin nga funksioni apo nga zona ku ndodhen,por
nga ndërtuesi i tyre.Të gjithë studiuesit bien dakort se rruga ështe ndërtuar në shek.II para
Krishtit.Në vitin 2009,një grup të huajsh të shoqatës së rrugës së vjetër Egnatia,nga e gjithë
Evropa,kryesisht historianë,bënë udhëtimin imagjinar të rrugës Egnatia me këmbë dhe me
kafshë dhe u nisën pikërisht nga Peqini,si stacion i parë i rrugës Egnatia,dhe shkuan deri në
Selanik dhe më pas në Stamboll.
Struktura e dytë:Kalaja e Peqinit e ndërtuar në shek.XV në kohën e mesjetës rreth viteve1450.
Banorët ilirë të periudhës paraurbane të kësaj treve u detyruan si kudo,të ndërtonin për t’u
mbrojtur nga sulmet e fiseve të tjera .Më e lashta kala në trevën e Peqinit është ajo e Doesit që
takon shek.VII deri në të V para Krishtit.Kalaja a Kazias,kalaja e Sarakiumit,(Saragu),kalaja e
Bodinit,etj.Dëshmitë për ekzistencën e shoqërisë njerëzore në këtë trevë shkojnë 40000 deri në
10000 vjet para Krishtit dhe kjo duket në materiale,varre,ndërtesa,figura të gjetura në trevat
e Peqinit.
Fjalët kyce: Rruga “Egnatia”,Kalatë,Lumi “Shkumbin”.

Hyrje
Kalatë dhe fortesat e vrojtimit ishin në lartësinë dominuese të trevës së Peqinit të cilat
mbronin dhe ruanin një nga rrugët kryesore të kohës,atë Via Egnatia apo rruga
“Egnatia” e cila kalonte përmes qytetit të Peqinit dhe trevës së tĳ. Eshtë ndërhyrja më
e madhe në infrastrukturën me të cilën romakët quajnë dhe organizojnë nga gjysma
e dytë e shek.II para Krishtit,një rrugë drejtuese mĳëravjeçare komunikimi midis
Lindje-Perëndimit,midis Adriatikut të poshtëm dhe Egjeut verior.Rruga,siç dëshmon
Straboni,kishte si pikë degëzimi në ekstremitetet e saj perëndimorë,në bregdetin
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Adriatik qytetin e Apollonisë e Durrachium.Me rrugën “Egnatia” bashkohej një
rrugë që vinte nga Epidamos(Dyrrachium) e quajtur dega veriore e rrugës “Egnatia”
të cilat në mënyrë të barazlarguar nga të dy qytetet,vlerësuar nga Straboni
në”Itinerarium Provinciarum” thotë se kishin si stacion të parë qytetin e Klodianës
që sipas hartës përkon pikërisht me Peqinin e sotëm.Klodiana është quajtur Mansio
Clodiana nga një burim tjetër itineari”Itinerarium Burdigalense”.Të dyja rrugët
bashkoheshin në Klodianë.Gjurmë të saj gjenden në fshatin Thanasaj si dhe 1 km në
Lindje të Peqinit.Gjithashtu gjenden dhe gjurmë të rrugës dhe të urës së vjetër që
peqinasit e quajnë ura Egnatia dhe që është shumë e vizituar nga turistët vendas dhe
të huaj si nga Evropa,Amerika dhe Australia.Në vitin 2009,një grup të huajsh të
shoqatës së rrugës së vjetër Egnatia, nga e gjithë Evropa,kryesisht historianë,bënë
udhëtimin imagjinar të rrugës Egnatia me këmbë dhe me kafshë dhe u nisën pikërisht
nga Peqini,si stacioni i parë i rrugës Egnatia,dhe shkuan deri në Selanik dhe më pas
në Stamboll.Nga Klodiana rruga vazhdonte në drejtim të fshatit Fatishë ku ruhen
akoma dhe sot gjurmë të rrugës me kalldrëm dhe të urës së vjetër “Egnatia”.Rruga
vazhdonte drejt fshatit Çopanaj ku në përroin e tĳ pa hyrë në fshat gjendet një urë
tjetër antike me gjerësi 3.17 m dhe lartësi qemeri 0.53 m, që mendohet se është e
ndërtuar në periudhën romake të kohës së perandorit Trajan të shek. të II pas Krishtit.
Mbi këtë urë në mënyrë absurde dhe të çuditshme është ndërtuar dhe mbivendosur
një urë e re dhe më e fortë e cila e ka mbuluar nga sipër urën e vjetër.Mbas fshatit
Çopanaj rruga vazhdonte në fshatin Mahmud Aga në drejtim të
Pajovës,Bishqemit,Pauleshit dhe mbas Dervenit përshkonte luginën e mesme të
lumit”Shkumbin” dhe ngjitej deri në kodrën e Sopi Polisit dhe në zonën e Haxhi
Beqarit,ku rruga antike ishte e detyruar të kalonte nga bregu i djathtë në bregun e
majtë të lumit Shkumbin.Kjo pjesë e rrugës vazhdonte në një zonë malore që shkonte
deri në zonën e liqeneve Lyknidis(Ohri,Liqeni I Ohrit,Prespës së Madhe dhe të
Vogël).Nga Lyknidis rruga vazhdonte drejt qafave të maleve ku kalonte kufiri midis
Ilirisë dhe Maqedonisë.Ndërmjet tyre rruga hyn në Maqedoninë veriore që quhej
Lynçestide(Kosturi) dhe më pas kalonte në Edessa dhe duke kaluar ultësirën e
Maqedonisë arrinte në qytetin Pella,vendlindja e Aleksandrit të Maqedonisë dhe më
tej në Thessalanika(Selanik),kryeqendra e Maqedonisë.Këtu ishte dhe gjysma e
rrugës Egnatia 400 km dhe pjesa tjetër e rrugës prej 400 km të tjera shkonin nëpërmjet
Azisë së Vogël deri në Çiplesa në Ebro e deri në Kostandinopojë.Duke parë që rruga
kalonte në shumë zona,gjatë gjithë hapësirës së saj ajo ndeshej në shumë
konfiguracione morfologjike të terrenit,terren fushor në afërsi të zonave moçalore të
Muzakajve,brezaret lumore gjatë Shkumbinit,bregu i liqeneve me origjinë
tektonike,kalimet e menjëherëshme nga kodrat në shpatet e maleve që më pas
ndiqeshin nga zbritje të menjëherëshme.Megjithatë inxhinierët romakë që ndërtuan
rrugën arritën të evitonin me përjashtime të pakta,rastet e paevitueshme të
ndryshimeve të lartësisë së rrugës.Në trasenë e rrugës Egnatia gjejmë teknikën e
ndërtimit romak të rrugëve si dhe arritjen e qendrave në mënyrë më të drejtëpërdre
jtë,komode,ekonomike,dhe përpjekjeve për të evituar përmbytjet dhe uljet e terrenit
me forcë.Rruga “Egnatia” ka qenë një nga rrugët më të rëndësishme të komunikacionit
në botën romake.Tentativat për të besuar për egzistencën e ndërtimeve dhe shtrimeve
ilire,ose ato teza për ndërtimin e rrugës para kohës romake dhe në mënyre anologe
pas kohës romake na duken shumë të besueshme nga hetimet e gërmimeve,duke u
bazuar eksluzivisht në vështrimet makroskopike të trasesë dhe matjeve që shpesh
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here janë kundërshtuar përsa i përket gjerësisë së rrugës.V.Shtylla që përmbledh
shkrimet e Cekës dhe Papajanit i konsiderojnë para kohës romake,ilire për
shembull,mbetjet e dukshme në Gurat e Zeza të Xhyrës dhe të një muri të madh afër
Qafthanës me motivin që gjërësia e tyre(1.2 deri ne 1.8m)do të kishte lejuar vetëm
kalimin e kuajve dhe të kafshëve,dhe jo të qerreve.Një nga alternativat që kjo rrugë
ka marrë emrin Egnatia,është qyteti Egnatia në Italinë Jugore buzë Adriatikut,i
banuar me origjinë nga fisi ilir i Japigeve,të cilët kishin kaluar Adriatikun.Rruga
“Egnatia” në trojet e Ilirisë jugore ishte vazhdim i rrugës Apia në Itali,njëra nga
arteriet më të mëdha rrugore të Romës në shek.IV.para Krishtit e cila niste nga Roma
duke kaluar nëpër Beneventemo dhe e arrinte Adriatikun në Brindizi.Për herë të
parë rruga nga Klodiana në Selanik përmendet nga historiani grek Polidi në vitin 120
para Krishtit dhe më vonë historian tjetër grek Straboni i cili jetoi në periudhën 63-20
para Krishtit kur Maqedonia u bë provincë romake.Rruga Egnatia më tej fitoi një
karakter të një arterie të rëndësishme ekonomike duke lidhur gadishullin e Apeninëve
dhe një pjesë të mirë të Evropës Perëndimore me Ballkanin e Jugut,me Azinë e
Vogël,Lindjen e Afërme deri në Mesapotaninë e njohur.Në territorin e Ilirisë gjatë
shek.I pas Krishtit në kohën e ekspeditave ushtarake romake,veçanërisht në luftën
ndërmjet Çezarit dhe Pompeit në trevën e Klodianës në mesin e shek.I para
Krishtit,romakët gjatë ndërtimit të rrugëve shfrytëzonin rrugët ekzistuese.Kështu
ndodhi konkretisht dhe me rrugën Egnatia,e cila kaloi në trasenë e rrugës para
romake të Kandavisë,emër i një mali në kohën Ilire,në drejtim të luginës së
Shkumbinit,kontrollohej nga disa vendbanime të fortifikuara.Gjatë gërmimeve që u
bënë në vitin 1974 afër Selanikut në zonën lyshterore të lumit “Gallika” u gjet një
gurë miliarë që mbante emrin e ndërtuesit të rrugës,gjë që i dha fund çdo
dyshimi,midis atyre rrugëve që e marrin emrin nga funksioni apo nga zona ku
ndodhen,por nga ndërtimi i tyre,ose nga ai që e ka shtruar rrugën me kalldrëm sipas
traditës të sjellë nga Festo Siculo.Realizuesi i veprës ishte gjykatësi romak,për të cilin
shkruhej në gurin miliarë të gjetur në vitin 1977,Cnaeus Egnatius,i biri i Caius,për të
cilin nuk dihet asgjë përveçse emrit dhe funksionit prokonsull.Thjeshtësia e
tekstit,emri i gjykatësit në emërore dhe hollësitë e tjera të shkruara në latinisht e
greqisht tregojnë për datimin e gurit miliarë.Mbi këtë gjë të gjithë studiuesit bien
dakort se rruga është ndërtuar në shek.II para Krishtit,kohë kur Straboni shkruajti
librin e shtatë të gjeografisë në të cilin është folur për rrugën Egnatia.Dhe në Itinearin
e Burdigales viti 333 i shkruajtur prej një murgu të panjohur i cili në vitin 333 ka bërë
një udhëtim nga Bordoja në Jeruzalem.Rrugës duke u kthyer ai shënon një e nga një
stacionet dhe distancat nga një stacion tek tjetri.Distancat janë matur me udhëtime
gjysëm dite.Stacionin ku ka fjetur e ka shënuar si”Mansion”,atë ku ka ndërruar kuajt
si “Mutatio”.Ky itinerar ndryshe njihet,Hierosomiliton.Pjesë nga tabula Peutingeriana
quhet Peutingeriana nga emri Konrad Peutinger shek.XVI pronari i bibliotekës ku
gjendej kjo hartë para se të bëhej pronë e bibliotekës së Vjenës ku ruhet dhe sot,ka
qenë e përpiluar në bazë të një harte të kohës së Antoninëve në kohën e sundimit të
Karakollës.Në këtë hartë është shënuar dhe emri i Klodianës(Peqin),Mansio
Klodiana.Në Antonimin e Ravenës i kohës së shek.VII shkruar nga një autor i
panjohur thotë:Në vend të Ilirikut ka shumë qytete,nga të cilat do të shënojmë disa.
Beklana(Prishtinë),Lisson(Lesh),Nesi(Nish),Clodiana(Peqini)etj.
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Kalatë
Dëshmitë për ekzistencën e shoqërisë njerëzore në trevën e Peqinit shkojnë 40000
deri në 10000 vjet para Krishtit dhe kjo duket në materialet e gjetura në fshatin Kazie
3 km në veri të Peqinit,të teheve prej kockash dhe veglave prej stralli që i takojnë
periudhës së paleolitit të vonë.Gjurmë të një popullsie të vazhdueshme shfaqen në
këtë trevë,si në të gjitha viset e tjera të Ballkanit perëndimor,në periudhën antike,në
kohën kur në këto treva banonin popullata ilire.Gjurmë të lashtësisë janë gjetur në
fshatin Gëllovaj sipër fshatit Gjocaj të një sopatë çekan prej guri jeshil shumë i fortë
21 cm,me the të mprehtë si dhe me diametrin e gropës së bishtit 3cm që i takon
epokës së bronzit janë gjetur dhe në Bishqem në rrënojat e kalasë së Sarakiumit,gjë që
tregon që kjo trevë ishte e banuar shumë herët.Gjithashtu dhe në breg të Shkumbinit
në afërsi të fshatit Karinë janë gjetur tuma ilire,varre me gurë e dhe,(të gjetura gjatë
hapjes të kanaleve vaditëse),varret ishin të ndërtuara me gurë anash dhe sipër të
mbuluara me tjegulla të mëdha të vendosura në formë çatie dhe me drejtim LindjePerëndim dhe i përkasin shek.të VI-II para Krishtit.Varreza të tilla janë gjetur në
Gjocaj dhe Gramiturë ku brenda kishin copa qeramikash të ndryshme si dhe heshta
prej hekuri dhe përkrenare prej bronzi të luftëtarëve ilirë,gjë që vërteton banimin e
hershëm të kësaj treve nga ilirët.Ndërsa në vitin 1956 në fshatin Gosë e Vogël afër
Rrogozhinës 9 km në Perëndim të Peqinit,janë gjetur figura me përmasa të vogla të
Hermesit(Mërkurit),një kyatos bronzi dhe një monedhë bronzi e Lidhjes Epiriote të
shek.të III para Krishtit e cila në panteonin grek përfaqësonte mbrojtësin e tregëtise
dhe udhëtimeve.Dhe në fshatin Paulesh ka pasur një furrë të vjetër qeramike
që prodhonte mokrra dhe enë të ndryshme qeramike,amfora dhe magrip për
transportin e verës dhe vajit të ullirit,si dhe enë me vernik të zi.Pra këto materiale u
gjetën në një rrugë të rëndësishme siç ishte ajo e Kandavisë,vazhdim i rrugës Apia
që kalonte nga Roma në Brindizi dhe më pas vazhdonte në rrugën kryesore ilire që
kalonte në trevën e Peqinit.Duke filluar në të dyja anët e lumit Genuz,(Shkumbini)
në kodrat e buta gjejmë gjurmë të banorëve të vjetër ilirë në të gjithë trevën e Peqinit
nga shek.XIV para Krishtit e deri në shek.XIV mbas Krishtit,të gërshetuara dhe me
gjurmë të modeleve romake të fragmenteve në ndërtime,në tullat e qeramikës,enë
qeramike,qypa,mokrra që i takojnë shek.I e të II mbas Krishtit.Vendbanimet e vjetra
i gjejmë dhe në fshatrat e trevës së Peqinit si në: Kazie, Ballagat, Vashaj, Gëllovaj,
Karinë, Gramiturë, Rrumbullakë, Gjocaj, Sulkonaj, Gosë, Vrap, Shënkoll,Galush,Ko
naj,Çopanaj,Bishqem,Paulesh,ku nuk ka dyshim që kjo trevë është banuar herët nga
popullata ilire. Në mĳëvjeçarin e parë,Peqini dhe trevat e tĳ bënin pjesë në hapësirën
tokësore të ilirëve,më saktë në atë të federatës së mëvonshme të Taulantëve ku bënte
pjesë dhe fisi i Parthinëve,që përfshinin në vendbanimet e tyre dhe trevën e Peqinit.
Banorët ilirë të periudhës paraurbane të kësaj treve u detyruan si kudo të ndërtonin
për t’u mbrojtur nga sulmet e zakonshme të fiseve të tjera kala, të cilat kanë arritur
në gjendje gërmadhash,deri në ditët tona.Më e lashta kala në trevën e Peqinit është
ajo e Dorsit 15 km në veriperëndim të Peqinit,mbeturina të një qyteze ilire që i takon
shek.VII deri në të V para Krishtit e cila gjendet në afërsi të fshatit Milk.Kjo kala
e vjetër ilire gjendej në territorin e trevës së Peqinit.Një tjetër kala antike në Peqin
ishte dhe kalaja e Klodianës e ndërtuar në shek.e II para Krishtit.Ajo e mori emrin
nga qyteti i Klodianës i themeluar në shek.e II para Krishtit,qyteti që mori emrin për
nder të komandantit të ushtrisë romake Klaudi.Në shek.e II para Krishtit mbërriti një
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ushtri romake prej 10000 vetësh e udhëhequr nga komandanti,legati Ap Klaudi i cili
e vendosi lëmin në Peqinin e sotëm,ku ndërtoi dhe një kala dhe la në të një garnizon
të madh prej 2000 mĳë trupash.Kalaja e Klodianës mbase gjendet nën rrënojat e
kalasë tjetër të shek.XV që quhet kalaja e Peqinit.Kalaja e Klodianës ishte një kala
strategjike që kontrollonte rrugën Egnatia deri në Lignito(Ohër).Ajo shërbente për
pushime dhe ndërrimin e kuajve të ushtarëve romake,për pritje,fjetje dhe ushqim.
Në të qëndronte administrata romake me garnizonin e saj ushtarak të përhershëm
dhe kishte mbrojtje dhe vrojtim dhe nga kalatë e tjera të trevës së Peqinit të asaj
periudhe si:Kalaja e Kazias e ngritur 5 km në pjesën veriore të Klodianës në lartësinë
më të madhe të saj,rrënojat e së cilës gjenden në fshatin Kazie.Pikërisht vendosja
në lartësi e kalasë romake të Kazias ishte si një pikë vrojtimi për zonën bregdetare
të derdhjes së Shkumbinit.Poshtë kalasë së Kazias gjenden dhe rrënojat e kishës së
vjetër ortodokse të Kazias.Kisha e Kazias është ndër kishat më të vjetra të trevës së
Peqinit,muret e së cilës arritën deri në vitet 1990 dhe më pas kjo kishë u shkatërrua
nga njerëz të papërgjegjshëm të cilët mendonin se do të gjenin pasuri.Në kishën e
vjetër të Kazies janë bërë studime dhe holumtime nga disa grupe studjuesish dhe
janë gjetur enë,tjergulla dhe ikona të vjetra të shek.I dhe të III pas Krishtit kohë në
të cilën është ndërtuar kisha e Kazias e përcaktuar nga studjuesit e monumenteve.
Në lindje 10 km nga Peqini ka qenë kalaja e Sarakiumit(Saragu) rrënojat e të cilës
gjenden në majën e kodrës së Bishqemit ndërmjet përroit të Pajovës dhe fushës së
Bishqemit ku ruhen dhe sot rrënojat e një muri rrethues me gurë shtuf të zonës me
trashësi 2.5m.Muri në pjesën e ruajtur ka formë ovale të kullave me gjatësi 6.9m,dhe
në brendësinë e saj gjenden dhe gjurmët e një furre të vjetër që shërbente për të
pjekur bukët.Në sipërfaqen e brendshme dhe të jashtme të kalasë gjenden copa të
shumta qeranike,tjegulla të shek.II e të III pas Krishtit.Rrënojat e kësaj kalaje janë
gjetur rastësisht në vitin 1970 nga një grup arkeologësh shqiptarë të cilët i drejtonte
Lazer Papajani,mësues historie në vitet 1960-1964 në Peqin.Në vitin 1970 ai takon
rastësisht nxënësin e tĳ Osman Çekën që punonte në Pajovë si ekonomist dhe nga të
dhënat që I sillnin brigadierët për rendimentet me prodhime ai kishte dëgjuar dhe
kishte hasur fjalën sarag që banorët vendas të Pajovës e përdorin edhe sot pikërisht
pjesën poshtë kalasë së Sarakiumit.Osmanit i kujtohet fjala sarag dhe i thotë
professor Lazerit,dhe marrin me vete një fshatar vandas i cili i dërgon deri në majë
të kodrës ku ndodheshin rrënojat e kalasë së Sarakiumit(Saragut) e cila kishte një
vështrim dominant të pjesës lindore të rrugës Egnatia nga Klodiana dhe kontrollonte
e vrojtonte fushën në të dyja anët e lumit Shkumbin në të cilën janë zhvilluar dhe
beteja ndërmjet ushtrive të Pompeit dhe Çezarit.Përballë kalasë së Sarakiumit,në
kodrën e malit në pjesën tjetër të Shkumbinit,sipër fshatit Gryksh ndodhej dhe një
tjetër kala e vjetër vrojtuese që shërbente për të kontrolluar rrugën Egnatia.Më tej, në
Verilindje 22 km larg Peqinit ndodhet kalaja e Bodinit në afërsi të fshatit Cacabezë
dhe kjo kala e ndërtuar në pjesën më të lartë të trevës së Peqinit për të kontrolluar e
vrojtuar këtë zonë kodrinore të lartë.
Një kala tjetër në këtë trevë,është dhe kalaja e Peqinit e ndërtuar në shek.XV.Kjo
kala është një nga monumentet e vjetra të ndërtuara në Peqin në kohën e mesjetës
rreth viteve 1450.Noshta ajo është ndërtuar mbi kalanë e vjetër të Klodianës,nga
prania në themelet e saj të copave dhe tjegullave që i përkasin shek.I e të III të erës
së Re.Kalaja është ndërtuar në një rrafsh të drejtë në qendër të qytetit të Peqinit me
një planimetri katërkëndëshe,57m me 51m me drejtim VP-JL.Pjesa e brendshme e
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kalasë ka një sipërfaqe prej 2900m2 e pajisur me 3 kulla vrojtimi në 3 qoshet e saj.
Kalaja nga pjesa jugore e saj ka pasur një mur të dytë rrethues në fillim të terrenit të
saj të pjerrët nga ana e lumit “Shkumbin” dhe vazhdonte në pjesën perendimore të
saj ku ka qenë dhe një namazgja,ku gjurmët e këtĳ muri dytësor kanë qenë deri në
vitet 80 të shek.XX.Kalaja e Peqinit në pjesën qendrore të saj është e ruajtur në gjendje
të mirë.Porta hyrëse e saj ka qenë në pjesën lindore të kalasë,sot e mbyllur,por duken
gjurmët e saj.Për shkak të periudhës së gjatë të saj në brendësi të qytetit kalaja ka
pësuar dhe ndryshime në kohë.Kalaja e Peqinit është ndërtuar në një pozicion të
favorshëm gjeografik për të kontrolluar rrugën Egnatia nga Durrësi në Elbasan.Nga
koha që është ndërtuar(shek.XV deri në shek.XVI) në të ishte vendosur garnizoni
turk prej 80 ushtarësh me në krye dizdarin dhe më pas rreth viteve 1650-1915 këtu
jetonin pashallarët e Peqinit të familjes Bonati.Kalaja është ndërtuar me gurë shtuf
të përrenjëve të Peqinit.Gurët e saj janë të madhësisë mesatare,por ka dhe gurë të
mëdhenj.Muret janë punuar me gurë me harasan,ku gurët e kullave dhe harqeve
janë të punuara dhe të latuara nga pjesët e jashtme.Në gjerësinë e murit nga ana
e brendshme ka një trap i cili shërbente për të kaluar dhe për të luftuar ushtarët.
Kalaja në brendësi të saj ka pasur një pus,furrë buke si dhe një sternë të madhe që
furnizohej me ujë nëpërmjet një ujësjellësi të nëndheshëm që vinte nga fshati Konaj
nëpërmjet qyngjeve qeramike në thellësi një metër nën tokë.Kalaja e Peqinit kishte
dhe dy dalje të fshehta,tunele të nëndheshëm,që përdoreshin gjatë rrethimeve për
t’u evakuar ose për furnizime në kohë lufte.Njëri tunel ishte nga ana jugore e kalasë
dhe dilte në lumin Shkumbin.Kurse tuneli tjetër më i shkurtër,dilte nga pjesa veriore
e kalasë.Porta e vogël e pjesës veriore e kalasë është e hapur më vonë në shek.XVI
ku qyteti u zhvillua shumë nga ana veriore e kalasë.Kjo portë shpinte njerëzit në
xhaminë e Abdurrahman Pashës e vitit 1656 si dhe tek hamani dhe pazari i qytetit.
Brenda në kala kishte dhe xhami,por pa minaret e cila shërbente që të kryenin ritet
fetare ushtarët.Në murin e pjesës veriore brenda kalasë ndodhen 12 dhoma me
mbulesa harkore të cilat shërbenin si magazinë.Muret e kalasë janë të trasha nga
1 metër deri në 4 metra dhe me lartësi nga 5 metra deri në 8.5 metra në kullat ku
ka dhe frengji të vogla për të luftuar.Në të katër anët e mureve kemi shkallë për
ngjitjen dhe zbritjen nga muret të ushtarëve.Brenda kullave,dyshemetë janë 1.40 m
më poshtë se niveli i hyrjes dhe kanë qenë përdorur si depo.Kulla ka hyrje 0.76m
të gjerë dhe 1.60 m lartësi,ku në të dyja anët e saj ndodhet një frengji e vogël me
tri vende për vendosjen e pushkëve ndërsa përballë hyrjes së kullës ka një frengji
të vogël topi.Rreth viteve 1700-1800 kalaja e Peqinit u bë pre e luftrave ndërmjet
bushatllinjëve të Shkodrës dhe Kurt Pashës së Beratit.Muret e kalasë së Peqinit i bënë
ballë topave të Ulqinakëve që sollën bushatllinjtë nga Durrësi dhe i rezistuan gjatë
tetë muajve rrethimit dhe goditjeve me topa nga bushatllinjtë në vitin 1775.Kalaja
qëndron 6 muaj e rrethuar dhe e goditur me topa në vitin 1785 ku më vonë pati
nevojë për ndërhyrje dhe rindërtim si pasojë e goditjeve të here pas herëshme.Nga
teknika e ndërtimit kalaja e Peqinit është e ngjashme dhe me kalatë e tjera shqiptare
si e Beratit,Prezës,Boshtovës,Shkodrës e Tepelenës.Në kalanë e Peqinit për gati dy
shekuj qëndronin në muret e saj tre topa të vjetër si trofe lufte që i jepnin hĳeshi dhe
tregonin traditën e saj mbrojëse dhe luftarake si dhe historinë e pasur e të vjetër të
kësaj kalaje të lashtë.Këto topa si dhe topi i vjetër i Ramazanit që ndodhej tek kodra
e Topit në vitin 1968 në mënyrë të pakuptimtë dhe të padrejtë me një urdhër nga lart
u morën nga vendi ku u duhej të qëndronin dhe i çuan në kalanë e Gjirokastrës.Në
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gjysmën e dytë të shek.XVIII në brendësi të kalasë së Peqinit Sulejman Pasha ngriti
sarajet e tĳ,një shtëpi e madhe 3 katëshe të cilat u shembën në vitin 1945,dhe me
gurët e saj u ndërtua shkolla e vjetër tek stani i Bedallve.Sot kalaja e Peqinit është një
nga vlerat historike të qytetit të Peqinit.
Një kala tjetër e rëndësishme në trevën e Peqinit dhe e ngjashme me kalanë e tĳ ishte
dhe kalaja e Boshtovës 16 km në jug-perëndim të Peqinit e cila kontrollonte pjesën
bregdetare të Peqinit në derdhjen e lumit Shkumbin ku ishte dhe limani i kazasë së
Peqinit.Prania e një numri të madh kalashë dhe fortesash në trevën e Peqinit nga
shek.V para Krishtit deri në shek.XV mbas Krishtit,flasin dhe tregojnë për rëndësinë
e madhe,pozicionin e rëndësishëm gjeografik që kishte Peqini si dhe popullsia që
jetonte pikërisht në këtë trevë të begatë bujqësore dhe blegtorale ku mbilleshin të
gjitha kulturat dhe bëheshin të gjitha fruta.
Referencat
-Maria G.Amore,L.Bejko,Y.Cerova,I.Gjepali:”Kandavia.1”,”Via Egnatia”,”Rezultate të vitit
2003”,T.2004.
-Lazer Papajani.”Kalaja e Peqinit”T(Monumentet).1975/9) -“Buletini i shkencave
shoqërore”2.1957.S.Anamali. -Figura bronzi të Hermesit.f131-133.Tuma ilire.
-Jovan Adami”Rrugë dhe objekte akreologjike në Shqipëri.”,T.1983 -K.Zhegu.Kalaja e Dorzit
në”Mjeshtrit” dhe Arkitektura Popullore”Tiranë 1976. -Perkli Çuko”Gjetje prehistorike”,T.
(Iliria.1987/1).
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Muzeu Etnografik i Xhubletës në Kelmend
Msc Liljana Mehmetaj
Msc Elvira Xhenje
Abstrakt
Xhubletakonsiderohet si veshja më e vjetër e Malësisë së Alpeve dhe e Dukagjinit.
Ajo i përket një periudhë më se katërmĳëvjeçare, një moshë e pakonkurueshme deri
më sot. Studiues të ndryshëm e kanë dokumentuar xhubletën si veshjen më të lashtë në
Evropë, që i përket qytetërimit mesdhetar, dhe si monumentin unikal në kulturën shqiptare.
Studiuesit e Etnografisë e konsiderojnë xhubletën me prejardhje të lashtë. Paraqet analogji me
veshjen e disa figurinave neolitike të gjetura në viset e Mesdheut , që i përkasin mĳëvjecarit
të dytë para erës së re dhe lidhen me qytetërimet e vjetra mesdhetare. Një tjetër fakt që
vërteton origjinalitetin e xhubletës është se kjo veshje vjen nga zona të thella malore,
ku marrëdhëniet me qytetërimet e tjera përreth Mesdheut nuk ishin aq të shpeshta sa në
bregdet dhe kjo e bën sa autentike, por edhe edhe një pasuri të çmuar e cila mund të
quhet monument kulture i rëndësisë së veçantë dhe të merret në mbrojtje nga shteti shqiptar.
Deri në fund të viteve 60 të shek të kaluar xhubleta ishte veshja e përditshme e grave
në Malësinë e Alpeve të Veriut ,por pas kësaj periudhe qeveria komuniste e ndaloi
përdorimin e saj në emër të emancipimit të gruas e vajzave. Kjo veshje tradicionale
u zëvendësua me veshje më të lehta .Një pjesë u ruajtën me fanatizëm nga banorët
e zonës ,një pjesë u shitën jashtë vendit dhe një pjesë u shkatërruan .Pas viteve 90
u rishfaqnjë interesimim mjaft i madh nga vetë banorët e zonës.Promovimi i vlerave
etnografike dhe kulturore të një simboli kaq të rëndësishëm historik si xhubleta në zonën e
Kelmendit nëpërmjet tërheqjes së vizitorëve ,do të ketë një impakt pozitiv në zhvillimin
ekonomik të kësaj zone. Arsyeja pse vendi i përzgjedhur për të bërë këtë promovim është
Kelmendi është sepse kjo zonë është cilësuar si një nga pikat më të rëndësishmeturistike
të zonës së veriut dhe ku edhe tërheqja e vizitorëve mund të ishte më e lehtë. Zhvillimi
turistik i zonës është e vetmja mundësi e zhvillimit ekonomik e rritjes së cilësisë jetesës në
rajon. Në këtë zonë të gjerë, ekuilibri ekologjik është përgjithësisht i paprekur. Largësia nga
qendrat e mëdha, vështirësitë e komunikimit, mungesa e një fenomeni turistik kanë mbajtur
pothuaj të paprekur një trashëgimi kulturore, natyrore e sociale të kësaj zone.
Fjalët kyçe: Muze etnografik,trashëgimi kulturore, potencial natyror,autencitet, entokulturë.

Hyrje
Ky studim ka për qëllim të vërtetojë që hapja e një Muzeu Etnografiknë zonën e
Kelmendit do të promovojë vlerat etnografike dhe kulturore të Xhubletës ,por
do të ndikojë edhe nëzhvillimin ekonomik të kësaj zone nëpërmjet tërheqjes së
vizitorëve . Vlerat e pamohueshme fizike dhe etnokulturore që rajoni i Kelmendit
mbart parashtrojnë mundësitë e gjithanëshme të zhvillimit të tĳ.Mbështetur në
këto vlera kjo iniciativë synon të zëvëndësojë sa më parë rrugën drejt degradimit
të përgjithëshëm me atë të një zhvillim ndoshta jo imediat, por të sigurtë dhe me
një perspektivë të qartë e të pëlqyeshme turistike. Vlerësimi i traditës, bashkë me
shfrytëzimin e të gjitha potencialeve të mundshme natyrore janë premisa, për një
zhvillim të shpejtë dhe efektiv të zonës.Për këtë synohet :
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1.Të promovohet xhubleta malësore si një nga veshjet më të vjetra, jo vetëm të
Ballkanit por, të krejt Europës.2. Zhvillimin ekonomik përmes shfrytzimit të
gastronomisë dhe hotelerisë. 3. Rritja e sensibilizimit në komunitet, përmes panaireve
, dhe ekspozimeve të ndryshme në lidhje me historinë dhe rëndësinë e xhubletës në
krejt kulturën e vendit tonë.
Hapja e muzeut etnografik të Xhubletës në Kelmend
Vendi i përzgjedhur për të bërë promovimin , është Kelmendi, i cilësuar si një nga
pikat më të rëndësishme turistike të zonës së veriut, ku edhe tërheqja e vizitorëve
mund të ishte më e lehtë. E pasur me shtëpi të vjetra banimi, përzgjedhja e një objekti
karateristik , në të cilin mund të ndërtohet një muze për ekspozimin e xhubletës
malësore, do të ishte shumë e lehtë . Hapi i parë është përzgjedhja e “shtëpisë
muze” në vendin më të favorshëm , që do të thotë në qendër të kësaj pike turistike,
ku dhe guidat do të ishin më të lehta në orientimin e vizitorëve. Ndërtesa ndodhet
në komunën Kelmend , dhe përbëhet nga 6 dhoma. Shtëpia do të ketë nevojë
për rikonstruktim dhe kjo do të jetë ndërhyrja e parë. Ky muze është elementi
më i ri turistik dhe kulturore i zonës. I gjendur në qendër të Kelmendit , pranë
qendrës shëndetësore , ky muze do të jetë një ndërthurje mes folkut dhe turizmit
të zonës. Në të gjenden pikë së pari xhubleta të punuara në dorë, të cilat edhe mund
të blihen, poashtu gjenden element të tjera karakteristik të folkut malësorë si : fyelli,
ciftelia, veshje për burra, etj . Cdo vizitë në këtë muze shpërblehet me një asortiment
tradicional dhe nje pĳe tradicionale falas , e servirur në hollin e tĳ .
Muzeu kulturor në Kelmend ofron shërbime të tilla si :
Oborri i muzeut etnografik:me një rrethim të sigurtë të muzeut, ndërsa brenda këtĳ
rrethimi improvizohet një rrethim karakteristik me gardh. Brenda oborrit janë të
ekspozuara:
1. pus i vjetër se bashku me vlak për nxjerrjen e ujit, qerra, parmenda, lasa për rroba
dhe disa objekte të tjera të vjetra.
2. Ekspozimi i xhubletës. Xhubleta për moshën e lashtë , prerja dhe pamja e
jashtëzakonshme, repertori i motiveve të përdorura, nga më interesantet në artin tonë
popullor, me një autencitet origjinal, me një sistem harmonik dekorativ në përshtatje
të plotë me pjesët përbërëse i japin asaj pasaportën kombëtare të kuostumografisë
sonë etnike.Kjo e bën të nevojshme ndërgjegjësimin e brezave të rinj për rëndësinë
e ruajtjes së kësaj veshje. Ky muze etnografik do të përmbledhë në një ndërtesë të
vetme të gjithë bukurinë e vajzave malësore, dhe elegancën e kësaj veshje që vazhdon
të ruhet edhe sot , por që tradita e saj ka ardhur duke u zbehur dhe shuar cdo ditë e
më shumë.
3. Punime artizanale , me në fokus xhubletën , por jo vetëm. Në to përfshihen edhe
elementë të tjerë të veshjes së vjetër malësorë të tilla si: xhamadanët, punimet e leshit
dhe punimet me grep .Të gjitha këto produkte vec faktit se mund të vizitohen ato
edhe mund të blihen apo porositën nga vizitorët.
4. Instrument të vjetër muzikorë , të Malësisë së Madhe, ku përfshsihen fyelli,çiftelia,
lahuta ej. Këto instrument mund të vizitohen , por edhe mund të asistohen në
interpretime direkte të bëra nga pjestarët e muzeut.
5. Dhoma e zjarrit kryesisht me oxhak, e me element dekoratik si tavanet, musandrat
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dhe mafili, çardaku, katoi, sterna dhe mjediset sanitare.
6. Oda e pritjes, ju ofron mundësinë e artë turistëve që të njihen me ritet dhe zakonet
e vjetra malësorë, por edhe të provojnë gatime të vjetra malësore. Për cdo vizitorë
që vjen në muze një pĳe tradicionale dhe një ëmbëlsirë është falas. Përveç tyre do ti
jepet rëndësi përpunimit të shumë elementëve të veçantë si: Sofra e bukës në formë
rrumbullake, oxhaku i shtëpisë, vegla të vjetra muzikore, shtrojat e vjetra prej leshi,
etj.
Arredimi i muzeut
Ofrimin e kushteve sa më të përshtatshme fizike , për vizitorët është një nevojë
primare për hapjen e shtëpisë muze.
1. Dhoma 1 , do të jetë një dhomë e pajisur me informacionin e parë për klientin, në
të cilën do të përfshihet recepsioni, guida turistike dhe “qerasja e klientëve” me
ëmbëlsira dhe pĳe karakteristike veriore . Kjo pjesë pritet që të shpenzojë gjatë
gjithë vitit 5 000 euro.
2. Dhoma 2 , do të jetë e pasur me të gjitha stilet e xhubletave të vëna në dispozicion,
të sistemuara bukur në mënyrë që të jenë sa më të lehta për tu dalluar dhe gjetur
nga ana e vizitorit.
3. Dhoma 3, Do të jetë një odë e posaçme për punën artizanale të xhubletës, në të
cilën do të aktivizohen që të punojnë gjithsej 10 gra. Ato do të qepin gjatë vitit
më shumë se 20 veshje xhublete. Në këtë odë do të vendosen po ashtu edhe
materialet e nevojshme për punën artizanale. Për realizimin e kësaj punë do të
kërkohet 6 000 euro në vit.
4. Dhoma 4, është dhoma e elementeve të tjera kulturore , si fyelli dhe çiftelia, do ti
ndihmojë vizitorët që të njihen me krejt kulturën etnike dhe historike të trevave
veriore.
5. Dhoma 5, do të jetë një dhomë ndenjës së malësorëve , në të cilat do të promovohen
elementet e pritjes të malësorëve, si dhe elementet e tjera :besa , mikpritja,
bujaria, përmes simboleve historike.
6. Dhoma e ekspozitës së fotografive, në të cilat do të ekspozohen të gjitha fotot e
realizuara në aktivitetet e projektit , si dhe me aktorët pjesmarrës po ashtu.
Indikatorët
1.Sasia në copë e Xhubletave për ekspozimin në Muze (mbi 20).
2. Qepja dhe stilimi i xhubletës në forma dhe variente të reja , në mënyrë që të rritet
mundësia për shitje e punëve me dorë të grave vendase.
3. Realizimi i aktiveteve kulturore me në qendër xhubletën: “ Sfilatë me Xhubletë”,
me qëllim promovimin e stileve aktuale të xhubletave dhe zgjedhjen e stilit fitues , si
më të mirin. Aktivitete të tjera: Panaire, Logu i Bjeshkëve.
4. Trajnime mbi njohjen e Xhubletës (3 në vit ) në bashkëpunim edhe me shoqata
vendase
( Kosovë dhe Mal i zi ) dhe të huaja, që mbështesin këtë iniciativë.
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Buxheti i parashikuar
Aktiviteti

Kostot

Investimi në euro

Festivali i fëmijëve

15% e buxhetit

3000 euro

Trajnime

25% e buxhetit

5. 000 euro

Dita e xhubletes

5% e buxhetit

3. 000 euro

Aktorët pjesmarrës
Për të realizuar me sukses këtë iniciativë do të ishte me vend një bashkëpunim
efektiv mes : interesit publik (Bashkia Koplik, zona e Shkrelit dhe Trojet jashtë
kufinjve (Kosova dhe Mali i ZI ), shoqëritë civile ( organizatat jo fitimprurës për
zhvillimin kulturor ), biznesit privat (promovimi i hotelerisë dhe shërbimeve sociale
për vizitorët.
Interesi publik, do të ndihmojë në akordimin e fondeve të nevojshme , si
dhe mbështetjen financiare për krejt realizimin e projektit. Fondet pritet që të
mblidhen edhe përmes shoqatave jo fitimprurëse. Bashkia do të miratojë lejen për
rikonstruktimin e shtëpisë së banimit, të përzgjedhur për realizimin eprojektit
, si dhe më pas do të vendosençmimet për akomodimet e vizitorëve, itineraret ,
si dhe oraret .
Shoqëritë civile , ku përfshihet, Cicëroni, i cili do të jetë në dispozicion të
vizitorëve në cdo orë të ditës , si dhe vizitorët, të cilët do të rrisin interesin
përmes pjesmarrjes së tyre.
Organizatat dhe mediat , të cilat do të informojnë dhe do të prezantojnë këtë
projekt përballë një publiku edhe më të gjerë.
Mekanizma ndihmës
Informacioni : Promovimin online të projektit , përmes një website të aksesueshëm
lehtësisht nga të gjithë, ku do të publikohen të gjitha karakteristikat, çmimet
dhe guidat për këtë projekt. Informacione konkrete që do të paraqesi kjo pikë e
projektit është : Harta e zonës , përshkrimi i shkurtër i përmbajtjes së muzeut,
koha mbajtjes hapur të muzeut, 08. 00- 20. 00, kostoja e vizitës , 500 lekë të reja
. Krĳimi i fletëpalosjeve dhe broshurave me informacionin përkatës për secilin
element të projektit , por sidomos për njohjen me muzeun.
Shpërndarja e broshurave në media, bashki, bare, restorante dhe hotele. Në total
500 fletëpalosje dhe 500 broshura .
Bashkëpunimi me median si një mjet për bashkëpunim , publikimi nëfaqe të ndryshme
turistike promovuese të turizmit në Shqipëri, si (Discover Albania)
Në sinjalistikat e pikave kyce të hartës së lëvizjeve në Malësi të paraqitet dhe
vendodhja e muzeut si dhe kilometrazhin që përshkron .
Muzeu të ofrojë informacion për vizitorët , jo vetëm për muzeun por edhe për
destinacionet e tjera turistike në Kelmend, për mundësitë e akomodimit,
shërbime etj,si pjesë e një bashkëpunimi zinxhir ndërmjet agjensive turistike dhe
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bizneseve të interesuara .
Siguria: Muzeu të jetë i pajisur me mjetet e duhura të sigurisë , si për muzeun , si
dhe për vizitorët kamerat e sigurisë, mure rrethuese të sigurta ,etj.
Transporti : Vendosja e kontakteve me linjat e furgonave dhe autobusave dhe
vendosjen e disa orareve të përshtatshme për lëvizjene e njerëzve. Lëvizja të
realizohet Shkodër –Koplik-Kelmend, me tarifë të afishuar 8 00 lekë të reja,
vajtje- ardhje( Koplik –Kelmend 4 euro vajtje - ardhje ).
Aktivitetet që do përfshihen
Muzeu etnografik është një element i shtuar për zhvillimin ekonomik dhe kulturor
të zonës së Veriut përmes promovimit të Xhubletës. Për të realizuar një zhvillim të
tillë , është e nevojshme dhe e parashikuar që të përfshihen në projekt aktivitete të
tilla si :
1. Ofrimi i panaireve për vizitorët . Panairet do të organizohen për ekspozimin dhe
promovimin e punës së dorës karakteristike për zonën e veriut , si dhe elementëve
të xhubletës po ashtu. Panairi artizanal do të organizohet rreth 3 herë në vit, në
të tre sezonet (pranverë, verë dhe dimër) . Kjo bëhet me qëllim sjelljen e formave
adekuate për secilën stinë.
2. Ndërtimi i guidave turistike dhe përfshirja e muzeut edhe në guida për zonat e tjera
turistike. Kjo bëhet me qëllim orientimin edhe informimin e saktë të vizitorëve,
pritshmërive të tyre po ashtu .
3. Sfilatë me xhubletë , është një aktivitet që do të zhvillohet një herë në vit , në
Kelmend, në stinën e verës me qëllim rritjen e mundësisë që veshja e xhubletës
të provohet edhe nga të rinjtë, duke ua sjellë atyre përmes stileve më të reja ,
po ashtupa dalë nga stili i vjetër. Stilimi fitues do ti dhurohet vajzës që e mban
veshur, dhe kjo do të rrisë mundësinë për përfshirje më të madhe.
4. Logu i Bjeshkëve , Ky aktivitet ka si synim jo vetëm nxjerrjen në pah të bukurisë së
malësorëve, por edhe promovimin e turizmit dhe prezantimin e vlerave më të mira
të zonës. “Logu i Bjeshkëve” tashmë është kthyer në një prej festave më origjinale
dhe tradicionale ne Shqipëri. Vajza të stolisura me veshje popullore, xhubleta si
veshja shekullore, ornamente karakteristike të zonës, stoli, konkurrojnënjëratjetrën për të rrëmbyer fronin e bukurisë.
5.Festivali i valleve popullore për fëmĳët, ky aktivitet do të organizohet një herë në vit
në bashkëpunim me qendrën kulturore të Malësisë së Madhe , dhe në fokus do të
ketë promovimin e valleve, këngëve dhe veshjeve popullore të Malësisë, ku në
qendër gjithmonë do jetë Xhubleta dhe promovimi i saj.
Pse Kelmendi është përzgjedhur si vend më i përshtatshëm për promovimin
e xhubletës ?
Malësia e Kelmendit shtrihet në skajin verior të Alpeve Shqiptare. Në kuptimin
etnografik, fisi i Kelmendit bën pjesë në malet e Malësisë së Madhe. Sipas shtrirjes
së vjetër fisnore Kelmendi kufizohet me Hotin, Kastratin dhe Shalën në jug, me
Gash e Krasniqe në lindje, kurse me Vasojeviçët, Kuçin, Triepshin dhe Grudën
n ë veri. Banorët e këtĳ fisi, banojnë kryesisht rreth dy burimeve të lumit Cem,
Vuklit dhe Selcës dhe lumit të Vermoshit. Komuna e Kelmendit sot ka 6344 banorë1
të përqendruar në fshatrat : Vermosh, Lëpushë, Selcë, Tamarë, Brojë, Kozhnja,
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Nikç, dhe Vukël. Nevoja e një muzeu etnografik për promovimin e xhubletës është
shumë e madhe edhe për arsyen se nevoja për të trashëguar elementët e vjetër
kulturor po bëhet gjithnjë edhe më shumë e theksuar e sidomos tek brezat e rinj2.
Kjo nevojë nuk duhet lënë pas dorë, pasi bashkë me të do të humbisnin shumë
mundësi të mira zhvillimi qoftë në aspektin kulturor, dhe ekonomik të krejt vendit,
por sidomos të zonës së veriut. Vlerat e pamohueshme fizike dhe etnokulturore
që rajoni i Kelmendit mbart, parashtrojnë mundësitë e gjithanëshme të zhvillimit
të tĳ. Mbështetur në këto vlera kjo iniciativë synon të zëvëndësojë sa më parë
rrugën drejt degradimit të përgjithshëm me atë të një zhvillim ndoshta jo imediat,
por të sigurtë dhe me një perspektivë të qartë e të pëlqyeshme turistike. Vlerësimi
i traditës, bashkë me shfrytëzimin e të gjitha potencialeve të mundshme natyrore
janë premisa, për një zhvillim të shpejtë dhe efektiv të zonës. Kelmendi paraqet
një interes të dukshëm qoftë për aspekte natyrore, qoftë për ato antropologjike
apo etnografike. Prezenca e vazhdueshme e turistëve në rajon mund të vërë në
punë inisiativa të tilla si aktivitetet artizanale që përfaqësohen nga shpërndarja e
produkteve më tipike. Rizbulimi në formë moderne i sektorit artizanal është i lidhur
ngushtë me aktivitetin turistik. Objektet dhe punimet e traditës përbëjnë një aspekt
mjaft të vlefshëm si për kërkesën turistike , ashtu edhe për ofertën turistike. Malësorët
e kanë traditë punimin e leshit, pëlhurës apo drurit duke krĳuar veshje specifike për
gra e burra (xhubleta e Kelmendit, çakshirë, qeleshe), qilima apo punime druri si
vegla muzikore (lahuta, fyell), objekte zbukurimi etj. Rivlerësimi i këtyre aktiviteteve
me drejtim ekonomik përbën dhe një frenim të humbjes së identitetit kulturor të
zonës së Kelmendit.
Qëndrueshmëritë
Muzeu etnografik ne Kelmend shihet si një vizion për një të ardhme më të sigurtë
për ruajtjen dhe promovimin e kësaj veshje dhe për edukimin e komunitetit për
rëndësinë e ruajtjes të saj. Disa nga sfidat janë:
1. Bashkëpunimi efikas me bashkinë për mbledhjen e fondeve të vazhdueshme për
peëmirësimin dhe mirëmbajtjen e muzeut.
2. Shitja e xhubletave dhe prodhimeve të tjera artizanae të prodhuara nga punëtoret
e muzeut, tek bizneset e interesuara për veshjet popullore.
3. Pjesmarrja në punimet e muzeut të xhubletave në panairet e organizuara në
qytetin e Shkodrës
4. Organizimi i një aktiviteti të përvitshëm në çdo përvjetor të hapjes së muzeut, me
pjesmarrjen e qytetarëve, bizneseve të interesuara, si mjet për thithjen e fondeve
në funksion të muzeut.
Anët pozitive
1. Promovim i vlerave historike të trevave të veriut
2. Shfrytëzim ekonomik i rëndësisië kulturoretë Xhubletës
3. Promovim dhe vlerësim i punës artizanale veriore
4. Sensibilizim për komunitetin
Anët negative
1. Mungesa e infrastrukturës
2. Mungesa e mjeteve ndihmëse
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3. Mungesa e fondeve
4. Mungesa e informimit
5. Mungesa e bashkëpunimit mes aktorëve
Konkluzione
Duke menduar se xhubleta ka vlera çmuara kulturore të spikatura për shqiptarët
dhe duke gjykuar se lë gjurmë në edukimin atdhetar të fëmĳëve tanë, kjo nismë do
të trajtojë një problem të rëndësishëm siç është paraqitja e identitetit tonë kulturor,
me bërthamë etnologjike e folklorike në rajon. Në fokus janë shqiptarët brenda
dhe jashtë kufijve politikë, parë në këndvështrimin krahasues me të tjerët me një
pasaportë të sigurtë për të hyrë në portën e Europës me dinjitet.
Përpunimi i një metodologjie bashkëkohore për mbledhjen e të dhënave në terren
është konkretisht kontributi ynë i ngushtë dhe argumenti që kjo nismë do të
rezultojë e suksesshme . Përmes këtĳ projekti do të shënohen rritje të mëdha
ekonomike, do të rritet kontributi i kapacitetit njerëzor, si dhe do të marë jehonë jeta
artistike e Malësisë së Madhe dhe vëmendja do të kthehet edhe njëherë nga Malësia
e Madhe , dhe më konkretisht tek xhubleta.Tradita, përvojat, potenciali njerëzor dhe
pasuritë natyrore në zonën e Kelmendit janë faktorë që do të mbështesin fuqishëm
zhvillimin ekonomik të kësaj zone .Prezenca e vazhdueshme e turistëve në rajon
mund të vërë në punë inisiativa të tilla si aktivitetet artizanale që përfaqësohen nga
shpërndarja e produkteve më tipike.Rizbulimi në formë moderne i sektorit artizanal
është i lidhur ngushtë me aktivitetin turistik.Turizmi veçënarisht mund të përbëjë
një drejtim parësor në zhvillimin e përgjithshëm zonal, por nga ana tjetër do të
mbajë gjallë dhe do të promovojë vlerat e çmuara të kësaj pasurie kombëtare siç
është xhubleta .
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Fenomeni i bullizmit në këndvështrimin e nxënësve dhe të mësuesëve të
shkollave 9 vjeçare në qytetin e Gjirokastrës
MSc. Aida Sotiri
Institucioni arsimor 9-vjecar “Urani Rumbo”
MSc. Anila Shametaj
Institucioni arsimor 9-vjecar “Urani Rumbo”
Abstrakt
Termi bullizëm përdoret për ti dhënë emër një fenomeni të shpërndarë në mjediset tona
shkollore, që shkakton vuajtje të shumta tek ata fëmĳë që e vuajnë atë personalisht.
Bullizmi është një formë e sjelljes agresive e manifestuar me përdorim të forcës për të
ndikuar tek të tjerët.Bullizmi është një sjellje e qëllimshme,përsëritëse dhe agresive me synim
lëndimin e të tjerëve. Kjo sjellje përfshin abuzim verbal, thashetheme, veprime të ndryshme
mendore dhe emocionale që shkaktojnë dëm dhe izolim për viktimën. Ky fenomen është më
shumë i përhapur në mjediset arsimore. Studimi synon të japë një panoramë të qartë të
situatës aktuale të përhapjes së fenomenit të bullizmit në 9-vjeçare të qytetit të Gjirokastrës.
Ai përpiqet të identifikojë faktorët që nxisin shfaqjen e fenomenit tek femĳët e grupmoshës
6-12 vjeç, rolin dhe ndikimin e mësueseve, si ndërmjetës për të parandaluar, kundërshtuar
dhe minimizuar fenomenin e bullizmit.
Përrealizimin e studimit është përdorur metoda cilësore. Është realizuar pyetësor, me nxënës
dhe intervista individuale me mësues e nxënës dhe pak prindër.
Gjetjet e këtĳ studimi tregojnë se fëmĳët në shkolla janë dukshëm të ekspozuar ndaj
fenomenit të bullizmit, here si viktima, here të tjera si autorë ose si dëshmitar. Rezultatet
tregojnë ndryshime domethënëse në perceptimet e nxënësve dhe mësuesve përsa i përket
karakteristikave personale të bullit/persekutorit dhe viktimës; motivimit të persekutorit; dhe
fajësimi i viktimës.
Fjalë kyçe: bullizëm, shkolla, viktima, mësuesit, fëmĳët.

Hyrje
Ky mikrostudim është fokusuar në marrëdhëniet ndërmjet bashkëmoshattarëve në
mjedisin arsimor dhe më konkretisht në përhapjen e fenomenit të bullizmit ndërmjet
nxënësve në shkolla, në perceptimet dhe gjykimet e tyre dhe të punonjësve të arsimit
lidhur me fenomenin e bullizmit. .
Shkolla është një institucion i fuqishëm dhe më kryesori për socializimin e fëmĳës
në shoqëri, qëndron i dyti pas familjes.Çdo fëmĳë, kalon vite të rëndësishëm të
formimit të tĳ, si antarë i këtĳ institucioni.Ajo realizon zhvillimin akademik të
nxënësve, nëpërmjet rritjes dhe zgjerimit të aftësive të tyre intelektuale, gjithashtu
shkolla përgatit të rinjtë për punë, duke zhvilluar aftësitë e tyre profesionale në
fusha të caktuara, Shkolla ka një rol të rëndësishëm dhe një ndikim të madh në
përgatitjen shoqërore dhe edukimin qytetarë të nxënësve, duke zgjeruar aftësitë e
tyre për t’u sjellë dhe përshtatur në një shoqëri demokratike. Ajo ndikon edhe në
zhvilllimin personal, të çdo fëmĳe, duke krĳuar mundësira që cilësitë e personalitetit
të çdo fëmĳe të zhvillohen. Në shkollë lindin dhe zhvillohen miqësitë, mardhëniet
124

ndërmjet nxënësve, brënda saj fëmĳët mësojnë sesi mund të komunikojnë në mënyra
të përshtatshme, përfshihen në grup etj.
Realiteti shkollor në kompleksitetin e tĳ, në jetën e përditshme të fëmĳve/të rinjve
përfaqëson një moment të rëndësishëm në eksperiecën e tyre në shoqëri, gjatë së
cilës “ekperimentojnë” mënyra të ndryshme veprimi, përftojnë rregulla të reja dhe
fuqizojnë aftësitë e tyre emocionale dhe shoqërore. Studimet e kryera kanë treguar se
të qenit viktimë e bullizmit mund të ndikojë negativisht në funksionimin fizik, social,
emocional dhe konjitiv. Bullizëm janë sjelljet e përsëritura, të dëmshme, aggressive
ndërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre të forcës.Ata përfshĳnë goditje,
rrahje, ngacmim verbal, gjeste fyese, përjashtim ose thjesht presion për tu përshtatur
me ato që thot ose dëshiron bullisti.
Ekspertët thonë se është e rëndësishme për shkollën të sigurojë marrjen e masave
për të mbrojtur nxënësit nga çdo formë bullizmi dhe të reagojë ndaj rasteve të
raportuara në mënyrë që të ruajnë një mjedis shkollor të sigurt. Ekspertët gjithashtu
theksojnë se është e rëndësishme që personeli i shkollës të kuptojë se çfarë është
bullizmi, çfarë ndikimi ka ai tek fëmĳët dhe çfarë mund të bëjë shkolla për të krĳuar
një mjedis të sigurt
Në realitetin shqiptar problemi i të qënit prepotent ndërmjet nxënësve në shkolla
rezulton të jetë një fenomen gati i panjohur, pasi nuk janë kryer studime të mirëfillta,
ndërsa në shumë vende të tjera të zhvilluara, kjo dukuri, shfaqet si një realitet i
përhapur dhe mjaft i vështirë, i cili mund të ketë shumë rrjedhoja mbi zhvillimin
psiqik si të atyre që përftojnë prepotencën ashtu dhe ndaj atyre që shfaqen prepotent
ndaj shokëve.
a.

Çfarë është bullizmi

Bullizëm janë sjelljet e përsëritura, të dëmshme dhe agresive ndërmjet personave
që ndryshojnë në nivelin e tyre të forcës , ato mund të jenë fizike dhe psikologjike.
Kjo e bën bullizmin jo vetëm një sjellje të dhunshme atipike dhe shume specifike në
raport me lloje të ndryshme të dhunës në shkollë, por edhe shumë të vështirë që të
identifikohet si i tillë.
Nje nxënës është objekt i veprimeve bulliste ose viktimë, kur gjendet vazhdimisht
i ekspozuar në kohë, ndaj veprimeve agresive, të kryera nga një apo grup shokësh.
Veprimet agresive quhen të tilla kur një individ kryen me dëshirë një dëm apo disa
veprime ngacmuese ndaj një individi tjetër.
Mosha e viktimave të bullizmit lëviz nga 6-17 vjeç.(Por, shume here per boullizem
flitet edhe per mjedise pune, mes individesh ne moshe madhore).
Studiuesit thonë se kemi të bëjmë me një problem shumë serioz.Bullizmi nuk duhet
konsideruar si diçka që bën pjesë në etapat e rrĳtes së fëmĳës, përkundrazi, duhet
pare si dukuri qe mund të shkaktojë dëme seriozë në rritjen e tĳ.
Tre jane vecorite kryesore te Bullizmit:
•
Qëllimshmëria: Akti agresiv kryhet me dëshirë dhe vullnet të plotë.
•
Sistematik: sjellja kryhet shpesh dhe përsëritet në kohë.
•
Asimetria e fuqisë: ndërmjet palëve pjesmarrëse (bulli dhe viktima) ka
një ndryshim fuqish. Viktima në çdo rast ka vështirësi të mbrohet dhe ndihet I
pafuqishëm.
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•
Bullizmi direct: sjellje që përdorin forcën fizike për të dëmtuar tjetrin. Në
këtë kategori hynë sjellje të tilla si gjuajtjet, shtyrjet, rrëzimet në tokë, etj.
•
Bullizmi verbal: sjellje të cilart përdorin fjalën për të dëmtuar viktimën. Psh,
ofendimet dhe talljet e vazhdueshme.
•
Bullizmi indirekt; sjellje të cilat nuk i drejtohen drejtpërsëdrejti viktimës por
të cilat e dëmtojnë në lidhje me të tjerët.
•
Bullizëm elektronik: Nëpërmjet internetit, telefonit dhe teknologjive të tjera
të cilat e bëjnë atë të padukshëm.
•
Bullizëm seksual : përfshin vajzat pa anashkaluar djemtë , ku bulli i vetëm
apo me shokë ngacmon me komente , përmbajtja e të cilave është tërësisht seksuale,
tallje mbi orientimin seksual etj.
Le te shohim si konkretisht perceptohet ky fenomen te femĳet e intervistuar, si edhe
sa njihet e sidomos si trajtohet ky problem nga mesuesit e prinderit.(megjithese keta
te fundit jane intervistuar ne numer te pakte e qendrimi i tyre mund te behej objekt
per nje tjeter studim)
Analiza e gjetjeve lidhur me përballjen e nxënësve me fenomenin e bullizmit
30% e pjesëmarrësve te intervistuar vĳnë nga shkolla “Çajupi” , 20 % e pjesëmarresve
vĳnë nga shkolla “Koto Hoxhi”, 20% nga shkolla “Naim Frashëri, 30% nga shkolla
“Urani Rumbo”.Nxënësit pjesëmarres ishin të moshave 9-12 vjeç.Mesueset ne nje
shkallezim nga 27 - 51vjeç. 49 % e pjesmarresve nxënës ishin femra dhe vetem 51 %
ishin meshkuj. Nga të intervistuarat 100 % ishin mësuese(femra).
Grafikët e përgjigjjeve sipas pyetjeve:
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Duke analizuar përgjigjet e nxënësve lidhur me shpeshtësinë e përballjes me
bullizmin herë si autor, herë si viktima dhe herë të tjera si dëshmitar rezulton se:
•
nxënësit në mënyrë të përsëritur kanë asistuar në ofendime, ngacmime,
kërcënime dhe tallje nga disa shokë;
•
nga ana tjetër deklarojnë se më shumë se një herë kanë kërcënuar apo goditur
miqtë (45% të meshkujve; 14 % e femrave).
•
Gjithmonë në rritje numri i nxënësve që janë të shtrënguar të dëgjojnë gjëra
që nuk ju pëlqejnë apo fjalë dhe tallje për familjet e tyre.
•
ata jetojnë dhe provojnë ndjenja të forta faji, zemërimi, mërzitjeje.
Nga analiza e gjetjeve lidhur me ndryshimet në perceptimet që kanë mësuesit dhe
nxënësit në lidhje me fenomenin e bullizmit rezulton se:
Te gjithe mesuesit shprehen se persekutoret kane probleme psikosociale dhe vĳne
nga familje me problem ndersa vetem 47% e nxenesve shprehen se persekutoret
kane problem psikosociale dhe 37% e tyre shprehen se persekutoret vĳne nga
familje me problem. 100% e mesuesve shprehen se viktimat jane djem dhe jane
me aftesi te kufizuar ndersa, nxenesit shprehen vetem 14% te viktimave jane djem
dhe 19% e nxenesve shprehen se viktimat jane me aftesi te kufizuar. Perqindje per
dakordesitekaneshumendryshimedheshprehen ne tablenposhteshenuar.
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Analiza e të dhënave nga intervista:
Të dhënat e mbledhura nga intervistat e realizuara individualisht me nxënës dhe
mësues të shkollave 9-vjecare treguan se:
•
përhapja e fenomenit të bullizmit.
Përsa I përket përhapjes së fenomentit të bullizmit është për t’u theksuar se nxënës
dhe mësues treguan nga intervistat që fenomeni është prezent në mjediset e tyre
shkollore (dukuria ishte e perhapur tek nxënës-nxënë si edhe mësues-nxënës)
“12 vjecari A ishte në orën e matematikës.Një nxënës kishte vizatuar pikturën e fytyrës së tĳ
në dërrasën e zezë duke e përcmuar, me veshë të mëdhenj, si figurë kukullash.Shumë shpejt
edhe mësuesja u bë pjesë e talljes”.
“unë bullohem gjatë gjithë ditës.Jam shumë i madh në trup.Gjatë gjithë ditës dëgjoj
përshpëritjen që kur kam qënë në klasën e parë, por tani edhe mësuesja ime u bë pjesë e
ngacmimit.Humba besimin”.
“unë jam nxënëse në klasën e gjashtë.Një vajzë e klasës me detyron dy herë në javë të shkoj t’i
marr rrobat e fiskulturës asaj dhe vëllait në shtëpnë e tyre.Në fillim e bëja se doja të isha shoqja
e saj ngaqë ajo ishte nxënëse e mirë dhe mësueset e duan atë.
Më vonë u bë e mërzitshme, sidomos në ditët me shi.Nuk mund t’i them dot askujt, mua nuk
më beson mësuesja se jam nxënëse e dobët.C’do ditë të javës mësueset lavdërojnë vetëm atë”.
....një shok në klasën tonë ka probleme me gjuhën(si organ) dhe flet me vështirësi.Sa hyn në
klasë ne i themi”e gagaçi, mbrite?”.Në dërrasë i shkruajmë fjalët si i shqipton ai, gjithë klasa
shkrihet...
Mesuese:.....përgjithësisht, fenomeni shfaqet fizikisht në klasë, korridore, oborrin e shkollës.
Më shumë rastet i sjellin “të fortët e shkollës’ që duan të bien në sy të të tjerëve.....
Mësuese:.....konfliktet tashmë po bëhen më të nxehta dhe më të besdishme për ne, edhe në
orën e mësimit, qëllojnë me copa letre, ngjyrosim me bojë xhupin e shokëve me të urtë...
Na vjen keq te pohojm se nje mase jo e vogel mesuesesh nuk e njihnin si term
fenomenin e madje kishte edhe nga ato qe thoshin:
.....këta ta shpifin, janë t’i mbyllësh të tillët në një bodrum dhe t’i rrahësh që ta kuptojnë se sa
vuajme ne me ta....
Sipas Olëeus, përsa u përket viktimave, ai i ka karakterizuar në pasv dhe provokativ
Duke pyetur në intervistë nxënësit, treguan se përgjithësisht, ishin të prekur në një
mënyrë apo një tjetër nga një formë dhune, fizike, ver bale , psikologjike brenda
mjedisit familjar.Nënat janë të parat që bullojnë fëmĳët duke ju bërtitur apo goditur
me shuplaka në raste mosbindje, ose përdorin baballarët për të bërë “policin” në
familje.
…..mami do që të bëhem vajza më e mirë midis atyre fëmĳëve që kanë shoqet e saj.Sa keq që
jam në klasë me vajzën e komshies, mami thotë se ajo është më e mirë se unë, më e dëgjuar.Nuk
I paskam ngjarë fare mamit se ajo nuk ja kthente fare fjalën prindërve….
Vajzë klasa 5
….sa e bezdisshme është kur jam duke parë television dhe më thonë shko bli cigare, edhe ku r
unë jam duke parë programin tim të preferuar, mami më mbyll televizorin dhe më jep dacka….
Djalë kalsa 5
…….eeeeee, po deshe mos ju bund babait, një herë të cojë sytë ai dhe ..dihet…..
Djalë klasa 6
Modeli prindëror është treguesi kryesor për sjelljet e fëmĳëve me bashkëmoshatarët.
……djalin tim e qëlluan në shkollë.E mora dhe I thashë: -mësimi numër një I jetës; nëse të
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qëllojnë me fjalë a veprim, ktheju edhe ti më ashpër se ata.Kështu finksionon gjithmonë në jetë.
Edhe pse fëmĳa im ishte në të drejtën e tĳ, ai u bullua, c’mund t’I mësoja tjetër?
Prind fëmĳe, klasa 5.
Pra, modelimi dhe inkurajimi I përdorimit të dhunës,ësthë celës që fëmĳa të bëhet
një bull dhe të bëjë të fortin me bashkëmoshatarët më të dobët.…babi është i madh fare,
të gjithë I binden…
Djalëklasa 5.
•
Reagimi I mësuesve ndaj bullizmit:
Mësueset gjatë përballjes me këtë fenomen, përpiqen ta ndërpresin përgjithësisht
kur ai është fizik.Përpjekjet e tyre janë krejtësisht spontane.Sapo ndodh ngjarja,
mbledhin klasën dhe bëjnë një mbledhje të shkurtër ku moralizojnë më së shumti.
Ato merren me problemin kur klasa është pjesë e kujdestarisë së tyre dhe kur e
shohin të arsyeshme.Kjo temë nuk është fare pjesë e planifikimit të aktiviteteve me
fëmĳët dhe me familjet apo psikologen.
Pak prej tyre e dinë se ekziston si fenomen.Nuk janë të informuara dhe aq me tepër
të trajnuara për të.
.....kam qëlluar bullin, por aty për aty u ndjeva më keq.Ai tentoi të më qëllonte...
Mësuese klasa 7.
....jam përpjekur t’i bërtas dhe të thërras prindin e atĳ që bullon, por c’mund t’i them prindit
të viktimës kur ai shkoi me sy të nxirë në shtëpi?...
Mësuese kujdestare.
...cështjet i kemi mbyllur në Drejtori se kanë qënë për përjashtim nga shkolla, por jetojmë në
një komunitet kaq të vogël sa e njohim shumë dhe mund t’i keni edhe të afërt prindërit e tyre...
Mësuese klasa 6.
Më tepër shkolla i kushtohet zgjidhjes së bullizmit fizik.Bullizmi pdiko-emocional
nuk vihet re nga mësueset , as akti i përjashtimit, edhe pse ai ekziston shumë.
•
Reagimi I nxënësve ndaj bullit.
Në intervistëm me djem dhe vajza,u vu re se në të gjitha rastet, ata ishin përfshirë në
mbrojtje të viktimave, vetem kur;
ai kishte qënë shoku I tyre I klasës apo thjesht, miku I tyre.
ai që bullonte kishte moshë me të vogël dhe mundësitë për ta mbrojtur
viktimën ishin 100%.
.....jam hedhur kur më kanë ngacmuar shokun tim, normal që edhe ai do ta bënte për mua...
Djalë klasa 6.
....ne kemi zakon, që kur vĳnë ata të klasave më të lartë e na besdisin, themi: “O çuna, erdhen”..
Djalë klasa 6
Në rastin kur shoku i tyre ishte bulli, të pyeturit reaguan se në disa raste e kanë
përkrahur atë.
...kur jemi në orë të mësimiët që kemi shumë për të na pyetur, e nxitim vetë “të fortin”, të
gjithë përfshihemi dhe qeshim, mësuesja çmedet fare....
Djalë klasa 6.
Kur viktimat dhe bulli kanë qënë më të mëdhenj, ata kanë qëndruar indiferentë,
kanë parë dhe janë larguar nga ngjarja.Mospërfshirja i ndihmonte të mos binin në sy
të bullit se mos ishin viktimat e radhës.
...kur dalim xhiro mbasditeve, B kur shikon djem të shoqëruar me vajza, gjithmonë i fyen
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me fjalë shumë të turpshme para shoqeve.Unë ose iki me hap të shpejtë, ose bëj sikur flas në
telefon se më vjen turp që jam me të...
Djalë, klasa 5.
......unë bëj shoqëri me vajzat më të hedhura të klasës dhe kjo më ka ndihmuar që të mos jem
pre e ngacmimit të tyre.Madje, duke u futur në “grup” ndihem e fortë...
Vajzë, klasa 6.
.
•
Ndjenjat negative që vĳnë si rezultat I agresionit.
Një mjedis social ku nxënësit provojnë shoqëri të këndshme me njëri-tjetrin, të
mirkuptueshme, ku fryn era e tolerancës, ndjenjat pozitive emocionale janë të
kudogjendura në mjediset brenda dhe jashtë shkollës.
Marredhëniet jo të mira me disa mësuese, agresiviteti i nxënësve bullë, të qenit
prezent ku viktimat gjenden përballë bullit edhe pse janë në një klasë apo grupe të
ndryshme, gjendjet e agresionit ku përballë gjenden nxënës jo me të njëjtën fuqi apo
moshë fizike, jo me të njëjtin pushtet, krĳojnë tek ata gjendje negative dhe pasiguri.
..unë ngacmohem nga shoqet për veshët.Më vjen t’i pres fare.Kam tentuar t’i ngjis me logo
dhe ishte e shimbshme.sa hy në klasë thonë: “Një duartrokutje për llapushen...
Vajzë klasa 5.
...sa hyn mësuesja në klasë pasi në të ka ndodhur ndonjë sherr, pa pyetur fare ajo thotë:
“..prapë ti?!:.Jam garipi, por ndonjëherë bëhem keq se m’i shkul veshët,më vjen inat se nuk e
kam bërë unë.
Djalë klasa 6.
.....Në klasë më kanë vënë emrin shëllira, se kemi baxho...
Vajzë klasa 5.
Konkluzione
• Bullizmi virtual dhe ai tradicional është një problem në rritje dhe faktet që ai
ndikon në jetën e nxënësve pranohen nga punonjësit e arsimit, duke vlerësuar
si të rëndësishme ndërhyrjet për parandalimin dhe reduktimin e këtĳ fenomeni.
• Autorët e bullizmit synojnë të arrĳnë një qëllim me sjelljen e tyre, si pranimin e një
grupi me status më të lartë në shkollë.
• Disa nxënës dhe mësues mendojnë se bullizmi është vetëm një fenomen që
shoqëron procesin e rritjes së fëmĳëve dhe një mënyrë per ti mësuar të mbrohen.
• Kohet e fundit jane perhapur shume forma te bullizmit virtual.
Rekomandime
• Për të parandaluar fëmĳët nga bullizmi tradicional dhe ai virtual, marrjae
informacionit rreth nxënësit dhe sjelljes së tĳ të padëshiruar është i rëndësishëm
dhe i domosdoshëm.
Programet e anti-bullizmit mund t’i përdorin të tilla njohuri për ta parandaluar atë/
për shembull, të krĳohet një klimë positive në klasë, ku statusi social dhe klanet
të konsiderohen të parëndësishëm.
• Përfshirja e projekteve kundër bullizmit në një plan program e hartuar për të
zhvilluar vetëdĳen emocionale të nxënësve duhet të shihet si shumë e rëndësishme.
"Çdo herë që individi bëhet i vetëdĳshëm për gjendjen e tĳ të brendshme, ai e di
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vetë më mirë, sepse ai e ka mundësinë për të marrë kontakt me pjesën më intime
të vetes. Reflektim mbi vetveten, dhe të tjerëve ju lejon të rrisin kapacitetin dhe
aftësitë për të ndarë të njëjtat emocione. (S. Bonino, Lo Coco A. Tani F. ( 1998),
Proceset e ndarjes së emocioneve).
• Nxënësit në shkollë duhet të zhvillojnë shprehi sociale për të menaxhuar
zemërimin.
• Duhet të hartohen e dizenjohen programe ndihmëse për: të zgjeruar dhe për të
rritur mbështetjen me shërbime që ndihmojnë komunitetin shkollor; t’u rrise
fëmĳëve aftësitë për të adresuar problemet e tyre dhe të grupit, duke krĳuar në
këtë mënyrë një kontekst social dhe psikologjik më pozitiv.
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Tipare të diskursit të të rinjve në rrjetet sociale
Monda Kasa
Shkolla 9-vjeçare“Sherif Dervishi”, Belsh, Elbasan
.
Doriana Kumrĳa
Shkolla 9-vjeçare “Tahir Musta”, Belsh, Elbasan
Abstrakt
Një çështje me interes teorik e praktik që meriton të trajtohet gjerësisht në ditët e sotme, është
edhe komunikimi i të rinjve me anë të rrjeteve sociale. Chat-i është një rrjet social komunikimi
që po përhapet me një shpejtësi të madhe në mbarë komunitetin njerëzor. Hulumtimi i
teksteve, mesazheve të shkruara që këmbehen në chat, zbulon tipare e veçanti të një diskursi
të ri që priret përvĳohet me tipare e veçori specifike, dhe me një përdorim sa më të gjerë në
kohë dhe hapësirë. Kjo formë e mënyrë komunikimi dhe përvĳon natyrshëm disa çështje
problemore: A përbën ky lloj komunikimi një diskurs të ri? Me ç'mjete(shenja dhe karaktere) gjuhësore
jogjuhësore ndërtohen tekstet që komunikojnë të rinjtë me njëri-tjetrin? Si kodifikohen e dekodifikohen
këto mesazhe që përcjellin këto tekste nga bashkëkomunikuesit e rinj? A ndikon ky lloj diskursi në
formimin gjuhësor të të rinjve sot?
Këto pyetje problemore do të përbëjnë çështjet kryesore të këtĳ punimi, në funksion të
përmbushjes së qëllimit kryesor të tĳ: gjuha që përdorin të rinjtë në rrjetet sociale (chat) karakterizohet
nga një simbolikë e caktuar që mundëson përftimin e një diskursi të ri me tipare të veçanta e të dallueshme
nga llojet e tjera të diskursive në praktikat e ndryshme sociale e ligjërimore.
Metodat që kemi zbatuar janë: metoda kërkimore, statistikore dhe analitike. Instrumentet që
do të përdorim për mbledhjen e të dhënave janë: vëzhgimet e bisedave të të rinjve në chat, si
edhe pyetësorët drejtuar grupmoshës (14,15-18,19) dhe mësimdhënësve të gjuhës shqipe në
arsimin parauniversitar dhe universitar.
Fjalë kyçe: gjuha e chat-it, diskurs, tipare, rrjete sociale, grupmoshë, praktikë sociale dhe ligjërimore.

Hyrje
Në ditët tona, teknologjia e komunikimit përmes rrjeteve të ndryshme sociale ka
përvĳuar praktika të ndryshme ligjërimore, të cilat mundësojnë përftimin e llojeve
të ndryshme të diskursive, me tipare specifike, të dallueshme nga diskurset e tjera.
Tashmë nuk komunikohet vetëm përmes kodit gjuhësor, por edhe përmes kodeve,
shenjave dhe karaktereve të tjera, të reja e të ndryshme nga njëri-tjetri, por që i
bashkojnë nevojat dhe kërkesat për të komunikuar, për të këmbyer mesazhe dhe
tekste të llojllojshme të folura apo të shkruara. Interneti ka favorizuar lindjen e një
larmie formash komunikimi që kanë përfshirë gjithnjë e në rritje një numër të madh
komunikuesish dhe duke minimizuar koordinatat hapësinore dhe kohore. Një
target-grup që ka ndikuar në këtë lloj diskursi janë adoleshentët dhe të rinjtë, të cilët,
për qëllime të ndryshme komunikuese, dhe në koherencë me interesat e tyre të së
njëjtës grupmoshë kanë krĳuar e zhvilluar mjete të reja të komunikimit në shkrim, që
mundësohen nga zhvillimi i informatikës dhe logjicienë të ndryshëm që projektojnë
dhe mundësojnë përdorimin e këtyre mjeteve.
Në një farë mënyre, këto mjete kanë bërë të mundur përftimin e një “gjuhe të re”,
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gjuha e të rinjve në rrjetet sociale. Mjetet e reja të komunikimit, si: celulari, laptop-i,
tablet,etj, kanë të programuar edhe sisteme të reja të komunikimit, të cilët ua
lehtësojnë këmbimin e mesazheve folësve a shkruesve pa qenë nevoja të përdorin të
gjitha gërmat e alfabetit të pasqyruara në tastierën e tyre.
Shpejtësia dhe rrjedhshmëria e komunikimit të folur ka diktuar gjithashtu në një
farë mase dhe shpejtësinë dhe rrjedhshmërinë e komunikimit të shkruar në këto
rrjete sociale. Ndaj, duke qenë se kjo mënyrë dhe formë e re komunikimi po gjen
një përdorim të gjerë, ajo priret të ravĳëzohet si një lloj i ri diskursi, duke marrë në
konsideratë kriterin se diskursi është një tekst brenda një konteksti të caktuar sociokulturor, pra, tekst+kontekst dhe karakterizohet nga një simbolikë e caktuar. Në këtë
kuadër diskursi në rrjetet sociale përbën një praktikë të re sociale e ligjërimore që ka
nxitur dhe nxit vazhdimisht interesin e studiuesve për hulumtim e studim. Pikërisht
ky konstatim dhe interes u bë shtysë për trajtimin e kësaj çështjeje në punimin tonë.
Gjatë vëzhgimeve të kryera në kontakt të drejtpërdrejtë me të rinjtë, qoftë nëpërmjet
pyetësorëve apo edhe bisedave të shkëmbyera midis tyre, si edhe më vetë mësuesit
e lëndës së gjuhës shqipe, vëmë re që kjo praktikë sociale e ligjërimore, po përhapet
me një shpejtësi të madhe sidomos nga të rinjtë brenda dhe jashtë kufijve territorialë
të vendit tonë. Në një kampion të marrë në studim prej 120 të rinjsh të grupmoshës
14-19 vjeç vëmë re që komunikimi me shkrim në rrjetet sociale, e në veçanti në chat,
zë një kohë më të madhe të komunikimit që ata realizojnë ndërmjet tyre. Duke
shqyrtuar përgjigjet e tyre në pyetësorë, por edhe duke vëzhguar bisedat e të rinjve
në chat arrĳmë në përfundimin që kjo formë komunikimi priret të ravĳëzohet si një
lloj i ri diskursi. P.sh. në këtë pyetësor, në pyetjen : "I shkurtoni fjalët kur shkruani
?", është konstatuar se 62 prej tyre i shkurtojnë gjithmonë fjalët, 51 janë përgjigjur
"Shpesh" dhe vetëm 7 prej tyre janë përgjigjur "Asnjëherë”.
1.

Faktorët kryesorë që ndikojnë në përvĳimin e diskursit të të rinjve në
rrjetet sociale

Ekzistojnë lloje të ndryshme diskursesh, të lidhura me aktivitete të ndryshme
shoqërore dhe mënyrën se si subjektet dhe institucionet vendosen në lidhje me
to, të karakterizuara nga mënyra karakteristike e të folurit, e të shkruarit dhe të
interpretimit. Këto diskutime, këto aktivitete sociale, materializohen në tekste, ku
gjejmë precipitimin e praktikave diskursive që i prodhojnë ato. Në tekstin, të cilin
mund ta përcaktojmë si një unitet komunikues në të cilin njihet një kuptim i plotë,
gjejmë gjurmët e një diskursi.
Gjuha shqipe këto 10 vitet e fundit është në një ndikim të fuqishëm të kulturës rinore
në drejtim të komunikimit të shkruar. Ajo përvĳohet si një subkulturë dhe përbën një
faktor të rëndësishëm të përftimit të stileve kulturore tek të rinjtë. Ndonëse situatat
dhe kontekstet socio-kulturore, politike etj. pasqyrojnë bartin dhe pasqyrojnë
ndryshime të natyrave të ndryshme, ato reflektohen kryesisht në përdorimin e
gjuhës si mjet komunikimi. Përdorimi simbolik i gjuhës, por edhe “kodifikimi” i saj i
ri kohët e fundit nga të rinjtë po gjen përdorim duke iu shmangur normës gjuhësore.
Faktorët politikë, ekonomikë, si edhe socio-kulturor dhe zhvillimi i teknologjisë,
sidomos i medies digjitale interaktive (internet), po favorizojnë krĳimin e një kodi
gjuhësor apo “gjuhe të re” kryesisht nën ndikimin e këtyre zhvillimeve teknologjike.
Përdoruesit më "ekspertë" të këtĳ diskursi janë grupmoshat 14-15 dhe 18-19 vjeç. Pra,
135

gjuha shqipe shërben si bazë për të formësuar këto diskurse rinore të komunikimit
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale, të cilat lidhin të rinjtë me anë të komunikimit
të tyre të shkruar. Ata përdorin një “gjuhë të re”, që është quajtur nga studiues të
ndryshëm, gjuhëtarë, sociolinguistë etj. varietet, një zhargon apo invariant me termat
e diskursit. Kështu, ky zhargoni apo “gjuhë e re” e internetit është konsideruar edhe
si një varietet i gjuhës në përdorim që është zhvilluar dhe përdoret nga komuniteti
i përdoruesve të Internetit, shumica e të cilave e kanë origjinën nga brachigrafiche
nga kërkesat brakigrafike1 dhe takigrafike që mundësojnë një kursim të lëvizjeve në
tastierë, nëpërmjet pajisjeve të veçanta. Ajo përdoret gjithashtu në një shumëllojshmëri
të mediave të tjera elektronike. Ndërsa, gjuha apo zhargoni i chat-it priret të jetë sa
më i specializuar dhe i lokalizuar sesa llojet e tjera të gjuhës a zhargoneve të hasura
në rrjetet sociale.
Kjo gjuhë e krĳuar prej tyre përbëhet nga shenja/karaktere gjuhësore dhe jogjuhësore,
të huazuara nga kode të tjera (matematikore, ikonike, etj.). Këto karaktere shërbejnë
për të ndërtuar tekste të ndryshme që kodifikohen dhe dekodifikohen nga një
bashkësi a komunitet shkruesish të caktuar me një shtrirje të gjerë hapësinore.
Për të shqyrtuar tekste të tilla duhet të mbështetemi në disa faktorë të rëndësishëm,
si:
- situata në të cilën zhvillohet ky diskurs,
- koordinatat hapësinore-kohore,
- rolet, interesat;
- kontekstin socio-kulturor,
- grupet e bashkëbiseduese, mosha, gjinia, rolet, interesat,
- qëllimet e shkëmbimeve të mesazheve, etj.
Gjithashtu, shqyrtimi dhe analiza e teksteve që prodhohen në medien e shkruar
përfshin edhe elemente kontekstuale – ato janë regjistruar në sipërfaqen e tekstit,
ose janë të përfshirë në prodhimin dhe interpretimin e tĳ nga interlokutorët - dhe
bashkëtekstualë ose që rezultojnë nga referencat implicite ose eksplicite (fenomeni
intertektualitetit). Shqyrtimi i një lloji të caktuar diskursi, e në rastin tonë të diskursit
në rrjetet sociale (chat), nënkupton jo vetëm komunikimin, por edhe veprimin, jo
vetëm prodhimin por edhe kuptimin e përftuar nga këto prodhime (tekste). Prandaj,
për këto tekste të cilave do t’i referohemi, do të marrim në konsideratë parësore
faktin se është diskutimi dhe praktikat shoqërore që e prodhojnë atë. Do të ndalemi
veçanërisht te tiparet karakteristike të këtĳ diskursi që realizohet përmes rrjeteve
sociale, kryesisht përmes gjuhës së chat-it.
2.

Tipare të diskursit të të rinjve në rrjetet sociale (chat)

Biseda në chat karakterizohet nga një “gjuhë” e saj, mjaft komplekse në disa raste,
e konsideruar në përgjithësi më praktike dhe intuitive për të shkruar dhe për t'u
kuptuar nga të njëjtët përdorues.
Veçori të “gjuhës” së chat-it.
Gjuha e chat-t përbëhet nga këto shenja/karaktere gjuhësore e jogjuhësore, si:
1.
Shkurtesat dhe akronimet
1

Termi "brachilogia", që rrjedh nga fjalët greke βραχύς (brachys, short) dhe λόγος (logos, fjalim),
tregon një ligjërim konciz dhe bindës. Në gjuhësi ai tregon një mënyrë koncize, jashtëzakonisht
sintetike dhe skematike të shprehjes së vetes.

136

2.
Përdorimi I shifrave apo shenjave matematikore (X-për)
3.
Siglat
4.
Karaktere të ndryshme që përfaqësojnë fytyra (emojet)
5.
Përdorimi i shkronjave ose simboleve të kombinuara për të një shenjë
gjuhësore/fjalë të caktuar (vërtetë – vër8)
Ne do të ilustrojmë ato shenja/karaktere që përdoren më dendur nga të rinjtë.
Tekstet e shkruara, mesazhet në telefonat celularë janë të bazuara në të ashtuquajturin
gjuhën e SMS-ve, një zhargon që haset shpesh në komunikimin në rrjetet sociale,
sidomos në chat. Shkurtimi i fjalëve (akronimet) dhe i frazave kushtëzohet edhe nga
nevoja për shpejtësi dhe reagime të menjëhershme në lloj komunikimi.
Format e shkurtuara në tekstet e shkruara hasen dendur edhe në WhatsApp, Viber,
Messenger janë bërë si një zhargon edhe në komunikimin e përditshëm jashtë këtyre
rrjeteve, duke përfshirë edhe mjaft shprehje nga gjuhët e huaja, të tipit : hi, ciao, ok, bye,
hola, etj, si fjalë përshëndetëse, duke zëvendësuar fjalët shqipe: Çkemi, Mirupafshim,
Në rregull, Tungjatjeta, etj, por edhe copy- paste, like, coment, nice, so cute, të cilat janë të
përdorura si në rrjetet sociale, ashtu edhe në ligjërimin e përditshëm me gojë.
P.sh. nëpërmjet rënies së zanoreve sidomos në fjalët me dy rrokje: sps - Sepse, nsr Nesër, vtm - Vetëm, fr - Fare, zmr - Zemër, pstj - Pastaj. etj, por në fjalët e shkurtuara
që përmbajnë më shumë se dy zanore, njëra prej tyre ruhet në këto shkurtesa: det
- Detyra, did - Didaktikë, tel - Telefon, cel - Celular, info - Informacion ckm - Ç'kemi, prb
- Problem, nr - Numer, nx - Nxënës. Mjes / Gjes - Mirëmëngjes, pacim/pafshim / pcm Mirupafshim, shpi - Shtëpi.etj.
Shkurtesat dhe akronimet janë një tregues dhe shprehje tjetër e kësaj“gjuhe të re” të
stisur prej të rinjve, të cilat për grupmoshat të caktuara mund të jenë pothuajse të
pakuptueshme, si : flm, nsr, sps, skgj, cpb, nrm, tn, tkshxh, mj, vtm, vr8, pz, trg, fb, prv, x,
xo, njrz, shkr, nk, dtl, dlm, shqr, anj, mdk, km, vl, xvec, ntn, nelb, naĳer, fr, msg, sms, sh.m,
net, mrgj, Tr, dlm, fls, pstj.
Biseda 1
A:Po nga ig ckm
B: Ig?
A: Ig është instagrami po
A:po kshu i them un
B:Une i them insta
B:Mir e ke
A:Ig eshte me shkurt
A: insta 5shkronja ig 2
B:Sjam mesuar te shkr kaq shkurt
Në pyetësorin e zhvilluar pyetjes: "Përdorni fjalë a shprehje të huaja në komunikimin
tuaj?", të rinjtë i janë përgjigjur "shpesh" 91 prej tyre, 23 përdornin ato "gjithmonë"
dhe vetëm një numër i vogël (6) nuk i përdorin fare gjatë bisedës me miqtë. Akronimet
dhe shkurtesat përdoren kryesisht në fjalë të veçanta, si emra : tel - Telefon, flt Fletore, det / dt - Detyra , msg / sms - Mesazh, ms - Mësuesja, fc / fcb - Facebook, gjerm
- Gjermanishtja, info - Informacion ; si folje : gz - Gëzohem, trg - Tregoj, drg - Dërgon,
kpt - Kupton, shkr - Shkruaj, shpg - Shpjegoj ; si ndajfolje: ndo1her - Ndonjëherë, x1her
- Përnjëherë, pstj - Pastaj, nrm - Normal, ver8 - Vërtet, tn – tani; si lidhëza: sps - Sepse
, mrp - Mirëpo, mqs - Meqënëse, Mgjth - Megjithatë, q – Q; si fjalë përshëndetëse ose
137

pasthirrmat : flm - Faleminderit, mb/ mrb - Mirëmbrëma, prsh - Përshëndetje, Mjes /
Gjes – Mirëmëngjes; si pjesëza : nk - Nuk, ms- Mos, e.
Shkurtohen sintagma dhe fjali, si: klb - kalofsh bukur, klm - Kalofsh mirë, skgj - S'ka gjë,
pz - Për zotin; cpb- Çfarë po bën?, mbq - Më bëhet qejfi, tkxh - Të kam xhan, dtsh - Do të shkoj
në shkollë. Po shqr q fit ihr- Po shyqyr që fitove njëherë; Shkurtesat në një togfjalësh: etj.
Përdoren dhe shkurtohen edhe fjalë e fjali të një gjuhe tjetër, si: gm- goodmorning
(mirëmëngjes), thnx - Thank you (faleminderit), ilu- I love you (të dua), pls – Please (të
lutem), nc- Nice (këndshëm), gn – Goodnight (natën e mirë), omg (oh my god- O zoti
im) etj . Të shkurtuara si fjalë, të rinjtë e sotëm përdorin edhe termat që emërtojnë
rrjetet sociale si : ig/insta - Instagram, ëp - ëhat's up, fc / fcb - Facebook, ëifi – ëirless, netinternet , snap – Snapchat, etj.LOL, "të qeshësh me zë"
OMG, "Oh my God/Oh Zoti im", "oh mio Dio" etj.
Ashtu si në gjuhën e SMS-ve, gjuha e chat-it përbëhet edhe nga disa karaktere sic
janë ikonat, apo figurat (emojet/emocionet-fytyrat apo pamje të fytyrës) që shërbejnë
për të shprehur emocione apo gjendje të ndryshme emocionale (p.sh. për të shprehur
ironi dhe sarkazëm) dhe për të përçuar mesazhe në mënyrë sa më sintetike.
Komunikimi me shkrim, kryesisht në internet, zakonisht ka kufizime të ndryshme
krahasuar me komunikimin ballë për ballë: nuk shoqërohet me gjeste trupore, nuk
ka tregues të reagimit të sjelljes apo të proksemisë, as elemente të tjera të gjuhës së
folur, si intonacion, të cilat ndihmojnë në përcaktimin e disa emocioneve.
Emojet ose pamjet e fytyrës janë konsideruar si riprodhime të stilizuara të atyre
shprehjeve kryesore të fytyrës njerëzore që shprehin një emocion të caktuar, duke
përdorur kombinime të karaktereve të ndryshme tekstuale.
Emojet mund të ngarkohen me kuptime të tjera të reja duke shtuar variacione të
vogla, të tilla si ndryshimi i një karakteri, për të shprehur një kornizë të re të gjendjes
shpirtërore ose emocionale. Për shembull, :( do të thotë "i trishtuar" dhe : (( do të thotë
"shumë i trishtuar". Për t'i dhënë dërguesit idenë e të qarit, mund të shkruani :"( ose
për të treguar skuqje nga turpi mund të përdorësh :"> Emojet gjithashtu përfaqësojnë
një buzëqeshje e madhe : D, një fytyrë krenare : ->, dhe një fytyrë me gjuhë jashtë
: P për të treguar neveri ose edhe përçmim. Një kombinim shumë i popullarizuar
i karaktereve është gjithashtu <3 për një zemër , të konvertueshme në </3 për një
zemër të thyer. : O shpesh përdoret
ret
et për të treguar gjendjen e shokut.
Apo:
(e qeshur),
(e qarë),
(tallje), (dyshim), etj.
Pyetjeve: "I përdorni figurat në vend të fjalëve?" dhe "Si reagoni për të shprehur
emocionet tuaja?", të rinjtë i janë përgjigjur: 114 i përdorin, ndër to 89 "shpesh" dhe
25 "gjithmonë" dhe vetëm 6 prej tyre nuk i përdorin fare. Nga bisedat e mëposhtme
kuptojmë që këto simbole po i zëvendësojnë fjalët a fjalitë në gjuhën shqipe.
Kombinimi i karaktereve
Piktogrami
Domethënia
:-) :-] :-3 :3 :] :) :-> :> 8-) 8) =] =)

Buzëqeshje ose pamje e
qeshur e portretit
Tepër I lumtur
Tmerri, neveri, trishtim,
konfuzion i madh Etj.

:-) )
D-': D:< D: D8 D; D= DX
Më poshtë po sjellim një bisedë për ilustrim:
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Situata 1
A: zmr
B: edhe une
A:
te puth forttt
B:
Situata 2
A : un jam ndyqan po rrĳ, shikoj i film
B:do iki te aktiviz
karten e bankes ene do ikim te ne kame te tr
A: ca esht kame te tr o zmr se ste kuptoj
B
:
do iki nkembe te treni dmth
A:eheeeee se kupt mir
Situata 3
A: Erdhi zysha
B:oiiiiii
iiii
erdhi
B: Po vĳ dhe unë
A: Jo po të pyes mi budallaqe
A:
B:ahhahaha
Përfundime
Komunikimi me SMS, e-mail ose chat është më popullor se kurrë.
Shpesh, gramatika, pikësimi ose drejtshkrimi nuk janë të rëndësishme. Të rinjtë
shpesh përdorin dialektin, shprehin emocionet e tyre me "emoje/shprehje të fytyrës",
shkurtojnë fjalët dhe fjalitë, i bëjnë ato të reja ose përdorin shenja/karaktere të tjera
jogjuhësore (ikona, shifra etj). Të rinjtë shkruajnë në këtë mënyrë që të dallojnë veten
nga të rriturit dhe të sinjalizojnë përkatësinë e tyre në një grup.
Gjuha e të rinjve nuk është më e folur si në të kaluarën, por me forma të reja të
komunikimit, duke u përvĳuar si një gjuhë me tipare specifike të natyrës diskursive.
Është shumë e habitshme për të parë, sot, më shumë se kurrë, se adoleshenca është
një periudhë e rizbulimit të shkrimit, duke krĳuar efekte përmes ligjërimit: ligjërimi i
adoleshenteve provon të gjitha format e saj, duke përfshirë ato që lejojnë teknologjitë
e reja të komunikimit.
Prirja për një mënyrë a formë të re të shkronjave në ndryshimet e saj aktuale: SMS,
email, ndërhyrje në forumet në internet, rrjetet sociale, etj., e çon atë drejt përvĳimi të
një shkrimi intim dhe në ruajtjen e privatësisë, që realizohet me anë të një simbolike
të caktuar e specifike, e cila angazhon një komunikim multimedial.
Kjo simbolikë e re e këtĳ shkrimi përbën një kriter që bën të mundur përftimin
dhe përvĳimin e një lloji të ri diskursi që i referohet një praktike të re sociale të
komunikimit, një medium të ri. Në këtë lloj diskursi adoleshenti projekton një “unë”
duke qenë i përgjegjshëm për këtë ekzistencë dhe një “tjetër”.
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Shpejtësia e dërgimit / marrjes së SMS-ve riprodhon në njëfarë mënyre kontekstin e
dialogut ballë për ballë.
Në aspektin e zbatimit apo shkeljes së normës gjuhësore, mendojmë se gjuha e chatit, pra, ky lloj diskursi i ri, nuk ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në respektimin
e normës gjuhësore. Mbi të gjitha është kultura gjuhësore që ato përvetësojnë gjatë
ciklit të arsimimit disa vjeçar që ndikon në këtë aspekt. Mësuesit dhe të rinjtë pohojnë
se nxënësit gjatë teksteve të tjera të shkruara në procesin mësimor dhe jashtë tĳ, nuk
ndikohen nga ky lloj diskursi. Kjo do të thotë se njohuritë gjuhësore të dëshmuara me
shkrim nuk ndikohen nga mesazhet, tekstet, e-mail - et dhe bisedat e këmbyera në
rrjetet sociale. Varfëria e kulturës gjuhësore të të rinjve kushtëzohet para së gjithash
nga formimi i cunguar gjuhësor në shkollë.
Megjithatë, ata theksojnë se nëse ky diskurs do të mbizotërohet duke u kthyer në
“modë” si një lloj i ri diskursi duke mbizotëruar më së shumti në komunikimin
me shkrim të të rinjve në rrjetet sociale, nuk përjashtohet mundësia e një ndikimi
negative në ngulitjen dhe zbatimin e normës gjuhësore në tekste të tjera të shkruara,
e aq më tepër te individit që janë më të rrezikuar për shkak të kulturës së tyre të
varfër gjuhësore.
Në përfundim, format e reja të komunikimit mund të kenë edhe efekte negative,
edhe efekte pozitive: individët dhe komunitetet duhet të përqendrohen më shumë
në përdorimin e tyre jo parësor dhe mjaft të kujdesshëm, veçanërisht, brezi i ri.
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Hartografia shqiptare dhe historiku i saj
Denada Hasani
Shkolla 9-vjeçare “Mark Dashi”Fier
Abstrakt
Jo vetëm sot,por qysh nga kohët më të lashta,harta ka përfaqësuar aktivitetet
e shumta të shoqërisë njerëzore.Ajo është konsideruar si një “natyrë e dytë” e
shprehur grafikisht.Në shoqëri,në mendimin njerëzor dhe në natyrën reale,ndodhin
e zhvillohen ligje e ligjësi të ndryshme,të cilat është mjaft e rëndësishmetë reflektohen
edhe në harta.
Përdoruesit e hartës,shpesh nuk kufizohen vetëm në zgjidhjen e detyrave,si:ku,si
(në ç’mënyrë),çfarë objektesh ndodhen në hartë,të cilat këto lidhen me problemet
e identifikimit,lokalizimit dhe interpretimit dhe realizohen në bazë të sistemit të
shenjave hartografike. Përdoruesit shtrojnë për zgjidhje edhe pyetje të tjera,të cilat
çojnë në një sqarim më të plotë të dukurisë,zhvillimit apo aktivitetit,si p.sh.,pse
ndodhen e veprojnë këto objekte e dukuri në territorin e hartografuar,a ekzistojnë
lidhje midis tyre e strukturës gjeologjike e gjeomorfologjiketë territorit,çfarë ndikimi
luan në to klima,tokat,relievi,bimësia,aktiviteti antropogjen etj. Ndaj dhe realizimi
i kërkesave të tilla realizohet nëpërmjet metodave logjike të njohjes së realitetit.
Nisur nga kjo,mund të themi se shumë karakteristika të objekteve e dukurive,ligjësi
mbi ndikimet e ndërsjella,madje edhe ligje që drejtojnë natyrën e shoqërinë,mund
të evidentohen nëpërmjet hartave. Nëse nuk përdor metoda të tilla,hartografi ose
përdoruesi i hartës,mbetet vetëm në sipërfaqe të gjendjes,në një prakticizëm të
thjeshtë.
Edhe në vendin tonëështë mjaft i madh numri i hartave e atlaseve,që paraqesin
tematika të ndryshme,krĳimi i të cilave është bërë i mundur në saj të punimeve
shkencore serioze,të realizuara nga specialistët e profileve të ndryshme (gjeol
oge,gjeografe,hidrologe,botaniste etj).Ajo ç’ka mund të themi për hartografinë
shqiptare,fillesat dhe zhvillimin që ajo paraqet sot, është se ajo ka përshkruar një
rrugëtim të gjatëhistorik,zanafillat e të cilit datojnë qysh nga periudhat e antikitetit
të lashtë.Sigurisht që këtu kontributi lidhet me arritjet e shoqërisë së kohës,të asaj
shoqërie që ka lënë ndikimin e vet jo vetëm në zhvillimet historike e politike në
trevat shqiptare,por edhe në ato shkencore e studimore,siç është edhe fusha e
hartografisë,asaj që me të drejtë është cilesuar “natyrë e dytë”e shprehur grafikisht.
Fjalë kyçe: Hartografi, territore shqiptare, përmbajtje shkencore,pasuri, autorë të
huaj,autorë shqiptar, periudhë, botim.
Hyrje
Trojet shqiptare i shohim të paraqiten në harta të detajuara,qysh në hartat e
Ptolemeut,në ato romake,arabe e portolane. Qysh nga shek.XVI,kohë kjo,kur pas
zbulimit të “Kontinentit të Ri”,u zhvendos edhe qendra ekonomike e botes,nga Italia
drejt Vendeve të Ulëta dhe kur evropianët filluan të shpëngulen në mënyrë masive
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drejt Amerikës,u vu re një rënie e theksuar e hartografisë në shumë shtete,por u
shënua një lulëzim i paparëpër Shqipërinë në drejtim të hartografimit të trojeve
shqiptare,proces i cili ka vazhduar pa ndërprerje deri në ditët tona.(me përjashtime
të rralla). Nëse u referohemi hartave që paraqesin trojet shqiptare,botuar këto në
periudha të ndryshme historike, konkludojmë:
1. Hartografimi deri ne Luftën e Dytë Botërore është realizuar nga autorë dhe
institucione të huaja.Pas Luftës së Dytë Botërore ky proces është realizuar nga
institucione shqiptare, shtetërore dhe jo vetëm.
2. Përmbajtja e hartave është mjaft e pasur me emërtime dhe objekte, fakte këto të
cilat dëshmojnë për një potencial të madh politik,ekonomik e kulturor të trojeve
tona qysh nga Antikiteti.
3. Kontributi i studiuesve shqiptar është shumë i madh në të gjitha hartat e
mirëfillta,botuara këto nga të huajt,ku studiuesit shqiptarë u kanë sugjeruar
autorëve të hartave,materiale dhe rekomandime të sakta bashkëkohore,duke
ndihmuar kështu edhe në ruajtjen e emërtimeve gjeografike të objekteve të
ndryshme.
4. Përmbajtja e hartave deri në fillim të gjysmës së dytë të shek.XIX,është më e
saktë vetëm për ato territore ku autorët,apo grupet e punës e kanë mbështetur
ndërtimin e tyre mbi kryerjen e vëzhgimeve dhe rilevimeve instrumentale të
drejtpërdrejta në terren.Në territoret e tjera përmbajtja e hartave është huazuar
nga hartat e botuara më parë.
Dy janë paragrafet në të cilët është përfshirë i gjithë aktiviteti hartografik në vendin
tonë.Aktiviteti ne antikitet,mesjetë dhe në kohën e sotme përshkruhet në të parin.
Ndërsa aktiviteti hartografik pas Luftës se Dytë Botërore e deri në ditët tona
përfshihet në paragrafin e dytë.
Zhvillimi i hartografisë shqiptarederi nëmbarim të Luftës së Dytë Botërore
Periudha e Antikitetit
Sa u përket objekteve arkeologjike të zbuluara për trojet tona,deri më sot,ato nuk
përmbajnë paraqitje hartografike të kohës së antikitetit të hershëm.Zbulimet e
reja,me siguri do japin paraqitje të tilla.
Hartat e trojeve tona datojnë qysh në shek.XIII dhe paraqiten në veprat e Homerit.
Deri në shek.IV para e.r. hartat janë ndërtuar me shkallë shumë të vogël.Duke
filluar nga shekulli III para e.r. filluan të krĳohen hartat me shkallë të vogël,por që
përmbanin emërtimet e vendbanimeve,si :Butrinti,Berati,Apolonia,Lezha,Durrësi,S
hkodra etj,të cilat dukeshin qartë në to.Po kështu në këto harta tregoheshin edhe
emrat e lumenjve kryesorë,si:Drini (Drilon), Vjosa(Aous) etj.
Në shoqërinë skllavopronare,këto vizatime hartografike të botës antike,patën një
zhvillim më të lartë,por kulmi i hartografisë antike arriti në shek.I-II e.r.,në veprat
e K.Ptolemeut.Janë 28 harta ,të cilat shoqërojnë këto vepra,ku njëra tregon botën e
njohur,kurse të tjerat rajone të veçanta të saj.Njëra prej këtyre hartave paraqet një
pjesë të trojeve shqiptare.
Për faktorë të njohur historikë,veprat dhe hartat origjinale të Ptolemeut në Evropë,u
censuruan dhe u ndalua qarkullimi dhe përdorimi i tyre.Ishin arabët ata të cilët i
botuan ato fillimisht dhe më pas ,pas 13 shekujsh ato panë dritën e botimit në Evropë.
Ribotimi i tyre në Itali i përket vitit 1477 dhe deri në fund tëshek.XVI ato ribotohen
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40 herë.Këto harta të ribotuara përmbajnë krahas emërtimeve të dhëna nga autori
edhe emërtime objektesh të reja të vendosura nga autorë të tjerë.E njëjta dukuri është
vënë re edhe për trojet tona.Nëse do të krahasohen hartat e ribotuara,do të vihet
re se në disa prej tyre pozicioni gjeografik i objekteve ruhet sipas koordinatave të
dhëna nga Ptolemeu,kurse në disa të tjera objektet e sipërpërmendura vendosen
në pozicione më reale. Duke qenë se, ribotimi i hartave në atë kohë kalonte në
disa procese pune me dorë,janë konstatuar se koordinatat gjeografike për shumë
objekte janë ridhënë gabim.Në këtë kontekst,me përdorimin edhe të teknikës së
kompjuterizuar,identifikimi i objekteve gjeografike të dhëna nga Ptolemeu,si:vendb
anime,grykëderdhje lumenjsh,maja mali etj,vështirësohet mjaft.Referuar kësaj,vetëm
brenda kufijëve të sotëm të Shqipërisë,janë rreth 13 vendbanime të paidentifikuara.
(A.Shehu:Historiku i hartografisë shqiptare,Tiranë,1998).Jo vetëm identifikimi i saktë
i vendbanimeveshfaq interes,por edhe i pozicionit të grykëderdhjes së lumenjve,të
cilët kanë qenë të ndryshueshëm në kohë dhe hapësirë.Ky përcaktim paraqet interes
të lartë shkencor për studimin e dinamikës së lëvizjes së vĳës bregdetare,në shtrirjen
kohore prej gati 18 shekujsh.
Nga leximi i hartave të Ptolemeut, konstatohet se ka vendosje jo të saktë të objekteve
dhe madje disa objekte të rëndësishme mungojnë fare,si:Liqeni i Ohrit,liqenet e
Prespës dhe ai i Shkodrës,ndërsa relieve paraqitet skematik në perspektivë.
Edhe hartat romake të rrugëve ipërkasin antikitetit. Ato filluan të krĳohen në
kohën e Jul Cezarit dhe vazhduan deri në shek.IV e.r. Këto harta kanë marrë emrin
”Peutingeriana”,sipas zbuluesit të tyre,të fillim shek.XVI,Konrad Peutinger. Këto
harta nga romakët u përdorën gjerësisht për qëllime praktike,si: për plotesimin e
kërkesave të aparatit administrativ,zhvillim luftrash etj.
Nësë do të krahasonim hartat e Ptolemeut me ato romake,do të konstatojmë se harta
romake është më e pasur në përmbajtje se harta e Ptolemeut.Në hartën romake tregohen
përveç vendbanimeve edhe:Kopliku (Sinna), Ishmi (Pistum) ,Puka (Adpicaria),
Theranda (në afërsi të Prizrenit), Ulpiana (Në afërsi të Prishtinës),Vendenis (Në
afërsi të Podujevës),Peja(Siparantu), Gjakova(Gabrielo),Peqini (Klodiana),Elbassani
(Skampes),Quksi (Tres Tabernas), Labova (Hadrianapoli) etj.
Nga lumenjtë tregohen: Drini (si segment i shkurtër,që kalon pranë cepit malor
Argentarĳe dhe derdhet në Bunë),Shkumbini (Genesis) dhe Semani (Hapsum).
Krĳimi i hartave të mëvonshme është mbështetur pikërisht mbi materialet e hartave
romake.
Periudha e Mesjetës
Gjatë mesjetës,si në konceptimin teorik,ashtu edhe në aktivitetin praktik,hartografia
në Evropë pati një rënie të theksuar.Ndryshe nga arritjet e shek.VII-VIII,kohë kjo kur
arabët me pushtimet e tyre e bënë Azinë e Mesme vatrën e kulturës hartografike dhe
gjeografike.U përkthyen dhe botuan veprat e Ptolemeut dhe u krĳuan edhe mjaft
harta të reja, ndër të cilat shquhet ajo e botës e al Idrizit.(V.1154),në të cilën tregohet
edhe vendi ynë. Kjo hartë me orientim nga jugu,paraqet disa nga vendbanimet
antike,por vetëm Petrelën si vendbanim të ri.Hartografia në Evropë u zhvillua në
epokën e Rilindjes.Nismëtaret kanë qenë hartat portuale.Harta e parë portuale ,në të
cilën është paraqitur edhe vendi ynë ,i përket vitit 1318 dhe ka për autor P.Viskonte.
Në këtëhartë dallohet qartë gjiri i Drinit,por ajo nuk është marrë në konsideratë nga
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autorët e mëvonshëm të hartave.
Mangësitë e hartave portulane,që nxorrën nevojën e krĳimit të hartave me baza
shkencore dhe funksion praktik,ishin :mangësitë për lundrime të gjata,mungesa e
një informacioni të plotë në brendësi të territoreve,si dhe zhvillimi i shpejtë i tregtisë
dhe kolonizimeve.G.Merkatori ishte ai që e zgjidhi përfundimisht këtë problem,në
vitin 1569,me ndërtimin e projeksionit të tĳ cilindrik polar dhe konform.Hartat e
shek.XVI të P.Reisit (v.1529), G.Gastaldit (v.1560), C.Komotoit (v.1571), G.Merkatorit
(v.1569) paraqesin rëndësi për historinë e hartografisë tonë.
Edhe hartat e oficerit turk P.Reis paraqesin rëndësi edhe pse paraqesin pjesë të
shkëputura të trojeve tona,të cilat paraqiten sipas sanxhaqeve të atëhershme,ku
dallohen vendbanimet e reja si :Pogoni,Gjirokastra,Tepelena,Përmeti,Korça,Prespa,
Skrapari,Dibra etj.
Ajo që vihet
re është fakti se,në hartat që janë krĳuar më vonë nga autorët evropianë,disa nga
këto vendbanime mungojnë.Në disa harta të tjera Reisi tregon këshjellat më të
rëndësishme të trojeve tona,si ajo e Ulqinit,Tivarit,Shkodrës,Bashtovës,Lezhës,Dur
rësit.
Gjatë shek.XVI,një tjetër përfaqësues i shquar i hartografisë italiane,por dhe me
rëndësi për hartografinë shqiptare,është edhe Gastaldi,i cili në hartën e tĳ të
vitit 1560,mënjanon një pjesë të gabimeve të hartave të mëparshme.Harta ruan
origjinalitetin dhe dallohet për një përmbajtje më të plotë e të saktë.Këto kanë qenë
arsyet që e kanë kthyer harten e Gastaldit,si hartë model për hartat edhe të tre
shekujve të mëpasshëm.Në këtë hartë dallohen mjaft vendbanime të reja.
Po kështu edhe hartografi tjetër Italian, venedikas, Komoitos,ka një meritë të veçantë
për hartografinë shqiptare,pasi hartat e tĳ konsiderohen si hartat e para topografike
për trojet tona.
Hartografi holandez, G.Merkatori dha një ndihmesë të madhe në hartografimin e
trojeve tona,pasi hartat e tĳ dalloheshin për një përmbajtje të pasur e në mënyrë të
veçantë ajo e vitit 1589.
Periudha e Kohës së Re
Shekujt XVII-XVIII shënojnë një rënie të hartografisë në trojet tona,për vetë faktin se
autoritetet osmane nuk lejonin që lufta dhe përpjekjet e popullit shqiptar për çështjen
kombëtare,të bëhej e njohur në arenën ndërkombëtare.Si rrjedhojë ,as ekspeditorët
e huaj nuk u lejuan të futeshin në Shqipëri,prej autoriteteve osmane.Ata që mundën
të depërtonin dhe të krĳonin harta të rëndësishme për trojet tona ishin:G.Kanteli
(v.1683,1684,1689) dhe P.V.Koroneli (v.1688,1689,1691).
Ajo që shohim të veçantë te harta e Kantelit e vitit 1683,është se është e ndërtuar
me shkallën 1:800 000.Në këtë hartë dallohen emërtimet e reja të krahinave dhe
vendbanimeve,ku ndër të tjera edhe Tirana.Nëse do të krahasojmë hartat e Koronelit
me ato të Kantelit,ato janë më të pasura në përmbajtje,pasi ai ka ditur të shfrytëzojë
më mirë disa itinerare etnografike dhe gjeografike ,që i ka kryer gjatë asaj kohe në
Shqipërinë Veriore,por ka kryer një gabim kur ka përcaktuar përkuljen majtas me
90 gradë,të sistemit të Drinit me Drinin e Bardhë.Në këtë hartë,origjinali i të cilës i
përket vitit 1689 dhe është me shkallë 1:300 000,janë shfaqur për herë të parë edhe
liqenet e Lurës.
Gjatë shekullit XVIII,nuk ka pasur autorë të tjerë që të kenë mundur të japin harta
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me përmbajtje më të plotë e më të saktë,përkundrazi, ka ndodhur e kundërta,pasi
një pjesë jo e vogël e tyre kanë huazuar elemente nga hartat e Gastaldit,Merkatorit e
Kantelit dhe madje ,shpesh ato kanë qenë të trajtuara keq.Mjaft interes paraqesin për
studimet historike,gjeografike dhe hartografike hartat e G. de I’Isle (v.1730),J.Homan
(v.1744), M.Seutber (v.1740), d’Anville, A.Zatta (v.1782), C.Shultz (v.1788), F.Reilly
(v.1796), R.Velesaulis (v.1797) etj.
Gjatë shek.XVII-XVIII, luftrat që Perandoria Osmane zhvilloi në mënyrë të
vazhdueshme kundër shteteve të Evropës,ndikuan mjaft në dobësimin e saj.Ato që
pëfituan nga kjo situatë ishin Fuqitë e Mëdha të kohës,si Franca dhe Austria,të cilat
që nga fillimi i shek.XIX dërguan ekspedita për të kryer rilevime edhe në vendin
tonë,sidomos,në ato zona strategjike që paraqitnin interes për ta.
Oficeri francez G.Palma,gjatë kohës që kryente rilevime përgjatë lumit Vjosë,ndërmjet
Tepelenës dhe Këlcyrës si dhe në luginën e lumit Mat,arriti të ndërtonte harta për të
gjitha territoret e vendit tonë.Kjo hartë i përket vitit 1816.
Nëse krahasojmë hartën e Palmës me atë të G.Vaudoncurt,të vitit 1821,harta e ndërtuar
prej këtĳ të fundit na jep një paraqitje më të mirë të rrjetit rrugor,të hidrografisë dhe
të relievit në Shqipërinë Veriore dhe atë Qëndrore.
Po kështu edhe harta e ndërtuar prej francezit tjetër, D. Lapie, e vitit 1843,na jep një
paraqitje më të mirë të objekteve gjeografike,të cilat në hartën e Palmës kanë një
paraqitje të dobët.
Paraqitja e relievit me izohipse, filloinë fund të shek.XIX, ndërkohë qërelievi i fundit
të deteve në harta, kishte filluar të paraqitej me izobate, qysh në shek.XVI.
Austriaku J.Hahn, nxorri në vitin 1853,hartën me shkallë 1:1500000,ku autori ,pasi
shfrytëzoi mirë materialet e botuara më parë prej tĳ,ndërtoi një hartë në të cilën vihen
re përmirësime të rëndësishme.Për herë të parë në këtë hartë,lumenjte Shkumbin e
Devoll,shihen se paraqiten të veçuar nga njëri-tjetri.
Në vitin 1870,gjejmë hartën e H.Kiepertit,me shkallë 1:1500000,në të cilën gjejmë një
paraqitje më të mirë të trojeve tona.Autori ka përdorur “njollat e bardha”,për ato
zona për të cilat nuk ka pasur material të sigurt.
Në vitin 1879,harta etnografike e De Gubernatis me shkalle 1: 400 000 dhe në mënyrë
të veçantë ajo e A.Baldacit e vitit 1894,na japin paraqitje më të mira për Shqipërinë e
Jugut.
Në vitin 1871, Instituti Gjeografik Ushtarak i Vjenës, sipas një marrëveshjeje që bëri
me Perandorinë Osmane,me qëllim krĳimin e hartës së Evropës Qëndrore me shkallë
1:200000,filloi hartografimin e Gadishullit Ballkanik.Botimi i kësaj harte mundi të
realizohej në vitin 1898.
Periudha që daton nga viti 1870 e deri në prag të Luftës së Parë Botërore,karakterizohet
nga një prodhimtari e lartë e hartave dhe madje edhe të atyre tematike.Kështu
autorët,si:Tula (v.1882), Nopce (v.1905,1911), Veters (v.1906) etj.,u shquan për botimin
e hartave gjeologjike;autorët:Lejean (v.1866), Saks (1877), Kiepert (v.1876,1882),
Barbarih (v.1905), Galanti (v.1901), Gani (v.1904) etj.,janëshquar për botimin e hartave
etnografike;autorët:Evans (v.1885), Kiepert (v.1895), Nopça (v.1912) etj.,u shquan për
botimin e hartave arkeologjike;autorët:Biankoni (v.1886), Ridels (v.1906) etj.,që u
shquan për botimin e hartave ekonomike.
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Periudha e Kohës së Sotme
Territori i Shqipërisë,gjatë Luftës së Parë Botërore,nga fuqitë ndërluftuese,u bë
objekt i punimeve masive topo-gjeodezike dhe hartografike,me qëllim lehtësimin e
zhvillimit të operacioneve ushtarake.Kështu,kemi nga njëra anë hartat topografike
me shkallë 1:75 000,të krĳuara nga Instituti Gjeografik Ushtarak i Vjenës,në të cilat
përfshihet edhe Shqipëria Veriore deri te lumi Vjosë,ku ishte dhe fronti i luftës dhe
nga ana tjetër kemi hartat topografike me shkallë 1:50 000,të krĳuara nga Instituti
Gjeografik Ushtarak Francez dhe ai Italian,përkatësisht për zonën e Korçës dhe të
Vlorës.
Në 1913, Konferenca e Ambasadorëve në Londër edhe pse ishte shpallur pavarësia
e Shqipërisë qysh më 1912,përcaktoi kufijtë e sotëm të shtetit shqiptar,duke lënë
padrejtësisht jashtë,treva të tëra shqiptare.Ngritja e një komisioni ndërkombëtar,me
përfaqësues nga disa shtete,do t’i shërbente ligjërimit me dokumentacione
hartografike ,të ketĳ vendimi.U krĳuan harta topografike (gjatë kufirit të ri shtetëror)
me shkallë 1: 50 000.Për krĳimin e tyre u kryen punime gjeodezike,topografike dhe
hartografike në harkun kohor të tre vjetëve:1922-1925.
Në vitin 1928,do të jetë austriaku Herbert Lui (Loui),i cili botoi hartën operativetopografike me shkallë 1:200 000,pasi grumbulloi hartat toografike të sipërpërmendura
dhe pasi bëri rilevimet e atyre ç’ka kishin mbetur.
Për llogari të qeverisë shqiptare,Instituti Gjeografik Ushtarak i Firences,për krĳimin
e hartës topografike me shkallë 1: 50 000,kreu punime të rëndësishme gjeodezike
dhe hartografike duke filluar nga viti 1927 e deri në fillim të Luftës së Dytë Botërore.
Fillimi i Luftës së Dytë Botërore, solli ndërprerjen e këtyre punimeve,duke lënë
kështu të parilevuara zona të veçanta,kryesisht në Shqipërinë Jugore.Por ushtria e
okupimit,me kapitullimin e ushtrisë fashiste 1943-1944,kreu rilevime e azhurnime
plotësuese në territore të veçanta.
Hartat topografike të krĳuara gjatë Luftës I dhe II Botërore, kanë dhënë një kontribut
mjaft të madh në krĳimin e hartave tematike për vendin tonë,me shkallë e paracaktime
të ndryshme.
Kështu,rreth 500 tituj hartash,janë botuar nga institucione dhe autorë shqiptarë dhe
të huaj,nga viti 1920 deri në fund të Luftës II Botërore dhe shumica e tyre gjenden
sot pranë Bibliotekës Kombëtare Tiranë,pranë arkivit të shtetit e ndoshta edhe
diku tjetër.Midis gjithë këtyre hartave ,grupin më të madh midis tyre e përbëjnë
hartat
fiziko-gjeografike,historike,gjeologjike,politiko-administrative,etnografike
etj.Botime të hartave për Shqipërinë,të realizuara nga autorë shqiptarë,mund të
përmendim: N.Lakon (ka botuar Brenda e jashtë vendit), prof.A.Gashin, N.Kosturin
etj.Hartat e përgatitura nga institucionet shqiptare apo dhe individëtë veçantë,një
pjesë e mirë e tyre janë botuar pranë shtypshkronjës Kosturi-Tiranë.
Zhvillimi i Hartografisë pas Luftës II Botërore
Zhvillimi i hartografisë në vendin tonë, nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore e
deri sot,ndahet në katër periudha kryesore.
1-Etapa e parë:1945-1955,ka si veçori dalluese përdorimin e gjerë të materialeve
hartogrfike që janëtë trashëguara nga e kaluara,kryerjen e punimeve në mënyrë të
pjesshme, mungesën e specialistëve dhe të bazës materiale.Koha paraqiti kërkesa
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të cilat shtruan nevojën e krĳimit të shërbimeve gjeodezike dhe hartografike.
Shërbimi gjeodezik i Ministrisë së Bujqësisë,nga viti 1946 dhe gjatë gjithë etapës së
parë,rilevoi sipërfaqe të konsiderueshme të zonave fushore për sistemimet agrare
dhe inventarizimet kadastrale,në shkallët 1:2500 dhe 1:5000.
Shërbimi i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave,për zhvillimin e punimeve
gjeologo –zbuluese,ka rilevuar sipërfaqe të konsiderueshme në shkallët 1:10
000,1:5000,1:2000,1:1000.Shërbimi Gjeodezik i Ministrisë së Ndërtimit,për studimin
dhe projektimin e vendbanimeve,rrjetit të komunikacionit,objekteve e veprave
të rëndësishme inxhinierike,ka kryer një punë shumë të madhe duke krĳuar
harta me shkallë 1:2000,1:1000 e 1:500.Në vitin 1946,pranë Ministrisë së Arsimit
dhe Kulturës,u ngrit Shërbimi hartografik,për të plotësuar kërkesat e shumta të
shkollave me harta,atlase e globe gjeografike.Ky shërbim,në 1954 botoi vetëm hartën
fiziko-gjeografike të Shqipërisë,me shkallë 1:300 000,pasi kishte mungesë të stafit të
specializuar dhe të bazës materiale të nevojshme.Krahas përgatitjes së specialistëve
topografë me arsim të mesëm,gjatë kësaj etape u morën masa edhe për përgatitjen e
specialistëve me arsim të lartë gjeodet,hartograf e fotogrametrist.
2-Etapa e dytë : 1956-1970,ka si karakteristikë intensifikimin e punimeve
gjeodezike,topografike e hartografike për ta mbuluar të gjithë territorin shqiptar
me harta topografike me shkallë 1:25 000.Drejtoria Topografike e Ushtrisë (sot
ITU) dhe Shërbimi Gjeodeziko-Hartografik Ushtarak Sovjetik,jane institucionet
që u angazhuan për hartimin e këtyre hartave.Në vitin 1959,dolen hartat e para të
cilat u krĳuan nga përdorimi i metodës aerofototopografike,me të cilën u rilevua i
gjithë territori shqiptar.Kësaj etape i përkasin edhe hapja e degëve:topografi,pranë
shkollës sëmesme të ndërtmit në Tiranë;gjeodezi,pranë Universitetit të Tiranës dhe
në Shkollën e Bashkuar të Oficerëve në Tiranë.Kështu,përgatitja e specialistëve solli
edhe rilevimet në mënyrë masive edhe në zonat malore e kodrinore me shkallë
1:2000.1:5000,1:10000,1:25000.
Ndërmarrja e mjeteve mësimore kulturore e sportive “Hamid Shĳaku”,Tiranë,do
dallohet për prodhim sasior e cilësor të hartave tematike,atlaseve e globeve
gjeografike.
3-Etapa e tretë:1970-1992,dallohet për përsosjen e punimeve gjeodezikohartografikeku objektivi kryesor është krĳimi nga ITU-ja i hartës topografike
me shkallë 1:10 000; vazhdimi intensiv i rilevimevetopografike nga shërbimet e
tjera gjeodezike;rritjen cilësore të teknikës dhe teknologjisë për krĳimin e hartave
tematike etj.43% e territorit shqiptar mbulohet nga hartat topografike me shkallë
1:10 000,të cilat dolën nga viti 1977-1991.Shërbimet gjeodezike e topografike janë
shtrirë me rilevimet e tyre me shkallë të madhe edhe në zona të tjera,si dhe me
azhurnimin e disa zonave ku përmbajtja e hartave ekzistuese ka pësuar ndryshime
të mëdha.Gjatë kësaj etape,ndërmarrja e Mjeteve Mësimore ka patur një hov të madh
prodhimi të hartave tematike me shkallë e përmbajtje të ndryshme për Shqipërinë.
Dallohet botimi i hartave fizike,ekonomike,të florës,faunës,gjeomorfologjike,gjeolog
jike etj.Kjo ndërmarrje është dalluar jo vetëm për prodhimin e hartave trepërmasore
për shkollat,globeve dhe atlaseve,por në 1988 u dallua edhe për botimin e “Atlasit
klimatik të Shqipërisë”, i cili dallohet për vlera të shumta shkencore. Po kështu edhe
institucionet shkencore-mësimore kanë rritur aktivitetin e tyre botues me literaturë
shkencore e mësimore.
4-Etapa e katërt:1992-vazhdim.Kjo etapë karakterizohet nga intensifikimi i
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mëtejshëm i punimeve gjeodeziko-hartografike.Në vitin 1994,për krĳimin e
hartave të reja kadastrale e urbane me shkallë 1:2500 e 1:1000 përdoren rilevimet
aerofototopografike,Qendra e Studimeve Gjeografike (Q.S.Gj.) kompletohet me
teknikën e kompjuterizuar moderne dhe ajo ç’ka përbën dhe një nga gurët themeltarë
të etapës së katërt është krĳimi i firmave private hartografike.
Në vitin 1994,fotografitë ajrore të një zone fushore prej 3000 km katror,janë
shfrytëzuar edhe për krĳimin e hartave urbane për vendbanimet që përfshihen
në zonën e rilevuar.Rilevimet tokësore me të cilat janë kryer tërësisht planshetat
në terren,do zëvendësohen me rilevimet aerofototopografike.Të gjitha planshetat
e hartave kadastrale ,sot janë të dixhitalizuara.Teknikat moderne ,si:SIG,GPS dhe
TS,që ndihmojnë në krĳimin e hartave topografike,teknike dhe tematike,janë ato të
cilat përdor sot Njësia e Menaxhimit të Projektit (NMP),që organizon dhe udhëheq
hartografimin kadastral.
Me teknologji bashkëkohore është pajisur edhe Q.S.Gj.-ja,nëpërmjet të cilës kryhen
punime të rëndësishme siç janë:1-digjitalizimi i hartave topografike me shkallë
1:25000;2-krĳimi i një sërë hartash për Shqipërinë;3-krĳimi për të parën herë i hartës
së “mbulesës së tokës”me shkallë 1:100 000,me paraqitje fotografike me ngjyra të
marra nga sateliti etj.
Referencat
-Dragovoja,M.,Shehu,A., (1987) Zhvillimi i hartografisë gjeografike në vendin tone.”Studime
gjeografike 2 “, Tiranë.
-Shehu,A.,Dragovoja,M., (1984) Shqipëria në hartat e paraçlirimit, Tirane.
-Shehu,A., (1998) Historiku i hartografisë shqiptare, Tiranë.
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Prindërit dhe pjesëmarrja e tyre në shkollë
Denada Hasani
Shkolla 9-vjeçare”Mark Dashi”Fier
Abstrakt
Sot,më tepër se kurdoherë tjetër në histori,prindërit po ndihmohen fare pak nga fqinjët dhe
komuniteti,në përgjithësi.Në të vërtetë,shumë prindër e ndiejnë se duhet të ndërhyjnë në
mënyrëaktive ndaj kulturës që fëmĳët e tyre përfitojnë në shoqëri.Sipas treguesve,mediat dhe
interneti po ndikojnë shumë më tepër mbi sjelljen e të rinjve sesa 20 vjet më parë,ndërkohë
që familja dhe puna ndikojnë shumë më pak.Kjo po sjell krĳimin e modeleve të krĳuara
në mënyrë virtuale dhe jo të mbështetur mbi vlerat,duke bërë që të rinjtë sot të marrin një
orientim jo të drejtë në jetë dhe për jetën dhe jo pak herë edhe të gabuar.
Gjetja e rrugëve praktike ,për marrëdhënie të reja midis shkollës dhe prindërve,do të jenë
thelbësore ,në qoftë se familjet dhe shkollat ,së bashku,duan t’u shërbejnë fëmĳëve dhe së
ardhmes sonë në mënyrën e duhur.Prindërit dhe shkolla duhet të shihen si një e tërë,që të
dyja së bashku,herë në një kohë e herë të tjera secila në mënyrën e vetë ,do të arrĳnë të japin
maksimumin për të mbrojtur jetët e nxënësve nga deformimet apo devĳimet e ndryshme
,ndaj të cilave ato janë të ekspozuara.Rritja e përpjekjeve të prindërve për të patur sa më
shumë kohë kontakti dhe komunikimi me fëmĳët e tyre,do çojë pa diskutim në përmirësime
të dukshme të orientimit të fëmĳëve drejt modeleve reale dhe me vlera për shoqërinë.
Ne duhet të punojmë të gjithë së bashku nëse dëshirojmë që fëmĳët të fitojnë njohuritë,mjeshtëritë
dhe të kenë karakterin e duhur.Shkollat dhe prindërit duhet të bashkëpunojnë,që fëmĳët
tanë të kenë dëshirën dhe zotësinë të vazhdojnë rrugën për liri e drejtësi drejt një shoqërie të
zhvilluar e me vlera.
Fjalë kyçe: prind, shkollë, marrëdhënie, edukim, vullnetar.

Hyrje
Ndërkohë që dhuna dhe dështimet e studentëve vazhdojnë të rriten,aktivizimii
prindërve dhe i mbarë komunitetit shfaqet si hallka kryesore ,që mungon,për të
arritur qëllimet e edukimit në shumë shkolla.Nga ana tjetër,të dish të aktivizosh
prindërit,mbetet një enigmë e madhe për shumë edukatorë profesionistë dhe drejtues
të prindërve.
Prindërit shpesh,ftohen të marrin pjesë në projektimin estrategjive për angazhimin
e prindërve,sepse në fund të fundit,ata mbajnë barrën kryesore për edukimin e
fëmĳëve.Por,megjithatë,shpesh të tilla përpjekje dështojnë,sepse atmosfera në
shkollëështë e ftohtë dhe e papërshtatshme.Megjithëse aktivizimi i prindërve është
një problem gjerësisht i përhapur,jo të gjitha autoritetet dinë si ta drejtojnë atë.
Krĳimi i atmosferës së përshtatshme për aktivizimin e prindërve në shkollë
Aktivizimi i prindërve në veprimtarinë ditore të shkollave tona,është një sfidë
për disa arsye:për shkak të largësisë gjeografike,mungesës së motivimit dhe të
komunikimit.Kjo tregon që drejtuesit e prindërve dhe edukatorët,nuk kanë arritur
të gjejnë zgjidhjet e duhura dhe mënyrat e suksesshme për t’i afruar prindërit.Por
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një aktivizim i një niveli të lartëështë i mundshëm dhe kjo mund të arrihet vetëm
nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë midis tyre,duke zgjidhur pjesën kryesore të
problemeve dhe krĳimin e atmosferës për të afruar të gjithë prindërit.
Gjetja e hallkave që mungojnë qëndron në hartimin e strategjive të duhura,ku aktorët
bashkëpunëtorë dhe zbatues të strategjive do të jenë:drejtuesit,stafi i mësuesve,kom
uniteti,nxënësit,prindërit.
Disa strategji të cilat mund të përdoren me sukses në programe të ndryshme të
aktivizimit të prindërve dhe që mund të përvetësohen nga çdo nivel organizimi ,i
çdo shkolle,mund të jenë si më poshtë:
1.
Bërja e ftesës
2.
Garantimi i sigurisë
3.
Kryerja e një misioni
4.
Dhënia e fuqisë të gjithë prindërve
5.
Pjesëmarrja në interesa të ndryshme
6.
Komunikimi me prindërit
Bërja e ftesës
Që midis këshillit pedagogjik dhe grupit të prindërve të krĳohet një marrëdhënie e
fortë,duhet të krĳohet një atmosferë e përshtatshme,që t’i bëj prindërit të kuptojnë, se
ata janë shumë të nevojshëm në shkollë .Dhe krĳimi i kësaj atmosferëe të përshtatshme
është detyrë e drejtorit të shkollës.Vetëm në këtë mënyrë prindërit do ta kuptojnë se
janë të mirëpritur të marrin pjesë në çdo fushë të edukimit të fëmĳëve të tyre.Drejtori
duhet të këmbëngulë edhe nëse sheh që has pengesa nga ana e këshillit pedagogjik
apo stafit.Për të pasur një atmosferë të mirë pritjeje,drejtori duhet t’u bëj të qartë
prindërve,t’ua shpjegojë atyre qartë qëllimet që ka shkolla dhe mënyrat se si mund
të ndihmojnë ata.Zbatimi i një metode të tillë të drejtëpërdrejtë,tregon se drejtuesi
i shkollës ka besim te prindërit dhe se vullnetarët së bashku,mund të bëjnë shumë
gjëra.
Të gjithë prindërit e komunitetit ,kanë një rol mjaft të rëndësishëm në edukimin
e fëmĳëve në jetë.Për shembull,ndodh që shumë fëmĳë mund të mos jetojnë
me prindërit e tyre biologjik,por me persona të tjerë:me gjyshërit,të afërm të
largët,prindër që i kanë adoptuar,këshilltarë besnikë dhe miq ose shokë.Gjithashtu
ka edhe fëmĳë që nuk jetojnë në një familje,por jetojnë në institucione.Ndaj termi
“bashkëpunëtor”,mund t’i përfshĳëtë gjitha tipat e marrëdhënieve.Çdo pjesëtar i
familjes mund të luajë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet prind-mësues.
Ka shumë shkolla,në të gjithë vendin,në të cilat është vënë re një pjesëmarrje e ulët
e prindërve në takimet që ajo organizon,qofshin këto zyrtare ose jozyrtare,apo edhe
seminare të ndryshme.
Dhe natyrshëm lind pyetja,”A ka rrugë për përballimin e këtyre pengesave të
dala?”Sigurisht që po.Edhe pse pas ftesave dhe atmosferës së ngrohtë,që krĳojnë
mësuesit,ndonjëherë ka ende pengesa për të kaluar programet prindër-nxënës.
Kur ndodhin të tilla gjëra (dhe kjo ndodh shpesh),ka disa mënyra për të qenë të
përqëndruar.Plani i punës duhet të pëfshĳë disa ide për mbledhjet prindër-nxënës
ose për seminaret me prindërit.
Disa alternativa ,të cilat mund të jenë të suksesshme janë si më poshtë:
• Mbledhja të bëhet në një ambjent afër lagjes së prindërve.
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• Takimi me shoqatat e përhershme,që bëjnë të njëjtat përpjekje si mësuesit,për të
siguruar vëmendjen dhe mbështetjen e prindërve.
• Pjesëmarrja e administratës dhe stafit në takimet e planifikuara, do rriste
pjesëmarrjen e prindërve.
• Kryerja e vizitave të mësuesve në shtëpitë e nxënësve, menjëherë, pasi ata
kthehen nga shkolla (bashkë me ta).Kjo ka efekt,pasi fëmĳët entuziasmohen kur
prindërit takojnë mësuesit e tyre.Përhapja e lajmit më parë për vizitën e mësuesit
në shtëpinë e nxënësit.
• Gjetja e një përfaqësuesi të komunitetit,që të shërbejë si urë lidhëse ndërmjet
familjarëve dhe stafit të shkollës.
• Telefonimi!Nëse prindërit nuk kanë telefon,dërgimi i kartolinave nëpërmjet
postës apo edhe njoftimi nëpërmjet nxënësve.
• Diskutimi i mendimeve të ndryshme në mbledhje,që mund të sjellë në shfaqjen e
ideve të reja për afrimin e prindërve drejt shkollës
• Të qenit këmbëngulës!
• Përdorimi dhe shfrytëzimi i medias lokale,për dhënien e lajmit për komunitetin.
• Nëse çdo gjë dështon,atëherë alternative e fundit për tëpatur sukses,mbetet
organizimi i një festetë madhe me prindërit e të gjithë lagjes.Përgatitja e ushqimeve
me çmime të ndryshme,vendosja e muzikës dhe organizimi i veprimtarive të
ndryshme për fëmĳë,si dhe sigurimi i pjesëmarrjes së mësuesve.
Kështu mund të shihen interesat e atyre që ndjekin funksionet e orientuara të
prindërve.Duke bërë një vlerësim të nevojave,gjenden interesat e përbashkëta
dhe aftësitë e këtyre familjeve.Më pas ata ftohen t’i ndajnë këto gjëra në seminare
grupesh të vogla. Për këtë mund të përdoret një nga metodat e mëposhtme:
• Caktimi i prindërve si drejtues në lagjet e tyre.Ata do të jenë në gjendje të
diskutojnë me prindërit e tjerë,për të shtuar aktivizimin në mjediset shkollore
• Nëse nuk ka prindër,që të duan të bëhen përfaqësues të prindërve të tjerë,atëherë
mund të zgjidhet një përfaqësues i këtĳ komuniteti,por që mund të ketë një
funksion të caktuar drejtues.
I një rëndësie të veçantëështë gjithashtu edhe fakti,se prindi duhet të ketë një ndjenjë
sigurie psikologjike,kur hyn në shkollë për të punuar si vullnetar,ose të jetë pjesë
e publikut.
Disa ide për krĳimin e një atmosfere për të patur pjesëmarrje dhe për t’i mbrojtur
prindërit e aktivizuar:
• Pritja me buzëqeshje miqësore nga drejtori dhe stafi,sapo prindi hyn në ndërtesën
e shkollës
• Heqja e ndrojtjes dhe frikës prindërve, duke shmangur sjelljet tipike,që kanë qenë
gjithmonë pengesa për ta,si p.sh.:”Unë drejtoj,ju jeni thjesht një prind!”
• Vendosja e një tabele në derën kryesore ose në korridor, ku t’u urohet mirëseardhja.
Në këtë mënyrë mund të vinë të gjithë,pa qenë nevoja të bëhen ftesa personale.
• Lënia e një dhome në dispozicion,ku prindërit mund të takohen me njëri-tjetrin
• Përgatitja e një dhome me libra e lodra për parashkollorët.
• Një drekë e organizuar çdo muaj për prindërit,do t’i bënte ata të komunikonin më
lirshëm ndërmjet tyre.
• Emblsirat për baballarët, do t’i bënte ata të kuptonin se sa tërëndësishme janë
mbledhjet e tyre të veçanta.
• Nxitja nga drejtuesit dhe përgatitja për angazhim e prindërve në shkollë
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• Përvetësimi nga mësuesit i parimeve,se si të përdorin sa më mirë talentin e
prindërve e t’i kthejnë ata në pjesëmarrës aktivë
• Heqja e çdo muri të dukshëm apo të padukshëm,që nënkupton:”Ju s’mund ta
bëni këtë gjë!”,pasi shpesh prindërit ndihen inferior ndaj edukatorëve.
• Kushtimi i vëmendjes dhe interesit,ndaj prindërve në momentet e komunikimit
(ta shohësh prindin në sy,kur flet).
Kur nxënësit angazhohen në gjëra të mira,ata bëhen të motivuar,të interesuar
dhe entuziasmohen për të kaluar sfidat.Ata sjellin më tepër angazhim dhe
madje,reklamojnë programet tek nxënësit e tjerë,si dhe në komunitet dhe tek
prindërit.
Nxënësit duhet të përfshihen!
Këshilluesi drejtues në një shkollë,kërkon edhe ata nxënës që janë të urtë,që duken
të pamotivuar,që s’përshtaten me të tjerët,si dhe ata që s’janë popullorë ose kanë
probleme me sjelljen.Ky këshilltarëështë munduar t’i angazhojë të gjithë nxënësit
që përfshihen në programet shkollore,duke ndihmuar më pas,që të përfshihen edhe
prindërit.
Kur prindërit angazhohen, nxënësit janë më të suksesshëm.
Garantimi i sigurisë
Një nga faktorët që bën që shkolla të jetë efektive është krĳimi i një mjedisi të sigurtë
dhe te rregullt.Në shkolla të tilla ka një atmosferë rregulli e serioziteti në punë,e çliruar
nga kërcënimi i dhunës fizike.Atmosfera e shkollës nuk duhet të jetë shtypëse,por
drejtuese në mësimdhënie dhe studim.Kështu,fjala “siguri”do të nënkuptonte siguri
fizike brenda dhe rreth shkollës.Një atmosferë rregulli është e domosdoshme për
aktivizimin e prindërve dhe studimin e fëmĳëve. Prindërit duhet të shohin siguri
dhe qetësi brenda dhe jashtë shkollës.
Disa mënyra se si mund te organizohet ndjenja e sigurisë fizike në shkollë:
• Politikat e sigurisë dhe qetësisë në shkollë të caktohen në bashkëpunim me
organizmat bashkëpunues,si: Bordi i shkollës,Këshilli i prindërve etj.
• Caktimi i rregullave të njëjta në të gjithë lagjen si p.sh.,kudo,kur një nxënës mban
armë në shkollë,përjashtohet.Këtu duhet të përfshihen të gjithë pjesëmarrësit,siç
janë:nxënësit,prindërit,stafi,mësuesit dhe përfaqësuesit e komunitetit.
• Njohja me banorët e zonës dhe bërja atyre ftesë për të vizituar shkollën,për të
bashkëpunuar për sigurinë në shkollë,me një marrëveshje për programin e
sigurisë në shkollë.
• Kryerja e shërbimeve për sigurinë e prindërve,nxënësve,mësuesve dhe anëtarëve
të komunitetit,për t’i ndihmuar ata që të kuptojnërëndësinë e misionit për
sigurimin e shkollës.
• Të vihet në praktikë një program sigurie në shkollë.
• Të udhëzohen mësuesit,prindërit dhe nxënësit se si të flasin me mediat.Krĳimi i
një rrjeti sigurie,do t’i ndihmonte prindërit që t’i zgjidhnin problemet e tyre,duke
pasur kontakte me prindërit e tjerë.Drejtuesit duhet të mbajnë konferenca
shtypi,ku të informojnë publikun për atë që ndodh në shkollë.
• Krĳimi i një linje për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve që lidhen me shkollën.Një
drejtues i një shkolle ka një linjë telefonike,ku mund të shprehen shqetësimet dhe
prindërit mund të bëjnë pyetje në sekretarinë telefonike.Më pas njëkoordinator
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ndihmon drejtuesin për të kthyer përgjigjet.
• Shqetësimet emocionale vĳnë pas një gjendjeje stresuese.Zakonisht,profesionistët
përqëndrohen vetëm te nxënësit,por,sipas përvojës,nuk mund të ndihmohet
vetëm fëmĳa,pa u ndihmuar familja e tĳ.Kur prindërit janë më të tronditur se sa
fëmĳët,ata kanë nevojë për këshillat e një profesionisti,që ata pastaj,të mund të
ndihmojnë fëmĳët e tyre.
Për të garantuar sigurinë e prindërve në një shkollë,brenda në qytet,mbledhjet mund
të zhvillohen edhe të dielën mbasdite,pasi shumë prindër nuk janë në punë,me
qëllim që pjesëmarrja të jetë sa më e madhe.
Kryerja e misionit
Çdo organizim,qoftëi madh apo i vogël,duhet të ketë njëmision.Suksesi i vërtetë vjen
vetëm pasi qëllimet janë caktuar nga një komitet planifikimi apo ekip vendimmarrës.
Këto qëllime përcaktohen me shkrim,në Deklaratën e Misionit,ku tregohet se si janë
lidhur qëllimet e misionit,të cilat u jepen pjesëtarëve të ekipeve dhe vullnetarëve,që
të kuptojnë se ç’duhet të bëjnë.
Në parimin e drejtimit të përqëndruar,shumë drejtues nuk e kuptojnë se ç’do të thotë
aktivizim në Deklaratën e Misionit.Duhet durim,perspektivë afatgjatë dhe aktivizim
i duhur.Zakonisht ka një mungesë në aktivizimin në punë,pasi nuk aktivizohen të
gjithë.Duhet të kemi pamje dhe vlera tëpërbashkëta,grupi duhet të punojë së bashku
dhe të zbatojë thelbin e misionit.Shpesh,prindërit dhe nxënësit në shkollat e arsimit
9-vjeçar nuk aktivizohen në proceset e parealizueshme.Që shkolla të ecë sa më
mirë ,duhet të përfshihen të gjitha vendimet.Drejtuesit dhe partnerët e tyre marrin
shërbime më të mira,kur ata i informojnë të gjitha palët e aktivizuara në lidhje me
familjet,apo misionin e shkollës.
Fuqizimi i prindërve
Sinonime me fjalën “fuqi” janë fjalët “aftësi”,”mundësi” e “mjeshtëri”.Shtrohet
pyetja:Si e rrit këtë fuqi bashkëpunimi në arsim?Duke i nxitur prindërit-partnerë
të marrin pjesë në marrjen e vendimeve në procesin e drejtimit,edukatorët mund të
krĳojnë një ndjenjë fuqizimi.Edukatorët duhet të nxitin prindërit ,që të gjejnë vetë
zgjidhjen.
Zakonisht, prindërve u është kërkuar të diskutojnë për profesionet e tyre,të përdorin
aftësitë e tyre për fotografi dhe video,të përmirësojnë programet e drekës,të
pikturojnë dhe zbukurojnë shkollën e kështu me radhë.Megjithatë,një ndihmë më
të rëndësishme mund të japin prindërit në shkollat e fëmĳëve të tyre.Veçanërisht ata
kanë dhënë ndihma të vlefshme për caktimin e qëllimeve të shkollës dhe vendosjen
e procedurave,që zbatohen në jetën e përditshme.Do të kishim një nivel më të lartë
angazhimi të prindërve po të përfshiheshin në politikën e vendimmarrjeve,përsa i
përket zhvillimit të edukimit të fëmĳëve të tyre.
Kjo do kuptuar sipas një parimi që thotë se:”Fuqizimi nuk do kuptuar sikur prindërit
do të marrin drejtimin e shkollës,por të ndihmojnë dhe të pyeten në procesin e
hartimit të politikave në nivel vendor,si dhe në të gjithë lagjen e shkollës.Nuk janë
vetëm fëmĳët që përfitojnë nga ky aktivizim.”Vlerësimi dhe respekti i prindërve
rritet jashtëzakonisht dhe mësuesit do të kenë të gjithë atë ndihmë dhe mbështetje
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shtesë.Është mjaft e rekomandueshme ngritja e organizatave parashkollore PrindërMësues (OPM),që t’i përkrahin prindërit dhe të ngrenë një urë lidhëse midis shtëpisë
dhe shkollës.Kjo është e dobishme për të gjitha nivelet e arsimimit dhe sidomos
bshkëpunimet dhe krĳimin e lidhjeve.
Ndërthurrja e interesave të ndryshme
Gjithnjë duhet të pëfshihen nëkomunitet të gjithë prindërit,nga të gjitha racat.
Ndoshta prindërit e minoriteteve të vogla ndjehen sikur nuk u dëgjohet zëri,ose
nuk kanë gjë për të dhënë,por kur kërkohet pjesëmarrja e tyre,ata promovojnë një
ndjenjëpozitive për të dhënë ndihmën e tyre në arsimimin e fëmĳëve.Minoritetet
mund të jenë të edukuarit ose të paedukuarit,të shëndoshët apo të dobtit,ata me
nivel të ulët apo të lartë shoqëror-ekonomik dhe kështu me radhë.
Për çdo lloj bashkëpunimi në shkollë ,prindërit duhet të grupohen në mënyrë të
organizuar ,pavarësisht nga raca,besimi apo niveli shoqëror-ekonomik.Në qoftë se
në shkollë ka nxënës të kulturave të ndryshme etnike,duhet të ndërmerren hapa
krĳues për t’i afruar sa më lehtë prindërit me origjina kulturore të ndryshme.
Komunikmi me prindër
Komunikimi i saktëështëfaktor me rëndësi për t’i bërë gjërat të ecin mbarë.Njerëzit
duhet të dinë se ç’po ndodh ,se ç’mendojnë të tjerët dhe se si përpjekjet e tyre do të
ndihmojnë në suksesin e programit ku ata janë aktivizuar.Disa udhëzime për një
komunikim të frytshëm:
• Një president i një organizate prindërish apo mësuesish duhet të dëgjojë dhe të
ndajë idetë me prindërit pjesëmarrës.
• Prindërit dhe ata që shërbejnë si model, duhet t’i dëgjojnë edukatorët.
• Prindërit mund t’u telefonojnë prindërve të tjerë, nëpërmjet rrjetit të pemës
telefonike.Zakonisht,kjo jep rezultate të menjëhershme.Prindi i përgjigjet prindit.
• Gjatë dëgjimit,drejtorët dhe drejtuesit e prindërve duhet t’i shmangin paragjykimet.
Shumë njerëz duan që idetë dhe shqetësimet e tyre të merren seriozisht.
• Mësuesit duhet t’u kërkojnë më shumë prindërve.
Në shumicën e organizatave kryesore,ka një lidhje me varësi të përbashkët ,interesa
reciproke,ndihmesa të përbashkëta dhe gëzime të thjeshta.Pjesë e artit të drejtimit
është që të shohësh nëse mbahet dhe forcohet kjo lidhje.Kjo ndodh kur komunikimi
ështëi hapur dhe i saktë.Ç’do të thotë komunikim i mirë dhe çfarë arrihet nëpërmjet
tĳ?Aështëi domosdoshëm për mësimdhënien dhe të mësuarit?Aështë kjo mënyra
me të cilën njerëzit mbushin hapësirat,që formohen nga një kompani në rritje?
E njëjta gjë vlen edhe për shkollat.
Rezultatet e aktivizimit efektiv të prindërve
•
•
•
•
•

Prindërit bëhen zëra aktivë në ndryshime
Krĳohet një bashkëpunim dhe besim
Prindërit i lënë thashethemet dhe përqëndrohen në gjërat e mira në shkollë.
Aktivizimi i prindërve ndikon në rritjen e e arritjeve ekonomike .
Disiplina më e mirë e nxënësve jep rezultate të larta.
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•
•
•
•
•

Rritet ndihma financiare.
Prindër të lumtur sigurojnë marrëdhënie të mira me shkollën.
Prindërit punojnë si vullnetarë dhe japin mbështetjen e tyre për shkollën.
Prindërit shërbejnë si këshilltarë dhe drejtues të komunitetit dhe të nxënësve.
Prindërit,si ekip,mund të bëjnë përmirësime fizike në shkollë ose në zyrën
qëndore.
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Guide per trajtimin e eksperimenteve per sistemin 9-vjeçar
Peno Sinanaj
Shkolla 9- vjeçare “Festim Hoxha” Sherishtë
Abstrakt
Fizika lind si filozofi e natyrës domethënë si një tentativë për të shpjeguar çdo fenomen në
kuadrin e një vizioni të përgjithshëm të natyrës. I dedikohet Galileit futja e metodës shkencore,
e cila sot është në bazë të të gjitha disiplinave eksperimentale.
Kështu fizika u bë një shkencë themelore , për shkak të përgjithshmërisë së saj në fushën e
gjerë që nga kërkimi i grimcave elementare e deri tek struktura e Universit.
Fizika (dhe shkencat natyrore në përgjithësi) është një ndërmarrje shkencore e arsyeshme e
bazuar mbi provën eksperimentale të vlevshme , mbi kritikën dhe mbi diskutimin racional ,
është pikërisht eksperimenti dhe vrojtimi me anë të cilit njohim botën e fizikës.
Pra një shkencëtar për zgjidhjen e një problemi kritik që i përket natyrës për të dalë nga
vështirësia në të cilën ndodhet arrin në formulimin e supozimeve , të bazuara natyrisht në
vëzhgimet dhe njohuritë që ai disponon në formën e hipotezave të përcaktuara të cilat mund
të na çojnë në një zgjidhje . Kështu duke ekzaminuar rrjedhimet logjike të teorisë së tĳ të cilat
shërbejnë për të bërë parashikimet që duhen verifikuar në sajë të rezultateve të vëzhgimeve
të ardhshme.
Nëse eksperimentet , pasi janë kryer nuk përputhen me parashikimin e teorisë , atëherë
kjo është e gabuar dhe duhet rishikuar sërish. Por , nëse parashikimet konfirmioheb në
fakte ndërtohet një ligj dhe nga një bashkësi ligjesh ndërtohet një teori e cila ka kapërcyer
përkohësisht kontrollin dhe mund të përdoret për parashikimet e eksperimenteve të rinj .
Pra ç teori qëndron e vërtet deri në momentin që faktet e reja eksperimentale e kundërshtojnë
atë . Si përfundim mund të themi se fjala “fund” në kërkimin shkencor nuk ekziston.
Fjalet kyce : aparat mates, madhesi, vlere numerike, gabim ne matje.

Hyrje
Së pari
Nxënësi duhet të njohë tiparet dalluese dhe karakteristikat kryesore të dukurisë ,
kushtet në të cilat zhvillohet dhe vrojtohet ajo, thelbin e brendshëm dhe shfaqen e
saj të jashtme , interpretimin e saj mbi bazën e përfytyrimimeve të sotme shkencore ,
lidhjen e kësaj dukurie me dukuritë e tjera , shfrytëzimin në praktikë etj .
Së dyti
Nxënësi duhet të dĳë të vrojtojë me vëmendje dukuritë dhe objektet që janë burim
informacioni , të dĳë të nxjerr problemin që duhet të studiojë , të dĳë të formulojë
hipotezën për zgjidhjen e problemit , të mendojë dhe të zhvillojë eksperimentin për
vërtetimin e hipotezës si dhe të ndërtojë tabelat dhe grafikët përkatës .
Së treti
Nxënësi duhet të dĳë parimin e ndërtimit dhe të punës së aparateve dhe instrumenteve
që përdoren në punën e pavarur , të njohë kufijtë e tyre matës dhe vlerat e ndarjes së
shkallës së tyre , të dĳë të zbatojë rregullat e tĳ të përdorimit .
Së fundi
Nxënësi duhet të njohë mirë aparatin matematik , përderisa në formulimin e ligjeve
, vërtetimin e tyre , relacionet midis madhësive fizike etj, është përdorur gjuha e
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matematikës . Nuk ka se si një nxënës që nuk njeh aparatin matematik të dĳë të dĳë
të veprojë për nxjerrjen e varësisë të madhësive fizike me njëra tjetrën

Ligjet e fizikës
Shembuj ligjesh të fizikës
• Ligji i dilatacionit termik linear l=l0(1+aθ) ku l0 është gjatësia në 0o c, θ është
temperatura dhe a është koeficienti i delatacionit termik , që varet nga materiali .
Ligji është i vlefshëm vetëm për intervale të vegjël të temperaturave , në të cilat a
mund të konsiderohet si konstante .
• Ligji i Hukut F=Kx që përshkruan sjelljen e një materiali elastik nëpërmjet
shformimit x nënë veprimin e një force F , është i vlefshëm vetëm për një sustë
ideale , e thënë ndryshe e privuar nga masa , dhe në mungesë të fërkimit .
• Ligji i lëvizjes uniforme :s(t)=vt është i vërtetë vetëm për v=const , dhe në këtë rast
është i përdorshëm për përkufizimin e shpejtësisë .
•
Ligji i lëvizjes së njëtrajtshme është shembull i një modeli të thjeshtuar duke
qënë se përfaqëson një rast limit të paaritshëm eksperimentalisht . Kjo përbën një
skematizim të situatave reale për intervale të vegjël të kohës dhe për shpejtësi të
vogla .
Modeli i pikës materiale
Modeli që do të përdoret shpesh gjatë studimit të kinematikës është ai i pikës
materiale ku pranolmë që :
• Përmasat reale të sistemit që përshkruhet nuk kanë pasoja në analiza dhe se
• Proceset të cilat ndodhin në brendësi të sistemit nuk kanë efekt në analiza .
• Kështu sistemi është i skicueshëm me një pikë pa masë dhe pa shtrirje (pozicioni
i saj përkon me atë të një pike në hapësirë).
Madhësitë fizike
Madhësitë fizike janë ato që mund të përcaktojmë në mënyrë operative , pra konceptë
që mund ti lidhim në mënyrë objektive dhe të riprodhueshëm me një vlerë numerike
.
Përkufizimi Operativi një madhësie kërkon precizimin e një metode të matjes
nëpërmjet të cilës ajo shprehet nga raporti me një madhësi tjetër , vlera homogjene e
të cilës është quajtur njësi matëse . (e zgjedhur arbitrarisht) .
Veprimi i matjes mund të jetë:
• I drejtpërdrejtë (kërkon ballafaqimin me një kampion)
• Indirekt (përdor relacionet analitike ndërmjet madhësive fizike)
• Instrumental (përdor aparate paraprakisht të taruar)
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Madhësitë fizike mund të jenë themelore ose të rrjedhura . Lidhja e tyre është e
pavarur nga njësitë e matjes . Ajo varet vetëm nga natyra e madhësisë .
Madhësitë themelore në mekanikë janë masa –M , gjatësia –L dhe koha –T . Njësitë
e rrjedhura mund të shprehen në funksion të madhësive themelore .
Dimensionet e madhësive fizike .
Ajo çka karakterizon natyrën e madhësive fizikë është dimensioni , pra një bashkësi
vetish që mund të jenë të matura nëpërmjet një raporti reciprok . Madhësitë homogjene
, pra të krahasueshme drejtpërsëdrejti me një madhësi të njëjtë , të zgjedhur si njësi
, kanë të njëjtën përmasë (dimension) dhe mund të mblidhen midis tyre .
Madhësitë fizike të ndryshme mund të kombinohen ndërmjet tyre nëpërmjet
raporteve , produktit dhe ngritjes në fuqi .
Në mekanikë , dimensioni i madhësisë të çfarëdoshme fizike mund të shprehet si
produkt i dy njësive themelore [M] , [L] dhe [T].
[G]=[M]a[L]β[T]θ
Për shembull distanca d ndërmjet dy objekteve ka përmasën e gjatësisë . ky koncept
shprehet nëpërmjet një ekuacioni përmasor (dimensional) .
[d]=[M]0[L]1[T]0
Për ekuacionet dimensionalë vlejnë rregullat algjebrikë të zakonshëm . Një sipërfaqe
S është gjithmonë përpjesëtimore më produktin e dy gjatësive ( siç edhe mund të
verifikohet eksperimentalisht), është kështu pra një madhësi e rrjedhur .
[S]= [L] · [L] =[L]2
Nga ligji i lëvizjes së njëtrajtshme mund të përftojmë njësinë e matjes së shpejtësisë :
[v]=

=

=

=[L][T]-1

Ekuacionet e përmasave (1)
Ekuacionet përmasore mundësojnë verifikimin e korrektësisë së një shprehjeje e cila
lidh madhësi të ndryshme fizike . Është e mjaftueshme të kujtojmë se kufizat e çdo
termi të një ekuacioni duhet të jenë me dimensione homogjene.
Operacione të matjes nëpërmjet aparateve
Matja e një madhësie G realizohet nëpërmjet një instrumenti , një aparat që bën
krahasimin me njësinë e kampionit , dhe jep një përgjigje numerike V që paraqet
vlerën T të madhësisë .
Instrumentet matës janë të ndryshëm , ata mund të përmblidhen sinë skemën që
vĳon :
• Një aparat i ndjeshëm ndaj G
• Një konvertues që transformon dhe gjeneron një përgjigje R shumë më të thjeshtë
për tu përdorur
• Një aparat që shfaq V
• Në rastet më të thjeshta të tre sistemet përputhen , në metrin shirit bëhet krahasimi
i drejtpërdrejtë i distancës me shkallëzimin e treguar : në të tjerë janë të veçuar
, në një voltmetër sensori është faza e përforcimit , shndërruesi është kuadri i
lëvizshëm dhe vizualizuesi është gjilpëra në ekranin e shkallëzuar . Kur G
krahasohet drejtpërdrejtë me kampionin e njësisë së matjes aparati është absolute
; nëse shndërruesi gjeneron R jo homogjene me G , aparati quhet sekondar .
Përpara përdorimit evidentohet shkallëzimi R=f(T) , duke gjetur përgjigjen e për
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vlerat e gjetura të G . Në përgjithësi veprimi kryhet nga ndërtuesi dhe është i
inkorporuar në ekran . Realizimi i një instrumenti absolute apo sekondar nuk
varet nga lloji i madhësisë , për shembull në një peshore ekziston si lloji absolut
me dy krahë , ashtu edhe ai sekondar që shfrytëzon ngjeshjen e një suste .

Veprimi i matjes nëpërmjet një aparati
Aparatet matës ndahen në dy kategori të mëdha:
• Aparate analogë me të cilët operohet mbi madhësinë fizike (elektrike , mekanike
etj) që përfaqësojnë , për shkak të analogjisë , madhësi për të matur . Vendosen
në relacion dy dukuri fizike , qoftë edhe me natyra të ndryshme , të tilla që
madhësitë respektove të përfshira të jenë të lidhura nga të njëjtat ekuacione .
sinjali i të dhënave studiohet duke përdorur mekanizma të brendshëm në aparat
dhe ka një relacion të drejtpërdrejtë ndërmjet sinjalit dhe përgjigjes .
• Aparatet dixhitale, të zhvilluar vrullshëm kohët e fundit , fala progresit të
teknikave informative kompjutacionale . Aparati kryen një hap më shumë :a)
shndërruesi gjeneron , nga madhësia që duhet të matet , një sinjal elektrik analog
. b)ky sinjal transformohet nga një shndërrues analog dixhital ne një sinjal
dixhital(një informacion numerik binary që i korenspodon një bashkësi bitësh
0.1). Sinjali dixhital përpunohet me teknika informative përpara se të shfaqet .
Aparatet analogë kanë avantazhin e shpejtësisë duke qenë se nuk ekziston faza (hapi)
i shndërrimit, para së gjithash ato zëvendësohen menjëherë nga ato dixhitale , sepse
përpunimi i mëtejshëm sjell rezultate të një cilësie më të mirë (zvogëlim të zhurmave
,korrigjim të çrregullimeve etj).
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Gabimet gjatë matjeve
Në rastin ideal matja e jep vlerën e saktë të madhësisë (V-T); megjithatë eksperienca
e përditshme ka treguar se kjo nuk mund të ndodhë . për shembull duke e përsëritur
matjen , dukshëm në të njëjtat kushte, shpesh do të gjejmë vlera të ndryshme (1);kjo
ndodh për shumë motive , nga pakujdesia e eksperimentuesit deri tek fluktuacionet
e dukurisë ( për shembull , kohët e zbërthimeve radioaktive). Eksperienca tregon se
matja e një madhësie është gjithmonë e shoqëruar nga një shkallë e caktuar pasigurie
(e quajtur gabim në të kaluarën) e shprehur ndërmjet një vlere DV homogjene me
madhësinë .
Në 1993 Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO) publikoi një guitë që
siguron procedurat për përcaktimin e pasigurive në matje . Kështu të matësh një
madhësi do të thotë të përcaktosh :
• Vlerën e vërtetë : një vlerë e pajtueshme me përkufizimin e një madhësie të dhënë
• Pasigurinë : një vlerë tregues i dispersionit të vlerave gjatë procesit të matjes
• Gabimin : diferenca ndërmjet rezultatit të një matjeje dhe vlerës së vërtetë .
• Guida ISO sjell edhe listën e shkaqeve të pasigurive në matje dhe përfaqëson një
dekalog për tu ndjekur kur kërkohen burimet e mundshme të pasigurive në matje
•
Karakteristikat e aparatit matës :
Karakteristikat e aparateve janë të shumëfishta ; midis atyre më të dhe domethënëse
për të klasifikuar aparatet kemi :
• Intervali i funksionimit : i korenspodon vlerave minimale .... Dhe maksimale...të
madhësisë së matshme me instrumentin . Në rastet më të zakonshme . ...
• Gatishmëria e lidhur me kohën karakteristike të nevojshme për të dhënë përgjigje
.Kjo veti është e rëndësishme nëse madhësia ndryshon me kohën σt ; nëse t=σt
aparati ndjek ndryshimet , nëse t › σt atëherë përftohet një mesatare kohore e
madhësisë
• Saktësia e cila konsiston në faktin e një përputhshmërie të mirë ndërmjet rezultatit
dhe vlerës së vërtetë .
• Përsëritshmëria dhe besueshmëria . Përsëritshmëria (herë pas here e quajtur
preçizion) i korenspodon aftësitë për të dhënë të njëjtin rezultat në kushte
dukshëm të njëjta dhe lidhet gjithashtu me rëndësinë e efekteve të rastësishme .
Besueshmëria e aparatit kuptohet si aftësi e funksionimit në kohë dhe në kushte
të ndryshueshme .
• Shkalla e saktësisë C=100ΔVmax /VFS ku ΔVmax është pasiguria maksimale që i
detyrohet aparatit dhe VFS është fundi shkallës .Shpesh shkalla e saktësisë i
detyrohet konstruktorit për të patur pasiguritë maksimale një matje relacioni
shndërrohet në ΔVmax=(C/100) VFS .
Karakteristikat e aparatit
Karakteristika më kryesore njihet si ndjeshmëria S , që i korespondon variacionit më
të vogël të madhësisë ΔV që prodhon një variacion të konsiderueshëm të përgjigjes
ΔR:S=ΔR/ΔV
Me përmasa fizike [S]=[R][G]-1
S mund të varet nga vlerat e G edhe se në raste të shpeshta , në dispozitivët linearë ,
është konstante . Duke qënë se ekziston një vlerë minimale ΔR ndërmjet dy vlerave të
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përgjigjes , do të thotë që ekziston një vlerë minimale që i korenspodon ndryshimit
të madhësisë që do të matet : ΔVS=S-1ΔR e quajtur pasiguri r ndjeshmërisë , duke
qënë se aparati nuk është i ndjeshëm në këtë interval .
Aftësia zbërthyeser , I korenspodon një variacioni minimal të konsiderueshëm në
diapozitiv (nënndarja e një shkalle apo shifra e fundit e një të dhëne dixhitale .) ; në
një gjuhë të përditshme mund ti referohemi si aftësi zbërthyese e lartë (e ulët) për r
të vogla (të mëdha)
Është e dukshme që r dhe S janë të lidhura dhe nuk do të kishte kuptim të
realizoheshin dispositive me r ΔVS , për këtë tentohet të realizohet r S ·ΔR ; dhe
shpesh këto dy karakteristika konceptualisht të ndryshme ngatërrohen .
Karakteristikat instrumentale si ato të brendshme ashtu edhe ato të ndryshme shpesh
janë në antitezë me njëra tjetrën . Duhet të zgjidhet me kompromis një funksion i tipit
të matjes pa i prekur problemet e kostos
Paraqitja e madhësive : vlerat numerike
Pas matjes madhësitë sillen në trajtën e një numri , një vlerë pasigurie dhe një njësie
të përshtatshme (V±ΔV).Në matematikë një numër real mund të shkruhet me një
numër arbitrar shifrash , ndërsa në rastin e madhësive të matura është themelor
koncepti i numrit të shifrave domethënëse të cilat janë ato duke filluar nga e djathta
deri te e fundit ≠0 në të majtë . e fundit djathtas tregon saktësinë me të cilën njihet
rezultati , p sh 5.7≠ 5.70 sepse 5.6≤5.7≤ ndërsa 5.69≤5.70≤5.71!
Një përfundim numerik nuk mund të përmbajë një vlerë arbitrare shifrash sepse
do të ishte në kundërshtim me një pasiguri ΔV≠0 ;është e zakonshme të shkruash
ΔV me një maksimum prej dy shifrash ; kështu shifra e fundit e rezultatit do ti
korrespondojë asaj të ΔV dhe për rrjedhojë vlerat do të shkurtohen . Rregulla është
e thjeshtë për matjet e drejtpërdrejta në të cilat karakteristikat e aparatit janë ato që
i japin pasiguritë ; ndërsa për matjet jo të drejtpërdrejta , shihen vlerat që vĳnë nga
shkaqe të tjera .
Shënimi eksponencial zvogëlon paqartësitë :vera me vetëm një shifër të rëndësishme
përpara presjes dhe më pas fuqia korespodente e 10. (p sh 673400 6.734·105).Në një
rezultat të treguar pa shkallë pasigurie do të pranohet , në mënyrë konvencionale , se
pasiguria lidhet me shifrën e fundit . Shpesh herë shkruhet në kllapa pasiguria mbi
shifrat e fundit .
Paraqitja e madhësive. Histogramat
Ndodh që të përsëritet matja e një madhësie , si për të evidentuar efektet rastësore
ashtu edhe për të studiuar çdo fluktuacion të mundshëm . Një paraqitje grafike
shumë e përdorshme është histograma . Në një grafik , vendoset në boshtin e
abshisave madhësia duke ndarë intervalin me një hap të dhënë . Ndërsa në boshtin
e ordinatave vendoset në korrespodencë me ndarjet , numri i matjeve (ngjarjeve).
Histogramat mund të jenë edhe dydimensionale kur ato paraqesin çifte matjesh , në
këtë rast mund të kalohet edhe me pamje tredimensionale .
Histogramat janë një instrument bazë në analizat e të dhënave eksperimentale dhe
lejojnë të evidentohen konceptet më të rëndësishme të statistikës (funksionet e
shpërndarjes , mjedisi, varianca , korrelacionet etj). Një karakteristikë e rëndësishme
e një histograme është zgjedhja e hapit (shkalla e ndarjes) ; ndarja duhet të jetë
shumë e përshtatshme në të kundërt histograma nuk jep funksionin e dëshiruar
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të shpërndarjes . një kriter i arsyeshëm është ai i zgjedhjes së një hapi të të njëjtit
trend me madhësinë e pasigurisë së ndjeshmërisë së aparatit që kryen matjet. Në
këtë mënyrë histograma evidenton praninë e efekteve të rëndësishme të rastit apo
fluktuacionet .
Paraqitja e madhësive: Grafikët
Një mënyrë e veçantë për të analizuar matjet është ajo grafike . Me çifte të dhëna
të madhësive X dhe Y ndërtohet një grafik në një sistem boshtesh karteziane duke
vendosur në boshtin e X -eve dhe të Y –eve vlerat e pikave korenspodente të çifteve (
Xi,Yi)(i=1,...,n);zakonisht pikat hidhen së bashku me pasiguritë e tyre (Xi±ΔXi,Yi± ΔYi).
Ecuria e grafikut është shumë e përdorshme për të përftuar një relacion funksional
Y=f(X)
Në të dyja boshtet duhen shënuar madhësitë dhe njësitë e përdorura ;është e
rëndësishme të specifikohet intervali i madhësive duke vendosur vlerat numerike
që tregojnë korenspodencën ndërmjet distancave në grafik dhe vlerave të madhësive
(shkalla) ;duhet optimizuar hapësira e disponueshme duke zgjedhur para së gjithash
një shkallë lehtë të lexueshme dhe të inerpretueshme .
Në shumicën e rasteve relacioni që lidh dy madhësitë është linear , grafiku është një
drejtëz me koeficient këndor dhe pret boshtin e ordinatave :

Parametrat merren si me teknika matematike ,ashtu edhe grafikisht duke interpeluar
në mënyrë manuale pikët , një veprim shumë i përdorshëm në laborator që lejon
marrjen e një përgjigjeje të shpejtë .
Paraqitja e madhësive: grafikët
Në përgjithësi shkallët e grafikëve janë lineare , para së gjithash mund të përdoren
shkallë të ndryshme në të cilat distancat mbi grafikë janë përpjesëtimore me një
funksion të madhësive . Në raste më të zakonshme është shkalla logaritmike X logX
,një zgjedhje shumë e përdorshme kur mbi intervalin e grafikut përfshihen rende
të ndryshme të madhësive që paraqiten me vështirësi në shkallën lineare .Në këtë
shkallë zero nuk ekziston , përfundon në infinit nga ana e majtë ! Shkalla jo lineare
(kuadratike, inverse etj) janë të përdorshme kur relacionet ndërmjet madhësive janë
lineare , por me një mundësi zgjedhjeje të shkallës mbi boshtet karteziane (X –Y)
trentet në veçanti rregullohen .
- në rastin e fuqive duhet përdorur shkalla logaritmike për Y dhe lineare për X
(shkalla gjysmë logaritmike) dhe varësia gjysmë logaritmike përbën konstanten e
eksponenciales :

Në rastin e ecurive eksponeciale është më e përshtatshme të përdorim shkallën
logaritmike Y dhe lineare për X (shkalla gjysmë logaritmike) dhe varësia gjysmë
logaritmike përbën konstanten e eksponenciales :
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Aparate për laboratorin në kohë reale
Le ti çojmë në bibliografi përshkrimet e instrumentave tradicionale ( metri , peshorja
,kronometri etj) dhe të diskutojmë , shkurtimisht , aparatet që mundësojnë kryerjen
e matjeve në kohë reale. Avantazhet kryesore të tyre janë:
• Moskufizueshmëria në dukuritë e ngadalta që përqëndrohen në matjet manuale
në përputhje me kohën e reagimit human ( të parit etj).
• Marja e shumë të dhënave me mundësinë per tu rregjistruar dhe më pas analizuar
në softuerë të përshtatshëm (grafike , interpolime etj).
• Saktësia shumë e madhe e matjeve lejon studimin e dukurive komplekse apo
evidentimin e devĳimeve nga skemat e zakonshme .
• Aparatet për laboratorin në kohë reale
• Një sistem i tillë është i ndërtuar nga tre seksione :
• Sensori , një aparat që konverton vlerën e madhësive fizike në një sinjal elektrik
që zakonisht janë diferencat e potencialeve dhe ndryshojnë në mënyrë të
vazhdueshme ndërmjet dy ekstremeve .
• Ndërfaqja , aparati elektrik që merr sinjalet nga sensori , i konverton në sinjale
dixhitalë dhe i transferon në kalkuluesin e të dhënave .
• Kalkuluesi , lidhur me ndërfaqen , që përmban softuerin me aplikimet që bëjnë të
mundur përdorimin e sensorëve të ndryshëm , dhe përgjithësisht , edhe ata për
analizimin e të dhënave .

Sensori

Ndermjetesi

Llogaritesi

Për të riprodhuar ecurinë kohore s (t) të madhësisë fizike sistemi kryen , nëpërmjët
sensorit , matje më interval fikse të kohës (kampjonimi) ; është e rëndësishme të
fiksohet ky interval ndërmjet matjeve (i anasjellti është frekuenca e kampjonimit) për
të bërë të mundur riprodhimin e kujdesshëm të sinjalit origjinal s(t). Intuitivisht nëse
sinjali ka vibracione të lehta duhet të rritet Vc. Në kushte të përgjithsme funksioni
s(t) mund të shkruhet si një shumë sinusoidash me frekuenca V të ndryshme (seri
Furie) ;dhe sinjalet e shpejta marrin kontribute nga sinusoidat me frekuenca të larta ;
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kështu Vc e nevojshme është e lidhur me maksimumin e frekuencave të pranishme
në zbërthimin e sinjalit origjinal . teorema e Shanon Nyquist pohon se , quhet Vmax
frekuenca më e lartë e pranishme në zbërthimin e s(t),nëse Vc›2Vmax atëherë sinjali
origjinal mund të rindërtohet qartë nga matjet e kampionit (mostrës)
Gjatë aplikimeve të ndryshme mund të përdoret softuer LoggerPro shumë i
përshtatshëm për didaktikën .a)ndërfaqja e cila lidhet me lloje të ndryshme
sensorësh, lidhet me PC nëpërmjet një porte USB b)softueri i analizës së të dhenave
është shumë i thjeshtë për tu përdorur .
Referenca
http://physics111.lib.berkeley.edu/Physics111/
Procedures in Experimental Physics Paperback – John Strong
Building Scientific Apparatus [Hardcover] John H Moore (Author) Christopher C .Davis
(Author) Michael A. Coplan (Author) , Sandra C. Greer (Author)
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Rëndësia e planifikimit të situatës së të nxënit
Ferzilet Prifti
Shkolla 9- vjeçare « Sulë Harri » Elbasan
Mirela Kumrĳa
Shkolla 9- vjeçare « Sulë Harri » Elbasan
Abstrakt
Suksesi i mësuësit gjatë mësimdhësnies së tĳ lidhet fort , ndër të tjerash , edhe me planifikimin
e orës së mësimit.
Ky planifikim është aktivitet që kërkon një refleksion të rëndësishëm dhe të strukturuar në
mënyrë efikase nga ana e mësuesit.
Përvec fazave të ndryshme të pranishme në planifikimin e një ore mësimore një vënd të
vecantë zë situata e të nxënit.
Kurrikula e re vë theksin në të mësuarin me kompetenca .Kompetencat lidhen drejtpërdrejt
me rezultatet e të nxënit dhe planifikimi i situatës nga mësuësit i bën nxënësit më kureshtarë
dhe të motivuar.Një mësues duhet të planifikojë orën e tĳ,të përzgjedhë situata sa më reale
methodat, teknikat për të strukturuar më qartë aktivitetin që do të organizojë gjatë mësimit.
Gjithmonë e më shumë vihet re që mësimëdhënia po pëson një ndryshim në të cilën risitë
pasohen njëra pas tjetrës më shpëjtësi të madhe.
Sfida e politikës së arsimit bazë nuk është vetëm një sfidë e cilësisë,por edhe e barazisë,e
mundësive për të mësuar sa më shumë gjuhë të huaja. Njohja e një kulture i shton vlera
shoqërisë dhe individit .
Fjalë kyçe : situatë të nxëni, planifikim, mësimnxënie efikase, TIK.

Hyrje
Vitet e fundit po flitet gjithmonë e më shumë për “globalizim “ në fusha të ndryshme
dhe lind kështu nevoja e evitimit të globalizimit të mëndjeve, të pikëpamjeve ndaj një
teme apo femoneni të caktuar dhe mbi të gjitha lind nevoja e ruajtjes së larmishmërisë
së gjuhëvë të huaja.
Gjuhët e huaja pa dyshim konsiderohen celës dhe vlera e këtĳ cëlësi varet nga vlera
e kasafortës që ai do të hapë.
Prandaj është e rëndësishme që t’u japim mundësinë të gjithëve të bien në kontakt
më gjuhët e huaja për të vetmen arsye : komunikimin.
Il monolinguismo è curabile ( Anthony Mollica)
Është detyra e cdo mësuesi të krĳojë tek nxënësit . njohuri , shprehi, përvoja dhe vlera.
Shkolla , vënd i privilëgjuar për formimin e individëve si njerëz dhe qytetarë, iu
ofron atyre jo vetëm mjetet njohësë por edhe vlerat humane dhe aftësitë rrelacionale
. Nëpërmjet arritjes së komptencave shkolla ka për qëllim të bëjë të mundur që cdo
individ të lëvizë , të mendojë në një mënyrë më autonome , racionale , etike dhe të
përgjegjshme.
Gjithmomë e më shumë vihet re që mësimdhënia po pëson një proces ndryshimi
në të cilin risitë pasohën njëra pas tjetrës më shpejtësi të madhë . Në këtë proces që
vazhdimisht ndryshon , jo vetëm njohuruitë tona por edhe mënyra se si i zhvillojmë
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dhe i përdorim këto njohuri po ndryshon.
Sfida e politikës së arsimit bazë nuk është vëtëm një sfidë ë cilësisë , por ëdhë ë barazisë , e
mundësive të barabrta për të mësuar dhe për të arritur
(Sedel)
Nisemi nga kjo thënië për të vënë në dukje që roli ynë si mësuës është të krĳojmë
kushtet gjatë mësimdhënies tonë të tilla, ku cdo nxënës të ndjehet i barabartë me të
tjërët.
Nësë në kuptimin e ngushtë mësimdhënia është akti i të dhënit mësim në një
institucion , në një kuptim më të gjërë mësimdhënia është planifikimi nga mësuesi i
situatës mësimore dhe i të nxënit.
Në një këndvështrim tjetër mësimdhënia është konceptuar në realizimin e tre
elementëvë :
• dhënie ose transmetim njohurish ,
• organizim i veprimtarisë së nxënësvë
• mundësim i realizimit të procesit të të nxënit1
Po cfarë është procesi i të nxënit?
Philippe Perrenoud propozon një përkufizim të tillë: Procesi i të nxënit
• vë në zbatim një aktivitet në të cilin nxënësi implikohet personalisht dhe në
mënyrë të vazhdueshme
• Është një situatë e cila nuk kërcënon identitetin , sigurinë, solidaritetin e nxënësve
• Aktiviteti që nxënësit zhvillojnë prezanton mbasë njëfarë niveli vështirësie por
mëgjithatë kjo krĳon vështirësi është e pranuashme për ta.
Kemi kaluar kështu progresivisht nga një llogjikë mësimdhënieje ku mësusi
ishte lider, në një llogjikë mësimdhënie ku « rregullat e e lojës”” kanë ndryshuar
dhe nxënësi është në qëndër të të nxënit të tĳ .
Cili është roli i mësuesit në këtë mësimdhënie?
Në procesin e të nxënit më situata , mësuesi nuk shikohet si i vetmi ekspert në klasë.
Roli i tĳ shndërrohet nga: “depozita “ e dĳes, në atë të lëhtësuesit.

. të ndihmojë nxënësit e tĳ të përvetësojnë njohuritë dhe fitojnë komptenca të cilat
i bëjnë ata të aftë të mësojnë gjithë jetën dhë të zënë kështu një vënd aktiv në jetën
ekonomike , sociale dhe kulturore.
. të pregatisë të gjithë nxënësit të jenë qytetarë të përgjegjshëm , të gatshëm të
kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë si dhe të hapur ndaj kulturave të tjera.
. tu sigurojë të gjithë nxënësvë mundësi të barabarta emancipimi shoqëror.
1

Musai B. Gjokutaj (2001) Modëlë për mësimdhënië të suksësshmë, tëknika për zhvillimin ë të
mënduarit kritik. Tiranë
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Një mësuës të jëtë i sukseshëm gjatë procesit të mësimdhëniës duhet të planifikojë
orën e tĳ të mësimit dh ky planifikim është aktivitet që kërkon një refleksion të
rëndësishëm dhe të strukturuar sa me qarte.
Përvec etapave të ndryshmë të pranishme në planifikimin e një orë mësimorë një
vënd të vëcantë zë planifikimi i situatës së të nxënit .
Kurrikula e re vë thëksin në të mësuarin më kompetenca . Kompetencat lidhen
drejtpërdrejt më rezultatet e të nxënit dhe planifikimi i situatës nga mësuësit bën
nxënësit më kureshtarë dhe të motivuar.
Po cfarë është situata e të nxënit ?
Situata është një bashkësi rrethanash disa prej të cilave shërbejnë si burime për
trajtimin e saj nga nxënësi ose grupi i nxënësve të tjerat mund të jenë kufizime që
shihen si pengesa në trajtimin e saj.
Si planifikohet ajo nga mësuesit e gjuhës së huaj dhe në cfarë fazash të mësimëdhënies
vendoset situata? Një pyetje kjo e cila cdo mësuësi i shkon në mëndje.
4 fazat nëpër të cilat kalon mësimnxënia
Hyrja
Prezantimi
Permbajtja
Ushtrimet
Në planifikimin e një situatë të nxëni mësuesi duhet të këtë parasysh 2
-Rezultatet e të nxënit ( rezultatët e të nxënit të porgramit që realizohn nëpërmjet një
situatë )
• Emërtimin e situatës (titulli i situatës)
• Përshkrimin kontekstual të situatës (përmbajtja e situatës në kontekstin e
realizimit të rezultateve të të nxënit)
• Veprimet e kryera për tratimin e situatës
• Burimet (mjete, pajisje, burime të ndryshme, njohuritë dhe aftësitë paraprake të
nxënësve)
• Vlërësimin ( kur situata quhet e realizuar)
Cilat janë pyetjet për një planifikim të suksesshëm?
•
•
•
•
•
•
•
•

Si realizohet qëllimi dhe cilat janë fazat e mësimit?
Sa kohë ka mësuësi në dispozicion?
Në cilën fazë do të orientohet procesi (përmbajtja)?
Cila do të jetë metoda më e mirë?
Si paraqitën aktivitëtët në fazën mësimorë?
Cilat media përdoren?
Cilat materiale janë të sukseshmë?
Ku duhet vënë theksi?

Roli dhë rëndësia e teknologjisë për realizimin e sitiuatës të të nxënit
Shoqëria e bazuar në dituri nevojitët që të posedojë aftësi të mira komunikuese dhe
sociale, të jetë e mirë informuar dhe të jetë gjithmonë e gatshme të mësojë gjëra të
reja. Për t’u bërë pjesëtar të kësaj shoqërie qytetarët duhet të marrin pjesë në mënyrë
aktive në këtë shoqëri dhe ti ndjejne benifitet e ofruara nga ajo. Atyre duhet t’ju jepet
2

gëstiondëclassë.nët
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mundësia që ti kenë dhe arrĳnë ato dituri dhe aftësi të nevojshme. Ato gjithashtu
duhet që në mënyrë kreative ti arrĳnë dituritë dhe eksperiencat duke krĳuar zgjidhje
origjinale për problemet.
Në kohën bashkëkohore ndikimi i teknologjisë informatike dhe të komunikimit (TIK)
gjithnjë e më shumë bëhet gjithëpërfshirës në shumë sfera shoqërore. Ky zbatim nuk
e anashkalon as arsimin. Arsimimi dhe dituria janë baza e çdo zhvillimi njërëzor dhe
ato janë te drejta fondamentale për çdo qënie njërëzore.
Dominimi i metodave tradicionale të cilat e fuqizojnë njohurinë enciklopedike dhe
jo specifike apo praktike, mungesa e mësimdhënies interaktive dhe inovacioneve
bëjnë që teknologjia informatike e komunikimit të shfrytëzohet si reformator për ti
plotësuar kërkesat globale për mësimdhënie sa më pragmatikë dhe për ti ndjekur
trendet bashkëkohorë arsimorë ku nxënësi vëndosët në qëndër të vëmëndjes dhe ku
amplifikohet të menduarit kritik dhe zgjedhja e problemeve.
Nevoja dhe arsyeja e aplikimit të TIK-ut në arsim nisët nga fakti i përgatitjes së
të rinjvë për tu bërë liderë dhe të suksesshëm në këtë shoqëri të udhëhequr nga
informacionet. Aftësitë e komunikimit, proçesimit, mendimit kritik dhe zgjedhjes
së problemeve si dhe puna në grupe janë esencialë në shoqërinë teknologjike dhe
socioekonomike të shekullit 21.
Zhvillimi i shoqërisë informatikë paraqët një nga dëtyrat prioritare të krĳimit të
mësuesit digjital. Nuk ka dyshim se arsimimi është njëri nga segmentët kryësorë në
nxitjen dhë përkrahjën e zhvillimit të shoqërisë informatike, edhe atë në dy aspekte.
Pikë së pari, ky segment duhet të jëtë promotor i shoqërisë informatike dhe të
inicojë krĳimin e kuadrove profesionale dhe kompetentë të cilët mund tju përgjigjen
sfidave të shoqërisë informatike dhe nevojave të ekonomisë së bazuar në dituri. Së
dyti, cilësia e proçesit edukativo arsimor në mënyrë të drejtë varet nga zbatimi i
teknologjisë informatike dhe komunikimit në po atë proçes.
Qëllimi kryesor është që të maksimalizohet dhe të optimizohet shfrytëzimi i pajisjeve
të TIK-ut nga katëgori të ndryshmë të pjesëmarrësve potenciale: mësimdhënës,
nxënës, student, qytetar. Promovimi i arsimimit teknologjik paraqet hap logjik,
posaçërisht nga klasat e ulëta e deri në arsimin e mesëm të lartë. Kujdes i veçantë
duhet pasur në përmbajtjet mësimore për grupe të ndryshmë nxënësish.
Pjesë nga ky proçës edukativ mund të realizohën dukë shfrytëzuar metodat që
mundëson pikërisht kjo teknologji dukë ndërthurur situatën më prezantimin më TIK
Metoda të rëndësishme të arsimtarit në mësimdhënie gjatë shfrytëzimit të TIK-ut
Komunikimi dhë bashkëpunimi
Aktivizimi i nxënësvë duke u bazuar në prezantimin me TIK (gjatë një orë mësimore)
Gjetja e mënyrës që nxënësit të dëgjojnë dhe të përgjigjen.
Nga përdorimi i TIK arrihet në realizimin e suksesshëm të një situatë.
Proçesin e të nxënit aktiv e dallojnë disa karaktëristika nga mësimi i rëndomtë, ndër
të cilat më rëndësi janë :
1. strukturim i përmbajtjës së tëmës, njësisë mësimorë, planifikimit dhë prëgatitjës
për mësim;
2. trajtim gjithpërfshirës i tëmës mësimorë;
3. kombinim qënësor i matërialit tëorik dhë praktik;
4. dominim i punës së individualizuar osë i punës së kombinuar individualë – grupë;
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5. punë ë pavarur e grupeve brënda orës mësimorë për disa lëndë osë aktivitete
mësimore dhe ndërrimi i roleve në orën tjetër;
6. dominimi i pozitës aktive të nxënësvë dhe roli drejtues e organizues i arsimtarit;
7. qasje e punës në grupe, kontroll i drejtpërdrejtë, ndihmë nga nxënësit tjerë dhe
kooperim ndërmjet nxënësve;
8. klasa transformohet në një ambient punë dhe nxënĳeje;
9. ka organizim të të nxënit;
10. nxitja pozitive sipas shfrytëzimit të metodologjive dhe teknologjive efikase
mësimore.
Nga përzgjedhja e situatës dhe kombinimi me tik fitojmë këto benefite :
a) Mbajtja dhe drejtimi vëmëndjes
Kompjuteri e tërheq vëmendjen me ndihmen e ngjyrave, zërave dhe fotografivë
interesante. Vëmëndja është më e madhe para kompjuterit pasi që njohuritë fitohen
përmes lojës.
Shëmbull: Nxënësit të cilët kanë probleme me sjelljen (nxënës hiperaktiv, nxënës më
vështirësi gjatë mësimit) mund të kënë vëmëndje më të gjatë para kompjuterit sesa
gjatë mësimit klasik.
b) Kënaqësia
Kompjuteri është burim i kënaqësisë, që paraqet faktor të rëndësishëm për sukses.
Çdo detyrë e kryer me sukses për të cilën nxënësi merr lavdërime i jep vete besim
dhe e rritë dëshirën e tĳ për sukses.
c) Autonomia
Kompjuteri lejon që të tejkalohen një pjesë të mossukseseve më të cilat zakonisht has
nxënësi kur punon më mjetet shkollore. Nxënësi mund të realizojë ndonjë aktivitet
në tërësi me pjesëmarrje minimalë të përsonit të trëtë, i cili do t’i ndihmojë gjatë
punës më veglat. Shëmbull: Nxënësi më paralizë cerebrale ka vështirësi gjatë të
shkruarit me laps në fletore. Përjeton pengim dhe mossukses gjatë realizimit të këtĳ
aktiviteti. Më ndihmën e aparatëve asistivë dhe kompjuterin pavarësisht shkruan,
është më i shpëjtë dhe i lumtur për kryerjen me sukses të aktivitetit.
d) Përshtatshmëria
Llojshmëria e mbështetjes dhe të veglave teknike lejon që të përshtatet vegla
kompjuteristike dhe/ose përmbajtjet nxënësve të ndryshëm. Shëmbull: Aparatet e
ndryshme asistive dhe softueri përshtatet ndaj nevojava, mundësive dhe interesimeve
të çdo nxënësi. Nuk ekziston nxënës me nevoja të veçanta arsimore i cili nuk do të
mund të përdorë kompjuter.
ë) Ndjenja e vlerësimit
Kompjuteri ofron ndjenjë të vlërësimit dhe vetë vlërësimit të nxënësit. Ai është burim
i marrjës së përgjëgjësisë dhe pjesëmarrjes në grup dhe kontribuon në stabilizimin e
sjelljeve.
Parashikimi i situatave në gjuhë të huaj
Jo gjithmonë është ë lehtë përzgjedhja ë situatavë konkrete nga ana ë mësuësve të
gjuhëvë të huaja . Disa nga llojet ë situatavë që mund t’i vĳne në ndihmë mësuesvë
të gjuhëvë të huaja po i përmëndim më poshtë .
Përshkrimi I fotovë /Fjala kycë / grumbullimi i fjalëvë
Grumbullimi I fotovë ,pyëtjë rrëth tyrë ,prëzantimi nëpërmjët tëknolgjisë.
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Trajtimi I situatës realizohët nëpërmjët:
Aktivizimit të pyetjevë
Diskutimit : punës në grupë
Bashkëbisëdimit ndërmjët nxënësvë
Shikimit të videove dhe dhëniës së mendimit të tyre.
Përshkrimi i përsonazheve realë,jorealë,pozitivë, negativë
Kur në plan ditar kemi si temë mësimore përralla osë tregime shumë mirë do na
vinte në ndihmë një situatë ku nxënësit tregojnë rreth një fragmenti të caktuar duke
lidhur përmbajtjen me vërtetimin e fakteve.
Përshkrimi vetëm të një pjesë, për të dhënë globalizimin e të tërë pjesës.
Realizimin më suksës të kësaj situatë nxënësi e arrin nëpërmjet katër kompetencave:
Të shkruarit
Të folurit
Të lëxuarit
Të dëgjuarit
Kur në plan ditar kemi si tëmë mësimore diktim shumë mirë do na vinte në ndihmë
një situatë ku nxënësit
• Plotësojnë identifikojnë fjalë.
• Gjejne gabimet (korrigjimi nxënës- nxënsës)
• Shkruajne formën e saktë.
• shkruajne saktë tekstin.
Ora e ushtrimeve është një temë ku mësuesi ndeshet në të shumtën e rasteve dhe kjo
është një ndër fazat kryësorë për përforzimin e njohurive të marra në gjuhë të huaj .
Situata konkrete do të lidhej direkt më ushtrimin duke zhvilluar tek nxënësi
kuriozitetin apo përzeptimin e një rregulli në bazë të shëmbullit të dhënë.
Kjo fazë ka të bëjë me :
• Shkathtësitë komunikuese
(të shkruarit ,të folurit,të lexuarit,të dëgjuarit)
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• Aftësitë komunikuese të pjesshme
shkrimi i drejtë i fjalëve,fjalor,gramatikë,shqiptim,intonacion
Për cdo shëmbuj situatash mësuësi duhet të marrë parasysh :
Rezultatet që duhet të zotërojë nxënësi.
Hapat që ndjek për ralizimin e njohurivë të reja.
Burimet
Pritshmëritë e mësuesit në fund të orës së mësimit
Vlërësimin para-gjatë –pas mësimdhënies
Një situatë quhet e realizuar kur nxënësit:
• Zotërojnë njohuri paraprake (mbajtja mënd e faktëve , përkufizimeve dhe vlerave)
• Kuptojnë idenë / formulojnë gramatikën (ndryshimi I informacioneve nga një
formë në një tjëtër)
• Analizojnë (zbërthimi i informacionëvë në pjësë, lidhja ndërmjët gjërave)
• Përgjigjën pyëtjëvë (përdorimi I rrëgullavë dhë parimëvë në dhënien e mendimit
personal )
• Konkretizojnë më shëmbuj (kombinimi ideve të ndryshme)
• Realizojnë detyrat e shtëpisë (hulumtim)
• Interpretojnë ( krĳimi I kritereve bazuar në gjykim)
Thënë këto lindin disa pyetje të cilat i kemi përfshirë në një pyetësor e më pas kemi
anketuar në disa shkolla të qytetit të Elbasanit
Numri i shkollavë është 3 dhe numri i pyetesorëvë të realizuarë eshte 60.
Përgjigjet 1-4 trëgojnë shkallën e vlerësimit të mësuesve në lidhje më pyetësorin.
1-dobët
2-mjaftushëm
3- mirë
4-shumë mirë
Nga përgjigjet anonimë të mësuësvë dolëm në këto rezultate
Sa është kuptuar planifikimi
i një situatë të nxëni nga ana e
mësuesve?
Sa i rëndësishëm është ky
planifikim?

1

2

3

4

15

-

35

10

-

10

45

5

25

15

20

10

20

5

10

10

40

Bëhet planifikimi duke shkruar
vetëm temën
Realizoni një përshkrim të shkurtër
të situatës?

25

Sa ndihmon situata e të nxënit në
zhvillimin e mësimit?
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Sa ju ndihmon TIK në planifikimin e
një situatë të nxëni

5

5

5

45

Sa efektivë janë situatat konkrete në mësimin e gjuhës së huaj

5

5

10

40

Sa e lehtë është përzgjedhja e
situatës në cdo orë mësimi

10

15

15

20

Më poshtë do shihni grafikun sipas vlerësimit të pyetësorit
Sic duket edhe nga grafiket mësuesit e shohin përdorimin e situates ne mësim si nje
instrumet te rendesishem qe ndikon tek te nxenet afatgjatë.
Dalim keshtu ne perfundimin se te nxenit dhe mesimdhenia kontekstuale synojne te
ndertojne njohuri dhe aftesi ne menyra te kuptimshme , duke perfshire nxenesit ne
jeten reale ose kontekste autentike . Kjo do tu krĳoje atyre mundesine te provojne
dhe te vertetojne, te reflektojne dhe te ndihmohen te kalojne nga te nxenit e varur ne
te nxenit e pavarur. Planifikimi i situates ne nje plan ditar eshte risi shume e vlefshme
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173

174

Pyetësori origjinal
Nga 1-4 zgjidh
Përgjigjet 1-4 trëgojnë shkallën e vlerësimit të mësuesve në lidhje më pyetësorin.
1-dobët
2-mjaftushëm
3- mirë
4-shumë mirë
1

2

3

4

Sa është kuptuar planifikimi i një situate të nxëni nga
ana e
mësuesëve?
Sa i rëndësishëm është ky planifikim?
Bëhët planifikimi duke shkruar vetëm temën
Realizoni një përshkrim të shkurtër të situatës?
Sa ndihmon situata e të nxënit në zhvillimin e mësimit?
Sa ju ndihmon TIK në planifikimin e një situate të
nxëni
Sa efektivë janë situatat konkrete ne mësimin e gjuhës
së huaj
Sa e lehtë është perzgjedhja e situatës në çdo orë
mësimi
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SERRAGIOTTO, G. (2007), Le lingue straniere nella scuola, Nuovi percorsi, nuovi ambienti,
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GISETTI E CORVI editori, (2005), Scuola e lingue moderne 8- 9.
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Musai B. Gjokutaj (2001) Modele për mësimdhënië të suksesshme, teknika për zhvillimin e të
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Musai B, Psikologji edukimi, Tirane 1999.
IZHA, Udhezuesi me situata te te nxenit.

175

Shkolla dhe sigurimi i fondeve
Denada Hasani
Shkolla 9-vjeçare “Mark Dashi” Fier
Abstrakt
Shkollat gjithmonë i kanë varur shpresat në një shtim të të ardhurave të tyre nga ndihmesa
e prindërve, miqve dhe komunitetit lokal.Vitet e fundit,trysnitë dhe liritë e reja i kanë
shtyrë shkollat të kërkojnë fonde shtesë,apo të hartojnë plane për të rritur të ardhurat në
njëshkallë më të lartë se më parë.Opinionet për mbledhjen e fondeve nga shkollat,janë
në ndryshim të vazhdueshëm,megjithatë përpjekjet për shtimin e partneriteteve midis
prindërve,drejtuesve,biznesit vendor dhe organizatave vullnetare vazhdojnë të jenë gjithnjë
e më shumë në rritje.
Nga trysnitë dhe ortakëritë e reja,do të dalin edhe ide të reja.Disa mësues dhe
drejtues,përgjegjës për menaxhimin ditor të shkollës,apo dhe prindër dhe miq,duke i parë
nevojat me sytë e tyre,mund të nxisin veprimin për të përmirësuar burimet mësimdhënëse
apo ndërtesat e shkollave.Të tjerë,brenda dhe jashtë shkollës,mund të kenë ide imagjinare
dhe pjellorepër veprimtaritë që do të ngrenë kurrikulumin,të mbështesin nxënësit që kanë
nevojë apo të përhapin mundësitë e edukimit në një grup shkollash apo në një zonë vendore.
Nëse këto thirrje janë për “përmirësim”..,..”të nevojshmet”..,.. “ekstrat”..,.. “mirëqënia”…
apo…”gjetjet”,ato mund të realizohen me fondet ekzistuese.Përfundimi i këtĳ entuziazmi
apo shqetësimi të ri gjithnjë në rritje,është formimi i një këshilli për mbledhjen e fondeve të
shkollës.
Ajo ç’ka duhet kuptuar,është se fondet vullnetare,përfshi këtu edhe ato prindërore, duhen
pranuar gjerësisht si si një nevojë për të shtuar buxhetet e shkollave publike individuale.
Aftësitë dhe koha e kërkuar,pashmangshmëria e përfundimeve relative dhe kostot e
mundësive,gjithësesi janë ende të paanalizuara.Fokusimi nuk mbetet në përqëndrimin te
çështjet e vështira politike dhe morale që dalin,por te nxitjaqë mbledhësit e ardhshëm të
fondve të këshillohen gjerësisht brenda dhe jashtë shkollës,para se të vendosin mënyrën e
tyre të mbledhjes së fondeve;qëllimet për të cilat jepen fondet janë gjëja e parë që diskutohet
me të gjithë pjesëmarrësit.Mbledhësit e fondeve individuale apo donatorët,do të jenë ata që
do të bëjnë gjithë shpjegimet e argumentuara,se ku qëndrojnë vështirësitë midis të pranuarit
në parim të çështjes dhe zbatimit praktik të procedurës.
Fjalë kyçe: fond, shkollë, prind, vullnetar, donator.

Hyrje
Mbledhja e fondeve shkollore është e rëndësishme dhe e dëshirueshme,nëse forcat
e ndërmarrjes janë gati të luajnë rolin e tyre në rritjen e standarteve të arsimit.Por jo
gjithmonë konkurrenca me shkollat e tjera shihet si një mënyrë për të rritur standartet.
Duke mbledhur para vullnetarësh,nukështë e nevojshme ose e dëshirueshme aq sa
të gjeturit e parave për të mbuluar shpenzimet e shkollës ditë pas dite,por është një
mënyrë e pranueshme për të mbështetur mjete rastësie apo luksi.
Dilema më e vështirë ballafaqohet nga ata të cilët besojnë se mbledhja e fondeve
shkollore për qëllime të përgjithshme është e padëshiruar nga vendi në përgjithësi,por
thelbësore për shkollën e tyre.Drejtuesit e shkollave, janë ata në një dilemë të
veçantë,meqë ata janë të përballur me detyra kontradiktore për ballancimin e
buxhetit të shkollës dhe për zbatimin e Kurrikulës.
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Mbledhja e fondeve në shkollë :
Hartimi i politikës së shkollës për mbledhjen e fondeve
Gjetja e strategjive për mbledhjen e fondeve dhe planifikimi i buxhetit
Organizimi i veprimtarive shkollore dhe apeleve madhore
Drejtimi idonatorëve të ligjshëm
Investimi i kompanive në arsim dhe shërbimet e tyre në shkolla
Si mund të dakortësohet me politikën e shkollës për mbledhjen e fondeve?
Mbledhja e suksesshme e fondeve ,ashtu si mësimsdhënia e suksesshme,ka nevojë
për një planifikim të kujdesshëm,komunikim të qartë dhe për mundësinë për të nxitur
dhe përfshirë edhe njerëz të tjerë.Për këtë arsye është e rëndësishmetë vendoset një
politikë shkollore për mbledhjen e fondeve.
Kjo do të thotë se çfarë doni të bëni,pse doni ta bëni dhe nëse ju keni dëshirë të
tërhiqni edhe mbështetjen e të tjerëve.Vetëm pasi të jetë bërë kjo,do të ekzistojë
mundësia për të planifikuar strategjinë për mbledhjen e fondeve.
• Çfarë doni të bëni?
• Pse dhe si?
• A keni ndihmën e mjaftueshme vullnetare?
•
•
•
•
•

Kush vendos për mbledhjen e fondeve?
Për vendosjen e politikës shkollore për mbledhjen e fondeve, përgjegjësia kryesore
është vetëm e bordit drejtues.Kjo është e vlefshme edhe kur një shoqatë prindërish
apo grup tjetër,ka fuqinë për të vendosur për fuqinë personale dhe të vendosë
politikën e tyre për të fituar para.Bordet drejtuese kanë fuqinë të kërkojnë fonde dhe
të pranojnë dhurata;ata nuk janë të detyruar ta bëjnë një gjë të tillë nëse kanë bazat
për të besuar se pranimi nuk do të ishte në interesin më të mirë të shkollës.
Kjo nuk do të thotë se drejtuesit e shkollës (apo mësuesit kujdestarë,apo ata që
punojnë nën drejtimin e tyre) kanë të drejtë të shtrojnë atë që duhet bërë nga një
organizëm i veçantë për mbledhjen e fondeve,siç është shoqata e prindërve.Edhe
atje ku thënia:”Unë e mora dhe unë e prish”,nuk është një ide e mirë që mësuesit
kujdestarë të kenë kontrollin vetjak mbi fondet e mbledhura për shkollën.
As drejtuesit nuk kanë forcë t’i detyrojnë mësuesit të ndërmarrin veprimtari
“vullnetare” për mbledhjen e fondeve gjatë kohës së tyre të lirë.Edhe drejtuesit,edhe
prindërit,ndonjëherë kanënevojë që të kujtojnë se mësuesit,të cilët bashkohen në
përpjekjet për mbledhjen e fondeve,e bëjnë këtë në mënyrë vullnetare dhe mund të
kenë edhe ata familje dhe përgjegjësi të tjera personale.
Jo të gjithë e shohin pushtetin vendor si rojen e parë të kësaj të drejte.Nëpunësit
e pushtetit vendor,këshilltarët,punonjësit civilë,ministrat e qeverisë dhe mësuesit
kujdestarë,shpesh herë,e çojnë vĳën e kujdesit që fondet vullnetare të shkollës,kur
nuk është aq e nevojshme të jenë gjithmonë të mirëpritura.
Dy mënyra për të vendosur një politikë shkollore
Pika fillestare e zakonshme për këdo që ka në plan objektiva të pranueshme dhe
afate për të mbledhur fonde shkollore,do të ishte plani për zhvillimin shkollor,i
pranuar nga bordi drejtues.Drejtuesit dhe mbledhësit e fondeve duhet të takohen
dhe të diskutojnë se cila nga periudhat e nxjerra në plan,mund apo duhet të përfitojë
nga injeksioni i iniciativavevullnetare apo dhe nga fondet.
Ekzitojnëdy përqasje themelore:
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Përqasja “diplomatike” e çelësit të ulët do të thotë të paraqesësh projektet për
mbledhjen e fondeve një e nga një.Kjo do tëthotë ,gjithashtu, të kufizosh objektivat
për objekte që janë zakonisht të pranueshme.
Përqasja “demokratike” është të vendosësh se çfarë do të bësh,pasi ke marrë
njëmandat për ta bërë këtë.Takimi në të cilin drejtuesit u paraqesin prindërve
raportin e tyre vjetor,apo shoqatat shkollore dhe mbrëmjet e hapura të ndjekura
nga prindërit,mundësojnë të gjitha gjetjet e natyrshme pë të filluar njëdebat dhe
mundësisht për të formuluar një formular, një pyetësor.
Përfundimet nxjerrin në pah mungesën ose jo të konsensusit kombëtar.
Gjetja e strategjive për mbledhjen e fondeve dhe planifikimi i buxhetit
Të vendosësh për strategjinë ,do të thotë të dish se ku jeni deri tani,kur do të jeni dhe
si e keni planifikuar të shkoni atje.
• Vendosja e një objektivi realist
• Gjetja e financuesit
• Përgatitja e buxhetit
• Ballafaqimi me faktet
• Mbajtja e të dhënave
Vendosja e një objektivi realist
Kur del subjekti për mbledhjen e parave për një shkollë,shfaqen dy qëndrimet:
• Optimistët mendojnë se është e gjitha shumë e lehtë,nëse dimë ndonjë sekret
shumë të mirë ruajtur.Gjithçka që nevojitet,është që “dikush” të shkruajë letër
qarkulluese për një dyzinë kompanish apo fondesh me mirëbesim.Të dërgojë
aplikime në shtëpitë e prindërve apo të hapë ndonjë palestër shkolle dhe paratë
të vërshojnë në shkollë.
• Pesimistët ,besojnë se,të gjithë prindërit në shkollë janë të paguar shumë pak,ose
të papunë dhe nuk ka fare arsye për t’u përpjekur për të bërë diçka.Ata nuk duan
të kenë të bëjnë fare me mbledhjen e fondeve.
Gjetja e financuesit
Nëse shkolla nuk është entuziaste për mbledhjen e fondeve për nevoja të
zakonshme,mos të bëhet.Të ngrihet një fushatë për të informuar prindërit,pushtetin
vendor dhe qëndror për të bërë të njohur idenë dhe duke parashtruar faktet dhe
shifrat,që duhet të jenë të argumentuara.
Shkollat publike ,pa përvojëe ortakëri në biznes,shpesh herë janë skeptike.Shumë
punëdhënës janë të egër në të luajturit e rolit të tyre,duke investuar në arsimimin e
së ardhmes.Ata nuk kanë qëllim fitimin e menjëhershëm.Kompanitë,si prindërit,nuk
duhet të refuzohen,kur duan të ndihmojnë.Është detyra e atyre që bëjnë politikën e
shkollës për t’i përfshirë ata në mënyrën më të mirë.
Përgatitja e buxhetit
Projektet ambicioze duhet të llogariten me kujdes,duke kërkuar këshillim
profesional,gjë qëështë shumë e zakonshme dhe që më pas siguron pjesëmarrje në
tendera të frytshme dhe me shuma nga burime të ndryshme.
Asnjë projekt madhor nuk duhet të futet pa u konsultuar më parë me një trup
vendor,si p.sh. Autoritetet Vendore tëArsimit .
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Ballafaqimi me faktet
Shumë financues mendojnë se kostot ditore të shkollave publike duhet tëpaguhen
nga shteti,si p.sh. nga fondet publike.Planifikimi duhet të përfshĳë konsideratën për
financues të tillë;atje ku kërkohen fondet për të rritur mbështetjen ligjore,duhet bërë
përballja me faktin e vështirë se financuesit mund të jenë,në të vërtetë ,prindër dhe
mbështetës individual.
Mbajtja e të dhënave
Është e rëndësishme për një numër arsyesh mbajtja e e të dhënave për qëllimet,vepr
imtaritë,ndihmësit,të ardhurat dhe shpenzimet,ashtu edhe të dhëna për të gjithë ata
të cilëve u afroheni për të mbledhur para.Mbajtja e shënimeve për ato që bëhen,është
një aspekt i rëndësishëm i kontabilitetit.Mund të kërkohet vertetimi i asaj ç’ka është
bërë.
Gjithmonë duhet të ketë evidenca të shkruara për qëllimet për të cilat janë dhënë
fondet e si u shpenzuan ato,si një të dhënë,së cilës mund t’i drejtohen njerëzit për të
vërtetuar saktësinë e veprimeve në fjalë dhe për natyrën e fondit.
Organizimi i veprimtarive shkollore dhe apeleve madhore
Veprimtaria shkollore për mbledhjen e fondeve
Nëse planifikohet organizimi i një veprimtarie shkollore për mbledhjen e fondeve,ajo
duhet të jetë e planifikuar mirë dhe e qëndrueshme dhe të deklarohen të gjitha
mbledhjet e fondeve të tjera ,zona të lira.
Gjetja e ideve të mira
Problemi i mbledhjes së fondeve qëndron tek mbajtja freskët e ideve ,në mënyrë që
“lodhja e donatorëve”mos të ketë mundësi të pengojë.Gjithçka që mund të nevojitet
,është të zhvillosh një plan të panjohur për një veprimtari të njohur.
Veprimtari të sponsorizuara
Një nga çështjet më shqetësuese,në sektorin e vullnetarizmit,është efekti i trokitjes
në dyert e organizatave bamirëse për mbledhjen e fondeve shkollore.Nga pikëpamja
e shumë shkollave rezulton mendimi,se prindërit duhet të ndihmojnë fondet e
shkollës.
Menaxhimi i parave
Fondet e mbledhura duhen menaxhuar në mënyrë kompetente.Në një dosje duhet të
mbahen emrat,adresat dhe numrat e telefonit ,të të gjithë individëve që japin ndihmën
e tyre për të mbledhur para.Duhet bërë lista e veprimtarive ku ata do ndihmojnë.
Çdo marrëveshje duhet të shkruhet,bashkë me afatin kohor dhe indikacionet për
bisedat me individin mbështetës.
Ngritja e një apeli madhor
Para bërjes së njoftimit publik të një apeli,duhet të jetë formuar një komitet menaxhimi
dhe të jetë vënë në punë.Apelet e suksesshme nuk lëshohen brenda një nate.Jo shumë
njerëz do t’i jepnin drejtpërdrejt një shkolle publike shuma të mëdha.Do të ishte
shumë mirë të ishte hartuar një fond bamirës me mirëbesim,i veçantë ,me qëllime të
caktuara.Qëllimi është gjetja e një ose disa donatorëve të mëdhenj.
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Apelet kanë nevojë për një qëllim,që është planifikuar me kujdes,për ndihmës të zotë
dhe aktivë.Ka nevojë gjithashtu për mbështetje me profil të lartë.
Drejtimi i donatorëve të ligjshëm
Shkollat publike duhet të kërkojnë fillimisht te grupi drejtues dhe pastaj te financuesit
ligjorë,para se të dalin tek financuesit e jashtëm.Por ekziston një arsye e rëndësishme
pse duhet vepruar në këtët mënyrë.
Financuesit e jashtëm nuk janë të gatshëm të financojnë ndërmarrje të menaxhuara
në mënyrë joefiçente.Para se ata të marrin në konsideratë dhënien e një granti,ata
duhet të jenë shumë të sigurtë se shkolla është e drejtuar mirë dhe i ka mbaruar të
gjitha mënyrat zyrtare financiare të mundshme.
Kërkimi për financues ligjorë
Rruga më e drejtëpërdrejtë për të gjetur para për diçka,është të kursesh në një gjë
tjetër.Para se të kërkohet financuesi i jashtëm,duhet bërë verifikimi,që mësuesit
kujdestarë dhe bordi drejtues i kanë marrë të gjitha masat e duhura për të bërë
efektiv kursimin.Në mbledhjen vjetore të drejtuesve,duhet të paraqitet me shkrim një
raportim për prindërit,që të përfshĳë edhe raportin financiar.Kjo është një mundësi e
mirë,ku të gjithë mund të njihen mbi mënyrën se si përdoren fondet vullnetare dhe
çfarë masash po merren për të përmirësuar boshëllëqet në rezerva.
Ndihma kërkuar pushtetit vendor
Shumë koorporata sponsorësh, bashkëpunojnë me pushtetin vendor,në mënyrë që
t’i mundësojnë komunitetit lehtësira,të cilat mund të përdoren më pas nga nxënësit.
Pushteti vendor shpesh luan rolin e një fari për mundësitë e reja dhe si një urë midis
një shkolle me partnerët e tjerë.Pushtetet vendore,me fondet e veta për të mbështetur
punën në shkolla,organizatat rinore dhe të komunitetit,ndryshojnë nga një vend në
tjetrin dhe kanë nevojë për studime.
Kontrollimi i fondeve
Prindërit duhet gjithmonë të “kontrollojnëfondet” e çdo dhurate për ndihmën e
mbledhur apo nga fondet e shkollës.Nëse qëllimi për të cilin mblidhen paratëështë
tërheqës për prindërit, atëherë ka shumë gjasa,që shuma të dyfishohet brenda një
kohe të shkurtër.
Investimi i kompanive në arsim dhe shërbimet e tyre në shkolla
Një shkollë,që mban marrëdhënie të mira me komunitetin e saj të biznesit,është e
mundur si rrjedhojë e marrëdhënieve në rritje ,që të tërheqë dhurata me para në
dorë,apo gjëra të ngjashme.Pajisjet që u ka kaluar moda,për qëllime biznesi apo
material shtesë,që ndryshe do tëishin shkatërruar,janë shembuj të shumë dhuratave
të këtĳ lloji.Këto dhurata duhet të shihen si një bonus i mirëpritur dhe jo si një qëllim
parësor i një ortakërie.
Nëraste të tjera,marrëdhëniet midis një shkolle dhe një kompanie janë vetëm tregtare.
Kompania do të marrë pronat e shkollës apo t’u reklamojë nxënësve dhe prindërve
mallrat dhe shërbimet e saj.Dhe në shkëmbim me këtë,ata mund të japin një pagesë
apo një “sponsorizim”.
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Pse kompanitë japin për shkollat?
Ka një numër të madh arsyesh se përse kompanitë japin:
• Sepse nga ato pritet që të japin një pjesë të fondeve të tyre për bamirësi dhe për
qëllime arsimimi
• Që të formojnë një ndjenjë dëshire në komunitetin në të cilin ato veprojnë dhe prej
ku do të dalin nëpunësit e ardhshëm
• Për të shtuar imazhin publik e për të formuar një marrëdhënie të mirë me
publikun.
• Për të formuar marrëdhënie më të mira me nëpunësit
• Për t’ua paraqitur prodhimet dhe shërbimet e tyre tregjeve të specializuara,siç
janë fëmĳët,prindërit ose mësuesit
Referencat
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Projekti lëndor, faktor suksesi në të nxënët e nxënësve
Elsa Thanasi
Mësuese në AML, APU
Abstrakt
Kjo temë vjen si rezultat i përvojës sime si mësuese në APU, me synimin për t’ju ardhur në
ndihmë nxënësve, që të bëhen pjesëmarrës aktiv në procesin e të nxënit, si edhe mësuesve për
mësimdhënie sa më efektive. Kumtesa do të fokusohet në:
• përparësitë që ka tema e projektit lëndor në mësimnxënie,
• plotësimin e kushteve për realizimin e projektit që ai të jetë i suksesshëm,
• kompetencat e fituara nga nxënësit gjatë të mësuarit nëpërmjet projektit lëndor,
• detyrat që dalin para nxënësve dhe mësuesve për arritje të mëtejshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë që do të përdoren gjatë kësaj teme janë:
• hulumtim në internet, libra e revista shkencore,
• intervista me nxënës, mësues e prindër,
• statistika nga studime të mëparshme rreth të njëjtave probleme.
• analiza sasiore e cilësore të informacioneve të grumbulluara,
• diskutime të ngritura nga grupet e punës,
• shpjegime, dhënie argumentash, përgjithësime teorike e praktike të njohura më parë
dhe të nxjerra nga nxënësit që do të kryejnë hulumtime dhe studime mbi materialet e
grumbulluara.
Bazuar në të gjitha sa përshkruam më sipër, arrihet në konkluzione dhe rekomandime lidhur
me pyetjen kryesore të kërkimit: Si dhe në çfarë shkalle ndikon tema e projektit lëndor, në
rritjen e performancës së nxënësit.
Fjale kyçe: të mësuarit me bazë projektet, projekt lëndor, produkt i projektit, kompetenca të
fituara nga nxënësit, rritje e performancës së nxënësit.

Hyrje
Me qëllim që të përmirësohen metodat e të mësuarit në mënyrë tradicionale,
mbasi shpesh ato nuk janë në gjendje t’i përgjigjen pritshmërive të prindërve,
të nxënësve, të progresit që kërkon të arrĳë shoqëria, apo zhvillimeve e reja
teknologjike, shkenca të ndryshme pedagogjike apo grupe studiuesish në këtë
fushë, përpiqen vazhdimisht për të gjetur forma e metoda të përshtatshme të të
mësuarit efikas. Një nga këto metoda është dhe të mësuarit nëpërmjet projekteve.
Me ndryshimet kurrikulare të viteve të fundit në APU, të mësuarit me projekte ka
zënë një vend të veçantë për vetë përparsitë që ai paraqet. Me anë të kësaj metode
realizohet më së miri lidhja midis kompetencave të fushës, me kompetencat kyçe.
Në këtë kumtesë kam paraqitur, pikërisht se si mund të realizohet një projekt.
Në punën tonë të përditshme si mësues ndeshim një sërë problematikash, të cilat
ndonjëherë bëhen pengesë për të realizuar suksesshëm këtë metodologji, e cila
tashmë ka disa vite që aplikohet në shkollat tona.
Qëllimi i studimit: Shkëmbimi i eksperiencës midis nxënësve, midis mësuesve,
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midis nxënësve dhe mësuesve, për të nxitur të mësuarit dhe të nxënit nëpërmjet
projekteve lëndore.
Objektivat e këtĳ studimi:
• Të pasqyrojë rolin që ka realizimi i projekteve, si metodë e suksesshme e
mësimdhënie-nxënies.
• Të identifikoje gatishmërinë e nxënësve dhe mësuesve në përfshirjen në një
projekt.
• Të tregojë që duke punuar në grup zhvillohen aftësi të mira komunikuese, krĳohet
respekt për punën vetiake dhe të të tjerëve.
• Të vlerësojë punën e secilit sipas kontrbutit të dhënë për realizimin e projektit,
duke perfshirë këtu edhe kushtet që ofron shkolla, familja, komuniteti.
• Të ofrojë mundësi për rekomandime, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë
së realizimit të projektit lëndor
Për të realizuar objektivat e përcaktuara në këtë studim, kam planifikuar këto
hapa:
• Grumbullimin e literaturës dhe njohjen teorike të problemit/eve.
• Përpilimin e pyetsorëve për nxënës, mësues e prindër, përfaqësuës të fushave të
ndryshme të biznesit apo të sferave të tjera të shoqërisë.
• Grumbullimin të të dhënave, përpunimin e tyre dhe nxjerrjen e rezultateve.
• Këshillimin me mësues të shkollave të ndryshme të DAR-Fier.
• Zvillimin e aktiviteteve si eksperimente ilustruese apo shpjeguese, videofilma,
hartime posterash, fletëpalosjesh, punime me plastelinë apo me fibra plastike etj.,
të cilat ndihmojnë në realizimin sa më cilësor të projektit lëndor.
• Vlerësimin dhe vetvlerësimin e nxënësve për punën e kryer.
Analize teorike
Zhan Piazhe, psikologu i njohur zviceran, ka theksuar se njeriu mëson dhe kupton
botën përreth, duke vënë në punë konceptet. Gjatë këtĳ procesi, ai i ndryshon
konceptet e vjetra, duke zgjeruar aftësitë e tĳ për të kuptuar më shumë. Më vonë idetë
e Piazhesë u zgjeruan. Ato synuan në atë që nxënësi të nxitej për pjesëmarrje, duke
e motivuar në bërjen e pyetjeve rreth të paqartave. Më tej mësuesi mëson nxënësin të
hulumtojë, të gjejë e të shqyrtojë një informacion. Kështu ai hedh hapa natyrshëm, pa
pjesëmarrje të detyrueshme e të sforcuar artificialisht, drejt të nxënit aktiv. Kjo bën
që ai t’i largohet një mësimi rutinë, të afrohet drejt një mësimi të shpenguar, kreativ,
më të frytshëm, ku gjendet vazhdimisht në marrdhënie me të tjerët dhe realitetin.
Kështu, hap pas hapi, zhvillimi i metodave të mësimdhënies, ka arritur atë që:
mësimdhënia bashkëkohore, synon në zhvillimin e shprehive e të menduarit në
nivel të lartë, si edhe zgjidhjen e problemit.
Në suksesin e nxënësve ndikojnë një numër i madh faktorësh. Por faktori që
ndikon me vetëdĳe është planifikimi i mirë, organizimi efikas i klasës, përzgjedhja
e metodave produktive të mësimdhënies. Një nga metodat ku arrihet sukses në
mësimnxënie, është edhe të mësuarit me bazë projektet.
Duke analizuar programet e MASR, në fusha dhe lëndë të ndryshme, shihet
që projektet zënë një pjesë të veçantë në përpunimin e njohurive, zgjerimin dhe
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thellimin e tyre.
Projekti kurrikular është një përpjekje për t’i dhënë zgjidhje një situate, së cilës
nxënësit nuk i gjejnë dot përgjigje të gatshme.
Projekti synon:
• Integrimin e njohurive të reja të një linje, me njohuritë e linjave paraardhëse apo
pasardhëse;
• Arritjen e aftësive të përgjithshme si: ato të bashkëpunimit, të komunikimit dhe
menaxhimit te informacionit;
• Zgjidhjen e problemit nëpërmjet kërkimit shkencor.
• Të menduarit kritik dhe krĳues;
• Formimin e qëndrimeve etiko-sociale, shkencore, etj.
• Te punojnë bashkërisht dhe me fleksibilitet si pjesë e një grupi,
• Të identifikojne te vetja pikat e forta dhe të dobëta.
Nëpërmjet projektit kërkohet që të arrihen te nxënësit aftësi për të planifikuar,
organizuar, për të përmbledhur, për të vepruar në kushte e rrethana të ngjashme me
realitetin.
Mësimdhënia dhe mësimnxënia, janë procese që asnjëherë nuk përfundojnë.
Ato ndryshojnë në kushte dhe situata të ndryshme, prandaj kërkojnë impenjim
të vazhdueshëm, si nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit, për t’i përshtatur dhe
realizuar ato sipas kushteve dhe situatave. Por:
• Sa janë të gatshem nxënësit të përfshihen në një projekt real?
• A janë të përgatitur mësuesit të përshtatin temat e lëndës , me tema të cilat
nxënësit kanë mundësi t’i realizojnë?
• A sigurojnë këto projekte në fund një produkt edukativ në shërbim të vetë
nxënësve ose komunitetit?
• Për t’ju përgjigjur këtyre, por edhe pyetjeve të tjera, kam hedhur hipotezën
kryesore:
• Tema e projektit lëndor dhe kushtet në të cilat ai realizohet, ndikojnë drejtpërdrejt
në realizimin me sukses të misioneve të tĳ.
II metodologjia
• Për të diskutuar rreth hipotezës, kam kryer vëzhgime në mjedisin e punës në
shkollë, si dhe anketime në 5 shkolla të mesme në Fier, Patos dhe në rrethina të
tyre, zona këto që dallohen për heterogjenitetin e kushteve mjedisore, ekonomike,
zhvillimin industrial, etj.
Anketimi u krye në 80 nxënës të klasave te X,XI,XII, të përzgjedhur në mënyrë
rastësore. Pyetsori përmbante 8 pyetje të mbyllura dhe dy pyetje te hapura.
Pyetjet dhe përgjigjet janë sistemuar në tabelë me numra dhe shkronja, në shifra dhe
përqindje.

Nr i pyetjes

A

%

B

%

C

1

60

75

12

15

8

10

2

57

71

15

19

8

10
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%

3

54

67

16

20

10

13

4

57

71

12

15

11

14

5

48

60

22

27

10

13

6

60

75

13

16

7

9

7

57

71

23

29

0

0

8

80

100

0

0

0

0

Interpretimi i rezultateve
Pyetje-përgjigje
1-A janë projektet praktikisht të realizueshëm nga nxënësit?
• 60 nxënës, ose75%, janë përgjigjur se pjesa më e madhe e tyre realizohen në
formën e
informacioneve të marra nga interneti, përpunimin e tyre,
hartimin e posterave .
• 12 nxënës, ose 15%, dhanë përgjigjen se pjesa më e madhe nuk janë të realizueshme;
• 8 nxënës, ose10% , u përgjigjën se projektet realizohen plotësisht.
2- A nxisin projektet bashkëpunimin e nxënësve në grup?
• 57 nxënës, ose 70% e tyre, theksojnë se projektet zhvillohen në grupe ku nxënësit
bashkëpunojnë mes tyre.
• 15 nxënës, ose19%, thanë se nxisin pjesërisht bashkëpunimin;
• 8 nxënës, ose 10% janë përgjigjur se projektet zhvillohen në mënyrë individuale.
3-A sugjerohen nga mësuesit tema me interes për komunitetin, rreth gjendjes
mjedisore, ekonomike, punesimin, etj?
• - 54 nxënës, ose67%, thanë se tema të tilla sugjerohen dhe realizohen shpesh;
• -16 nxënës, ose20%, thanë se sugjerohen në lënde të veçanta ;
• -10 nxënës, ose 13% , u përgjigjen se zgjidhen rrallë.
4- A parashikon projekti situata nga jeta reale?
• -57 nxënës, ose71%, dhanë përgjigjen se projektet në shumicën e rasteve
perfundojnë vetëm në marrjen e informacioneve;
• -12 nxënës, ose15% dhanë përgjigjen : ndonjëhere;
• -11 prej tyre,ose14%, thanë se kjo ndodh në lëndë të vecanta.
5- A parashikon projekti ndërgjegjësimin e nxënësve dhe të komunitetit, mbi këtë
çështje?
• 48 nxënës,ose 60%, dhanë përgjigjen : në lëndë dhe tema të caktuara , po;
• 22, ose 27% prej tyre, dhanë përgjigjen pjesërisht;
• 10 nxënës, ose 13%, mendojnë se ndodh shumë rrallë.
6- A zhvillon projekti aftësitë organizuese dhe menaxhuese të nxënësve?
• 60 nxënës, ose 75%, thanë se jo gjithmonë puna me projekte organizohet e tillë që
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nxënësit të shfaqin aftësitë organizuese, menaxhuese;
• 13 nxënës,ose16% e tyre, dhanë përgjigjen po;
• 7 nxënës, ose 9%, u përgjigjën jo.
7-A nxit projekti aftësitë krĳuese të nxënësve ?
• 57 prej tyre, ose71%, dhanë përgjigjen pjesërisht;
• 23 nxënës, ose 29%, u përgjigjen po.
8- A parashikon projekti eksperimente, punë praktike, detyra eksperimentale?
Për këtë pyetje të gjithë nxënësit u përgjigjën: ndonjëherë, kur plotësohen kushtet
për t’i realizuar ato.
Për të vërtetuar eksperimentalisht hipotezën, kam ngritur një grup pune prej
20 nxënës, të cilëve ju caktova një temë projekti lëndor. Pas organizimit të punës,
udhëhoqa dhe vëzhgova veprimtaritë e tyre, duke mbajtur shënimet përkatëse.
Përshkrim i shkurtër i projektit
• Tema: Biodiversiteti i zonës sonë, pasuri e trashëgueshme në breza.
• Qëllimi i projektit: Duke marrë njohuri e duke vepruar në mënyrë praktike,
nxënësi të zbulojë aftësi në mënyrën e të menduarit dhe vepruarit, për një sjellje
që mbron vetë jetën, nëpërmjet mbrojtjes së biodiversitetit.
• Pjesëmarrës :
20 nxënës, klasa XI
• Kohëzgjatja:
6 muaj (Tetor-Mars)
• Burimet financiare: Biznese të zonës, prindër, mjete e pajisje siguruar nga vetë
nxënësit.
• Rezultatet e pritshme nga projekti:
a- Aftësimi i nxënësve në punë kërkimore studimore, nëpërmjet analizës së të
dhënave statistikore të grumbulluara nga burime të ndryshme, të matura në
laborator dhe terren.
b- Nxitja e mendimit krĳues dhe shprehive praktike të nxënësve gjatë kryerjes se
detyrave praktike dhe argumentimin shkencor të dukurive .
c- Përfshirja në veprimtari sensibilizuese në komunitet.
d- Bashkëpunim i frytshëm i nxënësve në punën në grupe.
• Rezultatet e të nxënit të nxënësve:
1- Shpjegon konceptin biodiversitet, ruajtje e biodiversitetit.
2- Liston domosdoshmëritë e ruajtjes së biodiversitetit.
3- Studion efektet negative të ndotjes nga industria, bujqësia dhe pjestarët e vetë
komunitetit.
4- Kontribuon me veprimtarinë e tĳ në parandalimin e dëmtimit të biodiversitetit.
5- Vlerëson rëndësinë e biodiversitetit në jetën e përditëshme të komunitetit.
• Aktivitetet që do zhvillohen:
1-Kërkimi i materialeve në internet e burime të tjera.
2-Intervista me inxhinier nafte, veteriner, specialist bujqësie e mjek të zonës.
3-Analiza të ujit nga burime ujore të komunitetit, përgatitje e herbariumeve, postera
sensibilizues, makete,videofilma etj..
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• Veprimtari praktike:
1- Mbjellje e drurëve në anet e lumit të Zharrëzës dhe Vĳës së Ngjalës.
2-Veprimtari dhe mbikqyrje për ndarjen e mbetjeve të riciklueshme në komunitet.
3-Veprimtari sensibilizuese për ruajtjen e vlerave të biodiversitetit në komunitet.
• Realizimi i projektit
• Prezantimi i projektit

III Diskutimi
• Nga anketimi i bërë, vihet re se një pjesë e nxënësve janë përgjigjur, se disa projekte
lëndore nuk realizohen në atë mënyrë që të realizojnë qëllimin e tyre final, atë të
formimit te nxënësit të aftësive dhe vlerave, të cilat parashikohen në programet
lëndore. Në përgjigjet e tyre ata theksojnë edhe disa nga arsyet pse ndodh kështu.
Nga të dhenat e grumbulluara nga pyetsori gjithashtu vura re se ka ndryshime të
theksuara në përgjigjet e disa pyetjeve, midis nxënësve te shkollave te qytetit të
Fierit dhe Patosit, me ata që studiojnë në shkollat e zonave rurale.
Po kështu edhe pyetjes së hapur: A ju mbështesin prindërit në realizimin e projekteve?
1-60% e nxënësve theksuan se prindërit i ndihmojnë.
2-28% e nxënësve u përgjigjigjën se prindërit i ndihmojnë ndonjëhere.
3-12% e nxënësve thane se prinderit i marrin parasysh kërkesat e tyre, nëse veprimtaritë
e kryera për projektin, integrohen me veprimtaritë konkrete në një profesion ose
fushë te caktuar.
-Ndërsa nxënësit/et që studiojnë në zonat rurale, në pjesën më të madhe, u përgjigjën
se marrin shumë pak, ose aspak ndihmë nga prindërit.
Për pyetjen: A e përdorni internetin në shkollë dhe shtëpi?, nxenësit në zonat urbane,
dhanë pergjigje pozitive.
Nxenesit e zonave rurale theksuan se në shkolla mungojnë kompjuterat, ose
interneti. Atyre nuk u mundësohet as në shtëpi ky shërbim, duke ulur efektivitetin
dhe rezultatet e punëve me projekte. Shpeshherë mungesa e qendrave të internetit
ne fshat, i detyron ata të shkruajnë informacione pa fund me dorë, duke harxhuar
kohën e duke mos arritur në një prezantim dinjitoz të projektit të realizuar prej tyre.
Informacione nga vëzhgimet e kryera gjatë projektit eksperimental:
1Paraqitja e temës në lidhje me komunitetin, ngjalli interes dhe entuziazëm te
nxënësit.
2Pas shpegimit nga mësuesi të aktiviteteve që do kryhen, nxënësit u ndanë në
grupe në bazë të aftësive që ata mendojnë se i zotërojnë.
3U evidentua lideri i grupit, nëpërmjet rolit të tĳ si organizator dhe integrues
i veprimtarive në grup.
4Veprimtaritë e nxënësve brenda dhe jashtë grupit, si dhe diskutimet mes tyre
për mënyrën e kryerjes së detyrës së caktuar, i bëri ata të ndryshonin disa herë
rolet, duke evidentuar kështu pasione dhe aftësi që nuk mendonin se i kishin.
5Komunikimi i nxënësve me pridërit dhe biznese lokale për sigurimin e
buxhetit të projektit, zbuloi tek ata, aftësi reklamuese dhe menaxheriale.
6Veprimtaritë sensibilizuese dhe praktike të nxënësve për ruajtjen e
biodiversitetit të zonës, sollën interesimin e prindërve dhe bizneseve të zonës për
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të kontribuar në realizimin e projekteve të tjera.
• Gjatë diskutimit me mësuesit e Rrjetit Profesional, dega Bio-Kimi, DAR-Fier, rreth
vlerave të projektit, u vlerësua vendi që ai zë në portofolin lëndor në kurrikulen
e sotme shkollore .
Me ndryshimin e koeficientit të vlerësimit të projektit, nga 0,1 në 0,2 të portofolit
lëndor në kurrikulën me kompetenca, mësuesit theksuan se vihet re një tendencë
e nxënësve për te zhvilluar jo vetëm projektin e detyruar nga programi lëndor, por
të zhvillojnë edhe vetë projekte. Kjo do të thotë rritje e interesit të tyre, për të marre
vendime, bashkëvepruar e ndërvepruar në grup. Ka rritur ndjenjën e përgjegjësisë,
si dhe aftësinë argumentuese për punen që bëjnë. Rezultati i këtyre është rritje e
performancës së të nxënit dhe sigurisht vlerësim me note me te mire per nxënësit.
Konkluzione
Nga studimi i të dhënave teorike, përfundimet eksperimentale, diskutimet , analizat
e pyetsorëve, u arrit në këto konkluzione:
1- Realizimi i projekteve lëndore në mënyrën e duhur, përmbush me sukses të nxënët
e nxënësve në nivel bashkëkohor.
2- Një pjesë e temave të projekteve, përfundojnë në marrje informacioni, sistemimi i
tyre në programet kompjuterike dhe në disa raste të shoqëruara me foto të nxjerra
po nga interneti .
3- Shumë herë projektet nuk trajtohen nga mësuesit dhe nxënësit si formë të mësuari,
ku zbulohen lidera, krĳohen bashkëpunime, punohet në grup etj, por si detyra
shtëpie individuale, ku secili punon për vehte.
4- Në shkolla mungon interneti për arsye të ndryshme, duke krĳuar vështirësi te
nxënësit për grumbullimin e informacioneve, sistemimin e tyre, etj.
5- Projektet, të cilat kanë në përmbajtjen e vet pune praktike dhe eksperimentale dhe
produktet e tyre i shërbejnë komunitetit, janë më tërheqëse dhe gjithëpërfshirëse
për nxënësit.
6- Punët me projekte evidentojnë prirjet e nxënësve në fusha të ndryshme.
Rekomandime
Hartimi i temave te projekteve lëndore, është një element i rëndësishëm, ku mësuesit
duhet të kenë parasysh disa komponentë, para se t’jua shtrojnë nxënësve për diskutim
dhe aprovim. Por përveç kritereve të vendosura nga Programi lëndor, mendoj se
duhet t’u krĳojmë kushte nxënësve për të punuar dhe zbatuar në mënyrë efikase
rregullat e projektit, në mënyrë që të arrihen objektivat e vëna në fillim të tĳ.
Kështu:
Shkolla duhet t’u plotësoj nxënësve kushte të tilla si:
1- Të siguroj internet, në mënyrë që nxënësit të punojnë në shkollë së bashku, kështu
do kenë mundësi të bashkëpunojnë, duke zgjedhur një lider dhe secili pjesëtar i
grupit të marrë një detyrë të caktuar.
2- Mësuesit të sugjerojnë tema të tilla që sensibilizojnë jo vetëm nxënësit, por edhe
pridërit e komunitetin, në mënyrë që këta të fundit të jenë më bashkëpunues me
nxënësit për t’u siguruar atyre mbështetje dhe pse jo, edhe një buxhet të vogël, në
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ndihmë të realizimit të projekteve lëndore.
3- Mësuesit duhet të qartësojnë nxënësit që në fillim për qëllimin e projektit dhe
mënyrat e vlerësimit të tĳ, kjo do ti bëj ata, të kuptojnë vlerën dhe rëndësinë e këtĳ
projekti në aftësimin praktik të tyre edhe vlerësimin e duhur, duke i nxitur ata për
të realizuar me sukses atë.
4- Mësuesit duhet të nxitin më shumë nxënësit, sidomos ata që aktivizohen pak gjatë
orëve të mësimit, për të zgjedhur vetë rolin që do luajnë gjatë punës.
5- Të mundësohen më shumë tema të cilat kërkojnë eksperimentime praktike, punë
laboratori, analiza shkencore.
Mbyllje
Në përfundim të punës, mendoj se studimi im ia arriti qëllimit të vërtetojë se:
-Projektet lëndore rrisin performancën e të nxënit të nxënësve.
Nga analiza e të dhënave studimore, eksperimentale, anketuese, përpunimit dhe
krahasimit të vlerave të marra prej tyre, është vërtetuar hipoteza kryesore e studimit:
- Tema e projektit lëndor dhe kushtet në të cilat ai realizohet, ndikojnë drejtpërdrejt
në realizimin me sukses të misioneve të tĳ.
Nëpërmjet vërtetimit të kësaj hipoteze, i është dhënë përgjigje edhe pyetjes kryesore
të kërkimit:
-Si dhe në çfarë shkalle ndikon projekti lëndor në rritjen e performancës së të nxënit
te nxënësit?
Nëpërmjet
konkluzioneve dhe rekomandimeve të dhëna për nxënësit, mësuesit, prindërit,
shkollën, shpresoj që ky studim të ndikojë sadopak te nxënësit për t’u bërë pjesëmarrës
më aktiv në procesin e të nxënit.
Të ndikojë te mësuesit për mësimdhenie sa më efikase.
Te ndikojë te prindërit dhe shkolla, për përmirësimin e kushteve të të nxënit, si dhe
sigurimin e buxheteve të vogla për realizimin me sukses të projekteve lëndore.
• Shpreh mirënjohjen time për nxënësit, mësuesit, anëtarët e komunitetit pranë
shkollës”Sotir Capo” Zharrëz, Fier, që u bënë pjesë e këtĳ studimi.
Referencat
Dispozitat Normative ne APU, Neni 72, 2013.
Programi: Shkencat e Natyrës, Kurrikula me kompetenca, Janar 2016.
Projekte Kurrikulare: Qendra e Trajnimeve “IRISOFT”.
Projekte Shkollore: Portali ALBAS;.
Projekt: Shkolla si Qendër Komunitare, Universiteti”Marin Barleti”.
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Diferencat kulturore dhe gjuhësore të komunitetit rom faktorë ndikues në
zhvillimin e një shkolle gjithpërfshirëse
MSc. Alketa Bulku
Shkolla “A Gashi” Tiranë
Hyrje
Arsim gjithëpërfshirës siguron një mjedis mësimor që mundëson akses, akomodim dhe
mbështetje për të gjithë nxënësve, ai siguron përshtatshmëri për të gjithë fëmĳët, pavarësisht
kushteve të tyre fizike, intelektuale, sociale, emocionale, gjuhësore ose kushte të tjera.
Romët janë një grup etnik unik që ka qëndruar në territorin shqiptar për shekuj me radhë
duke arritur të ruajnë gjuhën dhe kulturën e tyre. Varfëria e komunitetit Rom është multidimensionale, ekstrem dhe shpesh kronike, duke çuar në një rreth vicioz midis varfërisë,
mungesës së arsimit, mungesës së punësimit, dhe diskriminimit racor.
Vlerësimi i diferencave kulturore shtrohet si detyrë në procesin e edukimit në një shkollë
gjithpërfshirëse.
Ky studim synon të evidentojë, politikat dhe praktikat gjithëpërfshirëse, në vlerësim të
diversitetit në përgjithësi dhe atĳ kulturor dhe gjuhësor të komunitetit rom në veҫanti.
A janë diferencat kulturore dhe gjuhësore, të vlerësuara nga shkolla?
Si ndikojnë këto faktorë në procesin e të nxënit?
Sa janë të vlerë suara këto diferenca në praktikat politikat dhe kulturën e shkollës?
Fjale kyce: gjithpërfshirje, diferenca kulturore dhe gjuhësore, kultura gjithpërfshirëse,
komunitet.

1.1 Situata e romëve në Shqipëri
Romët janë nga shtresat më të varfra dhe më të margjinalizuara në Shqipëri dhe
një pjesë e madhe e Romëve po jetojnë në kushte të rrezikshme në skajet e shoqërisë,
duke u përballur me shumë barriera ndaj përfitimit të shërbimeve sociale, arsimore,
ekonomike dhe shëndetësore. Studimi i literaturës tregon se një situatë e ngjashme
ka shoqëruar Romët përgjatë shekujve në Shqipëri (Kolsti, Albanian Gypsies: The
Silent Survivors, 1991), (De Soto, Beddies, & Gedeshi, 2005), (Hasluck, 1938), etj.
Varfëria e komuniteteve Rome është “multi-dimensionale, ekstreme dhe shpesh
kronike”, duke çuar në një rreth vicioz midis varfërisë, mungesës së arsimit,
mungesës së punësimit, dhe diskriminimit racor1.
1.2 Politika të përfshirjes së komunitetit rom
Në vitin 2005, qeveritë që iu bashkuan Dekadës Rome u angazhuan të ngushtojnë
hendekun që ekziston në mirëqenien dhe kushtet e jetesës midis popullsisë Rome
dhe jo-Rome, të marrin masa për uljen e varfërisë si dhe të luftojnë përjashtimin
social në të cilin gjejnë veten shumë Romë. Të gjitha vendet pjesëmarrëse zhvilluan
Planin Kombëtar të Veprimit për Dekadën, i cili specifikon qëllimet dhe treguesit në
fushat kryesore të Dekadës: Arsimi, Punësimi, Shëndeti dhe Strehimi2. (UNDP, 2011)
Me vendim Nr. 633, datë 18.9.2003 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, u
hartua “Strategjia Kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit
rom” si dhe
1

Plani%20i%20Veprimit%20ALB.pdf
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- Plani i Veprimit të MASh-it, nr.3822, datë 03.06.2010, për realizimin e objektivave
dhe treguesve të Planit të Veprimit “Dekada e përfshirjes së romëve”i cili përmban
objektivin strategjik të “Krĳimit të një sistemi arsimor përfshirës dhe cilësor”
1.3 Arsimi gjithëpërfshirës
Ka shumë përkufizime për arsimin gjithëpërfshirës, sepse ai praktikohet dhe
zbatohet në kontekste të ndryshme arsimore dhe sociale. Megjithatë, në thelb, arsimi
gjithëpërfshirës i referohet praktikës dhe procesit të përfshirjes dhe plotësimit të
nevojave të ndryshme të të gjithë nxënësve në shkollë dhe reflekton një përkushtim të
thellë për të krĳuar një sistem arsimor vlerash që respekton diversitetin. Ai mbështet
të gjitha nxënësit, edukatorët dhe komunitetet shkollore për rritur pjesëmarrjen dhe
zhvillimin e potencialit të tyre të plotë. Komuniteti rom është një komunitet me
diversitet shumë dimensional. Diversiteti kultural është njëri prej tyre. Ky komunitet
gëzon statusin e një minoriteti në Shqipëri.
Gjuha rome është treguesi më i qartë i origjinës së popullsisë rome.
1.1.1 Dallimet në mes integrimit dhe përfshirjes:
Edukimi gjithëpërfshirës dallon tejet nga nocioni “integrim”, i cili në thelb,
përqendrohet vetëm te paaftësia, apo nevojat specifike të fëmĳëve. Gjithëpërfshirja
nënkupton pjesëmarrje, nënkupton të mësosh së bashku me të tjerët duke
bashkëpunuar e duke ndarë të njëjtat përvoja të të nxënit. Në këtë mënyrë, ky process
ndihmon të gjithë fëmĳët të njohin, pranojnë e vlerësojnë veten . (UNICEF, 2014) Kjo
qasje në arsim ka marrë shtytje të saj të parë të madh në Konferencën Botërore për
nevojat e edukimit special në Salamanca, Spanjë në vitin 1994. Qëllimi i Konferencës
ishte për të zgjeruar objektivin e arsimit si një e drejtë themelore e njeriut.
1.3 .2 Perceptimit dhe të kuptuarit e diversitetit dhe përfshirëse
Diversiteti i referohet ndryshimit. Ai përfshin ndryshimt në gjini, moshë, aftësitë
akademike, kulturë, gjuhë, fe, statusit socio-ekonomik dhe aftësive fizike.
Nxënësit sjellin historitë e tyre kulturore në klasë çdo ditë. mësuesit dhe botët e tyre
profesionale janë të angazhuar në mënyrë aktive në formësimin dhe organizimin e
këtyre kontekste kulturore përmes një kombinimi të tyre individuale dhe kolektive
kulturore. Historitë janë formuar nga ndërveprimet personale, shoqërore dhe të
komunitetit (Kozleski & Smith, 2009)."Për mësuesin, njohja e diversitetit në klasë për
menaxhimin pozitiv kërkon një ndryshim të kuptuari, ata duhet të përqëndrohen
tek diversiteti, i cili nuk është një problem për t'u kapërcyer, por një mundësi për të
kapur " (Thomazet, 2009), fq.563.
" Arsimi nuk mund të lejohet të portretizojë një imazh të një komuniteti i cili
përjashton, me vepra osë në forma të dryshme të sjelljes. Në shkollë, nxënësit
duhet të jenë në gjendje të përmbushin dhe respektojnë diversitetin e në shoqëri "
(Thomazet, 2009, fq. 560).
1.4 Gjuha dhe kultura
Gjuha është komponenti kryesor i zhvillimit të shkrim-leximit, por duke përfshirë
fëmĳët nga gjuhë dhe kultura të ndryshme përfshin më shumë se vetëm duke u
mësuar atyre alfabetin. Kjo lidhet ngushtë me identitetin dhe vetëbesimin. Gjuha e
fëmĳës është gjuha e familjes së tĳ. Është
Gjuha e përdorur për ta dashur dhe për ta edukuar atë që nga lindja dhe është
gjuha në të cilën mëson për botën dhe se si ai përshtatet në të. Është kaq e
rëndësishme ta mbështesim dhe ta nderojmë këtë, të ndihmojmë fëmĳën të shohë
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se kjo pjesë e jetës së tĳ vlerësohet dhe kuptohet. Kjo ka të bëjë me identitetin se
“Kush janë ata”. Çdo fëmĳë duhet të ndjehet i njohur dhe vlerësuar çdo ditë.
Pranimi i Diversitetit dhe toleranca jepet me mesazhe të qarta për festimin e të
gjitha llojeve të dallimeve, vecanërisht përmes gjuhës duke krĳuar një atmosferë të
sigurt dhe pozitive.
Kultura mund të përcaktohet në të gjithë mënyrën e jetës, që përbëhet nga zakonet
e një shoqërie feja, vlerat, traditat, zakonet, edukimi, sistemet, strukturat familjare
dhe shoqërore, hierarkitë politike dhe qeveritare, dhe përdorimi (ose mungesa) e
teknologjisë së përparuar. Kultura vepron si një agjent i fortë socializimi (Allinson
& Hayes, 1988)
(Barmeyer, 2004) që ndikon në përpunimin e informacionit dhe njohjen. (Early &
Ang, 2003)Kështu ka arsye për të besuar se ndryshimet në socializimin kulturor kanë
tendencë të ndikojnë stilet e të nxënit dhe preferencat e të mësuarit (Hofstede, 1997)
dhe të prodhojnë stile të ndryshme të të mësuarit (Reynolds, 1997).
1.5. Kultura shkollore janë unike për çdo shkollë, kjo mund të përkufizohet si
"lëvizje
mozaik i besimeve, vlerave, kuptimeve, qëndrimevet, normave, simboleve, ritualet
dhe
Ceremonive, sjelljet e preferuar, stilet dhe qëndrimet dhe strukturat e pushtetit "
(Swart & Pettipher 2007, f. 107). Kultura e një shkolle, është ajo që inkurajon ose
përfshin
idealet ose në të kundërt I mban larg ato. Një shkollë "Kultura dhe etika e saj i
referohet " mënyrës së qenies "dhe funksionimit, kur diversiteti kultura vlerësohen,
mund të krĳojë një ndjenjë e përkatësisë për të gjithë në komunitetin e shkollës.
Kultura gjithëpërfshirëse i referohet inkurajimit të atyre besimeve dhe sistemeve
vlerash që krĳojnë një komunitet të sigurt, pranues, bashkëpunues dhe frymëzues
për të gjithë pjesëmarrësit. Gjithësecili trajtohet me respekt. Stafi ishkollës, prindërit
dhe nxënësit përpiqen të ndajnë një set vlerash, misionin dhe vizionin e shkollës.
Janë qartësisht gjithëpërfshirëse dhe fokusohen në zhvillimin dhe suksesin e secilit
nxënës.
1.6.Politikat shkollore ofrojnë qëllime të qarta për promovimin e gjithëpërfshirjes në
planet dhe dokumentat e tjera të politikave.Ai fokusohet në politikat për pranimin
dhe aksesin ne shkollë, rekrutimit të stafit dhe nxënësve dhe në politikat që ka
zhvilluar shkolla për mbështetjen e diversitetit si edhe vlerësimin e tĳ.
Shkolla harton politika dhe procedura të qarta për rastet e çdo lloj dhune, ngacmimi
dhe diskriminimi. Të gjitha politikat dhe procedurat e shkollës, duke përfshirë ato
arsimore (vlerësimet, notat, mundësitë/shanset per te mesuar) pranimin, ndihmën
financiare dhe të tjera, ndalojnë diskriminimin në bazë të racës, ngjyrës, besimit
fetar, origjinës, aftësive, orientimit seksual, gjinisë, seksit, prejardhjes, ose moshës.I
gjithë personeli i shkollës, nxënësit dhe prindëritj anë të njohur mepolitikat dhe
procedurat, dhe dinë se si të veprojnë në raste te diskriminimit dhe dhunës.3 Të
dhëna të ndryshme mblidhen rregullisht nga burime të shumta për të monitoruar
suksesin e shkollës dhe për të përcaktuar qëllimet e Zhvillimit të Shkollës
1.7. Praktikat shkollore, fokusohen mbi atë që ndodh realisht në shkollë: Në
praktikat që reflektojnë kultura dhe politika gjithëpërfshirëse duke siguruar që
aktivitetet inkurajojnë përfshirjen e të gjithë pjesëmarrësve. Mësuesit dhe gjithë stafi
3

UNICEF. (2014). Shkolle miqësore për të gjithë. Tiranë: UNICEF.
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ka pritshmëri të larta për çdo nxënës dhe mbështet në mënyrë të barabartë arritjet e
çdo nxënësi. Procesi i të mësuarit bazohet në besimin që çdo nxënës mund të mësojë
dhe të përmirësohet. Për nxënësit që nuk munden të arrĳnë rezultatet e pritura,
organizohen mundësi të mësuari shtesë dhe mësimdhënie plotësuese (udhëzime,
orë shtesë, mësim përmes bashkëmoshatarëve), të cilat i drejtojnë ata drejt suksesit
në klasën pasuese.
1.7 Mësuesi gjithpërfshirës
Gjithëpërfshirja në arsim është një aspekt i gjithëpërfshirjes në shoqëri, sa më
gjithpërfshirëse të jetë shoqëria aq më gjithpërfshirëse është shkolla, por kjo
funksionon dhe anasjelltas, sa më gjithpërfshrëse shkolla, aq më gjithpërfshirëse
shoqëria. Kjo vlen dhe për mësuesin si pjesë e shkollës dhe e shoqërisë.
Mësuesit duhet të përdorin nxënësit si burim për të lehtësuar të nxënin në lidhje me
diversitetin, si për vete ashtu edhe për bashkëmoshatarët e tyre; Shkolla është një
mjedis komunitar dhe social që ndikon si në vetëvlerësimin e nxënësve, ashtu edhe
në potencialin e tyre të të nxënit; Disa nga vlerat themelore tw mësuesve në arsimin
gjithëpërfshirës janë:
Dallimet mes nxënësve konsiderohen si një burim dhe vlerë për edukimin dhe jo si
pengesë;
Mësuesit kanë pritshmëri të larta për arritjet shkollore apo dhe në fusha të tjera të
çdo nxënësi;
Bashkëpunimi dhe puna në ekip janë elementë thelbësorë në punën e të gjithë
mësuesve;
Përshtatja e mësimdhënies në varësi të nevojave dhe aftësive që kanë nxënësit
është domosdoshmëri
2. Metodologjia
Ky është një studim rasti, që ka si objekt një shkollë të kryeqytetit me një numër të
konsiderueshëm të komunitetit rom, e cila është një mostër specifike, e qëllimshme
për të
siguruar informacion më të gjerë, në lidhje me fenomenin e studimit. Instrumentet
e përdorur
janë:intervistat me drejtues, nxënës e prindër, fokusgrupet me pyetje gjysmë të
strukturuara
me mësues dhe studimi i dokumenteve shkollore.
Studimi i rastit realizohet nga hulumtuesi duke mbledhur informacione të shumta
nga burime të ndryshme. Hulumtimi cilësor përfshin përdorimin dhe mbledhjen
e një sërë të dhënash empirike që përshkruajnë momentet problematike në jetën e
pjesëmarrësve (Mertens, 2005) (Terre, Durrheim, & Painter, 2008)
Qëllimi i këtĳ hulumtimi ishte që të hetojë perceptimet dhe qëndrimet e mbajtura
nga mësuesit në lidhje me diversitetin dhe edukimin gjithëpërfshirës.
Pyetjet kë rkimore në këtë studim ishin:
A merren parasysh diferencat kulturore dhe gjuhësore, në zhvillimin e një shkollë
gjithpërfshirëse?
Cilat janë elementet e shkollave "kulturore për të krĳuar një mjedis ku idealet
përfshirëse mund të lulëzojë?
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2.1. Instrumenta të hulumtimit
2.1.1.Përdorimi në intervistë i pyetjeve përshkruese është si një element shumë i
rëndësishëm inkurajues për mbledhjen e të dhënave cilësore.
Instrumentat e përdorur në studim janë intervistat me nxënësit, drejtuesit e shkollës
dhe punonjësit social, të cilët u intervistuan në mjedise të shkollë s në kohë rreth
30 minuta për sejcilin duke siguruar një mjedis të qetë dhe me pëlqimin e plotë
e personave. Gjithashtu, pyetjet kanë pasur karakter ndërtues dhe reflektiv për t’u
krĳuar hapësira sa më të gjëra pjesëmarrësve në përgjigjet e tyre.
2.1.2. hulumtimi i dokumentacionit (Merriam, 1998) i referohet dokumenteve si
burime të gatshme të të dhënave të arritshme për studiuesin.
Dokumentet e përdorura në këtë studim ishin dokumentet e politikave shkollore të
ofruara nga drejtori i shkollës: të dhëna për shkollën, Plani i shkollës , Planifikimi i
shqk, plani anti paragjykim i shkollës, strategjia për punën me romët etj.
2.2. Perzgjedhja e popullates se studimit
Një mostër është një grup në mënyrë sistematike dhe strategjike identifikuar e
njerëzve ose ngjarjeve që plotësojnë kriterin e përfaqësimit për një studim të veçantë
(Merriam & Simpson, 1995) fq. 57
Pjesëmarrësit të cilët janë tipike të popullsisë, në këtë rast, janë mësimdhënësit,
nxënësit dhe prindërit, pjesëmarrja është vullnetare dhe e lirë, të gjithë u prezantuan
me qëllimin e studimit dhe u shprehën të gatshëm për pjesëmrrje.
Intervistat me mësues. Gjashtë mësues vullnetarë morën pjesë në studim. 5 femra
dhe 1mashkull, me eksperiencë në mësimdhënie nga 2 deri në 22vj, të cilë t morë n
pjesë në një fokus grup me pyetje gjysme të strukturuara.
Intervistat me nxënës Janë intervistuar katër nxënës të komunitetit rom, dy djem
dhe dy vajza, për të kuptuar faktorët që ndikojnë në, perceptimet e tyre për shkollën
dhe karkteristikat gjithpërfshirëse në të.
Intervista e zhvilluar me drejtuesit e shkollës, njohja me dokumentacioni nga ana
e drejtuesve dhe të kuptuarit e drejtimit të shollës dhe politikave të saj me fokus
gjithpërfshirjen.
3.Analiza e te dhenave te studimit
3.1Kultura në shkollë Kur themi se shkolla gjithpërfshirëse dallon nga integrimi,
duhet të kemi parasysh se gjithpërfshirja fillon nga integrimi, shifrat në shkollë e
tregojnë këtë përvecse 51% e nxënësve janë rom-egjiptian, 26 ose 3 % janë me nevoja
të vecanta të llojeve të ndryshme, të cilët kanë arritje të kënaqshme, dhe përfshihen
në veprimtari të ndryshme.
“Në qeverinë e nxënësve gjithmonë marrin pjese nxënës me prejardhje të ndryshme
dmth dhe rom, madje jo thjesht pjesëmarrës por edhe vendimmarrës dhe madje
presidenti i qeverisë për 4 vite është nga komuniteti.” Nxënësit bashkëpunojnë dhe
përfshihen në aktivitete lidhur me detyrat e shkollës, planifikimin dhe vendimmarrjen
në shkollë. Pjesëmarrja e nxënësve inkurajohet dhe vlerësohet shumë, dhe opinionet
dhe sugjerimet e tyre përfshihen në çdo vendimmarrje. “Shkolla punon që të mos
ketë ngacmime ose diskriminime..., në fakt është për tu theksuar se miqësitë dhe
komunikimi midis nxënësve të komunitetit, kjo edhe për meritë të shkollës, por edhe
të prindërve, ata jetojne në një zonë, janë fqinjë dhe nuk kanë diferenca të mëdha
social ekonomike. Në veprimtarinë e zhvilluar nga DART “Guida Turistike” nxënësja
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jonë rome u shpall fituese e saj, po kështu edhe interpretuesi ynë O B
Ambjenti i shkollës reflekton dhe promovon diversitetin dhe respektin reciprok
dhe përfaqëson të gjithë nxënësit. “pothuaj në të gjitha klasat në mue janë afishuar
dhe flamuri shqiptar dhe ai Rom foto të veshjeve e kostumeve kombëtare rom
dhe të krahinave të ndryshme të vëndit, të gjithë ndjehen të përfaqësuar në
klasë”
3.2 Politikat gjithëpërfshirëse ofrojnë qëllime të qarta për promovimin e
gjithëpërfshirjes në planet dhe dokumentat e tjera të politikave.Ai fokusohet në
politikat për pranimin dhe aksesin ne shkollë, rekrutimit të stafit dhe nxënësve dhe
në politikat që ka zhvilluar shkolla për mbështetjen e diversitetit si edhe vlerësimin e
tĳ. (Joint European Union/Council of Europe Project) shkolla në mënyrë sistematike,
dokumenton, analizon dhe komunikon të dhëna mbi performancën e nxënësve, në
mënyrë që të përcaktojnë qëllime të matshme për përmirësim Kontrolli i cilësisë dhe
zhvillimi profesional përfshihen në politikat dhe procedurat e shkollës. Zhvillimi
profesional bazohet në vlerësimin e nevojave të shkollës dhe të secilit mësues dhe
planifikohet përkatësisht.
“Ndihma që na ofrohej nga shoqatat, në vitet e shkuara ka qenë shumë e mirë për
mësim mbështetës në lidhje me nxënësit që kanë nevoja të vecanta, që kanë shumë
mungesa apo kthehen nga emigrimi etj pasi për ne nuk është gjithmonë e mundur ti
mbajmë pas mësimit, jo vetem se ata mërziten dhe mungojnë më shumë, por edhe se
kanë nevojë për shlodhje dhe ushqim pas mësimit. Mirëpo këto dy tre vitet e fundit
nuk ka patur shumë bashkëpunim nga shoqatat.
3.3 Praktikat në shkollë.Përveç përmbajtjes së lëndës, mësuesit planifikojnë
dhe realizojnë,zbatojnë një mori aktivietesh që synojnë zhvillimin e empatisë,
etikës, respektit naj diversitetit dhe të aftësive të zgjidhjes së konfliktit. Zhvillimi
i vet-vlerësimit dhe vet-ndërgjegjësimit, identitetit dhe personalitetit të nxënësit
është pjesë e procesit të të mësuarit (kurrikulës). Nxënës me status të ndryshëm
social-ekonomik, gjini, etni, besim dhe aftësi të ndryshme punojnë së bashku dhe
mbështesin njëri-tjetrin4. Shkolla organizon aktivitete që vlerësojnë dhe festojnë
diversitetin dhe promovojnë përgjegjësi sociale midis nxënësve, ajo është një
ambjent i respektueshëm ku diversiteti vlerësohet dhe festohet; mësuesja 2 thotë :
“Një festë për të cilën ne planifikojmë veprimtari të ndryshme është “Herdelezi”
festa e Komunitetit, por dhe 8 Prilli dita ndërkombëtare e Romëvë, në këto ditë ne
jo vetë festojmë së bashku por edhe mësojmë për kulturën në mënyrë të ndërsjellë”.
Nxënësit kanë mundësi të mësojnë për ndryshimet kulturore dhe traditat e të tjerëve
brenda dhe jashtë shkollës dhe komunitetit të tyre.
Zv /drejtorja shprehet se:” megjithëse kjo është një shkollë specifike, jo gjithmonë
është parë me kujdes zgjedhja e stafit mësimdhënën, jam shumë e kënaqur me
përpjekjet e ҫdo mësuesi por është fakt që vetëm 2 vitet e findit janë ndërruar më
shumë se 30% e stafit në shkollë dhe shumica e tyre kane 1-3 vjet eksperiencë në
punë dhe fare pak njohje për komunitetin dhe diferencat e tyre kulturore dhe
gjuhësore. Unë mund të them me krenari se kam mësuese shumë të reja dhe edhe
pse pa eksperiencë kanë formimin por dhe përkushtimin e duhur për të realizuar
shumë mirë procesin e mësimdhënies, por mendoj se do të ishte më e udhës që stafi
të ishte më i përgatitur për vështirësitë që i presin në këtë shkollë, ato po rriten së
bashku dhe e kanë disi të vështirë që ta nxjerrin punën nga klasa, ato punojnë fort në
4

UNICEF. (2014). Shkolle miqësore për të gjithë. Tiranë: UNICEF.
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klasë, por duhet të dalin më shumë në komunitet ”
Ndërsa prindërit nga ana e tyre shprehen se ata e vleresojnë shkollën si një vend
edukimi dhe nga ku fëmĳët do të bëhën më të aftë për veten e tyre ose “si gjithë
të tjerët” por ata shprehen se vështirësitë ekonomike dhe hallet e tyre nuk i lënë
shumë kohë të merren më përparimin e fëmĳëve. “Kur më thotë djali se duhet të
vĳ në shkollë se ka takim me prindër ose aktivitete dhe jemi të ftuar unë mendoj se
si do ta gjej kohën për të ardhur, ose ia pres shkurt, ai ndodh që mërzitet se thotë
mësuesja na qorton kur nuk vĳnë prindërit, po unë për ta ndihmuar se ndihmoj dot,
kësht që rrallë shkoj.” Një herë më kërkoi një gjë që më habiti;të vĳ në klasë dhe
tu mësoj si bëhën shportat, kjo është kollaj, po ҫduhet të mësojnë ato për shportat,
mësuesja më tha se kjo është e rëndësishmë për ҫunin tim, po unë prap nuk shkova
dot”.Nxënësit u shprehën se ata ndjehen mirë me njëri tjetrin dhe nga mënyra sesi
trajtohen në shkollë. Mësuesit na mbajnë afër, në fakt jo të gjithë, ka mësues që na
shpjegojnë disa herë dhe kërkojnë na të gjithë nxënësit të aktivizohen, por ka dhe
mësues që shpjegojnë gjithëkohës dhe nuk i aktivizojnë nxënësit ose nuk tërheqin
vëmëndjen e atyre nxënësve që e kanë të vështirë të përqëndrohen ose nuk mësojnë
aq shume. Ndonjëherë zhvillohen orë mësimi në ekskursione ose projekte dhe në
orë të tilla të gjithë marrin pjesë dhe të aktivizohen, psh në panairin e traditës, disa
nga nxënësit që nuk janë shumë të mirë në mësime, shitën më shumë prodhime se
“ia dinë tregëtisë” dhe kështu u ndjenë shumë mirë kur u vlerësua e gjithë skuadra
shumë mirë.
Konkluzione
Udhëtimi i shkollës drejt arsimit gjithëpërfshirës ka bërë përparime, shkolla
me politikat praktikat , dhe kulturat e saj gjithashtu po ndryshojnë duke marrë
parasysh diferencat e shuma që sjellin nxënësit. Nëse ne besojmë në Edukimin
për të gjithë, krĳimi i shkollës efektive dhe përfshirëse është i mundur. Diferencat
gjuhësore dhe kulturore janë një faktor i rëndësishëm në vlerësimin e identitetit
të nxënësve, por gjatë studimit u vu re se nëse për diferencat kulturore mësuesit
janë më të ndërgjegjshëm, diferencat gjuhësore janë më të padukshme dhe më
të pavlerësuara në shkollë. Mësuesit po përpiqen të kenë fleksibilitet për të kryer
modifikime të kurrikulit që janë të nevojshme për të përmbushur nevojat e nxënësve.
Shkolla në përgjithësi ka arritur të krĳojnë një klimë mirëpritëse për të nxënësit
rom dhe prindërit e tyre, dhe sigurisht që ka më shumë kuptueshmëri, pranim dhe
entuziazëm të gjithë aktorëve në lidhje me edukimin e nxënësve rom, edhe pse
ndjehet një presion për rezultate konkrete.
Sidoqoftë, mbetet ende shumë pët të bërë në lidhje me rritjen e vlerave gjithpërfshirëse
të shkollës përtej integrimit. Eshtë e nevojshme rritja e bashkëpunimit të shkollës
dhe me aktorë të tjerë për të siguruar dhe më shumë vazhdimësi dhe ulje të braktisjes
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Jeta dhe puna me autizmin
Erigerta Kola
Florinda Apostoli
Hyrje
Kemi bere kete studim mbi ceshtjen e autizmit sepse ne punjme cdo dite ne shkolle me femĳe
autik. I njohim nga afer ne problematikat dhe ecurin e tyre ne shkolle, se si integrohen ata me
femĳet e tjere. Kjo eshte edhe nje nga nismat e Ministrise se Arsimit kur nxorri organiken per
mesues ndihmes. Qe po marrim pjese me kete studim eshte edhe per faktin qe te ngreh zerin
qe te tregojme eksperienzat tona ne pune e perditshme me keta femĳe.
Nuk eshte aq e veshtire sa duket, po mendojme se me pak perkushtim, durim dhe dashurin
ajo behet pjese e jetes sone, dhe ne vazhdim puna behet me e lehte sidomos kur ata te falin
kenaqesi dhe ti shikon frytet e punes tende ne rezultatet e tyre.

Abstrakt
Autizmi nje term shume I frikshem per ditet e sotme. Pse?
Pse kane frike prinderit e rinje per femĳet e tyre?
Ndodhe per faktin sepse nje ne 68 femĳe ndodhe te jete autik. Pergjithsi 80 % e
rasteve paraqitet te gjinia mashkullore .Shume vite me pare ky term pothuajse nuk
njihej nga njerezit ndersa sot perhere dhe me shume po degjojme raste per femĳe
autik.Po ashtu edhe diskutimet per ta .po pse jane shtuar keto raste, si duhet te
sillemi me dhe a mund ta perballojne jeten keta femĳe njesoj si te tjeret.
Autizmi eshte nje c’rregullim neurologjik I zhvillim konpleks qe diagnostikohte
para moshes 3-vjecare dhe zgjate gjithe jeten.pse ndodhe qe nje femĳe te jete autik?
Nuk ka shkaqe te caktuara qe te sjell semundjen e autizmit, mendoje se ka
predispozita psh trashegimia gjenetike,mosha e madhe e babait ( 55-60), infeksionet
gjate shtatezanise, depresioni etj.
Thuhet se ndikon edhe vaksinat qe u behet femĳeve deri ne moshen 1-vjecare. Por
kjo teori nuk bazohet ne asnje fakte sepse vaksinat behen gjate moshes 2-vjecare dhe
gjate kesaj moshe evidentohen elementet e autizmit.
Pse quhet me kete emer kjo semundje?
Emertimi vjen nga greqishtja e vjeter , e fjales’’ autos’’( vepron mbi veten ose vetem)
natyres se c’rregullimt. Autizmi demton aftesin e personit per te komunikuar ne
forme verbale dhe joverbale dhe per te hyre ne kontakt me te tjeret. Karakteristikat
jane kryerja e rutinave apo sjelljeve perseritese te cilat autiket I ndjekin ne menjyre
strikte dhe te tepruar.autizmi eshte specter e per pasoj nuk I prek te gjithe femĳet
njesoj. Mund te jene dy femĳe autik po me karakteristika dhe ecuria e zhvillimit te
tyre mund te nderyshme. Ka plote femĳe qe ja kane dale te integrohen dhe te jetojne
normalisht mbase jo me universitet pot e marrin nje zanat dhe te jetojne nje jete te
pavarur. Cdo gje varet shume se sa heret kapet dhe sa mire trajtohet.Pjesa me e
veshtire e kesaj semundjes eshte fakti qe kjo semundje nuk mund te prandalohet
sepse sot per sot nuk ekziston asnje lloj mjeti apo menyre qe mund ta parandaloj
kete semundje. Sigurisht qe te pranosh nje femĳe autik nuk eshte aepak e lehte pos
a me shpej te diagnostioihet, te behet vleresimi dhe te nis trejtimi aq me te larta
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do te jene rezultatet dhe me I shpejt permisimi.Thuhet se autizmi eshte semundje
gjenetike e botes modern, nje lloj reaksioni I organizimit te kesaj bote qe po behet
me e eger e me individuale, reaksion qe sjell edhe mbyllje te vetvetes se femĳes.
Normalisht kjo eshte nje teori pasi ne thelb autizmi eshe nje c’rregullim I zhvillimit
me karaktere neurologjike.
Autizmi, “Jemi sic do femĳe tjeter………………thjeshte ndryshe”
“Ditën time në më të shumtën e kohës e kaloj në vetmi, jo sepse nuk dua të qëndoj me
ty, por sepse kam një problem i cili më pengon të flas dhe të luaj me ty. Unë jam autik, por
nuk jam ndryshe. Unë jam i vecantë! Të lutem kur më shikon, më përshëndet, pasi mua
kjo gjë më pëlqen shumë edhe pse nuk jam në gjendje të ta kthej. Sëmundja ime nuk më
pengon të dëgjoj fjalët e tua, por më pengon t’i kuptoj ato, të paktën deri në momentin
që mund t’i kem mësuar përmendësh një nga një. Zërin tënd dhe zhurmat veshi im i
dëgjon edhe më të larta nga sa janë, ato për mua janë shurdhuese si zhurma e një trapani.
Të lutem përpiqu që kur të flasësh me mua të përdorësh fraza të shkurta pasi në
të kundërt unë nuk e kuptoj atë që je duke më thënë. Fjalet e thëna së bashku për
mua janë të gjata sa një tren. Por, mua më pëlqen kur t’i më shpjegon me ngadalë
gjithçka, dhe nëse mundesh të lutem përdor edhe gjeste. Edhe figurat i kam qejf,
pasi në këtë mënyrë unë mundem ta bëj më mirë lidhjen e asaj që je duke më thënë.
Mua nuk më pëlqen që ti të ofendohesh nëse shikimi im nuk është i përqëndruar tek
ty ndërsa më flet. Kjo nuk do të thotë se nuk po të dëgjoj, në të vërtetë po e bëj këtë
me shumë vëmendje, vetëm se kështu jam krĳuar unë. Edhe nëse dua, nuk mund të
bëj dot ndryshe. Sa keq më vjen që nuk i përgjigjem pyetjes tënde, e di përgjigjen,
më beso e di, por nuk mundem dot ta them. Dhe më beso më vjen keq për këtë!
Nëna ime, sa sy të bukur që ke! Më pëlqen të të shikoj në sy, më pëlqejnë shumë
madje, janë plot dashuri, sa keq që nuk mundem të të shikoj drejt në ta! Ndërsa
për sytë e mi, më mirë bli një palë syze të errëta, nuk më pëlqen drita, më bezdis.
Ah, edhe diçka, të lutem ma largo çdo gjë të gjelbër pasi më frikëson dhe unë e di që
t’i këtë gjë nuk e do që të ndodhë. Më mbaj larg barit, edhe ai ka ngjyrë të gjelbër, më
mirë më mbaj edhe larg erës, ndjesia e saj në lëkurën time më bezdis! Oh, sa shumë
gjëra më bezdisin! Kam kaq shumë për të të thënë! Mbi të gjitha dua të të them që
unë arrĳ të nuhas çdo gjë, madje edhe aromën e ushqimit që ti gatuan për mua.
Je nëna ime, je ajo që këto gjëra edhe pse i di, të pëlqejnë t’i dëgjosh nga unë. Por,
ndërsa flasim të lutem vazhdo luaj me mua, ma kalo sërish topin që ke në dorë. E di
që jam shumë i ngathët por do të përmirësohem! Mos harro se unë jam një fëmĳë si
gjithë të tjerët, vetëm se shqisat e mia nuk janë të sinkronizuara, dhe për këtë arsye
të lutem përpiqu të kuptosh çfarë unë mundem dhe nuk mundem të bëj, përpiqu të
kuptosh çfarë i shkakton krizat e mia, ose më mirë e di çfarë? Kushtoji vëmendje të
gjitha mënyrave që unë përdor për të komunikuar me ty, pasi unë kam një koncept
viziv së të menduarit, të lutem më ndihmo të përmirësohem në aspektin social dhe
të lutem nene me duaj pa kushte .
Letra e babait per te birin (Edmond Tupe)
“Ges, ti i ke dhënë një kuptim të ri jetës sime, unë mësova prej teje të kuptoj Tjetrin,
të mposht vetveten, egon time, sa herë që kjo është e domos- doshme; mesova të heq
dorë nga shumë gjëra në emër të dashurisë që ushqej për ty, të të dua edhe kur ti
me godet, edhe kur ti më gërvisht, pra, edhe kur më dënon e ndëshkon me dhunë;
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mësova të luftoj ndryshe, edhe kur e di që nuk do të fitoj, mësova ta shoh, ta dëgjoj, ta
nuhas e ta prek botën me syrin, veshin, hundën e dorën tënde dhe kështu, ta kuptoj
duke e filtruar edhe përmes ndërgjegjes se tjetrit, aq më tepër kur tjetri je Ti!Sigurisht,
Ges, unë të kërkoj të falur që nuk kam arritur të t`i plotësoj të gjitha, që nuk po të
shkëpus dot nga autizmi, të kërkoj të falur për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen
tënde, të kërkoj te falur që nuk jam i pavdekshem, por i përkohshëm ashtu si edhe
nëna jote, sepse brenga jonë më e tmerrshme është mendimi që një ditë të frikshme,
t do të gjendesh vetëm, pa njeri pranë për t`u kujdesur për ty, për të të dhuruar të
paktën një grimë mirëkuptim e dashuri. E di, ti nuk ke as motër e as vëlla, ke vetëm
një gjysmë vëlla nga ana ime, por që jeton prej vitesh në Kanada dhe që atje e ka
ndërtuar jetën vet; sot kanë ardhur kohë të tilla që njerëzit vdesin të vetmuar, madje
edhe prindër që kanë lindur, rritur e nxjerrë në jetë dy, tre, katër a më shumë fëmĳë,
sepse, siç thuhet, secili ka fatin e vet.Po ty, po sivellezerit e simotrat e tua me autizëm,
çfarë fati ju pret? Sikur të paktën të kishte institucione për të vetmuarit si ti, si të tjerët
që të ngjajnë, në mënyrën që ne, prindërit e tu, prindërit e tyre t`i mbyllnim sytë të
qetë deri diku duke menduar se ti, djali ynë, se femĳët e tyre me autizëm, nuk do
të ndiheni të braktisur, edhe më të vetmuar sesa jeni sot që ne jemi ende gjallë.Ges,
unë nuk jam besimtar, megjithatë, një buzëmbrëmje dimri anonim, tek mendoja të
tashmen tënde të trishtuar dhe të ardhmen tënde të zymtë, pasi ti më kishe dendur
me grushta e flakur përtokë si një thes me kashtë të kalbur, rashë në gjunjë dhe i
drejtova dëshpërimisht këtë lutje njerëzore Fatit te Rastësisë, Natyrës apo Zotit, pak
rëndesi ka:“ O Ti, i Mistershmi, i Gjithpushtetshmi, i Pashmangshmi! Shëroje Gesin
tim të pafajshëm! Nuk të kërkoj, nuk të përgjërohem ta bësh gjeni, apo talent, jo, bëje
thjesht normal, a më dëgjon, a më kupton, thjesht NORMAL, si shumica e fëmĳëve
të kësaj bote, të kësaj jete! Bëje normal që ai të jetë të paktën i zoti i vetes, të arrĳe të
mbĳetoje edhe kur të gjendet përfundimisht vetëm pas vdekjes së prindërve te tĳ.
Plotësoma këtë dëshirë dhe jam gati të ta fal jetën time! Të ta fal jetën time?Kjo do të
ishte fare e thjeshtë për mua, madje do te ishte diçka parajsore, sepse TI e di, për mua
përtejvdekja, pra, pavdekësia, është zinxhiri i trashëgimtarëve: Gesi njeri normal, i
biri ose e bĳa e Gesit, nipat e mbresat e Gesit e keshtu, nga hallka në hallkë, deri sa të
ketë jetë mbi rruzullin tonë tokësor. Atëherë, bëmë që të vuaj tmerrësisht, që të gjitha
sëmundjet më të llahtarshme të botës të bien mbi mua sidë, lebër, Alzheimer, kancer,
skizofreni, delirium tremens etj., etj. – njëra me e mynxyrshme se tjetra, dhe unë të
jetoj duke vuajtur, duke lënguar, duke u përpëlitur njëkohësisht si në nëntë rrathët e
Ferrit te Dantes dhe duke kaluar nga njëra torturë në tjetrën, vetëm e vetë që Gesi të
bëhet normal, a më dëgjon, normal.1
Puna ime me nje femĳe autik
Une jam nje mesuese ndihme me quajne Erigerta Kola dhe kam dy vjet qe punoj
me nje femĳe me autizem. Jam diplomuar per mesuese histori dhe kam punuar si
mesuese historie. Por ne nje momente mu komunikua qe isha emeruar si mesuese
ndihme prane nje nxenesi me autizem.
Te tregohem pak e sinqerte, u friksova pak, per mua ishte experience e re per faktin
sepse isha shume e varfer ne informacion per te punuar me nje femĳe autik. Une nuk
kisha pare ne jeten time nga afer nje person me autizem.
1

opinion.al/letra-e-pazakonte-e-edmond-tupes-per-te-birin-autik/

200

Shkoj ne shkollen qe isha emeruar dhe njihem me femĳen, ai ishte nje djale I bukur,
8 vjec dhe ishte shume I qete. Nuk me dha pershtypjen qe ai nuk ishte nje femĳe
normal, dukej kaq I shendetshem….
I afrohem dhe I them.” Une jam Gerta, qe sot jam mesuesja jote, bashke ne do bejme
gjera shume te bukura dhe ti do behesh djali me I mire I klases”. Ai nuk beri asnje
reagim por qendroj thjeshte ne boten e tĳ. Ne ate momente u preka, “ Pse thashe me
vete nje femĳe kaq I pafajshem te perjetoj nje gjendje te tille”
Mesuesja e klases me tregon disa karakteristika te temperamentit te Eglit ( keshtu
quhet) dhe me udhezon per ecurin e tĳ deri ne ate momente. Ajo me tregon se Egli
eshte femĳe I qete dhe shoqerohet me te gjithe shoket e klases. Ai eshte nje femĳe qe
ka deshiren per te mesuar. Egli I njeh shume mire shkronjat dhe di te shkruaj por me
pak ndihme se po nuk e preke te dora ai ndihet I pasigurte dhe nuk punon.
Qe nga ai momente fillon puna ime prane nje femĳe me autizem. Gradualisht filloj
te afrohem me Eglin qe edhe ai te mesohet me pranine time duke shpresuar qe ne
kete menyre ne ai te ndihet I sigurt prane meje. Sot ne kemi nje lidhje te vecante me
njeri-tjetrin madje ne shkolle me thone.” Djali I Gertes”.
Qe te njihesha me shume me autizmin e Eglin futem ne internet dhe kerkoj
informacione rreth autizmit. Lexova ne fillim se cfare eshte autizmi? Mesova qe
autizmi ishte c’rregullim I zhvillimit neurologjik dhe u trishtova qe nuk mund te
parandalohej. Duke lexuar aq shume studime qe beheshin rreth kesaj semundje , me
erdhi keq per veten qe une deri ne ate kohe nuk dĳa absolutisht asnje gje. Lexova
shume rrefime te prinderve me femĳe autik qe ne nje fare menyre te njihesha me
shume raste dhe kuptova qe autizmi ishte ne shume forma dhe sjellje te ndryshme
nga njeri autik te tjetri. Duke lexuar dhe duke njohur me autizmin e Eglit, normalisht
nga kontakti qe kisha me te, mendova se autizmi I tĳ ishte I formes “Sindroma e
Asperger
1. Probleme me shikimin
2. Veshtiresi ne te folur
3. Probleme me degjimin dhe komunikimin
4. Aftesia e kufizuar per te kryer veprime te pavarura
5. Femĳa izolohet ne vetvete
6. Formulon me veshtiresi mendimet
7. Ka veshtiresi ne te kuptuar dhe kujtese
I theksova posacerishte keta karakteristika per faktin se pse Eglin duke e njohur
ne ato qe ai ben dhe nuk ben dot, dola ne konkluzion se jo te gjitha keto simptoma
paraqiten ne autizmin etĳ. Egli nuk ka probleme me shikimin dhe degjimin , asnjehere
nuk ka patur dhe gje kete e kam mesuar kur kam komunikuar me prinderit e tĳ. Ai
nuk flet vetem belbezon dhe mund te thoje disa fjale te vogla edhe pse ka 5 vjet te
bene terapi logopedie. Ne fakte keto kohet e fundit me duket sikur arrin ta shqiptoje
emrin tim ndoshta jo te plote, me thote “ Eta Eta” dhe kjo qe per mua eshte kenaqesi.
Qe Egli ka kaq shume zhvillim eshte fakti qe prinderit e ti e kane diagnostikuar ne
nje moshe te vogel dhe e kane cuar per terapi zhvillimi ne qendrat e specialicuara.
Egli aftesin e te kuptuarit dhe te kujteses e ka te persosur me duket mua sepse te
kupton aq mire sa ka raste qe habitem qe ai eshte autik. Po sa mire I mbane mend te
gjitha gjerat se cfare un I kerkoj qe I te bej, si ne lidhje me detyrat edhe me sjelljet ne
klase.
Mendoj se ai ka nje talente, eshte shume I zoti ne veprimet matematikore, normal te
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ato qe ka mesuar deri tani. Kur e kam njohur te fillim ai dinte te bente mbledhje dhe
zbritje te numrave nje shifror, me vone mesoj edhe me numra dyshifror por ajo qe
me habiti ishte ne kohen kur nxenesit e tjere filluan te mesonin tabelen e shumezimit.
Ne fillim beja shumezime te numrave dhe prodhimin ja thoja vete sepse me dukej e
veshtire qe ai te arsyetonte dhe te bente vete shumezimin por nje dite bera veprimin
dhe e lashe ta gjente vete , dhe per cudine time me te madhe, ai e shkruajti. Nuk po
me besohej qe ai arrinte te bente vete shumezime. I them mesueses:” Klara e beson
sot Eglin bene shumezime”, jo me tha nuk ka mundesi. Po I them dhe e ngreh ne
tabele, shkruaj plote shumezime dhe ai I zgjidh te gjitha. E gjithe klasa u habit. Diten
tjeter ua komunikoj prinderve. Per te gjithe ne ishte shume kenaqesi.
Egli ka mesuar shume gjera qe ti bej vete, ai ja con vete fletoren e detyrave mesueses
qe te marri vleresimin, e nxjerr vete ushqimin nga canta dhe librat I fut vete ne cante.
Edhe kur vizaton dhe ngjyrosi, e merr lapsin dhe punon vete pa me kapur mua
doren. Vetem kur shkruajme ne fletore ndonje detyre kerkon doren time por edhe ate
ne duke punuar do arrĳme ta realizojme.
Sot jam futur shume thelle ne boten e autizmit, kam bere trajnime neper qendra
te specializuar, per te mesuar se si punohet me nje femĳe autik. Kam njohur edhe
shume femĳe te tjere, jam njohur me autizmin e tyre. Sot madje ndjek studimet master
ne Vlore per degen “ Pedagogji e specializuar” sepse dua te vazhdhoj te punoj per
persona me aftesi ndryshe.
Per Egli ndjej nje afeksion te madh sepse jam lidhur shume me te , futem ne boten
e tĳ por ai kete e ka kuptuar dhe dashurin ma kthen shume bukur. Me puth ne faqe
here pas here.
Do tju them edhe dicka shume te rendesishme. Nese un kam arritur kaq shume
te puna me Eglin eshte edhe fal ndihmes qe me ka dhe mesuesja e klase. Florinda
Apostoli
Por nje mirenjohje shkon edhe per nxenesit e tjere te klases sepse asnjehere nuk e
kane pare shokun e tyre qe te jete ndryshe nga ata. E pranojne mes tyre dhe kane
kenaqesin ta ndihmojne per cdo gje.
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Figurat stilitike
Eranda Revaj
Abstrakt
Gjuha ka mundësi të mëdha shprehëse. Me nuancat e shprehjes së saj merret një disiplinë e
veçantë shkencore që quhet stilistikë.Ajo ndahet në dy degë: në stilistikë gjuhësore dhe në
stilistikë letrare. Meqë çdo autor ka mënyrën e vet të përdorimit të gjuhës, ka modelet e tĳ
të shprehjes, themi se ai ka stilin e tĳ (nga gr.stylos: një shkop metali,kocke ose fildishi me të
cilin shkruhej mbi dërrasa të veshura me dyllë). Pra, stili ndryshon nga njëri autor te tjetri në
nuanca më të vogla, por ndryshon shumë nëpër periudha të ndryshme letrare e artistike. Në
procesin krĳues poetët dhe prozatorët shpesh fjalëve u japin kuptime të reja, më të gjera dhe
kuptime figurative. Këto kuptime të reja, kuptime figurative të fjalëve, quhen figura stilistike.
Figura stilistike është një organizim i tillë gjuhësor, në të cilin fjalët marrin kuptime të dyta,
do të thotë të figurshme.Figurat letrare ndahen ne:
1. Figurat e kuptimit- krahasimi, personifikimi, antiteza, kontrasti, hiperbola, litota, grotesku,
simboli, paralelizmi figurativ.
2. Figurat e shqiptimit poetik (figurat tingullore dhe të intonacionit) : pyetja retorike,
pasthirrma, apostrofa, retiçenca (heshtja), pretericioni (tejkalimi), perseritja, epanastrofeja,
epanalepsa, epifora, anafora, aliteracioni, paronomazia, onomatopeja,optacioni, asonanca
(zanoresia), kansonanca (bashkëtingëlloresia), pauza (ndërprerja).
3. Figurat e fjalëve dhe te shprehjeve . : metafora, katakreza, metonimia, sinekdoka,
ironia, sarkazmi, asteimi, paradoksi, oksimoroni, perifraza, epiteti, alegoria, eufemizmi,
antonomazia.
4. Figurat e fjalorit poetik (të leksikut)
5. : sinonimet, antonimet, homonimet, arkaizmat, neologjizmat, dialektizmat (krahinorizmat),
barbarizmat (huazimet).
6. Figurat e sintaksës poetike
7. : inversioni, konversioni, enumeracioni, gradacioni, elipsa, pleonazmi, asidenti, polisidenti,
kiazma
Fjalet kyce: Stilistika, figuracion letrar, stilistike gjuhesore, stilistike letrare.

Hyrje
Le te njihemi me disa nga figurat letrare
1.
Metafora. Fjala metaforë vjen nga greqishtja metaphora - tejbartje, transport.
Është quajtur nga grekët e vjetër “mbretëresha e tropeve”. Justin Rrota e përcakton
kështu këtë figurë: “Metafora, qi quhet prej Aristotelit mbretnesha e tropevet, trajtue
ia përshtatun ndonjĳ sendi fjalën, qi shenjon emnin, cillsin a veprimin e njĳ sendi
tjetër, me të cillin ka nji farë gjasimi”. 178 Ai përshkruan edhe mënyrat e ndërtimit të
metaforës. Gjithashtu jep edhe shembuj të shumtë metaforash. Justin Rrota e quan
këtë figurë “ma i bukri e ma i përdoruni trop”.tjetër që i ngjan asaj. ”180 178 Justin Rrota,
Letratyra shqype për klasët e ulta të shkollave të mjesme, Botimi III, Shkodër, 2006,
f. 31. 179 Po aty, f. 33. 180 S. Spasse, Elementet e para të teorisë së letërsisë, Tiranë,
1964, f. 23. 124 P. sh. Ia bleva mendjen Petritit. Këtu fjala bleva, sipas Sterjo Spasses,
ka ngjashmëri me blerjen e sendeve me të holla, por e përdorur në mënyrën e
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mësipërme, ajo ka kuptim të figurshëm: d. m. th. e kuptova se ç’mendonte. “Ka
metafora të thjeshta prej një fjale të vetme; të tilla janë: 1. Metaforat folje; 2. Metaforat
emër. 1. Kemi metafora folje kur përngjasimin e veprimit e tregojmë me anën e një
foljeje. P. sh. Dielli len, dielli ngrihet, era tërbohet, qielli mvrehet, natyra qesh etj. 2.
Metafora emër kemi, ndër të tjera, atëherë kur bëhet përngjasimi i pjesëve të sendeve
të pajetë me pjesët e një organizmi të gjallë. P. sh. bregu i detit quhet buzë; vendi ku
kalohen malet quhet qafë. Ose themi kështu: grykë mali, buzë deti”. 181 Sterjo Spasse
thekson se përveç metaforave të thjeshta ka edhe metafora të shtjelluara, ose shprehje
metaforike, më të ndërlikuara; p. sh. për të treguar se njeri i ka bërë keq një tjetri,
themi: I ra më qafë! I hodhi hi syve! Muri ka veshë! Në këto shprehje, thotë ai, metafora
folje është e bashkuar me metaforën emër. Te “Fjalori shpjegues i termave të letërsisë”
jepet ky përkufizim: “Është një nga tropet kryesore që i jep një fjale kuptimin e një fjale
tjetër”182 . Shprehjet “qeshet natyra”, “më qan zemra”, “e ardhme e ndritur”, “vullnet i
çelniktë”, thuhet në këtë Fjalor, janë shprehje metaforike sepse foljet qeshet, qan dhe
mbiemrat e ndritur, i çelniktë janë përdorur me kuptim të figurshëm. Edhe metafora,
si krahasimi, mbështetet në marrëdhënie ngjashmërie , por ndërsa te ky i fundit
bëjmë një krahasim të thjeshtë (“Je e bukur si dielli”), tek metafora krĳohet një
identifikim me vetë sendin (“Je një diell”). Kështu pra tek metafora ideja abstrakte
(bukuria) zëvendësohet nga një figurë konkrete, më e gjallë dhe më shprehëse (dielli)
që të lë një përshtypje më të fortë se krahasimi i thjeshtë. 181 S. Spasse,. Metaforë
emër janë edhe: rrëza e malit, gryka e malit, qafa e malit, qafa e këpucës, gryka e pusit,
krahët e mullirit, fletët e librit, gjuhët e flakës, doreza e derës, krahu i peshores. Kjo lloj
metafore quhet katakrezë. Jakov Xoxa i ka kushtuar vëmendje të veçantë lidhjes së
metaforës me personifikimin, sepse këto figura e kanë fillesën në raportet e njeriut
me natyrën në shkallë të ndryshme të procesit të njohjes. Ai thekson se metafora
është një figurë 183 P. Kraja, J. Xoxa, N. Lezha. Bazat e teorisë së letërsisë ,ll,Tiranë,
1972, f. 195. 126 më e shtrirë se personifikimi. Kjo shtrirje bën që kufijtë e saj të futen
edhe brenda zonës së personifikimit. Në këtë mënyrë kemi një farë ngjashmërie në
mes të personifikimit dhe një pjese të metaforave. Personifikimi është të dhënit shpirt
e ndërgjegje dukurive materiale, qenieve të pandërgjegjshme dhe nocioneve
abstrakte, kurse metafora është mbartje e veçorive të një dukurie mbi një dukuri
tjetër, kur midis tyre ekziston një marrëdhënie ngjasimi. Si pasojë logjike e kësaj del
se metaforë mund të jetë edhe mbarja e veçorive të qenieve të gjalla me ndërgjegje
mbi dukuritë materiale të pandërgjegjshme të natyrës. Pikërisht në këto raste kemi
një afrim të madh në mes kufijve të personifikimit e të metaforës dhe shpesh mund
të duket sikur personifikimi përfshihet në orbitën e metaforës. Kjo ndodh se metafora
e ka orbitën e veprimit më të gjerë se sa personifikimi, me që ajo nuk mbart vetëm
veçori të qenieve të gjalla e me vetëdĳe mbi botën materiale dhe shtazore, por edhe
anasjelltas, veçori të botës materiale, bimore e shtazore ua mbart njerëzve.
Personifikimi është vetëm shpirtëzimi i fenomeneve të natyrës dhe ndërgjegjësimi i
qenieve që s’e kanë. Me gjithë këtë ngjasim, këto figura kanë në mes tyre një ndryshim
themelor, që përbën arsyen e brendshme të qenies së tyre si dy figura të veçanta
stilistike: Metafora është ide që kthehet në figurë, kurse personifikimi është figurë në
veprim. Kështu, për shembull, kur themi: “gryka e pusit”, “peizazh i trishtuar”,
“qiell i mbjellë me yje”, në të gjitha këto raste idetë mbi pjesën e sipërme të pusit, mbi
ngjyrën e murrme të peizazhit, mbi qiellin e mbushur plot me yje, bëhen figura,
tregohen me anë të figurës, me anë të gjërave të ngjashme që kanë ato me pjesë a
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veçori të qenieve të gjalla. Në të gjitha këto raste kemi të bëjmë me ide që kthehen në
figura dhe në asnjë rast nuk kemi të bëjmë me figurë në veprim. Pra, këtu kemi të
bëjmë me figurën stilistike të metaforës. Te personifikimi puna ndryshon. Kur
lexojmë personifikimin (më saktë prozopopenë) e ngjalljes së Gjon Kastriotit te
poema “Historia e Skënderbeut” e Naim Frashërit, menjëherë e kuptojmë se nuk
kemi të bëjmë me ide që vjen e bëhet figurë, por me figurë në veprim, sepse figura
personifikuese bëhet figurë aktive në veprim. Te kënga e pestë e poemës së mësipërme,
Gjoni i vdekur ngrihet nga varri, ecën, flet, qan, pikëllohet, zemërohet, shkon në Siri
te Skënderbeu, i shfaqet atĳ, hyn me të në diskutim, e fton të kthehet në Shqipëri, i
tregon gjendjen e Shqipërisë dhe e nxit të luftojë kundër sulltanit dhe Turqisë. 127 Te
përkufizimet e mësipërme ka pasaktësi e vlerësime të paqarta për metaforën. Në
librin “Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika” Xhevat Lloshi thekson se tropet
nuk janë dukuri të kuptimit të fjalës së veçuar, por të lidhjes së fjalëve. Ai përmend
disa aspekte të vështrimit stilistik të përgjithshëm, duke vënë në dukje se është i
gabuar koncepti shkollor, që i sheh figurat te fjalët e veçanta. Te “Fjalori shpjegues i
termave të letërsisë” (1972) për metaforën jepet nga Mjeda: ku qeshetkopshti, duke e
quajtur se thjesht folja përdoret me kuptim të figurshëm. Mirëpo kjo ndodh, vazhdon
Xhevat Lloshi, vetëm sepse folja lidhet me emrin kopsht, domethënë një lidhje e re
fjalësh, e mbështetur në identifikimin e kopshtit me njeriun që ndodh në këtë lidhje
gjuhësore dhe e bën kopshtin të marrë folje të përdorura për njerëzit. Procesi është,
pra, i kundërt: jo folja përdoret me kuptim të figurshëm, por e fiton kuptimin e
figurshëm në këtë përftesë. 184 Studiuesit Dhurata Shehri dhe Mark Marku kanë
theksuar: “Studimet moderne të retorikës nuk e japin më përkufizimin e metaforës si
krahasim të shkurtuar, por janë propozuar të thellohen në orgjinën gjuhësore të
dukurisë. Në thënien “flokë të artë“metafora të artë nuk tregon siç duket në pamje të
parë kuptimin e arit, por një kuptim të bartur, d. m. th. të ndryshëm nga ai i
fjalëpërfjalëshit. Metafora, metonimia dhe sinekdoka veprojnë me zhvendosjen e
kuptimit. Te metafora mekanizmi i zhvendosjes arrihet me anën e një termi të
ndërmjetëm, i cili përmban elemente si të termit të parë, ashtu edhe të termit të
figurshëm. Këto dy terma do t’i quajmë pika e nisjes dhe pika e mbërritjes së
metaforës. 185 Bashkautorët e mësipërm e ilustrojnë mendimin e tyre edhe me një
shembull: Metafora dhembi i malit ngrihet mbi shpërnguljen nga majë në dhemb, ku
majë është pika e nisjes dhe dhëmb është pika e mbërritjes. Termi i ndërmjetëm apo
elementi i përbashkët i majë dhe dhëmb është i mprehtë. Ky element bën të mundur
kalimin nga termi i parë në të dytin. Majë i mprehtë dhëmb 184 Xh. Lloshi, Stilistika
e gjuhës shqipe dhe pragmatika, Tiranë, 2001, f. 141. 185 Dh. Shehri; M. Marku.
Njohuri për teorinë e letërsisë, Tiranë, 2006, f. 62. 128 Pika e nisjes Termi i ndërmjetëm
Pika e mbërritjes Në tekstin e studiuesit Milivoj Solar “Hyrje në shkencën për
letërsinë” përshtatur nga akademikja Floresha Dado, midis të tjerave thuhet: “Në
metaforë “barten” kuptimet nga një lëmë i jetës dhe i botës, në tjetër botë, ndërlidhet
ajo që përmes të folurit të përditshëm ndërlidhet rrallë dhe vendosen raporte midis
dukurive dhe sendeve, të cilat gjuha e përditshme ose gjuha shkencore vështirë se
mund ti vërejnë.E ashtuquajtura metaforika prandaj i përket karakteristikës së
përgjithshme të gjuhës letrare,sepse domethënia e re e fjalëve,që realizohet në
kontekst të veçantë,ndërlidh njohuritë e raporteve të mundshme jetësore me ndjenjat,
që përcjellin çdo zbulim të vërtetë të kuptimeve të befasishme të disa veprimeve të
njerëzve, të sendeve, cilësive dhe objekteve kuptimore.”186 Një studim të plotë për
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këtë figurë stilistike ka bërë edhe studiuesja Miaser Dibra në monografinë “Metafora
në këngët popullore shqiptare”187. Kjo monografi studion mjeshtërinë e realizimit
të gjuhës së figurshme metaforike në këngët tona popullore. Studimi përqendrohet
në bazën kuptimore, strukturore, emocionale dhe në mesazhet që realizojnë këngët
tona popullore përmes gjuhës metaforike. Njohja e gjerë dhe e thellë që bëhet në këtë
libër për metaforat në krĳimtarinë popullore jep një ndihmesë me vlerë për të
saktësuar mendimin se një numër shumë i madh i metaforave të krĳuara nga populli
në këngët e tĳ janë shfrytëzuar nga poezia e kultivuar, se preferencat popullore kanë
shërbyer si burim i pashtershëm për artin e kultivuar. Kjo studiuese argumenton
edhe lidhjet e metaforës me personifikimin, me krahasimin, me simbolin, me
metoniminë, me epitetin dhe me alegorinë. Për metaforën kanë shkruar shumë
teoricienë të letërsisë botërore. Zherar Zhenet në librin e tĳ “Figura” (Prishtinë, 1985)
thotë se shumë teoricienë e kanë vlerësuar metaforën “trop mbi trope” (Sojsheri), “
figurë mbi figura” (Degi), thelbi, zemra dhe përfundimisht esenca dhe gati
gjithëpërfshirja e retorikës. . . (f. 98). Në fillim të shekullit XX metafora është njëra
nga figurat e rralla, që mbĳetoi përmbysjen e retorikës. . . (f. 99) “metafora është
figurë qendrore e gjithë retorikës” (f. 99). Teoricienët e gjysmës së dytë të shekullit
XX René Wellek dhe Austin Warren në “Teorinë e letërsisë” tregojnë shumë interes
për figurat sipas fqinjësisë 186 Milivoj Solar, Hyrje në shkencën për letërsinë,
Përshtatur nga Floresha Dado, Tiranë, 2003, f.63. 187 Miaser Dibra, Metafora në
këngët popullore shqiptare, Tiranë, 2007. 129 dhe ngjashmërisë dhe marrin shembull
për këtë lidhjen e metaforës me simbolin. Ata shprehen: “Figura mund të na shfaqet
një herë në funksionin e metaforës, por në qoftë se përsëritet në mënyrë të
qendrueshme, si diçka që paraqitet vetë, atëherë bëhet simbol e madje bëhet pjesë e
sferës së veprimit të një sistemi simbolik (ose mitik). 188 Këta teoricienë i kushtojnë
rëndësi dallimit midis metaforës si “parim i kudopranishëm në gjuhë” (Riçards) dhe
metaforës specifikisht poetike. E para është objekt i gramatikës, kurse e dyta,
metafora poetike, i takon retorikës. Sipas tyre, “Gramaticieni i studion fjalët në
etimologjinë e tyre; retoristi i vë vetes detyrë të sqarojë nëse këto fjalë krĳojnë
përshtypjen e metaforës. Për Ëudtin, për shembull, transpozime të tilla gjuhësore si
“këmba” e tavolinës dhe “këmba” e malit, nuk ishin metafora, sepse si kriter
metaforizmi ai shihte synimin e vetëdĳshëm e të llogaritur mirë për të shkaktuar
efekt emotiv. Konradi shihte kontrast midis metaforës gjuhësore dhe metaforës
estetike, duke nënvizuar se e para (për shembull, këmba e tavolinës) thekson tiparin
mbizotërues të objektit, ndërkohë që e dyta ka për synim të japë një përshtypje të re
për objektin, “t’i bëjë atĳ një banjë në mjedis tjetër”189 . Teoricienët e mësipërm
theksojnë se ndër rastet më të vështira për t’u klasifikuar, ndoshta më i rëndësishmi,
është ai i metaforave për një shkollë letrare apo brez të caktuar, i metaforave asnjanëse.
Ata sjellin shumë shembuj nga poetë anglezë; përmendin metaforat e fiksuara të
Homerit, si për shembull, agimi me gishtërinj trëndafili (e përdorur njëzet e shtatë
herë në librin e parë të Iliadës); metaforat e fiksuara të poetit të periudhës Elizabetiane,
si: dhëmbë të margaritartë, buzë rubini, qafë fildishi, pëlhura e artë e flokëve; ose te
poetët augustianë kemi metaforat fusha ujore, përrenj të argjendtë, livadhe të
praruara argjend etj. Ata tregojnë edhe mënyrën e kalimit nga metafora gjuhësore në
teknologjinë e metaforës poetike duke vënë në lëvizje gjithë funksionin e letërsisë
artistike. Sipas tyre, katër elemente themelore të konceptit tonë për metaforën do të
ishin: analogjia, vizioni i dyfishtë, figura ndjesore prapa së cilës është e
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paperceptueshmja, objektivizmi animistik. Këto katër elemente kurrë nuk janë të 188
René Wellek, Austin Warren, Teoria e letërsisë, Tiranë, 2007, f. 195. 189 Po aty, f. 202.
2. Hiperbola – Zmadhim i nje dukurie, tipari apo veprimi. Ka si funksion te vere
me mire ne dukje ate qe eshte zmadhuar, ne menyre qe te perceptohet me mire.
Hiperbolat krĳohen per te vune ne harmoni me ngjarjen. – P.sh: “Dymbedhjete
pashe nen dhe u ngul topuzi” – tregon ashpersine e konfliktit.
3. Litoda Justin Rrota, megjithëse e trajton hiperbolën si figurë që tregon zmadhim
ose zvogëlim deri në tepri, përsëri jep një përkufizim për litotën: “Për me e zbutë
dishka fuqin, a vrashtsin e fjalës, ndodhë ka nji herë, qi ndonjĳ emni e cilltĳe u
vemë para mohimin(nuk, s’, mos, pa). Kjo mënyrë së folunit thirret: Litotë: P. sh:
42 Asht punë e pahĳshme (p. e keqe). S’ishte me kjenë keq, qi të shkojsh edhe ti
(kishte me kjenë mirë). Nuk më vjen mirë të sillesh me atë shoq (më vjen keq). Më
duket send i pabukur, punë e pamirë. Nuk ta ka shitë shtrejt(lirë). 59 Në “Fjalorin
shpjegues të termave të letërsisë” litota përkufizohet: ”Një figurë retorike, kur
shkrimtari thotë më pak me qëllim që të lërë të kuptohet më shumë. E kundërta e
hiperbolës” . 60 Këtu jepet edhe një shembull: Me zemër e plag’ e flakë shqipëtarët
mbajnë zinë , se nuk ish mynxyr’e pakë këjo , q’e gjet Shqipërinë. (Naim Frashëri,
Histori e Skënderbeut) Jakov Xoxa jep këtë përkufizim për litotën: “Edhe litota
është një formë metonimie. Ajo është e kundërta e formës hiperbolike. Litota
është të zëvendësuarit e një gjëje prej një gjëje tjetër jo në vĳën e stërmadhimit ,
po përkundrazi në vĳën e zvogëlimit. Mund të themi se litota është një lloj trope e
cila thotë pak që të kuptohet shumë. Litota përdoret qoftë për modesti, qoftë për
droje dhe nga njëherë edhe për ironi. ” 61 Pas përkufizimit jepen edhe shembuj
me këtë figurë stilistike: 1. Ai nuk është budalla. Kjo shprehje është një litotë sepse
duke thënë : ai nuk është budalla. . . ne kuptojmë që ai është i mençur. 2. Nuk është
zor të gënjesh një gënjeshtar. Me fjalën zor ne kuptojmë të kundërtën e saj, atë që
është lehtë të gënjesh një gënjeshtar. Përkufizimin më të shkurtër për këtë figurë
stilistike e jep Xhevat Lloshi. Sipas tĳ,“litota është mohimi i të kundërtës për të
bërë një pohim”
4. Krahasimi – Krahasimi i nje dukurie, tipari, veprimi apo ngjarje me dicka tjeter.
Dallohet fare lehte pasi ka perpara lidhezen “si” (Mund te krĳohet dhe pa te,
mjafton qe te behet krahasim). Funksioni i saj eshte qe te krĳoje nje perfytyrim me
te plote. Rregullon imazhin. – P.sh: “Ai ngjante si nje peshk i zene ne grep”
5. Similituda – Krahasim i zgjatur i cili e ben akoma me te plote perfytyrimin. Mund
te jete nje fjali teper e gjate ose disa fjali. – P.sh: “Anjehere nuk kisha pare male te
tilla. Ato i ngjanin nje ankthi te rende, qe te shtyp e te shtyp vazhdimisht e nuk te
le te zgjohesh.”
6. Antiteza – Eshte nje kundervenie dhe sherben per te vene ne dukje nje imazh te
trete qe mund te jete nje ide, nje perfytyrim etj. – P.sh: “Anes detit i palare” – pra
jep gjithmone nje kuptim ne varesi te kontekstit.
7. Enumeracioni – Jep nje panorame te plote te asaj qe pershkruhet, pra te objekteve,
ngjarjeve etj. Naimi e perdor shpesh: – P.sh: “Cuka, kodra, brinja, gerxhe dhe pyje
te gjelberuar”.
8. Shkallezimi – Eshte nje enumeracion i renditur, pra rrites ose zbrites. Mund te
krĳohet mbi folje si tek Prometeu, ose mund te krĳohet mbi emra etj. Ka funksion te
njejte me enumeracionin, pra jep nje panorame me te plote te asaj qe pershkruhet.
– P.sh: “O malet e Shqiperise e ju o lisat e gjate, fushat e gjera me lule….” – Ketu
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kemi shkallezim zbrites pasi nga malet kalojme tek lisat, fushat, bregoret etj.
9. Anafora – Perseritja ne fillim te vargut te se njejtes fjale. Funksioni eshte per tevene
ne dukje dicka, per ta theksuar idene, mendimin, shqetesimin etj. Perforcon dhe
ritmin. – P.sh: “Dritez e jetes, dhe e motit, dhe se vertetes, dhe gaz i Zotit”.
10. Personifikimi – I jep tipare njerezore nje objekti, ngjarje, veprimi etj. Funksioni
eshte qe e ben me konkrete ate qe personifikohet. Dallon nga shpirtezimi pasi
eshte me i gjate. – P.sh: “C’ke flamur qe s’valon, Jam semure e po renkoj….”
11. Pyetja retorike – Funksioni i pyetjes retorike eshte qe te vere ne mendime dhe
te ndikoje ne ndjenjat e lexuesit. Pra e perfshin ate ne ceshtje. Ne fakt ti mendon
per pyetjen por nuk e di pergjigjen. – P.sh Naim Frasheri thote: “Pse s’vjen o dite
e mire? Pse valle nuk vjen? Gjer kur ne erresire?”
12. Perseritja – Mund te jete brenda vargut. Ka si funksion perforcimin e asaj qe
perseritet ne varesi te kontekstit. – P.sh: “Jake, jake o drite” (eja, eja drite)*.
13. Thirrori – Shpreh ndenja te caktuara duke ju drejtuar drejtperdrejt dickaje apo
dikujt. – P.sh: “O vellezer Shqiptare”.
14. Apostrofa – Eshte nje forme thirrori qe afron njerzit apo sendet qe jane larg.
I drejtohet sikur i ka parasyve (thirrje apostrofike). Ka funksion ne varesi te
kontekstit. – P.sh: “O bregore bukuroshe…” pra e ben me emocionale poezine
dhe tregon qe i ka akoma te pranishem ne jete.
15. Ironia – Nenkupton te kunderten e asaj qe thote.
16. Satira – Nje shkalle me lart se ironia. Ajo denoncon dhe demaskon.
17. Sarkazma – Shkalla me e larte. Denoncon, demaskon dhe godet, por ben edhe
pergjithesime.
18. Onomatopeja – Eshte figure stilistike e perseritjes. Ajo ka ne baze imitimin e
zhurmave dhe te zerave te natyres, qenieve te gjalla etj. Funksioni i saj eshte qe
te permiresoje tablone tek lexuesi dhe ai ta perfytyroje me mire ate qe ndodh. –
P.sh: “Nen kerkellime zinxhiresh”
20.Antonomaza-vjen nga greqishtja antonomazo – nderroj emrin. Eshte figure
stilistike qe perftohet duke zevendesuar nje emer te pergjithshem me nje emer te
pervecem, i cili eshte bere misherim i nje vetie nga historia, letersia, etj. ose nga
anasjelltas,nje emer i percecem zevendesohet me nje titull, me nje togfjalesh,me
nje epitet etj.
21.Epitet vjen nga greqishtja epitheton - shtojce, venie persiper. eshte nje fjale
percakutuese, zakonisht mbiemer, qe i shtohet nje emri per t'i pasuruar kuptimin,
duke i dhene bukuri artistike, duke shprehur nje vleresim, nje qendrim nga
autori,ose duke i vene ne dukje nje ane. Ne pergjithesi epitetet jane metafora te
shprehura me mbiemra,por epiteti mund te shprehet dhe me emra, ndajfolje,
pjesore te foljeve, etj. Jo cdo mbiemer eshte epitet.
Kur themi "muri i bardhe" mbiemri "i bardhe" nuk eshte epitet,sepse shenon nje
tipar te natyrshem qe tregon ngjyren,ndersa kur themi zemra " e bardhe", mbiemri "
e bardhe" eshte epitet,sepse eshte perdorur ne menyre figurative,nuk tregon ngjyre
,por cilesi.
Perdoret edhe nje lloj epiteti me nje kuptim te caktuar qe del bashke me emrin sa
here qe ky perdoret me nje kuptim te caktuar. Ky lloj quhet epitet i perhershem ose
i ngulitur ( i ngulur)
Shembull :
Akil kembeshpejti,dhelpra dinake, toka e zeze, etj. Alegori vjen nga greqishtja
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allegoria,nga allos - tjeter dhe agereia - flas, them, d.m.th te folur per ta kuptuar
ndryshe.
22.Alegoria eshte nje paraqitje e terthorte ose shprehje,prapa se ciles nenkuptohet
nje domethenie tjeter; metafore e zgjeruar. Hartime letrare,qe ndertohen mbi bazen
e alegorise,jane fabulat dhe parabolat. Alegoria ka lindur nga paralelizmi midis jetes
se njeriut dhe natyres e jetes se kafsheve.Ne krĳime alegorike dhelpra perfaqeson
njeriun hileqar e dinak,ujku njeriun e keq, etj.
NJe nga arsyet per krĳimin e alegorise ka qene pamundesia per te folur hapur e per
te thene te verteten.
Krĳime te bukura alegorike jane fabulat " Dy qete dhe ujku " te Naim Frasherit, "
Ujku dhe qengji " te Cajupit, etj.
Alegoria ndertohet mbi bazen e simboleve. "Vaji i bilbilit" i Ndre Mjedes eshte nje
krĳim alegorik i ndertuar mbi bazen e simboleve (bilibili simbolizon shqiptarin e
roberuar, kafazipushtimin turk)
23.Eufemizem vjen nga greqishtja euphemismos - fjale ogurmire.Eufemizma quhen
zakonisht gjithe ato fjale e shprehje,qe zevendesojne fjale te vrazhda e te pahĳshme
me fjale e shprehje me te lehta e me te buta. Tek eufemizmi ndryshohet forma e
shprehjes pa u ndryshuar asgje nga permbajtja e saj.Praktikimi i shprehjeve te lehta
per dukuri te renda e te egra ka qene rrjedhoje e pafuqise se njeriut ndaj forcave
shkaterruese te natyres,kur natyra sundonte pothuajse per cdo gje mbi njeriun.
Njeriu me fjale i merrte me te mire fuqite e fshehta e te egra te natyres.
Shembull :
Eufemizmi eshte edhe emertimi i kepit qe ndodhet ne jug te Afrikes si Kepi i Shpreses
se mire.
24.Antonomazi vjen nga greqishtja antonomazo - nderroj emrin.
Eshte figure stilistike qe perftohet duke zevendesuar nje emer te pergjithshem me nje
emer te pervecem, i cili eshte bere misherim i nje vetie nga historia, letersia, etj. ose
nga anasjelltas,nje emer i percecem zevendesohet me nje titull, me nje togfjalesh,me
nje epitet etj.
Shembull :
Emri i pergjithshem koprac zevendesohet me emrin e pervecem Harpagon
(Harpagoni eshte personazhi kryesor i komedise "Kopraci" te Molierit,sic e kemi
theksuar me lart)
25.Dialektizmat janë fjalë që letërsia i merr nga dialektet. Për nga natyra e tyre
këto fjalë nuk janë në kundërshtim me natyrën e gjuhës shqipe, mirëpo duke qenë
vetëm të një dialekti, kanë përdorim më të ngushtë. Përdorimi i tyre në veprat letrare
ka këto funksione stilistike: krĳim i koloritit të mjedisit, karakterizim i gjuhës së
personazheve, etj.
Varianti i dialektizmave mund të konsiderohet përdorimi i historizmave që
gjithashtu japin atmosferën, koloritin e mjedisit, gjuhën e personazhit brenda një
kohe të caktuar.
Gjithashtu ekzistojnë përdorime të veçanta brenda dialektit:lokalizmat, zhargoni,
profesionalizmat. Janë të përshtatshme për të krĳuar ligjërimin e shkujdesur, rrëfimin
popullor, ndërsa përdorimi i tyre me denduri krĳon efekte satirizuese. Me efekt
është edhe përdorimi i gjuhës si imitim i të folurit të personazhit të huaj në gjuhën
shqipe. Dialektalizmat nuk janë vetëm karakteristikë e prozës. Shpesh ato i përdor
me sukses edhe poezia për kuptimet e figurshme ose për ngjyrime emocionuese.
209

26. Huazimet: janë fjalë të huaja që përmes kontakteve të ndryshme të popujve me
njeri-tjetrin kanë depërtuar në sistemin e leksikut. Ndryshe quhen edhe barbarizma
(gr. barbaros – quheshin popujt që nuk flitnin greqisht). Në gjuhën shqipe
dallojmë barbarizmat latine, greke, turke dhe sllave, shumica e të cilave kanë fjalët
korresponduese të tyre në shqip.
Kur përdoren në letërsi ato marrin funksion shprehës. Mund të përdoren për qëllim
ironizues, për portretizimin kulturor të personazhit, për krĳimin e atmosferës, etj.
Një lloj barbarizmi përbën e folura e të huajit shqip, duke i shtuar asaj prapashtesat
dhe deformimet e ndryshme. Barbarizmat i përdor edhe proza edhe poezia. Të
përmendim këtu poezinë e F. Nolit që ka përdorime të tilla të shumta.
27.Antimetabola eshte perseritja e fjaleve ne dy pjese te nje fjalie te perbere,por ne
rend sintaksor te permbysur,p.sh.:E di cfare dua dhe e dua cfare di.("I know what I
like, and I like what I know"). Eshte e ngjashme me kiazmen, ndonese kiazma nuk
perdor te njejtat fjale ne perseritje:Ha per te rrojtur,mos rro per te ngrene.(” Eat to
live, not live to eat.") Sokrati.
28.Anadiploza(gr. anadiplóō – dyfishoj) – është figurë e përsëritjes, ku përsëriten
fjalët e fundit të një vargu në fillim të vargut vĳues.
Po kjo gjamë qi ban natura Kjo duhi qi s’ka pushim E kësaj zemre a pasqyra A pasqyra
e vajit tim (Ndre Mjeda, I tretuni)
29.Inversioni (anasjella) Inversion vjen nga latinishtja inversio - te vendosurit
gjetke,nga ana e kundert. Quhet edhe hiperbate.Shqip perkthehet : anasjellë.
Anasjella eshte zevendosja artistike e fjaleve kundrejt rendit te tyre te zakonshem
sipas sintakses, permbysja e renditjes se tyre ne fjali per qellime te caktuara poetike
dhe shprehese.
Shembull : E dashura memedhe, Te dua dhe kshtu si je ! Po kur te te shoh te lire Do
te te dua me mire.
(Andon Zako Cajupi - Roberia)
Ne kete rast autori ka nxjerre mbiemrin para emrit per ta theksuar ate me me force,
pra fjala e nenvizuar " e dashura " eshte anasjellë.
30.Konversioni (kthesa)
Konversion vjen nga latinishtja conversio - nderrim,kthese.Quhet edhe refren (qe
vjen nga frengjishtjaréfrain - perseritje ).
Eshte perseritje e nje ose disa vargjeve,kur pas disa fjaleve,zakonisht pyetese,jepet e
njejta pergjigje e shkurter.
Shembull :
O moj Shqiperiz' e dashur, memedhe Te shoh me buze te plasur, si me sheh.
(Andon Zako Cajupi - Shqiptar)
Fjalet " memedhe " dhe " si me sheh " perbejnekonversionin,sepse pas nje vargu pak
a shume te gjate jepet nje pergjigje e shkurter qe sherben si kthese , duke bere qe te
marrim edhe fryme gjate leximit.
31.Enumeracioni (numerimi artistik) Enumeracion vjen nga latinishtja enumeratio
- numerim.
Eshte renditja njera pas tjetres e fjaleve,qe kane lidhje nga kuptimi. Kur Naim Frasheri
te poema "Bageti e bujqesi" shkruan :
" Kini shembinj,qerxhe,lisa,lumenj dhe debore ne gji, persiperlulez e gjethe dhe
brenda argjend e flori " ai perdor enumeracionin sepse permend (numeron) dhe
rendit njera pas tjetres fjalet shkembinj,gerxhe,lisa,lumenj,debore,lulez,gjethe,a
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rgjend e flori.
32.Elipsa vjen nga greqishtja e vjeter elleipsis dhe do te thote mungese.
Eshte figura stilistike qe krĳohet, kur heqim nga teresia e tekstit ndonje fjale a pjese,
e cila nenkuptohet, pa prishur kuptimin, me qellim qe t'i japim shprehjes me shume
gjalleri, hĳeshi a shpejtesi. Kjo figure perdoret me teper ne poezi dhe ne dramaturgji.
Shembull nga letersia artistike :
Laberia, - hakerrim e rrepte i maleve perqark, Shkembinj - shume, shume, Toke - fare
pak.
(Fatos Arapi - Balade per Muco Matohitin)
Ne kete rast kemi perdorim te elipses ,sepse jane hequr foljet, te cilat nenkuptohen
nga konteksti.
33.Pleonazem vjen nga greqishtja pleonasmos - teprim.
Eshte figura stilistike qe perftohet nga perdorimi i fjaleve te teperta, me kuptim
te njejte ose shume te afert,duke e forcuar mendimin ose duke e bere më bindes.
Kur kemi " levizi qerpiket e syve" eshte pleonazme,sepse mjafton te thuash " levizi
qerpiket " per te kuptuar qe ai "levizi qerpiket",sepse vetem syte kane qerpike.
Gjithashtu kur themi " e prisha fare " dhe "fiks fare ", fjala "fare" eshte pleonazme,mbasi
eshte e tepert.
Kur themi " e prisha " dhe " fiks " s'ka nevoje te perdoret fjala " fare ", megjithese
sherben per perforcimin e mendimit.
34.Asindeti vjen ngagreqishtja asyndeton - i palidhur ( a - mohuese, sydein - lidh,
bashkoj )
Eshte figura stilistike,ne te cilen me qellim lihen menjane lidhezat per t'i dhene
shprehjes gjalleri e intonacion te shpejte.
Shembull:
Nena,motra,nusja dalin, Ngrehin krahet qe ta ndalin ...
( Fan Noli - Rend or Maratonomak )
Ne keto vargje nuk jane perdorur lidhezat, por jane perdorur presjet duke perdorur
asidentin.Ashti si Maratonomaku qe vrapon per te shpure sa me shpejt lajmin e
gezuar te fitores,ashtu sic dalin me shpejtesi dhe nga njera pas tjetres nena, motra
dhe nusja, po ashtu edhe vargu pa lidheza ecen me ritem te shpejte e te vrullshem.
35.Polisidenti vjen nga greqishtja polisyndeton - shume lidheza.
Eshte figura stilistike qe perfitihet nga perdorimi i shume lidhezave, duke e
ngaterruar ecjen e frazas per theksim.
Shembull :
Nje foshnje ndane rruges rrinte... E njerezit shkonin mizeri... E foshnja qante,ulerinte
E s'i afrohej asnjeri...
E kish uri e kish ftohte E,ku ta dish se cfare kerkonte S'dilte askush ta mbante ngrohte,
Nga thonjte e vdekjes ta shpetonte.
Papritur turmes mespermes Dikush i ra e prane iu qas E mori foshnjen me kujdes E
i kendoi ne vesh me gas.
(Musa Vyshka - Dje) Perdorimi i vazhdueshem i lidhezave qe jane nenvizuar perbejne
figuren stilistike te polisidentit,sepse perseritja e lidhezave ben q fjalite te marrin nje
ecje me te ngadalte. Nepermjet ngadalesimit te ritmit qendrohet per nje kohe me te
gjate mbi fjalet, nenvizohen e theksohen me me shume force ato.
36.Anadiploza- Kapërcimi në letërsi është përsëritja e një fjale ose disa fjalëve nga një
varg në vargun pasues për ta dhënë sa më të plotë mendimin, antonomaza—
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Tmesi Tmesi – në retorikën antike kishte të bënte me ndarjen e një fjale të përbërë
duke ndërfutur elementë të tjerë. Në metrikën latine dhe të disa gjuhëve neolatine
kemi të bëjmë me figurën e tmesit kur një fjalë që ndahet në sy pjesë vendoset
respektivisht në fund të një vargu njëra pjesë, dhe në fillim të vargut pasues pjesa
tjetër. Gjuha shqipe në këtë figurë është ndikuar nga letërsia italiane.
P.sh.
“…T’cillin thonë se knjazi i Malit
t’zi se ndrron për sytë e ballit…” (Fishta)
37.Kiazme vjen nga greqishtja hiazmos - kryqezim.
Eshte figure stilistike qe krĳohet nga permbysja e gjymtyreve,nga vendosja e tyre ne
forme te anasjellte, por duke ruajtur rendin sintaksor. Kjo figure eshte nje perftese
me shume efekt si loje gjuhesore.
Shembull :
Lufta per burrat eshte e burrat per lufte jane.
(Bilal Xhaferri - Krastakraus)
38.Antiteza (anthisesis – kundërvënie, anti – kundër dhe thesis – vendosje) – është
figurë stilistike përmes së cilës vihen përballë njëra-tjetrës dy fjalë a dy mendime të
kundërta të një personazhi për të vënë në dukje tiparet dalluese të tyre.
Atje nisi, atje mbaroi, atje krisi, atje pushoi (Fan Noli, Shpell’ e Dragobisë)
Bylbyl, ky shekull orë e çast ndrrohet: Bĳnë poshtë të naltit, i vogli çohet. (Ndre
Mjeda)
Nëno, moj, mbaj zi për vllanë, me tre plumba na i ranë, na e vranë e na e shanë, na i
thanë tradhëtor.
Se të desht dhe s’të deshnin, se të qante kur të qeshnin, se të veshte kur të zhveshnin,
nëno, moj, të ra dëshmor.
(Fan Noli, Syrgjin vdekur)Përdorimi i antitezës e bën mendimin, idenë e shkrimtarit
më shprehëse dhe më të fuqishme, duke vënë përballë njëri-tjetrit mendimet
kundërthënëse. Nga aspekti gjuhësor ajo, antiteza, mbështetet në antonimet.
Mjeshtër antitezash ka qenë Fan Noli. Por atë e ndeshim mjaft shpesh edhe në
letërsinë e sotme. Në disa vepra letrare këtë e ndeshim edhe në kundërvënien e
dy personazheve kryesore të një vepre letrare. Kështu, p.sh. kemi kundërvënien e
Skënderbeut Sulltanit në veprën e Naim Frashërit “Histori e Skënderbeut”, ose te
Otelloja me Jagon në tragjedinë “Otello” të Shekspirit etj.
Referencat
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Domosdoshmëria e menaxhimit të klasës dhe motivimi si nxitës në procesin
mësimor
Xhensila Arifi
Abstrakt
Hulumtimi mbi menaxhimin dhe motivimin është i rëndësishëm pasi: sjell fakte dhe strategji
thelbësore për të ndihmuar një mësues në punën e tĳ fisnike; e ndihmon mësuesin ta shohë
nxënësin si një qënie humanë që ka nevojat dhe përsonalitetin e tĳ unik; ndërgjegjësimi i
mësuesit për të qënë një shoqërues në rritjen e nxënësit duke marrë parasysh dëshirat e tĳ të
zemrës; të qënit mbështetës në cdo fazë të rritjes së tĳ fizike dhe morale.
Mësimdhënia efektive dhe menaxhimi i klasës janë të pandashme. Mënyra si organizohet
klasa ndikon në të gjithë klimën e klasës dhe sjelljen e nxënësve.Java e parë e shkollës
është shumë e rëndësishme. Në fakt, disa studiues besojnë se : suksesi gjatë vitit shkollor
përcaktohet nga çfarë bëhet gjatë ditëve të para të shkollës. Java e parë ose e dytë eshkollës
përcakton atmosferën për pjesën e mbetur të shkollës. Ambjenti fizik i klasës ndikon të
mësuarit pjesmarrjen dhe përfshirjen e nxënësve në aktivitetet e klasës. Motivimi ёshtё
pikёrisht shtysa kryesore pёr tё kryer detyra tё caktuara. Kjo shtysё luan njё rol mjaft tё
rёndёsishёm nё realizimin e qёllimeve, detyrave, synimeve tё vёna nga vetё individi ose nga
individё tё tjerё. Si motivimi i brendshёm ashtu edhe motivimi i jashtёm luajnё njё rol mjaf
tё rёndёsishёm nё arritjёn e synimeve tё caktuara. Por duke qёnё se motivimi i brendshёm
lidhet drejtpёrdrejt mё dёshirat e brendshme tё nxёnёsit, atёherё shkolla si institucion synon
nxitjёn e kёtĳ motivimi, ku gjatё veprimtarisё nxёnёsi tё ndjej njёkohёsisht dёshirё dhё tё
ndryshojnё dukё nxёnё.
Keywords: Management, Motivation, Class, Incentive.

Hyrje
Fjala “Menaxhim do të thotë udhëheqje, drejtim organizim, në kuadër të procesit
mësimor. Trajtimi teorik mbi menaxhimin e sjelljes së nxënësve në klasë, janë
dispozitat themelore me të cilat mund të realizohet mësimdhënia e suksesshme.
Është e dobishme të përcaktohet se cilat sjellje të nxënësve do të njihen si pozitive,
kur dhe si do të njihen, dhe si do të reagohet në klasë ndaj shkeljeve të vogla apo të
mëdha.
Një përforcues është një objekt ose një ndodhi që pëson një sjellje të caktuar dhe ruan
në të njëjtin nivel ose e rrit shpeshtësinë e përsëritjes së kësaj sjelljeje. Theksojmë që
të quhet përforcues, pasoja duhet të ruajë në të njëjtin nivel ose të rrisë shpeshtësinë
e përsëritjes së kësaj sjelljeje. Nëse nxënësi ka marrë një lavdërim për punën e tĳ
nxënësi buzëqesh dhe punon më shumë atëherë lavdërimi është një përforcues.
Nga ana tjetër në qoftë se nxënësi lëndohet dhe nuk ka dëshirë të punojë atëherë
lavdërimi nuk është një përforcues. Nëse të bërtiturit për një sjellje jo të mirë e shton
frekuencën e sjelljes, atëherë e bërtitura është një përforcues.
Megjithatë në qoftë se e bërtitura redukton sjelljen atëherë e bërtitura është një
ndëshkim.Pra, një ndëshkues ka efektin e kundërt të përforcuesit. Një ndëshkues
është një objekt apo një ndodhi që pason një sjellje të caktuar dhe pakëson mundësinë
e përsëritjes së sjelljes dhe ul frekuencën e saj.Nxënësit vĳnë në shkollë me formim
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kulturor dhe eksperienca të mësuari të ndryshme nga njëri tjetri. Si rezultat edhe
vëmendja që merr një nxënës nëpërmjet të bërtiturës mund të shërbejë si një
përforcues për atë nxënës. Mësuesi duhet të jetë gjithnjë i vetëdĳshëm për efektet
që pasojat mund të kenë mbi nxënësit në klasë.E njëjta pasojë nuk ka të njëjtin efekt
motivimin tek secili nxënës. Duke përkufizuar përforcuesit nëpërmjet efektit që
ato kanë mbi sjelljen,mësuesitduhet të jenë në gjendje të adresojnë dhe të lejojnë
ndryshime individuale për shkak të ndryshimeve në historinë e të mësuarit.
Qëllimi:
Qёllimi kryesor i kësaj teme është të kuptohet roli i menaxhimit të klasës dhe i
motivimit në procesin e mësimdhënies, në veprimtaritë mësimore-edukative.
Hulumtimi mbi menaxhimin dhe motivimin është i rëndësishëm pasi: sjell fakte
dhe strategji thelbësore për të ndihmuar një mësues në punën e tĳ fisnike; e ndihmon
mësuesin ta shohë nxënësin si një qënie humanë që ka nevojat dhe përsonalitetin e tĳ
unik; ndërgjegjësimi i mësuesit për të qënë një shoqërues në rritjen e nxënësit duke
marrë parasysh dëshirat e tĳ të zemrës; të qënit mbështetës në cdo fazë të rritjes së
tĳ fizike dhe morale.
Objektivat:
1.Të përcaktohet rëndësia e menaxhimit dhe motivimit në procesin e edukimit në
sistemin parauniversitar dhe konkretisht në atë fillor.
2.Të identifikohen rastet kokrete të ndikimit të drejtpërdrejtë që ka motivimi në
arsimin fillor.
3.Të argumentohet roli dhe mënyrat e aktivizimit dhe gjithëpërfshirjes së nxënësve
në të procesin e të nxënëit të orinetuar.
4.Të vlerësohet në mënyrë të drejtë, rëndësia e proceseve të kryera nga ana me
mësuesit si një udhëheqës dhe një bashkëudhëtar në procesin e mësimdhënies.
Metodologjia
Puna analitike për këtë vlerësim përfshiu analizën e të dhënave primare dhe
sekondare. Ajo përfshiu: Një bibliografie të gjerë, në gjuhë të huaj sikurse dhe në
gjuhën shqipe, të cilat e kanë trajtuar edhe më parë rolin e motivimit në procesin e
të nxënit.
Po kështu kam shfrytëzuar dhe materiale të cilat i kam siguruar nga interneti, duke
u njohur në këtë mënyrë me faktin se deri ku është trajtuar dhe zhvilluar problemi
im i kërkimit.
I.1 Organizimi dhe menaxhimi i klasës
Mësimdhënia efektive dhe menaxhimi i klasës janë të pandashme. Mënyra si
organizohet klasa ndikon në të gjithë klimën e klasës dhe sjelljen e nxënësve. Java e
parë e shkollës është shumë e rëndësishme. Në fakt, disa studiues besojnë se: suksesi
gjatë vitit shkollor përcaktohet nga çfarë bëhet gjatë ditëve të para të shkollës. Java
e parë ose e dytë e shkollës përcakton atmosferën për pjesën e mbetur të shkollës.
Është e rëndësishme të përgatitet një plan i detajuar dhe i plotë i menaxhimit të
klasë para ditës së parë. Një plan i plotë i menaxhimit të klasës përfshin organizimin
e ambjentit fizik, rutina dhe procedura, rregullat apo kodin e sjelljes që nxënësit
duhet të zbatojnë dhe ndërhyrjet e veçanta që do të motivojnë dhe do të disiplinojnë
nxënësit. Ambjenti fizik i klasës ndikon të mësuarit pjesmarrjen dhe përfshirjen e
nxënësve në aktivitetet e klasës.
Rregullimi i vendit të punës.
•
Vendosni tavolinën e mësuesit në një vend me pak lëvizje ose afër vderës
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nëse është e nevojshme të kontrollohen hyrjet dhe daljet e nxënësve.
• Organizoni nxënësit të ulen në formë rrethi nëse parashikohet të ketë komunikim
ndërmjet tyre.
• Organizoni nxënësit në rreshta ose në formën e U-së me cepa për mësimet që do
të drejtohen nga mësuesi.
• Siguroni vende për punë individuale
• Siguroni vende për punë në grupe të vogla.
• Organizoni klasën në një mënyrë të tillë që nxënësit dhe mësuesit ta kenë të lehtë
të gjejnë dhe të përdorin material.
• Organizoni klasën në një mënyrë të tillë që nxënësit të lëvizin pa bezdisur të tjerët.
Rutina dhe procedurat në klasë.
Duhet përcaktuar rutina e pranueshme për klasën. Filloni t’ua bëni të qartë nxënsve
rutinën që ditën e parë të shkollës. Çorganizimi humbet kohën e mësimit. Kur
nxënësit nuk janë të sigurt për atë që presin mësuesit reagojnë shpesh me pasiguri
duke paraqitur problem të sjelljes që marrin kohën e mësimit. Pra, përcaktimi i
rutinës është i rëndësishëm për të mësuar nxënësit me rutinën shpjegoni se cilin
prej tyre lejoni nxënësit ta praktikojnë atë, jepuni nxënësve përshtypjet tuaja dhe
vazhdoni t’ia rimësoni nëse është e nevojshme. Disa aktivitete që ndihmojnë për të
përcaktuar rutinën në klasë:
• Bëni apelin
• Numëroni nxënësit gjatë pushimit.
• Përcaktoni një aktivitet hyrës në klasë që ti ndihmĳë nxënësit për tu fokusuar ,
organizuar dhe për të filluar mësimin psh.jepni një detyrë klase duke shkruar
temën në dërrasë të zezë dhe u kërkoni nxënësve të kopjojnë temën dhe të fillojnë
të punojnë për të.Kjo jep kohë për të filluar ditën apo aktivitetet perjodike në
klasë.Si psh të merren mungesat.
• Përcaktoni si do të jepen detyrat,p.sh nxënësit kopjojnë detyrën nga dërrasa e
zezë në fund të ditës në fletoren e detyrave.
• Sigurohuni që nxënësit kanë materialin e nevojshëm.Krĳoni një rutinë për të
mbledhur materialin.
• Krĳoni detyra me një qëllim të caktuat dhe sigurohuni që nxënësit e kuptojnë
këtë qëllim.Detyrat nuk duhet përdorur kurrë si dënim.Çdo detyrë duhet të jetë
një aktiuvitet pozitiv që inkurajon nxënësit për të mësuar.Qëllimet e detyrave të
shtëpisë shpesh përfshinë :ripërsëritja dhe praktika e saj çka është mësuar;përgatitja
për mësimin e ditës tjetër;shqyrtimi i temave në më tepër detaje sesa lejon koha në
klasë;dhe mësimi i përdorimit të burimeve,si biblioteka materialet e referencës,
internet dhe enciklopeditë.
• Përshtatni detyrat me aftësitë, interesat dhe nevojat e studentëve sa herë të jetë e
nevojshme.
• Merrni parasysh detyrat që kërkojnë punë në grup.
• Nxënësit mund të punojnë me shokët, shoqet e klasës për të përmirësuar
marrëdhëniet sociale dhe me familjarët.
• Evitoni të jepni detyra shtëpie që u kërkojnë nxënësve të përdorin aftësi që nuk i
kanë përvetësuar ende.
• Jepni detyra shtëpie që i lejon nxënësit të praktikojnë një aftësi.Kjo rrit mundësinë
që ata të përfitojnë nga detyra dhe të kenë sukses.
• Jepni sasi të përshtatshme detyra shtëpie.Kjo shpesh përfshin rreth njëzet minuta
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ose më pak nga klasa e parë në të tretë.20-40minuta për klasën e katërt deri në të
pestë.
• Sasia e detyrave mund të varjojë sipas nxënësve.Gjithashtu sigurohuni që të njihni
dhe politikat e shkollës.
• Specifikoni standardet që kërkohen për cilësinë pastërtinë dhe formatin.
• Përcaktoni ku dhe kur do të dorëzohen detyrat.
I.2 Koncepte që përfshihen në drejtimin e klasës
Grossnickle dhe Sesko (1990) ofrojnë 10 procedura që konsiderohen prej tyre si bazë
për drejtimin e klasës.
1.Përcakto disa drejtime të sakta të sjelljes.
2.Realizo një drejtim mbi bazë skuadre.
3.Përcakto një shkallë masash disiplinore të kompletuara.
4.Kushtoji vëmendje disiplinëe.
5.Mësoju nxënësve vetë – drejtimin dhe vetë-disiplinën.
6.Fokusohu mbi suksesin dhe vetëvlerësimin e nxënësve .
7.Ndiqi zbatimet i vendosur i ekuilibruar, i qetë.
8.Planifiko mësimet.
9.Monitoro vazhdimisht mjedisin e klasës.
10.Minimizo problemet.
I.3 Krĳimi i një mjedisi për zhvillimin e të menduarit kritik
Mësimdhënia për zhvillimin e të menduarit kritik nuk është detyrë e thjeshtë. Nuk
mund të kryhet në një klasë të caktuar e më pas të harrohet. Ka disa rregulla për
kushtet në klasë dhe arsyetimin e nxënësve, të cilat nxitin zhvillimin e mendimit
kritik. Ja disa kushte thelbësore që duhet ti ketë parasysh mësuesi në zhvillimin e
mësimit,për të nxitur mendimin kritik.
a) Siguro kohë dhe mundësi për të shpalosur përvojat e mendimit kritik.
b) Krĳo mundësinë që nxënësit të mendojnë.
c) Merr parasysh ide dhe mendime të ndryshme.
d) Nxit përfshirjen active të nxënësve në procesin e të nxënit.
e) Shpreh bindje për aftësinë e çdo nxënësi për të bërë gjykime kritike.
f) Vlerëso mendimin kritik.
g) Ndërsa për nxënësit ,që të përfshihen në mendimin e frytshëm kritik, duhet:
h) Të fitojnë besimin në vetvete dhe arsyetimin për dobinë e mendimeve,gjykimeve
dhe ideve të tyre.
i) Të përfshihen gjallërisht në procesin e të nxënit.
j) Të dëgjojnë me nderim dhe durim mendime të shumta.
k) Të jenë të përgatitur, njëherazi, për të formuluar dhe mënjanuar gjykimet për të
tjerët.
II. Motivimi
Motivimi ёshtё pikёrisht shtysa kryesore pёr tё kryer detyra tё caktuara. Kjo shtysё
luan njё rol mjaft tё rёndёsishёm nё realizimin e qёllimeve, detyrave, synimeve tё
vёna nga vetё individi ose nga individё tё tjerё. Po pёrse ndodh qё disa nxёnёs janё
mё tё suksesshёm ndaj detyrave tё caktuara se disa tё tjerё? Kjo ndodh pikёrisht se
kёta nxёnёs janё mё tё motivuar. Ata mund tё jenё tё suksesshёm osё nga dёshira
e tyre e brendshme (motivimi i brendshёm) ose nga ndikimi i tё tjerve, mjedisi (
motivimi i jashtёm).
Motivimi i brendshёm ёshtё prirja e natyrshme njerёzore pёr tё kёrkuar e mposhtur sfidat,
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teksa rendim pas interesave tona dhe ushtrojmё aftёsitё tona1. Ka mjaft nxёnёs tё motivuar
sё brendshmi, ku si veprimtaritё e lira edhe ato mёsimore i ndjejnё si njё kёnaqёsi tё
natyrshme, rendin ti realizojnё ato pasi ndihen tё plotёsuar nё kёtё mёnyrё. Ata janё
optimistё tё gjallё, energjikё e gjithnjё nё lёvizje. Kёta nxёnёs nxёnё nga kёnaqёsia
nё mёnyrё tё natyrshmё. Nga ana tjёtёr ka nxёnёs qё arrĳnё sukses nё veprimtari tё
ndryshme tё nxitur nga shpёrblimёt dhe stimujt e tё tjerёve. Rezultatet e arritjeve tё
tyre janё si rezultat i motivimit tё jashtёm.
Motivimi i bazuar nё marrjen e shpёrblimeve tё jashtme, qё nuk kanё tё bёjnё me situatёn
e tё nxёnit nё vetvete, nё pёrgjithёsi ёshtё quajtur motivimi i jashtёm2. Kur nxёnёsit janё
tё motivuar nga faktorё tё jashtёm vihet nё pikёpyetje tё nxёnit e tyre. Ata synojnё
stimulin dhe shpёrblimin dukё mos u pёrqёndruar tёk thelbi i veprimtarisё sё
dhёnё. Nga ana tjeter ky motivim ёshtё thelbёsor, pasi jo tё gjitha veprimtaritё janё
interesante dhe tёrheqёse pёr nxёnёsit.
Si motivimi i brendshёm ashtu edhe motivimi i jashtёm luajnё njё rol mjaf tё
rёndёsishёm nё arritjёn e synimeve tё caktuara. Por duke qёnё se motivimi i
brendshёm lidhet drejtpёrdrejt mё dёshirat e brendshme tё nxёnёsit, atёherё shkolla
si institucion synon nxitjёn e kёtĳ motivimi, ku gjatё veprimtarisё nxёnёsi tё ndjej
njёkohёsisht dёshirё dhё tё ndryshojnё dukё nxёnё.
Psikologёt janё tё tё njёjtit mendim pёr rёndёsinё e motivimit nё klasё, si mёsuesit edhe
studiuesit thonё se motivimi i nxёnёsve drejt qellimeve tё caktuara ёshtё njё ndёr detyrat
kryesore tё mёsimёdhёnies3. Mjeshtёria e mёsimёdhёnies ёshtё burim motivimi pёr
nxёnёsit e tё gjitha niveleve, trajtimi i mёsimdhёnies nё bazё tё interesave tё nxёnёsve,
tё nevojave tё tyre e bёn tё nxёnёt tё natyrshёm. Por jo gjithmonё temat qё trajtohen
gjatё procesit tё tё nxёnit ngjallin interes dhe kureshtje pёr nxёnёsit, pikёrisht nё kёtё
pjesё luan rol motivimi nga ana e mёsuesit, ku me shumё mjeshtёri duhet tё pёrdor
motivimimin e jashtёm nё shёrbim tё tё nxёnit. Mёsuesit duhet ta nxisin dhe ta ushqejnё
motivimin e brendshёm, duke u siguruar qё motivimi i jashtёm tё mbёshtetё tё nxёnёt4.
II.1 Teoria bihejvioriste5 e trajton motivimin si njё proces tё gjatё ku sjellja pёrforcohet
dhe shpёrblehet vazhdimisht. Tё nxitёsh njё sjellje do tё thotё ta pёrforcosh atё. Kjo
teori thekson punёn e vazhdueshme pёr tё arritur sjellje tё dёshiruara nga njёra anё,
dhe nga ana tjetёr paraqet se si duhen trajtuar sjelljet e paёshirueshme. Nёpёrmjet
sjelljeve tё dёshiruara nxёnёsit nxёnё dhe nxiten drejt njё motivimi tё brendshёm
gjithnjё duke theksuar sjelljen si ushtrim i tё nxёnit. Sjelljet e dёshiruara sipas kёsaj
teorie arrihen nёpёrmjet:
• Vёmёndjes sё mёsuesit
• Parimi Premak
• Formёsimi
• Praktika pozitive
Vёmёndja e mёsuesit luan rol kyc nё arritjen e sjelljeve tё dёshiruara nga ana e
nxёnёsve, pasi tё qёnit gjithnjё i pranishёm nё sytё e mёsuesit i jep atĳ siguri dhe
besim.Pёrdorimi mё kujdes i lёvdatave, dhёnia e stimujve nё momentin e duhur
luan rol shumё tё rёndёsishёm nё motivimin e nxёnёsve.Pёrforcuesit duhet tё
alternohen gjithnje natyrshёm qё tё arrihet sjellja e dёshiruar.Puna e pavarur nё
1
2
3
4
5

Woolfolk, “Psikologji edukimi” 2011, fq, 376.
Musai Bardhyl: Psikologji edukimi, fq, 209.
Musai, B. “Psikologjia e edukimit”, Tirane, 1999, fq, 208.
Woolfolk, A. “Psikologjia e edukimit”, Tiranё , 2011, fq, 378.
Woolfolk, A. “Psikologjia e edukimit”, Tiranё , 2011, fq, 207.
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klasё ka rёndёsinё e saj, por nxёnёsit sidomos ata qё kanё vёshtёrsi nё tё nxёnё
kanё nevojё pёr monitorim tё vazhdueshёm tё mёsuesit.Ata kanё nevojё pёr durim,
dhe vёmёndjё. P.sh Klodiana duket mjaft indiferente ndaj leximit tё abetares, nё
momentin qё i shkoj pranё i them se do e dёgjoj me durim ajo fillon tё lexojё me njё
vetbesim tё plotё, ndihet e motivuar qё tё lexojё edhe mё shpejt njё seancё tjetёr.
Parimi Premak zё njё rol tё rendёsishёm sidomos nё ciklin fillor.Sjellja e dёshiruar
nga nxёnёsi bёhet pasi njё sjellje tjetёr e duhur ёshtё zbatuar. Kjo arrihet nga njё
vёzhgim i kujdesshёm i mёsuesit, duke parё nё “fshehtёsi” se nga cila sjellje tёrhiqen
mё shumё nxёnёsit, duke e ruajtur kёtё sjellje si pёrforcues pёr njё tjetёr sjellje jo
kaq tё dёshirueshmё pёr ta. P.sh Nxёnёsit pёlqejnё shumё lojёn me karrige, por
nuk pёlqejnё dhe aq shumё tё mbajnё rregull nё bankat e tyre. Nё qoftё se atyre iu
premtohet njё lojё pasi tё kenё vendosur rregull, do tё ishin mjaft sistematikё pёr tё
arritur lojёn e tyre tё preferuar.
Formёsim quhet pёrforcimi i cdo pёrparimi nё njё sjellje tё caktuar, sa do i vogёl tё jetё ai,
kur pёrforcuesit nuk luajnё rolin e duhur. Qё njё nxёnёs tё mos urrejё njё lёndё, orё ku
ai ka shumё vёshtёrsi duhet qё cdo pёrpjekje e tĳ nё lidhje me kёtё lёndё tё pёrforcohet
edhe pse nuk arrihet pёrsosmёria6. Materiali qё konsiderohet i vёshtirё analizohet mё
kujdes nga ana e mёsuesit, pastaj copёtohet nё pjesё tё shkurtra nё mёnyrё qё nxёnёsi
ta kuptojё sa mё mirё dhe mё lehtё. Pёrdorinmi i kёsaj strategji rrit vetbesimin tek
nxёnёsi duke e bёrё atё tё besojё se pёrpjekjet luajё rol nё arritjet mёsimore.
Praktika pozitive vё theksin tek korigjimi i menjёhershёm i sjelljes sё gabuar.Pёrmes
kёtĳ korigjimi nxёnёsit ushtrohen tek sjellja e dёshiruar pa pasur nevoj qё tё pёrdoret
ndёshkimi.Praktika pozitive shmang ndёshkimin pёr sjelljen e padёshiruar. Nё qoftё
se pёrforcohemi nё mёnyrё tё vazhdueshme pёr sjellje tё caktuara, ne mund tё zhvillojmё
zakone apo tendenca per tё vepruar nё mёnyra tё caktuara7.
padёshiruara.
II.2 Teoria socioknjitive Por nxёnisit nuk marrin shkas tё kryejnё veprime vetёm
duke u shpёrblyer nga mёsuesit ose nga prindёrit.Ata janё pjesё e gjallё dhe aktive
e shoqёrisё. Duke qёnё nё kontakte tё drejtёpёrdrejtё me jetёn sociale, nё shkollё,
lagje, familje, ata janё vёzhgues mjaft tё mirё. Duke vёzhguar tё tjerёt nxёnёsit,
motivohen dhe nxiten tё kryejnё veprime tё caktuara. Besimet dhe pritshmёritё e
tyre pёr veten e tyre rriten duke parё se modeli qё ata pёlqejnё ёshtё i vlerёsuar
nga tё tjerёt. Ky model ёshtё njё burim motivimi pёr ta. Ata veprojnё, pёrpiqen dhe
luftojnё tё ndjekin modelin e tyre tё dёshiruar.Nxёnia nga modeli ёshtё vecanti e teorisё
sociokonjetive.Shumё nxёnёs kanё marrё janё nxitur tё recitojnё bukur duke parё
shokёt e tyre nё njё aktivitet qё ka zhvilluar shkolla.Disa tё tjerё janё bёrё sportistё
tё dalluar duke ndjekur sportistёt e tyre tё dashur. Shumё nxёnёs janё bёrё mёsues
dukё pasё model dhe motiv mёsuesit e tyre, shembuj tё tillё ka plot dhe kjo teori bёn
jё pёrshkrim, analizё mjaft tё saktё tё motivimit, paraqet teknika dhe strategji se si
duhet tё arrĳmё tё motivojmё tё tjerёt.
Pёrgjatё viteve, ёshtё pёrcaktuar se motivimi ka tre funksione psikologjike8:
a)
Tё japё energji dhe tё aktivizojё sjelljen, gjё qё i bёn nxёnёsit tё jёnё aktiv nё tё nxёnё
ose tё jёnё pasiv ndaj tё nxёnit.
b)
tё drejtojё njё sjellje tё caktuar,
c)
tё qёnit kembёngulёs, sistematik nё sjellje.
6
7
8

Woolfolk, A. “Psikologjia e edukimit”, Tiranё , 2011, fq, 210.
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Alderman, K. “Motivation for Achievment”, New York, 2008, fq, 6.
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Përfundime
Menaxhimi i klasës është një nga detyrat kryesore të mësuesit.
Një përforcues është një objekt ose një ndodhi që pëson një sjellje të caktuar dhe
ruan në të njëjtën nivel ose e rrit shpeshttësinë e përsëritjes së kësaj sjelljeje.
Theksojmë që të quhet përforcues, pasoja duhet të ruajë në të njëjtin nivel ose të
rrisë shpeshtësinë e përsëritjes së kësaj sjelljeje.
Nëse nxënësi ka marrë një lavdërim për punën e tĳ nxënësi buzëqesh dhe punon
më shumë atëherë lavdërimi është një përforcues.
E njëjta pasojë nuk ka të njëjtin efekt motivimin tek secili nxënës.
Duke përkufizuar përforcuesit nëpërmjet efektit që ato kanë mbi sjelljen, mësuesit
duhet të jenë në gjendje të adresojnë dhe të lejojnë ndryshime individuale për
shkak të ndryshimeve në historinë e të mësuarit.
Përfshirja e nxënësve si ndihmës mund të stimulojë ndjesinë e përkatësisë apo
komunitetin në klasë.
Marrëdhëniet e mira në klasë janë konsideruar të rëndësishme në lehtësimin e të
nxënit dhe në disiplinimin e atmosferës së punës, synime të të gjithë mësuesëve.
Sjelljet e nxёnёsve nuk janё gjithmonё tё dёshirueshmё, ata nxiten dhe priren tё
anojnё shpeshhere nga shokё qё kanё sjellje jo tё hĳёshme.
Detyra e mёsuesit nё kёtё rast ёshtё tё pёrdorё disa mёnyra jo fort tё pёlqyeshme
nga ana e nxёnёsve, sic janё pёrforcimi negativ, qortimi, heqja e disa kopetencave
qё ata i zotёrojnё, dhe izolimin nga shokёt e tjerё.
Vёnia nё zbatim e metodave tё lartpёrmendura shie shkallё-shkallё nё eleminimin
e sjelljeve tё padёshiruara.
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Prej baladës së besës drejt romanit modern të Kadaresë
Ma. Alma Bakiu
Gjimnazi “Jani Minga” Vlorë
Abstract
Albanian folklore contains a wide range of original, immortal works, such as myths, legends,
ballads, fairytales etc. These compositions have been bearers of the spiritual values and
demonstrations of the life of our people, therefore they serve as unique models, enriched
with exuberant artistic experience.
The spiritual values that are manifested in these pieces are part of the relative processes that
go through social life conditions and the changes that come altogether with human society
development, things which have an influence on the spiritual life, avoiding old phenomens
and aﬃrming new ones.
Among these infinite resources, the writer Ismail Kadare makes his own choice, taking as an
object of inspiration the ballad “Kostandin and Doruntina”, the Arberesh version, which is
the least aﬀected and the richest one, in order to create one of his greatest and most impressive
works, the novel “Who brought Doruntina”.
Folk assesses trust as a virtue of Albanians. Revival is not viewed from its religious prospective;
it is presented as an artistic convention that symbolizes maintaining a promise, aﬃrms the
exogamy and the drama that it brings in the Albanian family.
Our author goes beyond this, to him the revival acquires completely other values. His
goal is not only to assess the faith as a value, but also to mystify it, giving it the shape of a
wonderworker power that can attain the impossible.
Where the ballad ends, the modern novel starts evolving; Kostandin is transformed from the
brother that brings his sister home in the hero that will initiate big dilemmas and will break
taboos. In the novel, reality combines naturally with fiction and time dimensions lose their
meaning. Past and present loose enchantingly in each other bounds.
Keywords: ballad, trust, revival, enigma, values.

Hyrje
Krĳimtaria popullore shqiptare përmban plot vepra të pavdekshme, origjinale, të
tilla si: mitet, legjendat, baladat, përrallat etj. Pikërisht këto krĳime janë bërë mbartëse
të vlerave shpirtërore dhe pasqyrë e jetës së popullit tonë, prandaj ato shërbejnë si
modele të papërsëritshme, që mbartin brenda vetes një përvojë artistike të pasur.
Vlerat shpirtërore të kësaj krĳimtarie janë pjesë e proceseve relative që u nënshtrohen
kushteve të jetës shoqërore dhe ndryshimeve që vĳnë bashkë me zhvillimin njerëzor,
të cilat ndikojnë në jetën shpirtërore duke mënjanuar dukuri të vjetra e duke afirmuar
të reja.
Për këtë arsye, në mënyrë të përsëritur në rrjedhën e shekujve, autorë të vjetër e të
rinj e kanë parë folklorin si burimin e pastër prej të cilit të ushqejnë krĳime të reja, jo
rrallë kryevepra të denja për t’i rezistuar kohës, jo tjesht për artin e krĳuar, por për
kompleksitetin e vlerave të gjithanshme, që ngelen si të tilla dhe pse koha rrjedh.
Në këtë pasuri të pashtershme, shkrimtari Ismail Kadare bën përzgjedhjen e vet dhe
zgjedh si objekt frymëzimi baladën “ Kostandini e Doruntina” , pikërisht variantin
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arbëresh si më të pandikuarin e më të pasurin, për të krĳuar një prej veprave më të
bukura e më mbresëlënëse të tĳ, romanin“ Kush e solli Doruntinën”.
Krĳimi popullor i ngre kult besës si virtyt të shqiptarëve. Ngritja nga varri nuk ka
aspak natyrë fetare, ajo është një konvecion artistik që simbolizon mbajtjen e fjalës së
dhënë, afirmon ekzogaminë dhe dramën që mbart ajo në familjen shqiptare.
Nuk ka asnjë përsëritje, autori ynë shkon shumë përtej baladës, për të ringjallja merr
të tjera vlera. Synimi i tĳ është jo vetëm ta himnizojë besën si virtyt, por ai gati e
mistifikon atë, duke i dhënë trajtat e një force çudibërëse që arrin të paimagjinueshmen.
Atje ku përfundon balaba, merr udhë dhe zhvillohet romani modern, në të cilin
Kostandini shndërrohet nga sjellësi i motrës, në heroin që do të ndezë dilema të
mëdha e do të thyejë tabutë e ekzistencës dhe kufijtë mes jetës e vdekjes. Në roman
realiteti ndërthuret natyrshëm me imagjinaren dhe përmasat kohore humbasin
kuptimin. E shkuara, e tashmja dhe e ardhmja humbasin magjishëm në kufijtë e
njëra-tjetrës.
Përzgjedhja e baladës nuk qe e rastësishme prej autorit. Krĳimtaria folklorike
popullore dhe në veçanti krĳimtaria poetike me këngë dasmash e djepi, me balada,
vaje, legjenda dhe këngë historike, ka qenë për të një botë e tërë tërheqëse plot
ndjenja, jetë, filozofi dhe mençuri popullore, e denjë për t’u eksploruar dhe për t’u
marrë si model. Krĳimet popullore qysh në lashtësi u bënë pasqyrë e jetës, realitetit
dhe kulturës, pasqyrë e përjetimeve, dhimbjeve dhe emocioneve të forta shpirtërore,
pasqyrë e ëndrrave dhe dëshirave njerëzore. Këto krĳime mjeshtërore të popullit u
kënduan dhe u përcollën brez pas brezi në formë këngësh, legjendash e mitesh prej
rapsodëve.
Vetë Kadare shprehet:”Kur shfleton poezinë popullore, provon një ndjenjë
përjetësie,njëmendësie, hapësire. Poezia popullore më tepër se çdo dukuri tjetër artistike, të
kujton pluhurin kozmik prej të cilit janë krĳuar e krĳohen botërat.” (Kadare, 2002, 12)
Kjo tërësi vlerash që ofron krĳimtaria poetike popullore në përgjithësi dhe balada, si
një lloj i veçantë poetik në veçanti, shërbeu si burim nga do të dilnin më pas një sërë
veprash të autorit. Kështu baladën e besës do ta gjejmë të na shfaqet fare shkurt si
fillim në romanin “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” dhe më pas si bazë për të ndërtuar
novelën “Kush e solli Doruntinën”, por autori nuk ndalet këtu, sepse do të risjellë
përsëri elemente të kësaj balade (ringjalljen) si objekt të një tjetër romani “Jeta, loja
dhe vdekja e Lul Mazrekut”.
Pse gjithë kjo tërheqje prej kësaj balade?
Ishte balada me dramën e saj, me situatat e jashtëzakonshme, me tragjizmin, me
elementet mallëngjyese apo afirmimi i vlerave njerëzore të shqiptarëve, kulti i besës,
ringjallja, ajo që ndjell autorin?
Besojmë se pak nga të gjitha. Motivi i vëllait të vdekur që ringjallet për të sjellë
motrën e vet të martuar larg, gjendet edhe në variante të tjera përveç atĳ arbëresh
(Kostandini dhe Dhoqina), madje dhe në popujt fqinjë të Ballkanit gjejmë variante të
kësaj balade, por autori ka bërë përzgjedhjen e vet duke e mendur variantin arbëresh
si më të pacënuarin nga ndikimet që do të sillnin pushtimet otomane në Arbërinë
e atëkohshme, si në jetën politike, ashtu edhe në traditat zakonore apo krĳimtarinë
folklorike.
Autori i vendos ngjarjet e romanit në realitetin e viteve 1200-1300 e.s. në kohën kur
Arbëria ishte një vend zotërimesh tipike perëndimore, principatë me princa, kontër
e dukë, dhe pari aristokratësh (një parie të tillë i përkiste dhe familja e Vranajve). Për
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ta bërë më të besueshme situatën historike autori përmend luftërat që zhvillohen
në atë kohë në Ballkan dhe pikërisht dyndjet e ushtrive normande, që bashkë me
luftën sollën edhe murtajën. Përmend gjithashtu Kostandinopojën, si kryeqendrën
e Perandorisë së madhe Bizantine, si dhe konfliktin midis kishës romake dhe asaj
bizantine, për çështje sundimi e ruajtje territoresh në Ballkan. Një Arbëri që gjallon
fuqishëm Brenda Ballkanit e më tej. “Kjo ‘botë arbërore’ në romanin e Kadaresë është
e magjepsur nga vezullimet e qytetërimit perëndimor, ndërsa Bizanti, ndonëse ishte ende
shpejt për të parandjerë rënien, thuajse nuk ekziston.”2 (Sinani, 1999, 195) Kjo thënie
na ndihmon të krĳojmë një perceptim më të saktë për sfondin historik në të cilin
zhvillohen ngjarjet.
Një ngjarje e pabesueshme, e tillë si ringjallja, për t’u bërë e besueshme, ka patjetër
nevojë për një sfond realist i cili u gjet me mjeshtëri nga Kadare.
Romani nis me një trokitje në portën e kapiten Stresit. Është ky detaj dhe paralelizmi
me një tjetër trokitje shumë herë më tragjike, që shënojnë pikënisjen nga do të marrin
udhë ngjarjet. Doruntina ishte kthyer në mënyrë të mistershme, trokitja e saj në
mesnatë trondit realitetin e hidhur të Zonjës Mëmë dhe pohimi i saj se e kishte sjellë
Kostandini i çon nënë e bĳë në kllapinë e vdekjes. Por, kush e solli në të vërtetë
Doruntinën? Këtu nis enigma. Me mjeshtëri, duke shfrytëzuar përsiatjet e Stresit,
personazhit kryesor të romanit, autori përdor retrospektivën për të rrëfyer në mënyrë
të shtjelluar e të gjallë, çfarë ka ndodhur më parë në familjen e Vranajve, atë rrëfim që
e gjejmë në hyrje të vargjeve të baladës: martesa larg, lufta, nëntë djemtë e varrosur,
mungesa e Doruntinës në ditët e zisë, Zonja Mëmë e ngelur shkretë. Përshkrimi i
shtëpisë së Vranajve bëhet në një skenë që haset shpesh në përralla, si një mjedis i
magjepsur, por me nuanca të zymta. Shtëpia përshkruhet si një ngrehinë e shkretë
fantazmagorike, e denjë për të papritura të befasishme dhe tragjike: ”Ngrehina e
madhe dhe e zymtë rrezatonte braktisjen e zisë. Porta e madhe dyflegërshe e kalbur në dy-tri
vende… Ikona në mure, dy shandanë të mëdhenj mbi vatrën e pandezur prej kohësh, dhomë e
zymtë…”3 (Kadare, 2004, 18)
U ndërtua prej autorit një skenë e denjë për të mirëpritur tragjiken dhe vdekjen. Një
realitet ku krishterimi dhe paganizmi jo vetëm që nuk e perjashtojnë njëri-tjetrin,
por qëndrojnë për mrekulli së bashku. Në baladë, ashtu si në prozën popullore në
përgjithësi gjejmë shpesh të përdorur ata që quhen numra të preferuar: tre, shtatë,
nëntë. Autori i qëndron besnik baladës dhe sjell numrin 9 (nëntë vëllezër, nëntë male
kaptuar), 3 ( tri javë pas ikjes së saj, tre vjet larguar), por nuk ndalet këtu, sepse
i pëlqen të luajë me elementet e kësaj enigme, kështu që shkon më tej duke dalë
nga kornizat e baladës dhe duke bërë pjesë të rrëfimit një tjetër shifër mistike 13
(trembedhjetë ditë zgjati udhëtimi i Doruntinës prej Bohemisë, 29 shtator-11 tetor)
shifër kjo e zgjedhur prej tĳ si për të parathënë fatin e keq që e priste. Të tjerë numra
përmenden prej tĳ, kur rrëfen për traditën zakonore te mortit dhe nderimin e të
vdekurave, të shtatat dhe të dyzetat. Tradita është kaq e ngulitur saqë duket sikur
përcillet si një kod gjenetik bashkë me gjakun.
Ngjarjet në hyrje të romanit zhvillohen duke u ushqyer nga ngjarjet e baladës. Ndërsa
kapiten Stresi nis hetimet për të zgjidhur enigmën, populli nis natyrshëm të thurë
vargje për të rrëfyer të panatyrshmen, ringjalljen.
Gjatë rrëfimit në roman, përmenden të vërteta dhe dëshmi që i gjejmë edhe në krĳime
më të hershme (Kënga e Gjergj Elez Alisë), si: pjesëmarrja në luftë e një burri për çdo
shtëpi sipas zakonit (Kanonit), por në këtë rast, ndryshe nga herët e mëparshme,
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lufta kishte përfshirë gjithë gjininë mashkullore, pra edhe të gjithë burrat e familjes
Vranaj.
Për ta plotësuar sfondin mitologjik të ngjarjeve autori sjell orët, personazhe mitike,
janë pikërisht ato që duket sikur kanë shituar nënë e bĳë dhe i kanë bërë të flasin në
jerm. Për ta bërë më të prekshëm përshkrimin e dy personazheve dhe shtjellimin e
situatave, si dhe për t’i dhënë ngarkesë emocionale mendimit, autori përdor shprehje
të gjuhës popullore “…për t’iu dhimsur gurit e drurit…fusha ka marrë gjëmë…etj”4.
(Kadare, 2004, 77)
Rrëfimit nuk mund t’i mungojnë vargjet e vetë baladës. Autori përzgjedh vajtocat si
të vetmet personazhe të denja popullore për t’i përcjellë këto vargje. Këngët e vajit,
të stisura e të kënduara prej tyre, qarja me ligje, janë objekte të denja për t’u trajtuar
nga ana e tĳ. Vajtocat ligjërojnë me radhë, njëra pas tjetrës, sipas zakonit. Secila prej
tyre sjell një pjesë të baladës dhe konfirmon vërtetësinë e pohimit të Doruntinës.”…
shkon i vdekuri me të gjallë,/hipur mbi të njëjtin kalë… Kostandini vdekur,/ç’bën
tre vjet pa tretur.” Sipas tyre Doruntinën e ka sjellë Kostandini, për të mbajtur besën
që i ka dhënë nënës. Ishte pikërisht ai që kërkoi martesën e Doruntinës larg dhe që
premtoi kthimin e saj sa herë Zonja Mëmë ta kërkonte.
Kjo martesë e largët, më tepër një marrëveshje me interes të dyanshëm, pati si
synim forcimin e marrëdhënieve të Arbërisë me Evropën(Boheminë) në një kohë kur
nga lindja nuk vinin shenja të mira. Në këtë këndvështrim, martesa e Doruntinës
merr trajtat e një flĳimi për hir të interesave politike. Por nuk është kjo arsyeja e
vetme e ekzogamisë. Sipas autorit, por edhe sipas bestytnisë së popullit, martesat
brenda krahinës çonin në lindjen e njerëzve të mangët. Sipas kanunit duhet të
kalonin katërqind breza përpara se dy njerëz të një vendi, me prejardhje të njëjtë, të
mund të martoheshin: “Të mos jetë gjak e gjini; kanuja s’e ban fejesen e martesen, kur të
ndërmjetësohen ndalimet e lartpërmenduna, edhe në katërqind breza me kenë.” 5 (Kanuni,
1999, 13)
Këtë dëshmi e gjejmë edhe në krĳime më të hershme, te “Martesa e Halilit” nga
“Eposi i Kreshnikëve” ku Halili u thotë kreshnikëve që e ngacmojnë për t’u martuar,
se të gjitha vashat e Jutbinës i dukeshin si motra.
Kjo ishte një arsye e fortë për ta parë martesën larg si zgjidhjen e duhur. Martesa është
një formë marrëveshjeje që lejon formimin e aleancave mes fiseve dhe kjo përbënte
një pikë të rëndësishme për forcimin dhe ekzistencën e tyre. Në roman Zonja Mëmë,
kur flet për nuset dhe largimin e tyre pas vdekjes së bĳëve të saj, i quan “të huaja”.
E bën këtë emërtim prej faktit që kanë ardhur nga larg, apo prej faktit që kanë tjetër
kombësi, kjo anashkalohet si të qe e parëndësishme. Kjo na dëshmon se martesa larg
ekzistonte, nuk ishte gjë e re, por kurrë më parë në një largësi të tillë si në rastin e
Doruntinës.
Autori si adhurues i tragjizmit të lashtë grek na intrigon duke u shtuar dy arsyeve
të para të besueshme, që i gjejmë edhe te balada, një aludim, inçestin, të cilin e
merr si objekt nga tragjeditë greke (Edipi, Elektra). Doruntina martohet larg për të
shmangur ndjenjat jonormale të të vëllait për të. Kjo s’bën gjë tjetër veç shton peshën
e përgjegjësisë që Kostandini duhet të kishte për ngjarjen. Mallkimi i Zonjës Mëmë
që bëri të ndodhte e pabesueshmja, ishte i mbushur me dhembjen e vdekjes, por
edhe me dhembjen e të pathënave që ajo mbante e bluante. Autori thyen tabutë duke
sjellë elemente që do të quheshin të dënueshme për kohën, nëse nuk do t’u përkisnin
krĳimeve të lashtësisë dhe nuk do të vendoseshin në një sfond të tillë historik që
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përbënte faqe të lavdishme të saj. Ndryshe nga balada, ku ngjarjet s’kanë nevojë për
vërtetime, në roman, akti drithërues i qarjes me ligje të Zonjës Mëmë, duhet të ketë
patjetër një dëshmitar për ta sjellë si fakt përpara hetuesit, dhe dëshmitari zgjidhet
të jetë rojtari i varrezave, i parëndësishëm si personazh, por kyç për të dëshmuar të
vërtetën.
Personazhi i Stresit është sfidues, në fillesë të ngjarjeve tenton të besojë dhe të provojë
të kundërtën e asaj që afirmon balada. Ky portret mishëron tiparet e njeriut me logjikë
të qartë, me ndjenjën e detyrës dhe të ndershëm, por të paaftë për të parë përtej të
zakonshmes. Ai ngre njëra pas tjetrës shumë hipoteza për ardhjen e Doruntinës dhe
për pohimin e saj se është sjellë nga Kostandini, duke nisur që nga prurja e saj prej
një mashtruesi apo tregtari shëtitës, te tradhëtia bashkëshortore, e më pas deri te
çmenduria apo lajthitja prej mallit dhe largësisë. Për ta sjellë kapiten Stresin sa më të
përfshirë emocionalisht, autori i vesh ndjenjat e dashurisë së fshehur, që Stresi kishte
ushqyer për Doruntinën në të shkuarën. Kjo e bën më të ndikueshëm ndaj historisë
së saj dhe e shtyn të kërkojë për të zbuluar të vërtetën.
Çdo përpjekje për të zhvleftësuar dëshminë e Doruntinës çon në një afirmim të saj
akoma më të fuqishëm. Kjo ndodh në fund të romanit. Është pikërisht ai që do ta
konfirmojë sjelljen e Doruntinës prej vëllait të ngritur nga varri, Kostandinit. Kësaj
radhe ky konfirmim vjen si dëshmi e personit zyrtar përpara popullit, parisë dhe
njerëzve të kishës. Autori duket se identifikohet në personazhin e Stresit. Ai hedh
pikëpyetje, ngre dilemma, diskuton, i largohet së vërtetës sa mundet për ta rikthyer
fuqishëm më pas dhe për të tronditur realitetin e ngjarjeve në roman. Ndihmësi i
kapiten Stresit ekziston dhe vepron si të ishte nënvetëdĳa e tĳ. Ai konfirmon me
naivitet të vërtetat që vet kapiteni refuzon t’i besojë. Autori me anë të personazhit
të Stresit duket se shpalos një sfidë dyfishe, sfidon kishën dhe besimin fetar me
një dëshmi heretike mbi ringjalljen, sfidon edhe realitetin që ekziston brenda dhe
jashtë romanit. Stresi shfaqet si një hetues i kohëve moderne, studion situatat dhe
personzhet me sjellje prej vëzhguesi të kujdesshëm, tenton të hyjë në thelb të vet
mitit dhe ta çmitizojë atë, por sa më shumë kërkon t’u japë ngjarjeve një shpjegim të
pranueshëm nga logjika e zakonshme, aq më tepër krĳon bindjen se është besa dhe
forca e saj që ka ngritur Kostandinin nga varri. Kjo deklaratë është e befasishme, i
gjen të gjithë të papërgatitur dhe e çon romanin me nxit drejt një përmbylljeje, duke
u larguar në këtë mënyrë nga të gjitha hamendësimet dhe interpretimet dytësore që
e kishin shoqëruar personazhin më parë.
Shkrimtari ngre në piedestal vlerën e besës si një sintezë e virtyteve më të mira të
shqiptarit që përmbledh brenda vetes: burrërinë, drejtësinë, të vërtetën. Besa është
ndoshta e vetmja fjalë që ka hyrë në fjalorin e të huajve për ta dalluar shqiptarin si
njeri besnik. Në Francën e 1800-ës përdorej shprehja “Besnik si një shqiptar”, përdorej
për të treguar një njeri të drejtë dhe me vlera morale. Autori është i ndërgjegjshëm
se besa, besimi që duhet të kemi te njëri-tjetri, është baza e të gjitha marrëdhënieve
në jetën tonë shoqërore dhe humbja e këtĳ besimi e tjetërson shoqërinë. “ Nga këto
kuptohet se besa nuk asht nji virtyt individual, por krejt shoqnuer: mundet me qenë
kush i urtë, i mençëm, i fortë për vehten e vet, por i besës asht njeriu i drejtë, vetëm
marrëdhanisht me të tjerët.”6 (Xhuvani, 1990, 309)
Për të ringritur këto vlera në një kohë kur ekzistenca e tyre vihet në dyshim, duhej një
hero me fuqi të mbinatyrshme, mitike, të tilla që vetëm Kostandini i kishte. Vendosja
e ngjarjeve për festën e Kërshëndellave ( që sipas N. Joklit është një fjalë etimologjia e
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së cilës vjen prej latinishtes “ Chrishti Natalia” lindja e Krishtit) i jep heroit një status
të ri, autori e quan Krishti i Ri , sepse ringjallja e tĳ do të mbyllë një epokë për të
rihapur një Epokë të Re.
Çdo vlerë e tĳ na bëhet e njohur prej fjalëve që personazhet e tjerë thonë per të.
Kështu autori vendos përballë Stresin dhe kryepeshkopin me pohimet e tyre krejt
të kundërta, I pari kërkon të minimizojë rrezikun e legjendës që po lind :“Ngritja
e dikujt nga varri…një thashethem i marrë.”; ndërsa i dyti ndihet i tmerruar nga
ndikimi që mund të sjellë ajo: “ Kjo është një herezi e lemerishme, një kryeherezi.”7
Kostandini, sipas autorit, është një kundërshtues i lindur. Ai ishte i vendosur ta
martonte të motrën larg, sepse sipas tĳ martesa larg nënkuptonte forcë, dinjitet dhe
cilësi. Autori rrëfen, se Zonja Mëmë ishte përballur shpesh me zyrtarët për hir të
mendimeve të tĳ, kjo të krĳon idenë sikur tregon për një djalosh rebel të kohëve
moderne. Kostandini është rebeli që nuk kishte nderim për kishën, që kishte folur
kundër kishës bizantine dhe në bisedat me shokët ishte shprehur kundër ndarjes nga
kisha romane.
Ai ishte ëndërrimtari që ëndërronte për një botë me besë së cilës duhet t’i falet pjesa
më e mirë e gjithsecilit dhe ringjallet për t’i shkuar deri në fund detyrës së vet.
Sado që autori ka dëshmuar se përzgjedhja e baladës ishte bërë thjesht nga dëshira për
t’i ikur problemeve të Shqipërisë së kohës, duket sikur trajtimi i saj dhe i Kostandinit
është bërë për t’iu kundërvënë atĳ realiteti. Në një kohë kur Shqipëria kishte mbyllur
kufijtë e saj, Kostandini krĳon një aleancë të re në zemër të Evropës, ndërsa Arbëria
na shfaqet e hapur dhe e prirur fort drejt Perëndimit. Shqipëria e kohës kishte nisur
të shihte drejt Kinës së largët, ndërsa Arberia, prej lindjes ndjen t’i vĳë rreziku, me
rënien e Bizantit andej do të dyndeshin hordhitë osmane.
Bota dhe jeta shqiptare në tërësi në këtë roman na shfaqet në një nivel evropian
zhvillimi, ajo shfaqet e modernizuar deri në atë pikë sa përkimi i ngjarjeve me
sfondin historik na duket i panatyrshëm.
Balada i shërbeu autorit për të vendosur komunikim midis dy kohëve shumë të
largëta me njëra- tjetrën, epokën e humanizmit evropian, një prej epokave më të
ndritura të njerëzimit dhe kohën historike të Shqipërisë së viteve 70-të.
Kadare e parapëlqen kundërvënien e botëve të kundërta, sepse nga përplasja e tyre
vĳnë dhe ndryshimet e mëdha.
Shqipëria kishte shembur kishat dhe xhamitë dhe përpiqej të krĳonte “njeriun e ri”,
ndërsa Kostandini ringjallet si një Krisht, ai është personazhi simbol që sjell besën
në kufijtë e shenjtërimit, si një fe që duhet ndjekur e besuar. Kostandini është një
disident i heshtur, që vjen nga bota e të vdekurve për të sfiduar botën e të gjallëve pa
besë, i cili flet me gojën e një përfaqësuesi të ligjit. Vjen nga e shkuara e largët, si një
mesazher dhe shkon drejt së ardhmes duke na kujtuar se bota në të cilën jetojmë ka
nevojë për afirmim vlerash, që ne shqiptarët të marrim vendin që na takon në udhën
e zhvillimit.
Kadare është i intriguar prej Kostandinit, nuk mund të shpjegohet ndryshe fakti
që ai i kthehet dhe i rikthehet shpesh figurës së tĳ. Kështu te “Gjenerali i ushtrisë
së vdekur” autori e sjell për t’ia veshur si petk figurën e Kostandinit gjeneralit të
ushtrisë italiane, por kësaj radhe në një mision me sens të kundërt, nga bota e të
gjallëve drejt botës së të vdekurve. “Ju dukeni si heroi i baladës, që ngrihet nga varri
dhe vrapon me kalë nën dritën e hënës. Nganjëherë më duket se do të më trokisni në
dritaren e dhomës natën. Oh, ç’tmerr!”8- kështu do të shprehej një prej personazheve
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të tĳ. (Kadare, 1980, 77) Heroi i baladës shfaqet vetëm për një çast, duke lënë pas
hĳen e vdekjes dhe trokthin e kalit nëpër natë.
Në romanin tjetër “ Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut” shumë vite më pas, i
rikthehet përsëri baladës. Petkun e ringjalljes ia vesh personazhit të Lul Mazrekut
i cili ndodhet mes dilemës ekzistenciale: të jetojë vërtetë apo të aktrojë jetën. Nën
presionin e politikës diktatoriale personazhi humb identitetin dhe tjetërsohet, duke u
kthyer në vegël të saj. Vdekja e rreme e tĳ ngre një enigmë që zhveftësohet me daljen
në shesh të së vërtetës. “Ringjallja” e rreme, e zhvlefësuar në këtë rast, dëshmon për
vlerat e humbura të shoqërisë hipokrite të kohës. Përzgjedhja sarkastike e autorit për
ta bërë të besueshme këtë histori vetëm për një të huaj të çmendur, duket sikur e
zhvleftëson edhe më tej: “ Holandezi i çmendur përsëriste të njëjtën përçartje, kërkonte azil
politik, ngulte këmbë se kishte fotografuar një të vdekur që ishte ngritur të pinte ujë dhe ishte
shtrirë prapë në vigun e mortit.”9 (Kadare, 2002, 209)
Personazhet kryesore të këtyre romaneve i bashkon kriza e personalitetit, individë
të një shoqërie në krizë vlerash, të humbur pa busull dhe në përpjekje për t’u larguar
nga realiteti I frikshëm i kohës.
Në një shoqëri ku modelet mungojnë, atëherë duhen krĳuar. Modele të tilla që janë
të denja për t’u ndjekur, vlerat e të cilave as diskutohen dhe as vihen në dyshim, por
thjesht ndiqen. Dhe Kostandini është një vlerë e afirmuar nga shekujt, e pazbehur nga
koha, që rikthehet përherë i fuqishëm sa herë shoqëria shqiptare ia ndjen nevojën.
Si konkluzion të këtĳ studimi nxjerrim përfundimin se: Kadare me romanin e tĳ “
Kush e solli Doruntinën” jo vetëm ndjek të njejtën frymë me përmbajtjen e baladës,
por kufijtë përfshirës të romanit vazhdojnë duke u zgjeruar hap pas hapi, duke
përfshirë brenda tyre një botë të tërë që shtrihet pa kufij në kohë e në hapësirë.
Romani përbën një sfidë ndaj kohës dhe njerëzimit, sfidën e ruajtjes dhe përcjelljes
së vlerave humane.
Kadare me anë të veprës së tĳ përcjell mendimin : Nёse ne do tё lejojmё BESEN
tё rikthehet midis nesh, (tashmё janё tepёr tё gjata vitet gjatё tё cilave ne e kemi
shkelmuar larg atë), të respektojmë moralin, dashurinë dhe mirёsjelljen njerёzore,
atëherë kemi shpresë për një të ardhme të denjë.
Përsa i përket baladës; vlerën dhe peshën e saj tashmë e ka vulosur koha, matësi dhe
vlerësuesi më i mirë.
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Rëndësia e përdorimit të TIK në mësimdhënien e matematikës
Teuta Dimo
Abstrakt
Zhvillimi në teknologji ka një ndikim në rritje në arsim. Kjo e bën të domosdoshme identifikimin
e disa mënyrave në të cilat mund të përdoret teknologjia në mësimdhënie. Është gjithashtu
e rëndësishme të kuptohet ndikimi i përdorimit të teknologjisë në arsim, si dhe pse është e
këshillueshme ta përdorim atë. Veçanërisht, ekziston një lidhje e fortë midis matematikës dhe
teknologjisë; Prandaj, është e rëndësishme të kuptohet se si Teknologjia e Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) ndikon në mësimdhënien/mësimnxënien e matematikës.
Qëllimi i këtĳ punimi është të shqyrtojë perceptimet e mësuesve të matematikës duke përdorur
TIK si mjet edukativ në klasa. Kompetencat e të mësuarit quhen kompetenca gjatë gjithë jetës
pasi janë të vlefshme në klasë, në mjedisin e shkollës dhe mund të përdoren për të zgjidhur
probleme autentike në jetën e përditshme. Zhvillimi i të mësuarit të këtyre kompetencave,
sidomos duke përdorur TIK, është bërë me rëndësi jetike në pajisjen e nxënësve me aftësitë e
nevojshme për t'u bërë qytetarë të sigurt në këtë botë të globalizuar. Roli që luan mësimdhënësi
pranohet gjithnjë e më shumë si ndikuesi më i madh në këtë proces. Një supozim thelbësor
i këtĳ punimi është se aktivitetet e të mësuarit që lehtësohen nga mësuesit që përdorin TIKun, në mënyrë efikase dhe efektive si një mjet edukimi, kanë potencialin e rritjes së cilësisë
së kompetencave të të mësuarit. Për më tepër, roli i mësuesit në këto aktivitete është shumë
i rëndësishëm, ata kanë potencialin për të përcaktuar suksesin e përgjithshëm të nxënësve.
Ky punim synon të ndihmojë mësuesit që të jenë të vetëdĳshëm për mundësitë e ofruara nga
TIK për të përmirësuar mësimdhënien dhe mësimnxënien e matematikës duke arsyetuar pesë
pyetje kryesore:
1. Pse duhet përdorur TIK në mësimdhënien e matematikës?
2. Cilat fusha të matematikës mund të përfitojnë nga përdorimi i TIK-ut?
3. Cilat TIK duhet të përdoren në mësimdhënien e matematikës?
4. Si mund të organizoj përdorimin e TIK-ut në mësimdhënie?
5. Si mund ta përdor TIK-un në mësimdhënie?
Fjalë kyçe: mësimdhënie, mësimnxënie, Përdorim i TIK.

Hyrje
Përfshirja e TIK në mësimdhënien e matematikës çon në aspekte të reja cilësore.
TIK është një mjet thelbësor që mësuesit mund ta përdorin në mësimdhënien e
koncepteve kyçe matematikore. Kjo do t'u mundësonte nxënësve të kenë njohuri
dhe kuptimin e duhur të koncepteve, dhe t'i zbatojnë ato në jetën e përditshme.
Mësuesit gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në performancën e nxënësve në
lëndën e matematikës. Kjo, për shkak se mënyra e mësimdhënies përcakton nëse
nxënësit e kuptojnë konceptin që jepet apo jo. Në shumicën e sistemeve arsimore,
mënyra e mësimdhënies së matematikës është e përqendruar te mësuesi. Kjo do të
thotë që nxënësit janë krejtësisht të varur nga mësuesit e tyre. Rezultatet e studimeve
të kryera kohët e fundit në fushën e edukimit të matematikës sugjerojnë se natyra
e mësimdhënies dhe mësimnxënies mund të ndryshohet duke integruar TIK në
mësimdhënien e lëndës. Integrimi i TIK në mësimdhënien dhe mësimnxënien e
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matematikës siguron një pikë kryesore që nxit ndërveprimin mes nxënësve, mësuesve
dhe teknologjisë. Kjo sugjeron që përdorimi i TIK në mësimdhënien e matematikës
mbështet pedagogjinë konstruktiviste; në këtë rast, teknologjia përdoret nga të dy,
nxënësit dhe mësuesit për të eksploruar dhe arritur nivele më të larta të kuptimit të
koncepteve matematikore të mësuara dhe të fituara.
Ky punim synon të ndihmojë mësuesit që të jenë të vetëdĳshëm për mundësitë e
ofruara nga TIK për të përmirësuar mësimdhënien dhe mësimnxënien e matematikës
duke arsyetuar pesë pyetje kryesore:
1. Pse duhet përdorur TIK në mësimdhënien e matematikës?
2. Cilat fusha të matematikës mund të përfitojnë nga përdorimi i TIK-ut?
3. Cilat TIK duhet të përdoren në mësimdhënien e matematikës?
4. Si mund të organizoj përdorimin e TIK-ut në mësimdhënie?
5. Si mund ta përdor TIK-un në mësimdhënie?
Pse duhet përdorur TIK në mësimdhënien e matematikës?
Është e rëndësishme të kuptojmë mundësitë që ofron TIK dhe mënyrat se si mund
të përmirësojë mësimdhënien dhe të nxënit e matematikës. Nxënësit mund ta
përdorin TIK-un si një mjet për të kryer llogaritjet, vizatojnë grafikët dhe t’i ndihmojë
në zgjidhjen e problemeve. Shembulli më i qartë i TIK (në përdorim të shpeshtë)
është kur nxënësit përdorin një makinë llogaritëse për të kryer veprime me numra
shumëshifrorë. Gjithashtu, nxënësit mund të përdorin një program, një sistem
kompjuterik algjebrik ose mënyrën grafike për të zgjidhur një problem matematikor.
Ata mund të përdorin zgjidhjen grafike ose ndërtimin grafik për të zgjidhur një
ekuacion në mënyrë grafike dhe jo algjebrike.
Nxënësit mund të përdorin veçoritë gjithëpërfshirëse statistikore të zgjidhjes grafike
për të kryer një analizë statistikore të të dhënave që ata kanë mbledhura. Ndërtimi
i një figure në një paketë gjeometrike mund t’i ndihmojë nxënësit për të kuptuar,
zgjidhur dhe për të vërtetuar një problem gjeometrik. Kur nxënësit përdorin TIK-un
atëhere ata zhvillojnë aftësitë e tyre në përdorimin dhe aplikimin e matematikës.
TIK ofron mundësi të shumta përmes të cilit nxënësit mund të zgjedhin mënyrën e
organizimit
dhe të paraqitjes së punës së tyre. Nxënësit mund të zgjedhin të përdorin një
përpunues teksti për të ndërtuar një raport në lidhje me studimin matematikor që
kanë kryer. Ata mund të vendosin të përdorin një paraqitje në forëm tabele për të
organizuar rezultatet e një studimi statistikor, duke zgjedhur kështu edhe paraqitje
grafike që janë të përshtatshme. Në të vërtetë, një veçori shumë e madhe e TIK
është se ajo i ofron nxënësve mundësi për të paraqitur problemat matematikore dhe
zgjidhjet e tyre në forma të ndryshme.
Përdorimi i TIK në mësimdhënie duhet të planifikohet me kujdes në mënyrë që dhe
përfitimet prej përdorimit të saj të jenë maksimale. Mësimdhënësit dutet të:
- lejojnë nxënësit të hetojnë ose të jenë kreativ;
- t'u japin atyre akses në informacione të cilat nuk janë të gatshme;
- të angazhojnë nxënësit në përzgjedhjen dhe interpretimin e informacionit;
- t'i ndihmojnë nxënësit të mendojnë dhe të kuptojnë koncepte të rëndësishme;
- të përmirësojë cilësinë e prezantimeve të tyre;
- kursejnë kohë, për shembull, të shpenzuar për matjen, regjistrimin ose shkrimin e
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të dhënave.
Cilat fusha të matematikës mund të përfitojnë nga përdorimi i TIK-ut?
Është e qartë se TIK mund të përdoret në mënyrë të favorshme në shumicën e fushave
të matematikës, por fushat në vĳim përfitojnë veçanërisht nga mundësitë që ofron
përdorimi i TIK:
- Algjebër;
- Gjeometri;
- Aritmetikë;
- Statistikë, Probabilitet;
- Matematikë diskrete;
- Vlerëdhënia, Rrumbullakimi;
- Ekuacionet;
- Funksionet dhe grafikët.
Cilat TIK duhet të përdoren në mësimdhënien e matematikës?
Ka shumë lloje të softuerëve në dispozicion për mësimdhënien dhe mësimnxënien e
matematikës. Disa nga TIK që mund të përdoren në mësimdhënien dhe mësimnxënien
e matematikës janë:
• Softuerët për ndërtimin e tabelave dhe bazat e të dhënave.
Tabelat i lejojnë përdoruesit (nxënësit) të rendisin dhe kryejnë një gamë të gjerë
llogaritjesh. Të dhënat e paraqitura në formë tabele gjithashtu mund të paraqiten
në forma grafike të ndryshme. Gjithashtu, disa paraqitje grafike dhe diagramet
matematikore janë të vështira për t'u ndërtuar me saktësi pa përdorimin e TIK.
• Programet matematikore.
Programet e gatshëm matematikore ofrojnë lehtësira të mëdha në përdorim si në
mësimdhënie ashtu edhe në mësimnxënie. Programe të tilla ofrojnë mundësi për:
- studimin e funksioneve dhe grafikëve;
- ndërtimin e grafikëve me të dhëna reale dhe ndërtimin e modeleve matematikore;
- zhvillimin e shkathtësive të manipulimit algjebrik dhe zgjidhjen e ekuacioneve;
- studime gjeometrike dhe mësimin e fakteve gjeometrike;
- transformimin e figurave;
- ndërtimin dhe kuptimin e vetive të figurave;
- llogaritjet me numra të mëdhenj, duke përfshirë indekset dhe faktorët;
- të mësuar rreth ekuivalencës algjebrike.
• Gjuhët e programimit
Ekzistojnë një numër i madh gjuhësh programimi të cilat mund të përdoren në
mësimdhënie dhe mësimnxënie për të:
- eksploruar dhe mësuar rreth vetive të figurave;
- gjeneruar modele të numrave dhe vargjeve;
- zhvilluar konceptin e funksionit;
- zhvilluar kompetenca të thjeshta në programim.
• Aplikacionet matematikore
Aplikacionet matematikore ndërtohen në mënyrë të tillë që të mund të përdoren në
mënyrë interaktive si nga mësimdhënësit ashtu edhe nga mësimnxënësit ose nga
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grupet e tyre. Disa aplikacione matematikore jepen në forëm loje të cilat bëjnë që
nxënësi të praktikojë një ose disa koncepte matematikore. Aplikacionet mund të
shkarkohen dhe të përdoren si në kompjuter PC ashtu edhe laptopë.
• Makinat llogaritëse
Makina llogaritëse rrit përfitimet konjitive që përfshĳnë sensin e numrave, zhvillimin
konceptual dhe vizualizimin. Së pari, nxënësit mund të shpenzojnë më shumë kohë
për të zgjidhur probleme konceptualisht. “Për shembull një makinë llogaritëse e
thjeshtë më katër-funksione do ti lejojë nxënësit të përdorin çdo veprim që është i
duhur për të zgjidhur problemin pavarësisht nëse ata janë të sigurtë në aftësitë e
tyrë për ta kryer atë veprim” (Hembree & Dessart, 1986).
• Burimet e informacionit
Burimet dytësore të të dhënave japin kontekste reale për matematikën. Interneti dhe
CD-të ofrojnë mënyra të ndryshme për të aksesuar në informacione të dobishme.
Si mund të organizoj përdorimin e TIK-ut në mësimdhënie?
Organizimi i mësimit kur përdoret TIK është i njejtë me atë të një ore pa përdorim të
TIK-ut, pra puna me nxënësit mund të organizohet me të gjithë klasën ose punë në
grupe, në çifte ose individuale. Kjo gjë i mundëson si nxënësve ashtu edhe mësuesve
që të:
- paraqesin, rishikojnë ose tregojnë një koncept të ri matematikor;
- praktikojnë ose konsolidojnë konceptet matematikore të mësuara më pare;
- vëzhgojnë një simulim ose diskutojnë të dhëna të mbledhura më parë;
- të vëzhgojnë dhe të eksplorojë një problem ose situatë matematikore;
- ndajnë punën e tyre me të tjerët;
- kërkojnë dhe gjejnë informacione;
- mbledhin dhe analizojnë të dhëna;
- përdorin një simulim;
- zgjidhin problem matematikore;
- organizojnë dhe paraqesin punën e tyre.
Si mund ta përdor TIK-un në mësimdhënie?
Mësimdhënia me përdorimin e TIK nuk dallon nga mësimdhënia pa përdorimin e
TIK. Metodologjit që përdoren duke zbatuar përdorimin e TIK-ut janë:
- Demonstrimi dhe modelimi;
- Shpjegimi dhe ilustrimi;
- Pyetje dhe diskutime;
- Eksplorimi dhe hetimi;
- Konsolidimi dhe përfshirja;
- Duke reflektuar dhe vlerësuar;
- Duke përmbledhur dhe duke kujtuar; etj..
Përfundime
Nëse nxënësit duhet të përfitojnë maksimalisht nga përdorimi i TIK-ut në matematikë,
mësuesit duhet të jenë të vetëdĳshëm për sa vĳon.
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• Aktivitetet praktike dhe puna me laps dhe letër zakonisht kanë nevojë të zhvillohen
së bashku me punën në kompjuter.
• Nxënësit mund të përdorin TIK-un për të gjeneruar sasi të mëdha të të dhënave.
Ata duhet të mësohen për të gjetur, organizuar dhe përdorur informacionin që është
i përshtatshëm për një
qëllim të përcaktuar qartë.
• Nxënësit mund ta përdorin TIK pa menduar, duke shtypur buton pas butoni për
të lëvizur
shpejt nga një faqe web në tjetrën. Ata duhet të inkurajohen të përqëndrohen në atë
që ata shohin dhe të bëjnë pyetje të tilla si 'Pse ndodhi kjo? 'ose' Çfarë do të ndodhte
nëse ...? '.
• Feedback-u nga TIK mund të nxisë nxënësit të bëjnë përgjithësime bazuar në
dëshmi eksperimentale. Është e rëndësishme që nxënësit të inkurajohen të reflektojnë
në atë që shohin, të vlerësojnë provat, të bëjnë parashikimet dhe të shpjegojnë
konkluzionet/ përfundimet e tyre. Mësimdhënia me TIK duhet të përqëndrohet në
vëzhgim, shpjegim dhe provë.
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Roli i Metodës Humaniste si Praktikë Kundër Dogmave të Mësimdhënies në
Sistemin Pedagogjik
MSc. Adelajda Demo
Gjimnazi “Aleks Buda”
Abstrakt
Është mirë të ndalemi dhe të shikojmë se ku është duke na drejtuar e ardhmja dhe të mendojmë
se a jemi duke i përgatitur fëmĳët për një të ardhme të frytshme . Është e rëndësishme të ceket
se për këtë lloj të ardhme, aftësitë si mendimi kritik, aftësia per zgjidhjen e problemeve dhe
kreativiteti janë më të rëndësishme se sa njohuria faktike e cila sot është zëvendësuar pothuajse
komplet nga interneti. Ditët e sotme lind nevoja në cdo shkollë të ketë bashkëpunim përvec
ekipit drejtues dhe shoqërisë në tërësi. Studimi lidhet me rëndësinë e metodës humaniste në
të mësuarin nëpërjet bashkëpunimit, të mësuarin e pavarur dhe në grupe të vogla. Nxënësi
shihet si qëndra e kryerjes së mësimit duke e ftuar në takimet për mësimdhënien, ku mund
të shprehin mendimet e tyre mbi përmbajtjen dhe përvojat,me synim zhvillimin e të nxënit
autentik. Shoqëria jonë po shkon drejt liberalizimit të cdo lloj sistemi dhe mënyrat më të
mira janë të larguarit përtej mësimit tradicional. Mësimi kuptohet më mirë nëpërmjet lojrave,
materialeve shtesë, simulatave dhe një mjedisi të këndshëm në klasë.
Fjalët kyçe: Pedagogji, Dogma, Metoda, Pragmatizëm, Reforma.

Hyrje
Aftësia e çdokujt për tu përballur me ndryshimet duke mësuar sa më shumë të jetë e
mundur nga çdo ndeshje me të, është aftësia e përgjithshme që kërkohet në shekullin
tonë. Nuk mund të kemi një mjedis arsimor ku shpresohet të ketë ndryshim të
vazhdueshëm përkrah një sistemi konservator dhe të presim përmirësime të reja.
Cdo arsimtar duhet të përpiqet të bëhet një agjent efektiv i ndryshimit, ky ndryshim
nis me krĳimin e një vizioni vetjak1. Reformat e reja në arsim po shkojnë drejt një
arsimi të hapur ku mësuesi përveçse është një agjent kryesor ndryshimi në tërësi ai
luan dhe rol lehtësuesin në mësim dhe si qëndron si mik i nxënësit.
I.
Mësuesi si agjent i ndryshimit
Kuptim praktik dhe moral, profesionit të tĳ mësuesi ia jep kur punon për krĳim të
vizionit të tĳ vetjak dhe sheh se si lidhet përkushtimi i tĳ për të kryer përmirësime në
klasë me qëllimin më të gjerë të arsimit.
Ndryshimi është i detyrueshëm, zhvillimi është me dëshirë. Pavarësisht nëse individi
e dëshiron një gjë të tillë ose jo, aftësia për të menaxhuar ndryshimin dhe për tu bërë
pjesë e këtĳ ndryshimi është një aftësi thelbësore në shoqërinë tonë post moderne. Ne
e kemi në dorë si të reagojmë përpos këtĳ ndryshimi. Përqëndrimi tek individi, më
saktë tek mësuesi, nuk është zëvendësues i ndryshimit në shkallë sistemi, por është
strategjia më efektive për arritjen e tĳ. Qëllimi i arsimit është të krĳojë një shoqëri
të nxëni, madje më saktë një rruzull të të nxënit. Kyçi është mësuesi i cili duhet të
kombinojë të nxënët e jashtëm me të nxënit e brendshëm. Ata kanë mundësinë të
1 (Dewey, 2013)
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bëjnë një përzierje të mikrobotës, me makrobotën. Aftësia e çdokujt për tu përballur
me ndryshimet duke mësuar sa më shumë të jetë e mundur nga çdo ndeshje me të,
është aftësia e përgjithshme që kërkohet në shekullin tonë.
Sistemi arsimor nuk mund ta bëjë këtë vetëm, por i duhet të bashkpunojë më gjerë me
grupet si prindërit dhe bashkësitë, biznesin dhe industrinë, qeverinë dhe agjensitë e
tjera shoqërore.
Mjedisi shoqëror në fillim të jetës së çdo individi fillon të formojë zhvillimin e
kompetencave dhe të aftësive përballuese. Shpejtësia me të cilën ndodhin ndryshimet
teknologjike, demografike dhe shoqërore ushtron më tepër presion mbi individin që
të përballet me to.
Fjala greke ‘metanoia’ do te thotë një ndryshim themelor në mendje. Nuk mund të
kemi një mjedis arsimor ku shpresohet të ketë ndryshim të vazhdueshëm përkrah një
sistemi konservator dhe të presim përmirësime të reja. Mendësia e re për ndryshim
është ngjitëse në shoqëritë post moderne. Nga ana tjetër ne e kemi një sistem që në
thelb është konservator.
Arsimi ka një qëllim të fortë moral. Qëllimi moral është që të sjellë ndryshim në
jetën e nxënësve pavarësisht nga jeta prejardhja e tyre shoqërore dhe të ndihmojë
në krĳimin e qytetarëve që mund të jetojnë e punojnë në mënyrë prodhimtare në
shoqëri gjithnjë e më dinamike e të ndërlikuar. Shoqëria jonë ka kohë sidomos
në shekullin që ne jemi, që pret nga qytetarët e saj të jenë të aftë të merren me
ndryshimet proaktive gjatë gjithë jetës së tyre, si individualisht dhe kolektivisht, në
kontekst të një zhvillimi global, dinamik dhe shumëkulturor. Nga gjithë institucionet
e shoqërisë, veçse arsimi është i vetmi që potencialisht premton të kontribuojë në
mënyrë themelore për arritjen e këtĳ synimi. Arsimtarët duhet të jenë specialistë
dinamikë të ndryshimit, duhet të jenë agjentë të aftë të ndryshimit. Në këtë mënyrë
ata do të shkaktojnë ndryshime në jetën e nxënësve të çfarëdolloj prejardhjeje, dhe
duke bërë këtë ndihmojnë në krĳimin e një kapaciteti më të madh për t’u marrë me
ndryshimin në shoqëri.
Qëllimi i mësimdhënies duhet të përfshĳë një pedagogji që shkon shumë më tej sesa
thjesht mekanika e mësimdhënies.
A.
Çfarë konceptimesh dhe aftësish duhet të zotërojë mësuesi me qëllim
moral për tu bërë një agjent ndryshimi më efektiv?
Si fillim çdo arsimtar duhet të përpiqet të bëhet një agjent efektiv i ndryshimit, ky
ndryshim nis me krĳimin e një vizioni vetjak. Të punosh me vizion do të thotë që të
shqyrtosh arsyen tënde të dhënies mësim. Ky vizion lind së brendshmi, i jep kuptim
punës dhe ekziston pavarsisht nga organizata ose grupi në të cilin ne mund të bëjmë
pjesë. Ky qëllim vetjak duhet të marrë shtysa të vazhdueshme, derisa të vendosi
lidhje me përmirësimin shoqëror në shoqëri2.
Së dyti është hulumtimi i cili shpreh se krĳimi dhe vënia në veprim e qëllimit
personal nuk është thjesh çështje statike. Ai është kërkim i parreshtur. Qëllimi vetjak
vjen së brendshmi dhe hulumtimi është ai që e plotëson më tepër këtë të fundit. Që
i nxëni jonë të jetë i vazhdueshëm duhet të kemi përvetësim të normave, shprehive
dhe teknikave. Ky hulumtim duhet të ketë herë pas here balance dhe kontroll. Njeriu
duhet të shprehi dhe të zgjeroj atë që vlerëson.
Rol të rrëndësishëm luan përgatitja universitare me zhvillim të vazhdueshëm
përgjatë gjithë karrierës akademike. Nuk është e mjaftueshme që ne thjesht të dimë
2

(Dewey, 2013)
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lidhur me idetë e reja, ne duhet të dimë se ku e kanë vendin këto ide të reja dhe
gjithashtu të aftësohemi dhe mos të bëhemi si ato.
Nëqoftëse ne i bëjmë gjërat pa të tjerët atëherë ka një kufi tavan se sa mund të arrĳmë
të mësojmë. Aftësia e bashkëpunimit është një ndër kërkesat kyçe të shoqërisë sonë
post moderne. Në shkallë të vogël bashkëpunimi ka të bëjë me aftësinë për të krĳuar
këshillim produktiv mes kolegëve të grupit, dhe bashkëpunim i formës së gjerë
kuptojmë aftësi për të punuar në organizata që krĳojnë prioritete midis kulturave,
psh. aleancat midis zonave shkollore dhe universiteteve..
II.
Mësim tradicional apo me në qëndër nxënësin?
Në shoqërinë tonë e cila vazhdon të jetë një vend në tranzicion janë marrë politika të
ndryshme lidhur me arsimin dhe reformat e reja në të mirë të zhvillimit të tĳ. Kompetencat
të cilat kërkohen që të arrihen çdo orë mësimore së bashku me metodat e ndërtimit të orës
largohen nga mësimi tradicional në të cilin mësuesi shpjegon dhe nxënësi pyetet në bazë
të njohurive që ka marrë. Sot jemi drejt një mësimdhënie interaktive, punës në grupe,
mendimit kritik. Ora mësimore vërtitet rreth nxënësit, nëpërmjet bashkëbisedimeve,
njohurive që ata kanë në lidhje me temën e mësimit, punës në grupe dhe pyetjepërgjigjeve. Nxënësi duhet të ketë interes për të mësuarin e një mësimi, i cili duhet të
jetë jo vetëm i dobishëm për të, por i tillë që dhe vetë nxënësi t’ia kuptojë dobinë. Sipas
Rousseau, illuministit të shekullit XVIII, me veprën e tĳ ‘Emili’, ai sjell një pedagogji të re
në kohën kur bota nuk interesohej aspak për shkencat objektive dhe cilësohej si periudha
e spiritizmës ose ndryshe e elegancës. Rousseau thoshte se fëmĳën duhet ta fusim në
punë në mënyrë që ai jo vetëm të kuptojë dobin e asaj pune, por edhe ta pëlqejë duke
kuptuar se për çfarë vlen ajo që ai po bën. Për çfarë është e mirë kjo.
Idetë pedagogjike të tĳ korespondonin me mësime në natyrë, praktike. ‘Filloni pra
me i studjue ma mirë fëmĳët tuaj, se sigurisht nuk i njifni aspak3. Kjo cilësohet si një
divizë e famshme e cila është baza e kaq kërkimeve të reja në punë të edukatës.
Rousseau ngrihet me fuqi të madhe kundër mësimeve retorike e të thata, kundër metodave
dogmatike të kohës së tĳ. Ngrihet kundër programeve me shumë lëndë të thata e abstrakte.
Puna fillohet prej gjërave praktike që i bien më tepër në sy fëmĳës, prej gjërave të dobishme
e të marra prej jetës së fëmĳëve. Rëndësi të madhe ka shkenca, eksperimenti, puna në
laboratore. Metoda që ndjek është intuitive dhe aktive, futen në veprim dyert e mendjes
së fëmĳës. Mbas dore nuk lihet individualizimi i mësimit, larg prej rregullave dogmatike,
ai e ka kuptuar se çfarë mund ti përshtatet një individi nuk mund ti përshtatet një tjetri.Ai
ishte ndër të parët që sugjeroi se edukimi duhet ti përshtater fëmĳës. Pragmatisi amerikan
John Dewey dhe Rousseau shprehin se mësuesi duhet ta bëjë mësimin interesant pa
qënë doemos interesant për fëmĳën. Mësimi niset nga mësuesi sipas Dewey ndërsa tek
Rousseau kthen mësimin me ne qendër nxënësin të cilin ne e përvetsojmë sot.
Mësimi me në qëndër nxënësin ka për qëllim ta bëj atë aktorin kryesor, por nga ky
i fundit vihet re një mosinteresim për librin. Ndoshta interneti, televizori, lojrat dhe
mjetet e tjera dixhitale janë më të këndshme për syrin e nxënësit. Aktivitetet fizike,
shëtitjet me shoqërinë. Muzika, artet, letërsia, edukimi i shëndetit dhe shkencat
humane janë po aq të rëndësishme sa shkenca dhe matematika. Gjithashtu dhe lëndë
të tjera akademike. Specialistët e arsimit të cilët mbështesin metodën me në qendër
nxënësin kanë besim të madh në të mësuarin nëpërmjet bashkëpunimit, të mësuarit
e pavarur dhe të mësuarit në grupe të vogla.
3

(Rousseau, 1938)
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Ky professor nuk na fuste në kokë dĳe, ai jepte atë që dinte. Ai nuk ishte edhe aq mësues,
sesa mjeshtër trubadur. Një nga ata zhonglerë fjalësh, që bujtnin haneve përgjatë udhës
së Kompostelës dhe që u këndonin këngë kreshnikëësh pelegrinëve analfabetë. 4
Reformat e reja në arsim po shkojnë drejt një arsimi të hapur ku mësuesi përveçse
është një agjent kryesor ndryshimi në tërësi ai luan dhe rol lehtësuesin në mësim dhe
si qëndron si mik i nxënësit. Duhet kuptuar varësia e ndërsjelltë midis njohjes dhe
ndjenjës.5 Arsimi duhet të përqëndrohet më tepër mes vetjakes dhe ndërvetjakes.
Nxënësi duhet ta rrisë vlerësimin ndaj vetes, dhe mësuesi duhet ta ndihmojë. Lojrat
janë disa nga teknikat kryesore që e bëjnë mësimin më të këndshëm, situatat e
ndryshme provokuese psh simulatat në këmbime rolesh për të kuptuar më mirë një
ngjarje historike ose një karakter filozofik, projektori ose analiza e një filmi. Nxënësi
duhet inkurajuar të vlerësojë dhe të veprojë mbi besimet e veta. Ata duhet të jenë të
lirë në shfaqjen e mendimeve. Si fillim atyre u duhet bërë e qarte funksioni specifik
i një mësimi ose i gjithë librit. Duhet të jetë gjithcka. Përtej dogmës duhet lexuar,
nxënësi nuk duhet imponuar, qe të interpretojë sic duhet ato që mësuesi zgjedh, që
diten e matures te analizoje me hollesi tekstet e listës së mësuesit. Duhet të ndihmohet
të ndezi imagjinatën të kthehet në kreativ. Mësimi është i rëndësishem të shpjegohet
me intonacion dhe figura letrare, larg pedantizmave. Ajo lëndë që zhvillohet në
klasë të jepet sic e shpjegon një pedagog i akademise se arteve që e ben klasen ta
doje kete lende nepermjet virtytit te gjallerise se vet, falë të cilit përpjekja kthehet
në kënaqësi, kjo i detyrohet rastësisë, jo frymës së institucionit arsimor. Nxënësit të
jenë të qetë, të shtendosur nga çdo autokritikë. Një rol të rëndësisëshm ka motivimi
i herëpashershëm dhe përforcimet pozitive. Ritualet në klasë janë të bezdisshme,
apeli, shpjegimi, pyetjet e përhershme. Një rol të rëndësishëm kanë pyetjet. Ato
ndihmojnë në përvetësim të mendimit kritik nga nxënësi. Pyetjet ngahera janë më të
rëndësishme se përgjigjet. Sa më shumë pyetje të bëjnë nxënësit aq më e kendshme
dhe produktive bëhet ora e mësimit.
III.
Humanistët dhe metodat e tyre të arsimit sjellin një filozofi përparimtare
të përqëndruar tek nxënësi!
Metodat kërkimore të mënyrave më të mira të të nxënit e kanë gjenezën në
mendimin e Aristotelit dhe të ndjekësve të tĳ .Ata pyetën nëse: , Evërteta gjendet Brenda
vetes(racionalist) apo E vërteta gjendet jashtë vetes, duke përdorur shqisat tona( Empirik)?
Më mbas John Lock punoi mbi empirizmin e Aristotel me konceptin që mendja e
fëmĳës është një mendje e bardhë (tabula rasa) që merr formë na eksperiencat e tĳ.
Mendja bëhet ajo cfarë përjetojmë nga realiteti.6 Ndodh në klasa që nxënësit të cilët
kanë problem vazhdimisht me kryerjen e mësimeve janë pikërsht ata që ndëshkohen
më tepër nga mësuesi dhe bëhen shkas për probleme në orën mësimore për arsye
sepse nuk i kanë të mësuar shprehjet sociale kjo nga mjedisi ku ata janë rritur.Si
përshembull nuk u kushtojnë vëmendje dickaje që u kërkohet7. Këtë thoshte dhe Locke
se mendja mbledh të dhëna nëpërmjet shqisave dhe krĳon ide të thjeshta nëpërmjet
eksperiencës, këto ide të thjeshta kombinohen për të zhvilluar ide më komplekse.
Gjithashtu filozofi Rene Descartes ishte ndër të parët që kërkoi të përcaktonte me
4
5
6
7

(Pennac, 2004)
(Sula, 2012)
(History.com)
(Karaj, 2008)
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saktësi aftësinë e mjedisit dhe të mendjes për të influencuar sjelljen e lindur8.
John Dewey ishte dakord me Rousseau se edukimi nuk duhet ndarë nga jeta, se edukimi
duhet të jetë me në qendër fëmĳën, I udhëhequr nga një mësues I mirëpërgatitur nga
ana pedagogjike. Gjithashtu si Lock ai besonte se përvoja e strukturuar ka rëndësi dhe
mjedisi social luan rol të rrëndësishëm në krĳimin e shprehive sociale. Mjedisi ishte një
nga aspektet nën të cilat varej aftësia e njeriut për të mësuar.
Metodat biheviorale dhe ato kognitiviste janë tepër teknokratike dhe të ngurta
, në përpjekjet e tyre për të qënë më tepër shkencore dhe racionale, specialistët e
arsimit harrojnë aspektet individuale dhe shoqërore të mësimdhënies dhe të nxënit,
shpërfillin aspektet artistike, fizike dhe kulturore të lëndës, rrallëherë shqyrtojnë
nevojën për vetë-reflektin dhe vetë-aktualizim të nxënësve dhe së fundi harrojnë
dinamikën socio-psikologjike të auditorëve dhe të shkollave. Metoda humaniste
lindi si nevojë e nxënësit për liri të mësuari dhe realizim të vetvetes. Kjo metodë I
ka bazat që nga disa dĳetar të tjerë9. Mbas Rousseau, ishte Karl Groos I cili studioi
imtësisht lojrat e shtazëve dhe solli në dritë teoritë më të reja mbi lojrat dhe rolin
e madh që luajnë këto në zhvillimin e fëmĳës dhe dobinë që i sjellin njeriut për tu
zhvilluar e për tu rritur më tepër. Mbas tĳ ishte Maria Montessori10 (një mjeke italiane
dhe edukatore e njohur për filozofinë e arsimit) e cila bazohet në parimin që edhe në
shkollë, fëmĳa duhet të jetë në gjëndje të zhvillojë aftësitë e tĳ / saj lirisht, duke filluar
nga një material mësimor i përcaktuar mirë dhe i përshtatur për aftësitë e tĳ / saj. Për
kontekstin e sotëm shkollor, metoda Montessori duket shumë idealiste, gjithashtu
parimet e saj mund të jenë një ndihmë e madhe për prindërit.
Montessori gjithmonë i trajtonte ata me shumë respekt dhe kërkonte që edhe
mësuesit e shkollës të bënin të njëjtën gjë. Sipas saj qëllimi i mësuesit ështe stimulimi
i entuziazmit për mësim. Kjo arrihet pa pengesën ose ndërprerjen e dëshirës së
fëmĳës për të mësuar dhe të punojë i pavarur. Fëmĳa duhet të jetë i lirë, si nga shpirti
dhe nga mendja dhe jo të bëhet skllav i të tjerëve. Ashtu si John Dewey ajo besonte
se nxënësit mësojnë nëpërmjet veprimtarive të zgjedhura me kujdes në një mjedis
të përgatitur posacërisht dhe të tërhequr nga ndërhyrja imponuese. Roli i mësuesit
gjatë mësimit reciprok është të zhvendoset gradualisht përgjegjësia për të mësuarit
tek nxënësit.Gjatë mësimdhënies reciproke mësuesi bashkarisht ndan përgjegjësinë
për të mësuar me nxënësit duke marrë fillimisht përgjegjësinë për modelimin se si të
bëjnë parashikime, të bëjnë pyetje, të përmbledhin dhe qartësojnë, por e transferojnë
këtë përgjegjësi tek nxënësit, inkurajon të gjithë studentët të marrin pjesë.
Ai monitoron kuptimin e nxënësve, përshtatjen e shkallës dhe kompleksitetin e
informacionit sipas nevojave. Mësimdhënia reciproke ofron mundësi për të eksploruar
përmbajtjen që duhet të mësohet nëpërmjet diskutimit në grup11. Ajo përfshin një lloj
dialogu në klasë, në të cilën mësuesi pret që studentët të bëjnë parashikime, të bëjnë
pyetje, të përmbledhin dhe të qartësojnë kur mësojnë nga teksti.
Konkluzione
Përkundër pengesave dhe kushteve jo të favorshme, të mos harrojmë që shkolla
ekziston për ngritjen e brezit të ri. Ajo duhet që këtë brez ta ndërtojë dhe ta përgatisë
8
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për jetë të pavarur pavarësisht rrethanave që na krĳohen, suksesi i saj varet në masë
të konsiderueshme nga shkalla edhe cilësia e angazhimit tonë. Sic thamë mjedisi
luan një rol të rrëndësishëm në mësimnxëniën e nxënësit.Ambienti ku bëhet nxënia
duhet të jetë i ngrohtë, temperaturat duhet të jenë të përshtatshme për trupin,
pushimet në mes të mësimit dhe pas tĳ ndihmojnë në shmangien e monotonisë dhe
bëjnë që pranimi i informatavetë reja, qëndrueshmëria dhe deshifrimi i tyre të jetë
më i suksesshëm.Nevojë tjetër e cila ndikon te të mësuarit është pjesëmarrja dhe
përfshirjen e nxënëseve në aktivitetet e klasës dhe jashtë saj. Krĳimi i një ambienti të
sigurt përjashton mundësinë e përdorimit të dhunës dhe ndihmon të mësuarit.
Nxënësit të cilët nuk arrĳnë të plotësojnë këtë nevojë kanë vështirësi në marrëdhëniet
me moshatarët, sjellje të papërshtatshme si dhe rezultate jo të mira në punën
mësimore. Injorimi i përmbushjes së kësaj nevoje nga ana e mësimdhënësit është
shqetësuese dhe me pasoja të mëdha. Familja në përgjithësi dhe mësuesit në veçanti
duhet të dinë të krĳojnë një klimë të përshtatshme ku mundësohet zhvillimi dhe
përparimi i të gjithë fëmĳëve duke mos përjashtuar në këtë mes edhe fëmĳët me
nevoja të veçanta.
Mësimdhënësit në bashkëpunim me prindërit dhe të tjerët duhet të ndihmojnë në
ngritjen e vetëbesimit te nxënësit, e këtë më së miri e arrĳnë përmes qëndrimit të tyre
pozitiv,tonit miqësor të zërit,objektivitetit,mirësisë,lehtësimit të detyrave, angazhimit
në aktivitete alternative të cilat nxënësi pëlqen, shpërblimeve dhe mirënjohjeve për
arritje. Me anë të këtyre veprimeve mund të arrihet që sado pak nxënësi të ketë
vetëbesim, vullnet dhe dëshirë për punë të mëtejshme.
Mungesa e mbështetjes për përmbushjen e nevojave mund t’i bëj mësuesit apo
prindërit të mos i zbatojnë ato, ose t’i zbatojnë në mënyrë jo të vazhdueshme.
Plotësimit të nevojave mund t’i paraprĳnë pengesat e llojit, si: mungesa e hapësirës,
kohës, bashkëpunimit, mungesa e këshilluesit, psikologut të shkollës, pedagogut të
shkollës, pedagogut special, numri i madh i fëmĳëve në klasa, mungesa e hartimit
të planit për mësimi të individualizuar etj. Të gjitha këto dëmtojnë drejtpërsëdrejti
plotësimin e nevojave dhe krĳimin e atmosferës pozitive në klasë.
Përkundër pengesave dhe kushteve jo të favorshme, të mos harrojmë që shkolla
ekziston për ngritjen e brezit të ri. Ajo duhet që këtë brez ta ndërtojë dhe ta përgatisë
për jetë të pavarur pavarësisht rrethanave që na krĳohen, suksesi i saj varet në masë
të konsiderueshme nga shkalla edhe cilësia e angazhimit tonë.
Këtë ia kemi borxh brezit që po ndërtojmë.
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Vështirësitë e nxënësve në kuptimin e numrit real në lëndën e matematikës
MSc. Jonada Basha
Gjimnazi “Ahmet Dakli”
Abstrakt
Ky punim prezanton një studim të realizuar në shkollën e mesme “Sinan Tafaj” dhe në
“Fakultetin e Shkencave të Natyrës” në qytetin e Tiranës, në lidhje me kuptimin e numrave
realë nga nxënësit.
Qëllimi i këtĳ studimi ishte evidentimi i vështirësive të nxënësve në kuptimin e konceptit
të numrit real.Gjithashtu me anë të këtĳ studimi synohej të kuptoheshin shkaqet e këtyre
gabimeve me qëllim përmirësimin dhe lehtësimin e kuptimit të numrit real.
Studimi ynë bazohet në përgjigjet me shkrim në testin e zhvilluar me nxënësit dhe studentët,
si dhe përgjigjet me gojë në fokus grup. Rezultatet tona treguan se pengesa kryesore në
kuptimin e numrave realë është vështirësia intuitive që nxënësit kanë me mënyrat e shumta
simbolike të paraqitjes së tyre.
Rezultatet e eksperimetit tonë sugjerojnë se aftësia e kalimit nga një formë paraqitjeje e
numrave realë në një tjetër, ndihmon nxënësit t’i kuptojnë më mirë ata. Në fund kemi nxjerrë
disa përfundime në lidhje me vështirësitë dhe gabimet kryesore të evidentuara dhe kemi
dhënë disa rekomandime të mundshme për trajtimin e konceptit të numrit real dhe kuptimin
sa më të mirë të tĳ. Studimi është mbyllur me disa pyetje të hapura për studime të mëtejshme.
Fjalët kyçe: numri real, numri irracional, numri racional, thyesa, paraqitja simbolike.

Hyrje
Çfarë është një mësues?
Një udhëheqës por jo një rojë.
Çfarë është të mësuarit?
Një udhëtim por jo një destinacion.
Cili është qëllimi?
Mendje të hapura, jo çështje të mbyllura.
Dr. Allan A. Glatthorn
Matematika është shkenca, gjuha universale e së cilës, ndihmon nxënësin të kuptojë
dhe veprojë në realitetin që jeton. Në veçanti aftësia për të zgjedhur numrat dhe
veprimet e përshtatshme për një situatë të dhënë, për të parashikuar, për të gjetur dhe
për të gjykuar rezultatet e veprimeve janë shprehi të nevojshme të kohëve moderne.
Koncepti i numrit real është themelore në matematikë, dhe si të tillë kuptimi i tĳ
është domosdoshmëri për zhvillimin e mëtejshëm të nxënësve në këtë lëndë.
Megjithëse një koncept kaq i rëndësishëm, numri real mbetet i turbullt për shumë
nxënës dhe kjo bëhet pengesë për kuptimin e koncepteve të tjera që mbështeten apo
ndërtohen mbi kuptimin e numrit real. Prandaj është me dobi të studiohet se ku
qëndrojnë vështirësitë në lidhje me këtë koncept dhe çfarë mund të bëhet për ta
përmirësuar dhe lehtësuar kuptimin e tĳ.
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Trajtimi teorik i numrit real në lëndën e matematikës
1. Bashkësia dhe ndryshorja
Koncepti i bashkësisë është koncept që nuk mund të përkufizohet. Intuitivisht
një bashkësi është një koleksion apo grumbull objektesh (materiale ose koncepte
abstrakte). Objektet që përbëjnë një bashkësi quhen elemente të saj. Një bashkësi
konsiderohet e dhënë vetëm atëherë kur për çdo element ne jemi në gjendje të
deklarojmë nëse ai i përket ose jo bashkësisë A.
2. Barazimi i bashkësive
Përkufizim 1.1 Bashkësia A quhet e barabartë me bashkësinë B në qoftës se çdo
element i bashkësisë A është edhe element i bashkësisë B dhe anasjelltas, çdo element
i B-së është element i A-së.
3. Nënbashkësia
Përkufizim 1.2 Bashkësia B quhet nënbashkësi e bashkësisë A në qoftë se çdo element
i B i përket A-së.
4. Prerja e dy bashkësive
Përkufizim 1.3 Prerja e bashkësisë A me bashkësinë B quhet bashkësia e përbërë nga
elementet e përbashkët të tyre. Shënohet A B dhe lexohet “A pret B”.
5. Bashkimi i dy bashkësive
Përkufizim1.4 Bashkim i bashkësisë A me bashkësinë B quhet bashkësia e formuar
nga elementet që i përkasin të paktën njërës nga bashkësitë A, B.
7. Prodhimi kartezian i dy bashkësive
Përkufizim 1.5 Prodhim kartezian i bashkësisë A me bashkësinë B quhet bashkësia
AxB e cila ka si elemente çiftet e rradhitura me koordinatë të parë nga A dhe me
koordinatë të dytë nga B.
8. Bashkësia . Bashkësia . Matja e segmenteve
Kuptimi i numri tnatyror (në fillim) dhe kuptimi i numrit të plotë (më pas) lindën nga
nevoja për të zgjidhur problema të shumta të jetës praktike. Por ka problema (sipër
shembull përcaktimi i gjatësisë së segmenteve) që nuk mund të zgjidhen vetëm duke
përdorur numrat e plotë.
9. Bashkësia e numrave racionalë
Numri, i cili mund të shprehet në trajtën e një raporti
,
ku m
dhe n , quhet numër racional. Çdo numër dhjetor i fundëm është numër
racional, sepse mund të shkruhet në trajtën , ku m
dhe n . Anasjelltas, çdo
numër racional është numër dhjetor i fundëm ose i pafundëm periodik.
10. Numri irracional
Numrat dhjetorë të pafundëm joperiodikë i quajmë numra irracionalë.
11. Numri real. Bashkësia
Bashkësitë
dhe I nuk kanëelementet e përbashkëta, prandaj
I=
Çdo numër që është racional ose iracional quhet numër real.[1] Bashkësinë e numrave
realë e shënojmë me .
Metodologjia
Ky studimi u realizua në tri faza. Në fazën e parë u rishikua literatura që kishte
lidhje me temën e studimit. Në fazën e dytë u përcaktua problematika që do të
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studioja, u bë formulimi i hipotezave, qëllimeve dhe objektivave të studimit si dhe
u ndërtuan instrumentat matës për të vërtetuar ose hedhur poshtë këto hipoteza.
Më pas u përcaktua popullata (gjimnazi “Sinan Tafaj” dhe Fakulteti i Shkencave të
Natyrës, Tiranë) e cila do të merrej si bazë për nxjerrjen e të dhënave dhe rezultateve
të studimit. Për studimin tonë janë përdorur dy instrumenta matës: testi instrumenti
kryesor dhe fokus grupi një mjet matës plotësues. Në fazën e tretë u përpunuan të
gjitha të dhënat e grumbulluara nga testi, fokus-grupi dhe u nxjorrën përfundimet.
Hipotezat
Duke patur parasysh literaturën e shqyrtuar si dhe studime të ngjajshme të realizuar
më parë në lidhje më konceptin e numrit real ne ngritëm 2 hipoteza kryesore.
Në ndërtimin e kornizës teorike të hulumtimit tonë ne kemi ngritur hipotezat e
mëposhtme:
• Të kontrollojmë hipotezën tonë themelore që pengesa kryesore në kuptimin e
numrave realë është vështirësia intuitive që nxënësit kanë me mënyrat e shumta
simbolike të paraqitjes së tyre.
• Të verifikojmë ekzistencën e pengesave të tjera të përmendura nga hulumtuesit e
tjerë, si për shembull: njohuri të pakonsoliduara për numrin racional përpara se
të studiohet numri irracional, vështirësitë intuitive në perceptimin e madhësive të
pabashkëmatshme si dhe mosha apo eksperienca etj.
Analizimi i të dhënave
Bazuar në rezultatet e testit të zhvilluar dhe duke reflektuar mbi përgjigjet e
nxënësve në fokus grup, më poshtë kemi analizuar çdo pyetje të testit duke u
fokusuar në gabimet që kanë bërë nxënësit dhe shkaqet e këtyre gabimeve. Më
poshtë kemi paraqitur gjithashtu përgjigjet që nxënësit u kanë dhënë pyetjeve tona
të drejtëpërdrejta gjatë diskutimit në fokus grup.
Pyetja e parë kishte të bënte me kategorizimin e numrave.
1. Kategorizoni numrat e mëposhtëm (
-2; - ; 0; 9.08; 5; 7.333...; =3,14159...;

+2)(

-2); -

).
;-

;

;5

; -

; (

;

Me anë të kësaj pyetje doja të kontrolloja nëse nxënësit ishin në gjendje të dallonin se
kujt kategorie i përket një numër i dhënë. Nga analiza e rezultateve për këtë ushtrim
u vu re se gabimet më të shpeshta ishin identifikimi i numrit racional me anë të
simbolit të thyesës dhe i numrit irracional me anë të simbolit të rrënjës. Dështimi i
shumë nxënësve për të njohur se të gjitha numrat e dhënë ishin numra realë ishte
me të vërtetë mbreslënës. U vu re se nxënësit që dhanë përgjigje të sakta për të gjitha
rastet ishin të paktë (rreth 23%). Më poshtë kemi paraqitur konkretisht gabimet e
bera në këtë ushtrim dhe arsyet që nxënësit kanë dhënë gjatë fokus grupit në lidhje
me këto gabime.
Kur nxënësit u pyetën gjatë fokus grupit se përse u përgjigjën se numri
është
një numër racional, ata thanë se ky numër është një thyesë.Në këtë rast kemi një
keqinterpretim klasik të përkufizimit të numrave racionalë. Nxënësi e përqendron
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vëmendjen në simbolin e thyesës pa e kuptuar se, për të qenë një numër racional,
duhet të plotësohen kushtet që numëruesi dhe emëruesi i tĳ duhet të jenë numra të
plotë, ku emëruesi nuk duhet të jetë zero.
Pyetjes se përse u përgjigjët se është një numër iracional, nxënësit thanë se kjo
përgjigje erdhi për shkak se ajo ka rrënjë katrore. Këtu nxënësi identifikon numrin
irracional me simbolin e rrënjës katrore. Ai nuk mendon se numri i dhënë është i
barabartë me -2, i cili është një numër i plotë. Dallimi midis llojeve të ndryshme të
numrave mbetet në përgjithësi i turbullt, në varësi të paraqitjeve të tyre simbolike.
Gjatë diskutimit në fokus grup, pyetjes se përse u përgjigjën se (
+2)(
-2)
është një numër irracional, nxënësit thanë se ky është një prodhim i dy numrave
irracionalë. Për të nxitur mendimin kritik atyre iu kërkua të kryenin shumëzimin
dhe arritën në përfundimin se ata kishin gabuar sepse rezultati i prodhimit ishte -1,
pra një numër i plotë.
Nxënësi në këtë rast kishte besimin e gabuar se shumëzimi është një veprim i
brendshëm në bashkësinë e numrave irracionalë. Mësuesi duhet të tërheqë vëmendjen
e nxënësve për këtë iluzion që kur mësojnë numrat realë për herë të parë.
Pyetja e dytë kishte të bënte me konceptin e thyesës.
2. Cili është herësi i saktë i pjestimit 5÷7?
Kjo pyetje u hartua për të kontrolluar njohuritë e nxënësve në lidhje me kuptimin e
thyesës dhe numrin racional në përgjithësi. Ushtrimi kishte për qëllim evidentimin
e faktit të nxjerrë nga studime të mëparshme se kryesisht thyesa konsiderohet si një
pjesë e të tërës (p.sh: ¼, pra nji nga katër pjesë gjithsej), ndërkohë që ekzistojnë edhe
konsiderata të tjera për thyesat, si raport, si një veprim(pjestim), si herësi i saktë i një
pjestimi etj.
Më poshtë kemi paraqitur arsyetimet dhe konkretisht gabimet e bëra në këtë ushtrim
nga nxënësit.
Gjatë diskutimit në fokus grup në formën e pytje- përgjigje nxënësit pohuan nuk ka
koefiçent të saktë për raportin 5÷7, pasi rezultati i pjestimit është një numër dhjetor
i pafundëm. Të pyetyr se cili ishte rezultati i gjetur, ata u përgjigjën se ishte numri
0.71428571...dhe se e kishin gjetur duke përdorur makinën llogaritëse. Në momentin
që nxënësve iu kërkua të bënin pjestimin me dorë, ata kuptuan se ai në fakt ishte një
numër dhjetor i pafundëm periodik, me periodë 714285.
Ata besonin se nuk ka një mënyrë tjetër për paraqitjen e këtĳ rezultati, pa i shkuar
mendja tek thyesa 5/7 që në fakt është herësi i saktë i atĳ pjestimi.
Këtu zbulohet një vështirësi e dukshme e nxënësit për të dalluar mes paraqitjeve të
ndryshme simbolike të numrave racionalë. Nxënësi nuk e kishte të qartë se herësi i
saktë ishtë thyesa 5/7 apo në mënyrë alternative vlera periodike 0.
. Shpesh
nëpër libra nuk theksohet fakti se thyesa përfaqëson ndër të tjera, edhe herësin e
saktë në pjestimin e dy numrave të plotë, ndaj del detyrë e mësuesit theksimi dhe
shpjegimi i të gjitha formave të konceptimit te thyesës. Nga ana tjetër, llogaritja e
pjestimit 5:7 me ndihmën e makinës llogaritëse nga nxënësi, siç ndodh zakonisht
në ditët e sotme, nuk e ndihmon më njohjen e periodicitetit sepse rezultati që mer
nuk të krĳon idenë e periodicitetit. Në përgjithësi, identifikimi i një numri real më
përafrimin e tĳ (p.sh. identifikimi i
me 3.14) është një gabim i zakonshëm në
përgjigjet e nxënësve.
Me anë të këtĳ ushtrimi në fakt del në pahse kjo karakteristikë e numrave
racionalë(paraqitja e shumëfishtë simbolike) ndikon negativisht në kuptimin
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e tyre (p.sh. ne mund të shkruajmë 1/2 = 2/4 = ... = 0.5). Në fakt, fillestarët priren
të kategorizojnë objektet nga pamja e tyre dhe jo nga karakteristikat e strukturës,
prandaj ato e kanë të vështirë të kuptojnë se simbole të ndryshme mund të paraqesin
të njëjtin objekt. Rrjedhimisht, shumë prej tyre mendojnë se paraqitje të ndryshme
të një numri racional përfaqësojnë numra të ndryshëm dhe madje edhe se numrat
dhjetorë dhe thyesat janë dy nënbashkësi të bashkësisë së numrave racionalë Q.
Pyetja e tretë ishte e lidhur me dendësinë e bashkësisë së numrave racionalë Q.
3. A ka ndonjë numër racional midis 1/2 dhe 1/3? Nëse po, shkuani një prej tyre. Sa
numra racional ka midis këtyre dy thyesave?
Në këtë pyetje u vu re një tendencë për t’i kthyer thyesat në numra dhjetor dhe më
pas për të vazhduar me zgjidhjen e ushtrimit. Kjo tendencë tregon qartazi se nxënësit
e kanë më të thjeshtë të punojnë me numrat dhjetor sesa me thyesat. Në përgjithësi
vihet re një mungesë arsytimi duke kthyer përgjigje direkt pa argumentuar. Ndërsa
për sa i përket pjesës së dytë të pyetjes, një pjesë e konsiderueshme e nxënësve janë
përgjigjur se mes dy numrave të dhënë ka vetëm një numër tjetër racional ose asnjë.
Vërehet se edhe nxënësit që kanë dhënë një përgjigje të saktë për këtë pjesë të pyetjes
nuk kanë argumentuar se ku bazohen për përgjigjen e tyre. Më poshtë kemi paraqitur
një nga situatat ku është gabuar në këtë ushtrim duke e shoqëruar me argumentat e
dhënë gjatë diskutimit në fokus grup.
Pyetjes se përse në test u përgjigjët se nuk ka numër racional midis thyesave 1/2
dhe 1/3, nxënësit iu përgjigjën se 1/3 është thyesa tjetër që vjen fill pas 1/2. Besimi
i nxënësit në këtë rast është që thyesat kanë një numër tjetër pasardhës (një thyes
pasardhëse), i cili është një rast klasik i transferimit jokorrekt të vetive të numrave
natyrorë tek numrat racional. Prandaj mësuesi mund të nxjerrë në pah (megjithëse
kjo nuk mund të kuptohet lehtësisht pa nocionin e bashkësivetë barazfuqishem) që,
në qoftë se në bashkësinë e dendur të numrave racional do të karakterizojmë një
numër si pasardhësi i një numri tjetër, do të kemi harruar pa llogaritur aq numra sa
gjithë bashkësia Q ka.
Pyetja e katërt kishte të bënte me madhësitë e pabashkëmatshme.
4. Ndërtoni me vizore dhe kompas, segmentet me gjatësi përkatësisht
dhe
,
dhe më pas gjeni në boshtin numerik pikat që u korespondojnë numrave realë
dhe - .
Me këtë pyetje ne dëshironim të kuptonim aftësinë e studentëve për të ndërtuar
madhësi të pabashkëmatshme dhe për të paraqitur numrat irracionalë në boshtin
real. Përgjigjet e nxënësve në këtë ushtrim ishin jo të kënaqshme. Vetëm një numër i
vogël nxënësish kishin arritur të plotësonin me sukses të gjitha kërkesat e ushtrimit
duke dhënë argumentat përkatës. Ky rezultat në fakt, tregon dobësi të aftësive të
nxënësve për t'u marrë me paraqitjet gjeometrike të numrave realë. Këtë dobësi e
tregon edhe fakti se më shumë se 50% e nxënësve të marë në studim e kanë lënë
pa përgjigje këtë pyetje. Ndërsa gabimi më i shpesht i bërë në këtë ushtrim është
llogaritja e numrave irracionalë
dhe
me përafësi dhe përcaktimi i këtyre
pikave në bosht me përafrim.
Pyetja e pestë kishte të bënte me veprimet brenda bashkësisë së numrave realë.
5.A është e vërtetë që shuma e dy numrave irracionalë është gjithmonë numër
irracional? Po shuma e një numri racional me një numër irracional a është gjithmonë
një numër irracional?Argumentoni përgjigjen në secilin rast.
Me anë të pjesës së parë tëpyetjesne dëshironim të kontrollonim nëse nxënësit
242

e kuptonin se bashkësia e numrave iracionalë nuk është e mbyllur në lidhje me
veprimin e mbledhjes (pra mbledhja nuk është veprim i brendshëm për këtë bashkësi
dhe që mund të kalohet nga numri irracional tek një numër racional. Ndërsa pjesa e
dytë e pyetjes është bërë qëllimisht për të kuptuar se bashkësa e numrave racionalë
dhe ajo e numrave irrcionalë hyjnë në marrëdhënie me njëra tjetrën, sepse duke qënë
se prerja e tyre është boshe, nxënësve u krĳohet ideja sikur ato janë të izoluara nga
njëra tjetra. Në këtë pyetje vihet re një mungesë e theksuar argumentimi veçanërisht
për pjesën e dytë të pyetjes që kërkon vërtetim, ndryshe nga pyetja e parë që mjafton
një kundërshembull për ta hedhur poshtë. Vetem 15% e nxënësve të testuar janë
përgjigjur saktë në të dyja rastet, ndërsa pjesa tjetër ose nuk janë përgjigjur ose kanë
dhënë një përgjigje të cunguara apo të pa argumentuara. Kjo tregon një mangësi të
theksuar të njohurive të nxënësve në lidhje me veprimet në bashkësitë numerike.
Mangësi tjetër e vënë re është edhe në lidhje me srategjitë e vërtetimit duke qënë se
pjesa e dytë e ushtrimit vërtetohet me metodën nga e kundërta.
Përfundime
Në përfundim të rezultateve të arritura konkludojmë se:
• Kuptimi i numrave racionalë rezultoi i paplota për shumë nxënës. Në përgjithësi,
nxënësit punonin me më shumë siguri me numrat dhjetorë sesa me thyesat. Më
tej,nxënësit që nuk dhanë përgjigje të kënaqshme në pyetjet që kishin të bënin me
numrin racinal, nuk arritën të përgjigjen në mënyrë të kënaqshme edhe në pjesën
tjetër të pyetjeve. Kjo padyshim do të thotë se kuptimi jo i plotë i numrave racional
është në fakt një pengesë e madhe për kuptimin e numrave irracionalë.
• Hipoteza jonë themelore që pengesa kryesore për kuptimin e numrave real ka
të bëjë me vështirësitë intuitive të nxënësve me paraqitjet e tyre të shumëfishta
simbolike u verifikua në përgjithësi, me një përjashtim karakteristik: Nxënësittreguan
një dobësi të madhe për t'u marrë me proceset e lidhura me ndërtimet gjeometrike të
madhësive të pabashkëmatshme dhe me paraqitjen e numrave irracionalë në boshtin
real. Sidoqoftë, kjo nuk i pengoi ata në përgjigjen e kënaqshme të pyetjeve të tjera.
• Dendësia e numrave racionale dhe irracionale në një interval të caktuar nuk duket
se është nxënë siç duhet nga një numër i konsiderueshëm nxënësish, veçanërisht nga
ata të shkollave të mesme.
• Duket se mosha dhe eksperienca ndikojnë në një shkallë të lartë të kuptuarit e
numrave reale. Në fakt, superioriteti i përgjigjeve të studentëve ishte i dukshëm në
shumicën e pyetjeve.
Rekomandime
Bazuar në rezultatet dhe konkluzionet e nxjerra nga ky studim më poshtë po
paraqisim disa rekomandime:
• Kur mësuesi prezanton për herë të parë një lloj numri apo jep përkufizimet e tyre
është e rendësishme që më shumë sesa pjesën simbolike të theksojë karakteristikat
apo kushtet që e bëjnë atë numër të tillë. Të theksojë se paraqitje të ndryshme
simbolike nuk do të thotë domosdoshmërisht lloje të ndryshme numrash.
• Për një prezantim të suksesshëm të numrave realë si numra dhjetorë, është e
rëndësishme që mësuesi të thekojëse numrat dhjetorë dhe thyesatjanë numra
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•

•

•

•
•

të njejtë të shkruara në mënyra të ndryshme, sepse kjo i ndhmon nxënësit të
kuptojnë ekuivalencën midis dy përkufizimeve të numrit irracionalë në shkollë
ku nga njëra anë përkufizohet si numër jo racional (pra që nuk mund të shkruhet
si thyes ku numëruesi dhe emëruesi janë numra të plotë ku emëruesi është i
ndryshëm nga zero) dhe nga ana tjetër përkufizohet si numër dhjetor i pafundëm
jo periodik.
Koncepti i numrit irracional dhe kuptimi i tĳ është thelbësor për rindërtimin e
konceptit të numrit dhe kalimit nga bashkësia e numrave racionalë tek bashkësia
e numrave realë. Duke qënë se njohuritë jo të plota në lidhje më numrin racional
bëhen pengesë për kuptimin e numrit irracional është e rëndësishme që mësuesi
të mëshojë në kuptimi e numrit racional. Për konsolidimin e këtĳ koncepti duhet
të bëhet qartëdallimi mes bashkësisë së numrave të plotë dhe atyre racionalë.
Duke shpjeguar mirë faktin se bashkësia e numrave natyrorë ka natyrë diskrete
kurse ajo e numrave racionalëështë e dendur sqarohen shume gjëra të tjera si
fakti që nëbashkësinë Q nuk mund të gjendet elementi pasardhës siç ndodh tek
bashkësia Z. Duke theksuar këtë dallim thelbësor nxënësi shmang shumë gabime
dhe kupton se nuk mund t’ia mbivendosi vetitë e numrave të plotë, numrave
racionalë sepse kanë një strukturë shumë të ndryshme nga njëra tjetra.
Në momentin e prezantimit për herë të parë të një bashkësie numerike, është
e rëndësishme qëmësuesi të evidentojë veprimet e brendhsme në atë bashkësi,
sepse gjatë studimit u vunë re njohuri jo të qarta dhe mangësi në lidhje me këtë
pjesë.
Gjithashtu ne sugjerojmë se paraqitja gjeometrike e numrave realë në shkollë
ndihmon në përgjithësi të kuptuarit e tyre më mirë nga nxënësit. Duket se
brenda kulturës matematike të Greqisë së lashtë shifra gjeometrike ishte bazë për
shpalosjen e mendimit matematik, pasi ajo ndihmoi në ngritjen e supozimeve,
ideve matematikore pjellore dhe justifikimeve (provave).Në kontrast me
matematikën e lashtë greke, mendimi numerik përdoret më shpesh në shkollë në
ditët e sotme. Kjo llogjikishtështë e pritshme, derisa argumenti numerikështë më
i përshtatshëm se ai gjeometrik në botën tonë bashkëkohore dhe për këtë arsye
ai luan rolin kryesor në paraqitjet që nxënësit ndërtojnë në shkollë. Megjithatë,
ne mendojmë se se përdorimi i tepruar i argumenteve numerike dëmton intuitën
gjeometrike. Në fakt, ne besojmë në përgjithësi se një përvojë e pasur e nxënësve
me forma gjeometrike, para se të futet në argumentet numerike dhe provat
analitike, jo vetëm që është e dobishme, por është e domosdoshme. [1]
Paraqitjet gjeometrike të numrave realë e pasurojnë mësimin e tyre, duke e lidhur
historikisht me zbulimin e ekzistencës së madhësive të pabashkëmatshme dhe
teorinë e Eudoksit. Aktivitetet e ndërtimeve gjeometrike të numrave irracionale
mund të organizohen në klasë duke kombinuar historinë e matematikës me
gjeometrinë Euklidiane, si për shembull problemi i dyfishimit të vëllimit të një
kubi (problemi i Delion) etj.
Mësuesi duhet të jetë në gjendje të bëjë një "hulumtim" duke përshtatur metodat
dhe planet e procesit mësimor sipas kushteve të veçanta të klasës së tĳ.
Në linjat e përgjithshme, propozimi ynë didaktik përfshin: Përdorimin pjellor të
njohurive dhe besimeve joformale ekzistuese rreth numrave, të mësuarit aktiv
nëpërmjet rizbulimit të koncepteve dhe përfundimeve, ndërtimit të njohurive
nga nxënësit individualisht ose si grup, në klasë. Ndërtimi i njohurive ndjek në
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përgjithësi këndin optik të nxënësit, ndërsa roli i mësuesit është i kufizuar në
diskutimin me gjithë klasën e argumenteve të gabuara dhe keqinterpretimeve
të vërejtura. Procesi i mësimdhënies mund të bazohet në paraqitje të shumta të
numrave realë (numrat racionalë të shkruar si thyesa dhe numra dhjetorë, numra
irracionalë konsiderohen si jo racionale dhe si numra dhjetor të pafundëm jo
periodik, të cilat janë limite të vargjeve tënumrave racionalë, rrënjëve, paraqitjeve
gjeometrike etj...) dhe mbi transformimet fleksibël të atyre.
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Fëmĳët me vështirësi në të nxënë
Blerta Çanaku
Mësuese Bio-Kimie
Abstrakt
“Agonia” e të mësuarit Për miliona fëmĳë, gabime të pakapshme në perceptim mund të
pengojnë brutalisht mendje të ndritura(Will Bradbury, 1972, p.259) “Fëmĳë me paaftësi në
të nxënë në një shkollë qendrore në Braund Brook, N.Y gjatë gjithë kohës janë në një valë
tensioni dhe lotësh, zënkash të pahĳshme e të shpeshta. Ajo që i dallon ata dhe të tjerët si
ata, nga fëmĳët e tjerë normalë, është një lloj problemi i veçantë, një problem i tillë që ndikon
tek secili në mënyrë unike: këta fëmĳë nuk mund të mësojnë siç duhet. Është e vështirë të
shpjegohet se, pse këta fëmĳë kanë një problem të tillë, por ky përfshin sistemin nervor, atë
triumf të biliona qelizave, të shqisave, të boshtit nervor dhe qelizave të trurit që kontrollojnë
qenien humane.”(W. Bradbury, 1972, p. 260) Në këtë pafundësi kombinimesh, transmetimesh
e transformimesh të këtyre qelizave dhe informacioneve të tyre, diçka ndodh gabim, ndoshta
për arsye gjenetike, ndoshta si rezultat i një infeksioni të hershëm gjatë shtatëzanisë së nënës,
ndoshta për arsye të një aksidenti në lindje apo një sëmundjeje. Për rrjedhojë, këta fëmĳë nuk
mund të përpunojnë me saktësi informacionin shqisor që vjen në trurin e tyre. Shumë nga
këto çrregullime në tru janë të papërfillshme prandaj edhe fëmĳët nuk janë të vonuar ose të
paaftë për të krĳuar marrëdhënie me të tjerët dhe zakonisht janë me inteligjencë mesatare ose
më tepër se kaq. Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor.

Hyrja
Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi i
vështirësive në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)
Por, për një fëmĳë, hyrja në një botë të programuar dhe të disiplinuar siç është ajo e
klasës ku përfshihet të mësuarit e njohurive, qëndrimeve, vlerave edhe rregullave të
grupit, të mësuarit gabim bëhet për ta një pengesë e rëndë dhe e rrezikshme. Kështu
sipas Bradbury, një fëmĳë ka vështirësi në të lexuar, në të shkruar dhe për të ndjekur
rregullat në klasën e parë. Ai ka vështirësi të kuptojë ato që dëgjon. Dëgjimi tĳ ështëi
kontrolluar me kujdes, por sapo informacioni shkon në tru ai nuk ndjek rrugën e duhur.
Kështu ai thotë i shqetësuar se s’kupton asgjë dhe kërkon t’ia përsëritin informacionin. Ai
ka problem të dallojë tingujt M dhe N, D dhe B, dhe kjo e pengon të lexojë dhe të formojë
fjali. Vështirësia që ka për të kujtuar rrjedhën e ngjarjeve e pengon për të riprodhuar
renditjen e duhur të shkronjave të alfabetit. Më e keqja qëndron se ai është hiperaktiv
dhe kjo e pengon të jetë si të tjerët, nuk bën ato gjëra që fëmĳët e tjerë i bëjnë me lehtësi.
Zhvillimi
Të gjitha këto zhvillojnë tek ky fëmĳë ankthin për të mësuar dhe vështirësojnë çdo
përpjekje tjetër. Të tjerë fëmĳë mund të jenë hiperaktivë ose kanë intervale të shkurta
të vëmendjes, nuk përqëndrohen, nuk planifikojnë e kontrollojnë vëmendjen, kanë
probleme me pjesëmarrjen në veprimtari. Secili fëmĳë, me mënyrën e vet, është i
paaftë të bashkëveprojë me rrjedhën e shenjave, simboleve, tingujve në shkollë. Për t’i
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përshkruar këta fëmĳë, sot përdoret termi „paaftësi e të nxënit” ose më saktë “fëmĳë
me paaftësi në të nxënë”, në vend të fjalës „verbëri, disleksi, dëmtime minimale të
turit’ që janë përdorur në të kaluarën. Paaftësi e të nxënit, është një përgjithësim i
mirë sepse është mjaft i gjerë dhe në përmbajtje reflekton tërësinë e problemeve të
fëmĳëve dhe ndihmon në identifikimin e vështirësive.
Fëmĳët e diagnostikuar për paaftësinë e tyre, janë me fat. Ata mund të marrin
ndihmën që iu duhet, të tjerë mbeten pa ndihmë dhe dështojnë kur munden. Kjo
është shkatërruese. Një nënë e shqetësuar sheh se diçka po ndodh gabim me fëmĳën
e saj dhe përpiqet të gjejë se çfarë është. Kjo mund të jetë nevoja për syze të reja,
ushtrime speciale për sytë, doza të shumta vitamine, ushtrime model të krĳuara për
ta lëvizur fëmĳën përgjatë stadeve të zvarritjes, rrokullisjes, në zhvillimin e tĳ. Dhe
më pas një sugjerim për të kontrolluar sytë e fëmĳës, sepse ai ka një problem me
pamjen (Bradbury, 1972). Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të
programimit të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi i vështirësive
në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE) “Unë mund të qaj kur mendoj për djalin tim,
i cili ulej qetësisht në shkollë, pa ndonjë problem; atë e tallnin për shkrimin e tĳ, duke
u përpjekur fort që të lexonte librin, që lëvizte sa andej – këtej duke mësuar fjalët dhe
jam e sigurt që e urrente gjithë këtë. Ky djalë donte të dinte rreth gjithçkaje.”(Po aty, p.
262) Shumë prej fëmĳëve me paaftësi në të nxënë që nuk mund të marrin ndihmën e
duhur, qëndrojnë të qetë në vite. Rezultatet mund të jenë relativisht të vogla, në raste të
tjera mund të jenë dëmtuese. P.sh., një vajzë 13 vjeçare e cila s’mund të shkruante, nuk
u zbulua deri në klasën VII, sepse nëna e saj i bënte të gjitha detyrat e shtëpisë.
Një 17 vjeçare e konsideruar lexuese e ngadalshme nga prindërit e saj, bëri vetë disa
kurse sekretarie, të cilat treguan se kishte koficient inteligjence të lartë, një ndjenjë faji
dhe pasigurie, problem të përqendrimit të vëmendjes, por pasi u ndihmua, shkoi në
një kolegj për më të vegjëlit dhe më pas në një shkollë 4-vjeçare, ku ajo u bë udhëheqëse
e zonja dhe bënte listën e dekanit (Bradbury, 1972). Fëmĳë të tjerë me paaftësi në të
nxënë e përjetojnë gjendjen e tyre duke u sjellë ashpër, me agresivitet me qëllim që të
fshehin pasiguritë dhe paqartësitë e tyre. Në fillimet e adoleshencës në këto kushte
ata janë të humbur, të çorientuar, të paracaktuar të dështojnë dhe të shfaqin sjellje
shmangëse. Në një studim është gjetur se 80 % e grupit shmangës karakterizohej
nga paaftësi në të nxënë. Një tjetër studim provoi se shmangësit e sjelljes vuanin nga
problemet e gjuhës, të perceptimit dhe koordinimit motor, vështirësi të ngjashme këto
me ato që shfaqin fëmĳët jo shmangës me paaftësi në të nxënë. Studimi dhe trajtimi i
fëmĳëve me paaftësi në të nxënë do të motivojë edukatorët në përcaktimin e teknikave
të veçanta për të ndihmuar këta fëmĳë, duke planifikuar metoda për të mësuar fëmĳët
jo në mënyrën që një sistem dikton, por në harmoni me unitetin e mendjeve të tyre.
Çfarë i shkakton paaftësitë e të nxënit
Asnjë nuk mund ta thotë me siguri, por ka një sërë mundësish. Ato mund të
transmetohen gjenetikisht. Në disa studime është gjetur një korrelacion (30% - 40%)
ndërmjet problemeve të të mësuarit të prindërve dhe pasardhësve të tyre, i cili
sugjeron një trashëgim të sistemit nervor. Gjithashtu ndonjë lloj traume, infeksioni
ose çekuilibrimi metabolik pas ngjizjes, apo mungesa e oksigjenit para lindjes si
edhe kohëzgjatjet laboratorike e lindjet kirurgjikale, mund të përkeqësojnë organin
që Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të
individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi i vështirësive në të nxënë
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në gjithëpërfshirjen e NNVE) D.
Prodhon qindra miliona lidhje nervore që përpunojnë e transmetojnë informacionin.
Është e vështirë për të identifikuar një fëmĳë me paaftësi në të nxënë. Fëmĳët mund
të jenë hiperaktivë dhe mund të kenë probleme me sjelljen, intervale të shkurtra të
vëmendjes, paqendrueshmëri dhe mund të mos jenë të paaftë për të nxënë. Por, siç
duket, probleme të tilla mund të ndikojnë në vështirësitë perceptuese të tyre.
Disa drejtime të shfaqjes së vështirësive në të nxënë Humbja e interesit në të nxënë
Shumë fëmĳë me vështirësi në të nxënë (me gjithë entuziazmin që prek qëndrimet e
tyre pa hyrë në shkollë), sapo fillojnë shkollën, pasqyrojnë një rënie interesi total që
për prindërit është e çuditshme, si një proces që ka ndodhur gjatë një nate. Nga një
fëmĳë në gjendje të lumtur dhe të etur për të mësuar me të filluar shkollën deklarojnë
se “e urrejnë shkollën dhe çfarë është lidhur me të”. Nxënës të tjerë, bëhen indiferentë
me subjekte që i kanë interesuar më parë. Një nxënës që ka vështirësi në përmbajtjen e
një pjese mund të ketë pëlqyer matematikën, diturinë në shkollën fillore, por fillon t’i
bjerë interesi për to në shkollën 9-vjeçare, ku mësimi i shkencave kërkon një punë më
të madhe, kërkim, arsyetim e këmbëngulje. Nxënësit me vështirësi mesatare që janë
të suksesshëm në shkollë fillore mund të demotivohen në shkollën 9-vjeçare, sepse
nuk përballojnë dot aftësinë e organizimit e të mbajtjes mend të një vëllimi të madh
informacioni. Këta fëmĳë bëhen ekspertë për t’u vonuar dhe u duhet më shumë kohë
për të bërë detyrat e shtëpisë. Shpesh nxitojnë, i lenë ato të papërfunduara, ankohen
për lodhje, dhimbje stomaku etj. dhe luten për të braktisur detyrat shkollore ose
të qëndrojnë në shtëpi. Në këto raste, këto gjendje nuk janë të trilluara, por janë të
lidhura me stresin. Humbja, jo e pritshme e interesit për të mësuar (sido që të jetë,e
menjëhershme ose graduale), është shenjë që kërkon domosdoshmërisht ndërhyrjen
e edukatorëve. Refuzimi për të folur për shkollën Për fëmĳët, të cilët më parë flisnin
për shkollën edhe tani përgjigjen me një fjalë të vetme (Çfarë ndodhi në shkollë:
“Asgjë”), do të ishte një ide e mirë të kërkonit se çfarë e ka dëmtuar entuziazmin
e tĳ. Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të
individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi i vështirësive në të nxënë
në gjithëpërfshirjen e NNVE)- Humbja e krenarisë për detyrën shkollore Fëmĳët
me probleme në të nxënë shpesh bëhen të turpshëm për detyrat me shkrim që janë
rrëmujë dhe të korrigjuara nga mësuesi. Prindërit duhet të shqetësohen nëse fëmĳët
nuk i sjellin rezultatet në shtëpi dhe nuk i tregojnë ato. - Rezultate të papritura
Nxënësi nuk shkon mirë në shkollë siç shpresohej me gjithë inteligjencën, mundësitë
dhe shëndetin e tĳ. Shumë faktorë mund të ndikojnë në paraqitjen shkollore.
Disa nxënës me vështirësi në të nxënë, kanë nevojë për një lloj ndihme. Prindërit
duhet të shqetësohen kur fëmĳët e tyre kanë vështirësi në të lexuar, në shkrim, në
aritmetikë ose kërkojnë një vëmendje më të gjatë për të kuptuar një mësim mesatar.
Studimet sugjerojnë se sa më gjatë fëmĳët të mundohen të luftojnë me këto mësime
pa ndihmën e duhur, aq më të pakta janë shanset e tyre për të arritur moshatarët.
Rënia e besimit dhe e vet vlerësimit Është ndoshta „efekti anësor’ më i zakonshëm
i paaftësisë së të nxënit. Shpesh fëmĳët fajësojnë veten e tyre për problemet e
shoqëruara me këto mangësi, si rezultatet e ulta në shkollë, dështime të ndryshme,
mungesa e të pranuarit nga shokët etj. Ata supozojnë se janë budallenj, se nuk
shkojnë mirë në shkollë dhe janë të papëlqyeshëm, se nuk kanë shumë shokë, etj.
Vetëvlerësimi i ulët minon motivimin mësimor; fëmĳët e shohin veten të paaftë për
të mësuar dhe për të këmbëngulur për arritje të suksesshme. - Problemet e sjelljes
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emocionale Kur fëmĳët me vështirësi në të nxënë fillojnë shkollën, problemet e
sjelljes fillojnë të shumëfishohen. Zhgënjimi, ankthi, të kombinuara me arritje të ulta
dhe me marrëdhënie sociale të pasukseshme, kanë ndikime emocionale tek fëmĳët.
Fëmĳët reagojnë në mënyra të ndryshme që varen nga rrethanat konkrete apo
temperamenti i fëmĳës. Të rriturit i shohin problemet e të nxënit si rezultat i sjelljeve
të papërshtatshme në vend që të mendojnë ndryshe. Fëmĳët me vështirësi në të
nxënë Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të
individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi i vështirësive në të nxënë
në gjithëpërfshirjen e NNVE) 24 akuzohen se janë kokëfortë, të pandjeshëm, të
papërgjegjshëm, jobashkëpunues. Për arritjet e ulëta fajësohen mësuesit, prindërit
fajësohen për mungesën e vullnetit, dëshirës, indiferencës për të shpenzuar të
gjitha energjitë e nevojshme. Këto keqkuptime sjellin konflikte me të rriturit dhe
shtojnë nivelin e stresit tek fëmĳët. Në mungesë të ndonjë shpjegimi tjetër, nxënësit i
shohin anët negative të tyre si korrekte, pajtohen më lehtë me to dhe nuk bëjnë asnjë
përpjekje për t’i luftuar ato. Këto probleme rrallë zgjidhen vetë. Ato kërkojnë një
programim të mirë të punës që kombinon këshillimin profesional me ndërhyrjen në
shkollë. Ankesa të përsëritura për mërzitje, gjithashtu mund të tregojnë që nxënësve
nuk u jepen detyra të përshtatshme për nivelin e tyre intelektual
Përtej stigmatizimit të fëmĳëve me vështirësi në të nxënë, të dhëna dhe alternativa
Çdo fëmĳë është një tërësi unike aftësish, talentesh dhe kufizimesh. Disa nxënës
shfaqin edhe paaftësi në të nxënë, çrregullime të komunikimit, të sjelljes apo të fushës
emocionale, paaftësi intelektuale, paaftësi fizike, dëmtime të shikimit, vështirësi në
të dëgjuar, çrregullime të spektrit të autizmit, dëmtime për shkak të traumave të
trurit, apo një kombinim problemesh të ngjashme (Rosenberg, Vesteling, McLeskey,
2008) . Sipas Woolfolk, etiketimi i nxënësve është një çështje e diskutueshme; shpesh
ai kthehet në një profeci që duhet përmbushur dhe që nuk mund të ndryshohet. Të
tjerë e shohin etiketimin si mbrojtje të fëmĳës me „nevoja të veçanta’ sidomos në
arsimin fillor. Etiketat i stigmatizojnë, i mbrojnë dhe i ndihmojnë në të njëjtën kohë
nxënësit (Hollahan, Lloyd, Lauftman, Weiss & Martinez, 2005). Është e rëndësishme,
që këto etiketa, të mos përdoren në mënyrë abuzive duke keqinterpretuar situata të
ndryshme të të nxënit që reflektojnë rezultate të ulta në shkollë për shumë nxënës.
Nxënësit më paaftësi në të nxënë mund të mësojnë më ngadalë, mund të kenë
probleme me gjuhën e dytë, mund të kenë vështirësi për shkak të mungesave në
shkollë etj. Paaftësia shpreh mungesën e aftësisë për të bërë një veprim të caktuar.
Handikapi përbën një disavantazh që shkaktohet nga një paaftësi në një situatë të
Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor.
Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi i
vështirësive në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE). Është e drejtë që të mos krĳohen
handikape për njerëzit me mënyrat se si reagohet rreth paaftësisë së tyre. Se sa ia del
një fëmĳë handikapat, kjo varet më pak nga natyra, ashpërsia dhe momenti i shfaqjes,
sesa nga qëndrimi i prindërve si fillim dhe, më pas, nga ai i bashkëmoshatarëve
dhe mësuesve, rrjedhimisht edhe nga shoqëria. Kjo përcakton se si ky fëmĳë ndihet
për veten dhe handikapin e tĳ. Kjo është konfirmuar dhe nga studimet (Tizard &
Grad, 1961; Pringle & Fiddes, 1970; Dinnage, 1971 / 1972; Pilling, 1972/ 1973; Young,
Birchall, Davie & Pringle, 1970; Pringle, 1965/ 1970). Këtë e ilustrojnë dhe biografitë
e gjalla të atyre që kanë triumfuar vetë mbi paaftësitë e rënda (Carlson, 1952; Brown,
1954; Pringle K.M, 1975). - Vështirësitë në përmbushjen e nevojave bazë psikologjike
249

Në thelb nevojat e handikapatëve janë të njëjta me nevojat e fëmĳëve normalë por
prezenca e paaftësive përbën një problem më vete. Kjo do të konsiderohet në aspektin
psikologjik si më poshtë: - Dashuria dhe siguria Për të dhënë siguri, dikush duhet
të ndihet vetë i sigurt. Por, këtë siguri, shumica e prindërve të fëmĳëve handikapatë
nuk e kanë, shumica janë të shqetësuar nga mungesa e njohurive të veçanta dhe
nga frika e të qenit i paaftë për të plotësuar nevojat e tĳ të veçanta, shumica ndihen
si fajtorë ose kanë turp. Gjithashtu, ka shumë pak mbështetje nga familja dhe
shoqëria, sepse dhe ata vetë s’kanë përvojë në rritjen e fëmĳës handikap. Në shkollë,
gjithashtu, vështirësi të veçanta paraqiten në plotësimin e nevojave të fëmĳës, vetëm
nëse ky fëmĳë është nga ata të paktë për të cilët është vendosur një diagnozë e saktë
dhe është caktuar një vend i përshtatshëm në një shkollë të përshtatshme (normale
ose speciale) dhe një plan edukativ afatgjatë i cili është siguruar gjatë gjithë jetës
shkollore. “Nëse paaftësia e një fëmĳe nuk arrin të diagnostikohet dhe përpiqet
vetë të hyjë në marrëdhënie me fëmĳët e tjerë normalë, atëherë ai fëmĳë do ndihet
inferior dhe dështak. Për të verbërit dhe për ata që kanë handikape fizike, është më
e pranishme simpatia që ndihet ndaj tyre, ndërsa fëmĳët me handikap mendor janë
më shpesh subjekt talljesh. Nëse një mësues nuk ka njohuri dhe përvojë të merret me
Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor.
Perfundimi
Si perfundim mund te dalim ne konkluzionin e meposhtem:
Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi. (Ndikimi
i vështirësive në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)
26 fëmĳët handikapë, atëherë ai do ndihet i paaftë të bashkëpunojë ashtu siç duhet.
Nëse, plus kësaj, atĳ i duhet të përballet dhe me një klasë të madhe, atëherë një fëmĳë
handikap do t’i duket asaj si një barrë dhe ai vetë do ndihet i tillë” (Pringle, 1975).
Prindërit ndihen të shqetësuar dhe shpesh në ankth për fëmĳët e tyre handikapë
dhe kjo është krejt natyrale. Ky shqetësim mund të shfrytëzohet për të siguruar
motivimin e duhur për të treguar një kujdes, për t’i kushtuar kohë të nevojshme
fëmĳës së tyre në mënyrë që ai të kapërcejë brenda mundësive, efektet e ndryshme te
paaftësisë. Fjalë të tilla si „i veçantë’, „nevoja të veçanta’, „paaftësi’ kanë një ngjyrim
kaq të keq sa që i detyrojnë nga njëra anë prindërit t’i shohin ndryshimet si diçka që
nuk duhet pranuar, por duhet shmangur. Nuk është ëndrra e një prindi të ketë një
fëmĳë me nevoja të veçanta , (Snow, 2013). Nga ana tjetër, mësuesit i përgjithësojnë
problemet dhe vështirësitë. (Smith, 2005, Booth & Ainscow, 2011). Ky etiketim mund
të nxiste idenë se fëmĳa ka nevojë për veprimtari të veçanta dhe mjedise të veçuara,
duke marrë parasysh mundësinë për të reduktuar kohën e shpenzuar në veprimtari
dhe mjedise të përbashkëta. Shpesh, emocionet, megjithëse janë shoqëruese të
përhershme të të gjithë.
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Abstract
Communicating in a foreign language especially through speaking has been and will always
be the priority of the foreign language teachers as well as students of this foreign language.
As far as being one of the most visible productive skills it is also one of the most problematic
because of the diﬀerent kinds of diﬃculties that students might face up. But apart from this,
speaking is still an objective to be achieved in every aspect of studying a foreign language and
for this reason it is intended to use the most appropriate and up-to- date techniques. However,
communication and speaking are two diﬀerent terms sometimes confused as expressing the
same notion, while in fact they are two diﬀerent things indicating diﬀerent processes. The
purpose of this presentation is to make the diﬀerence between these two concepts pointing
out the positive and negative factors which influence developing speaking skill as well as the
techniques used to enhance such a skill.
Giving a general idea of the two confusing terms, it is intended to clarify what communication
is and how important it becomes in speaking a foreign language. Furthermore it will be another
perspective on considering speaking skill, not only as a productive one but what helps and/or
discourages students from practicing speaking in English. In addition this presentation will
be a reconsideration of what methods and techniques are used to help students develop such
a skill and teachers fulfill and achieve the goal.

1.1

What is communication and speaking skill?

Communication is a very important process in human’s life and scientifically
concerned it is the process of giving and getting messages between at least two
people. Communication appears in diﬀerent forms and types; we can mention here
the linguistic written and spoken communication and non-linguistic communication
in which we distinguish communication through signs, gestures, mimics, behavior,
dressing code etc. An eﬀective communication helps not only solving professional
problems but also improving humans relationships be they among relatives or
strangers. Learning to communicate is as important as studying communication as a
process, this is linked with the fact that through studying the most appropriate ways
of an eﬀective communication helps also in:
- the way you percept yourself
- the way the others consider you
- know better the nature of human relationships
- the importance of the concept of communication in the teaching process (studying
of which helps developing speaking skill either in everyday life and/or in the
professional one.)1
1

Pearson C. Judy, Nelson E. Paul, Titworth Scott, Harter Lynn, Perception, Self, CommunicationHuman
communication, McGrow.Hill, 2003, f 5-6

251

All mentioned above could be attributed to the foreign language which is intended to
be taught to students, and every referred point gains a special importance as “there
is no communication if there is no understanding”2
Let see how all the above points are connected to speaking skill:
studying communication helps in the way you percept yourself
Whoever manages to communicate eﬀectively in a foreign language not only is more
self-confident but feeling confident in using the language correctly helps students
reach the goals of the process of communication and raise the positive feeling
towards them.
studying the process of communication helps in the way the others consider you
It is quite obvious that people prefer to communicate with people who have a better
process of communication, or better said people prefer speakers who communicate
well, who have a rich vocabulary and accurate grammatical knowledge and
competences.
studying the process of communication helps in a better understanding of human
relationships
Human relationships serve a wide range of purposes for example aﬀection, control,
persuasion, pleasure etc. While studying communication we study the complex
relationships of human beings because knowing how to communicate to reach a
goal we manage to understand the nature of these human relationships.
studying communication helps in developing human and professional skills
The last but not the least important mentioned point refers to the importance of
communication in foreign language teaching process. It gains a double role
because not only it serves as a means for work purposes and establishing humans
relationships, but it is an objective itself as well. This is because we intend to make
students speak or communicate in foreign language.
Based on what is said above on how eﬀective is a good communication in foreign
language, would serve another more important purpose in the process of foreign
language teaching. Communication is closely linked with developing the speaking
skill in a foreign language, but here communication is considered in another
perspective. First of all communication serves to transmit knowledge from one
individual to another. Teachers/students it serves to:
• rehearse the lexical and grammatical learned structures
• control the knowledge of a certain topic in a foreign language
• reuse the memorized phrases
• produce similar socio-cultural situations to reality
• express their opinion and attitude
• develop free discussions or debates in foreign languages etc3
On the other hand communication in class appears in the following ways:
• pair work
• small group
• presentations
2
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• group interactions4
All these forms of communications are arranged for a single purpose which is in
accordance with stated objectives.
1.2
The diﬀerence between communication and speaking skill
As far as we see, apart from the importance that communication gains in diﬀerent
aspects and situation, in the field of foreign language teaching it gets a more focused
consideration regarding its use, and far more than a means it is a purpose. But is
communication and speaking skill the same?
Actually, NO. Speaking is part of communication and it can’t be the contrary for
the simple fact that if we have already made a classification of communication as
written or spoken linguistic communication and the non linguistic communication;
speaking thus is one of the forms of the linguistic communication which represents
the process of communication. Apart from this another aspect is that in the field
of language teaching speaking skill is considered as one the productive skills in
the process of learning a foreign language. Said this, the fluency of speaking is an
objective to be reached in the process of foreign language teaching.
Another diﬀerence between communication and speaking skill is that diﬀerently
from communication which in most of the cases is spontaneous and quite natural,
speaking is stimulated, controlled in order not to say a MUST during the lesson
hour; because students not only may lack the will to speak in foreign language but
what really happens most of the time is their lack of confidence and deficiency in
expressing verbally.5
Focusing a little bit more on the lexical abilities it could be said that just like
communication speaking skill in the field of methodology has its elements of study
which have to be considered as important as the speaking skill itself. This would
make clear its importance as well as help both teachers and students achieve the
goals and objectives in the process of learning and teaching a foreign language.
1.3
What are the diﬀerent factors which influence and stimulate the
development of speaking skill in the foreign language
Stated above, communication or speaking in foreign language makes the core of the
teaching process because it is not only the result required from teachers but it is an
expectation from the part of the students. However, during the process to fulfill the
objective of gaining the skill or making students able to speak in foreign language,
there are some factors which influence positively and negatively.
Factors which influence positively
Based on my personal experience, studied cases and the books of methodology some
of the positive factors are:
• fulfilling personal objectives
• being active during the lesson hour
• communicating in foreign language directly
4
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• knowing the socio-culture of another country
• being motivated etc6
1. Fulfilling the personal objectives is not only connected with the reason of stdying
a foreign language, but generally speaking achieving an accurate usage of the
language especially in the spoken aspect. Students of the foreign language in the
pre university level have the tendency to communicate in the foreign language
especially in English to communicate with their virtual friend on the social nets
like face book, twitter etc. Meanwhile an older age intends to gain the ability of
speaking for professional purposes as far as the candidates who speak English
more fluently and accurately are more preferred.
2. The socio-cultural factors are linked with the fact that learning to communicate in
the foreign language students are studying, not only do they learn the language
but they learn about the culture and the special characteristics of that certain
country. Being able to express themselves in that foreign language they may
feel part of the same culture. Knowing and gaining the ability of speaking skill
motivates students to study the language from a closer perspective by visiting the
country in which the language is spoken in this case England.
3. Other factors which enhance the development of speaking skill in English
language are closely connected with being motivated to speak English language.
Being motivated to develop speaking skill not only has to do with personal
reasons but also with being considered positively. If a student would be evaluated
with a good mark or a positive oral evaluation for the fact that his/her speech
was accurate and fluent, this student would be more self confident and would be
encouraged to take part on further activities arranged to enhance speaking skill.
Taking in consideration what has been said above, English teachers and not only have
a diﬃcult duty to make students gain this linguistic ability, acknowledge grammatical
and lexical knowledge in the English language, but also has to understand what
deprives them from expressing freely and taking part in the activities and exercises
which intend to develop speaking skill in them. Constructing a lesson plan and
a program which is indicated by the motivating factors the teacher face up the
challenges and succeed in dealing with the problems that they encounters while
making their students communicate properly in English language.
Factors which impede developing speaking skill
Just like the factors that aﬀect positively the process of teaching/learning a foreign
language there are the negative ones as well. We can mention:
• deficiency of grammatical and lexical knowledge
• lack of motivation
• physical and material factors
• social factors.7
1. The lack of linguistic knowledge, and grammatical structures as well as not
knowing how to express in diﬀerent situations or not knowing what vocabulary
to use in certain situations as the most appropriate one, deprives students from
6
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taking part in the activities which enhance speaking skill. Furthermore students
become indiﬀerent and lacking self confidence they consider the activities which
intend to enhance speaking quite boring and not attractive at all. Thus the lesson
hour proceeds with the teacher speaking alone.
2. The lack of motivation is not of a least importance regarding impeding developing
speaking skill. For the time being students in the high school have three times a
week English lesson (45 min each), and 108 hours a year. Whereas in the so called
beginners English language is taught either as an obligatory or optional language,
increasing the lesson hour from three to five times a week , in a total of 180 lesson
hours a year.8 Practicing the language remains within these lesson hours. We
should not neglect the fact that apart from the students who attend English courses
privately with other teachers, the rest of the students remain with the lesson hours
that the school oﬀers. And not only that , but taking into consideration the fact
that outside the school students have very few cases in order not to say no cases
in which to use English language they gain at school, as a result the students
have deficiency in expressing in English language. Demotivation is reflected even
with the fact that in most of the cases they do not feel free to express as a result
of the lack of self confidence and being afraid of getting a bad mark because of
making mistakes, they prefer not to speak rather than take part in the lesson hour
activities and exercises.
3. In the group of physical and material factors we deal with class arrangement and
the materials used by the teachers to motivate and stimulate students to take part
in the lesson hour and enable them to speak in English language or whatever
foreign language that might be. The most visible aspect is that of arranging the
desks. In Albanian traditional schools the number of students is so much extended
and does not allow the teachers to arrange the desks in the most appropriate form
for conversations or debate/discussions, the lack of the audio-visual means as
well which serve as simulators for the development of the speaking skill, become
impediments for the motivation of students
4. The social factors which in most of the cases serve as a stimulus for developing the
speaking skill in English language, quite often have a negative influence. This has
to do with the social position of the speaker or student, the relationship among
students and their actual status in the society. As far as the classes especially in the
pre university level i.e. high school, have become more and more heterogeneous,
the students who come from the rural areas feel “discriminated” by the rest
of the class which makes the bigger part of the class. Feeling unequal with the
other students they “suﬀer” from the lack of the self confidence and do not take
part actively in the lesson hour. This is obvious mainly in those students and
individuals who cannot surpass the peer pressure, changing of the environment
and do not become part of the big group of the unified “native” students.
2.

Teaching methodology, styles of learning and types of students

Teaching methodology is a discipline and just like all the other disciplines it has its
object of study and its methods of function. As far as it is considered neither ancient
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nor modern form the prospect of its use, teaching methodology functions based on
theories and diﬀerent methods which not only have resulted positive in diﬀerent
moments but even for diﬀerent specific students who make an important part in
the achievement of the process. Before dealing with the methods and theories it is
necessary to know what makes the diﬀerence among styles of learning and as a
result the types of students which in a way or another define the most appropriate
method of teaching.
2.1
Styles of learning
Students are not only the object of reflection for the teachers’ job, but also an active
subject who to some extent defines the way he considers learning as a process. Related
to this last one it is necessary to define the styles of learning which are considered
as physiological and cognitive behaviors, as stable indicators on how a student
percepts, reacts and interacts toward learning. This means that diﬀerent individuals
react diﬀerently in diﬀerent teaching situations. Referring to the researches there are
four diﬀerent types of learning:
concrete style
analytic style
communicative style
authority directed style9
-CONCRETE STYLE
According to this style students make use of the direct and active means to get
the information. Students are curious and take risks; the like variety and ongoing
changes. They don’t like written work but on the contrary visual means and the
spoken activities.
-ANALYTIC STYLE
According to this style students are independent and like solving problems and have
their opinion. Requiring a logical consideration of the new material these are serious
students and work hard and as a result are sensitive to possible failures.
-COMMUNICATIVE STYLE
According to this style the students prefer a social consideration of learning as a
process. They need feedback and interaction with others especially in the group
work.10
-AUTHORITY DIRECTED STYLE
According to this style students are more confident when led by their teachers. Getting
directions and instructions from their teachers they get used to the traditional classes
in which there is little space for enhancing speaking skill freely through discussion.
Such students feel in diﬃculty in debates or other activities which relate to the other
styles of learning.
2.2
Types of students based on styles of learning
Based on the above mentioned styles of learning students are categorized in six
groups:
1. visual students
9
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2. auditative students
3. kinesthetic students
4. students who prefer practical activities
5.
students who prefer working in groups
6.
individual students11
If we were to speak about each group of students one by one, we would say that visual
students prefer and study better by using visual means such as pictures, clusters,
charts etc. Auditative students prefer and study better through oral activities or
listening tapes, CD-ROMs or other auditative means. These kinds of students study
better by practicing and taking part in activities such as projects, group work or other
practical activities. Students who prefer practical activities like dealing with the
problems themselves, by improving and working on them they get new information.
Students who prefer working in groups enjoy getting new information by working
with others exchanging ideas and information. Individual students express diﬃculty
in integrating in group works. They prefer to get new information by doing exercises
and other individual activities which are adapted to their preferences. An English
teacher should know and understand the category to which the students belong to
not only to adopt the methodology, but even the activities and exercises for each
lesson hour.
What really happens in everyday teaching practice makes it hard to find teachers
who prepare an initial test for the students to identify their types of studying.
3. Most traditional methodologies in enhancing speaking skill
As it is mentioned above in the styles of learning, we would say that with the existence
of so many diﬀerent types of students regarding the style of learning it makes the
teacher adapt the methodology to the request of the students group. Which are these
traditional and modern methods and techniques which enhance speaking skill? As
far as methodology is a field of study as old as its objective of studying, it would be
said that there are diﬀerent methods approaching teaching process in the foreign
language especially that of English language.
a.
DIRECT METHOD
Direct method established by Berlin and Gouin in the XIX century, is considered
as very eﬀective by the teachers because this method makes students think and
develop activities in the foreign language without needing translation or the native
language. The grammatical rules are not of a prime importance; on the contrary
it is the fluency and the correct pronunciation of the words which count, through
dialogue, presentations, and other types of exercises in foreign language. Suggested
by the name of the method itself students learn to speak through speaking.12
b.
AUDIO-LINGUAL METHOD
According to this method the students learn the foreign language by listening and
practicing it, in other words receiving the skill and making it a habit. After listening
more than once a piece of material they practice it then they see it written. Through
this method we see that the primary focus even though is not speaking skill but
listening and its practice, if adapted well it can serve the purpose of enhancing
speaking skill.13 Between this method and the previous one there is similiarity in the
11
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fact that both methods consider learning as an oral activity.
c.
TPR TOTAL PHYSICAL RESPONSE
According to this method the student is considered to be part of an active group in
learning and find it easy to learn speaking by doing practical activities including
listening. But this method, established by James Asher, is mostly used for commands
and other simple structures in the form of orders which students listen first and then
practice, they repeat it with each other enhancing speaking skill as well.14
d.
CLT COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING
This method established by Charls Curran in 60-g0, aims to enhance and enable
students to communicate eﬀectively in diﬀerent situations. Considering the fact
that the purpose of this method is enabling students to communicate eﬀectively
and fluently in English language, they are considered to have gained a considerable
grammatical knowledge. Most of the topics are conversations on invitations, oﬀer/
requests, complaints, including expressions of quantity, time, place etc.15
e.
SILENT WAY
This method of teaching established by Caleb Gatteno in 1970’s promotes in students’
the ability of being independent and responsible. According to such method the
teacher is supposed to speak as less as possible in that way that it will be the students
who can speak and practice such a skill during the whole lesson hour. It is totally
prohibited using native language or translation.16
f.
COMMUNITY LANGUAGE LEARNING
This method functions by establishing strong relationships between teachers and
students in the foreign language classes, so that the students should not feel unable
to speak English language. Through this method enhancing speaking skill is gained
through using too much translation in their native language and phrases repeated
and memorized by the students. The method of learning the language in community
and the communicative method are similar in that they both help enhancing speaking
skill. At the same time they diﬀer in that CLT creates a more suggestive atmosphere
for students.17
g.
NATURAL METHOD
This method which has as the author Krashen and Terell, emphasizes the similarity in
learning both native and foreign language. Practicing the foreign language through
homework and practical activities there is little correction and the homework done
by student is comprehensive or becomes comprehensive to the teachers. This method
aims that the practice of English language becomes natural and free just like in the
native language in this case Albanian language and its usage in learning activities. 18
So from this wide variety of the methodologies used to teach English and other
foreign language, it could be said that teachers should be more flexible in finding
and using the most appropriate method which not only meets the objectives of the
Fronted Cycle in.
the Classroom, English Teaching Forum, Vol. 41 Nr 1
14
Wallace Trudy, Starika E. Winifred, Walberg J. Herbert, Teaching Speaking Listening and
Writing: Educational Practice Series 14, IBE 2004.
15
Savington J. Sand, Communicative Curriculum Design for 21st Century, English Teaching
Forum, Vol. Nr. 2002 f 2-7.
16
Language teaching methodologies http://esl.fis.edu/teachers/support/method.htm last accessed
25.10.2011.
17
Ibid.
18
Tafani,Vilma. Language Teaching & Learning Methodology. Tiranë. Shblu. 2003.

258

lesson hour but also the type of learner and the style of learning the student belongs
to. Said this it is the duty of the teacher to choose the possible methods during the
teaching process not simply to achieve the goal but also to stimulate the student to
be more active avoiding possible obstructions or monotony which produce lack of
participation and the default of the objectives. None of the methods used alone has
proved to be successful or appropriate to fulfill the needs of the students, without
combining it with other methods.
Conclusion
Regarding enhancing speaking skill not all the methods are suitable and suggestive.
Of course the modern and up-to-date methods like direct method, communicative
method, natural method and of course all the other methods which do not focus
on memorizing the grammatical rules would be appropriate to enable student
participate in diﬀerent activities and do the homework which include and deal with
the speaking skill. Of course the most favourite would be the ones which concentrated
on students and not teachers, this because today it is intended that the center of the
lesson hour should be the students himself, and the most part of the lesson hour
should be organized for activities and students speaking in the foreign language in
this case English, rather than teachers explaining the grammatical rules.
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